
 
 

Assunto _ SAUDAÇÃO 
Documento aprovado por Unanimidade em reunião ordinária de 17 setembro 2020 
 

 

Assembleia de Freguesia do Castelo | Sesimbra 
 

» SAUDAÇÃO | COMUNIDADE ESCOLAR _ ANO LETIVO 2020_2021 « 

O regresso às aulas é normalmente um momento de entusiamo quer para as famílias quer 

para as crianças e jovens. 

Mas este ano letivo está e vai ser diferente de todos os outros.  

 

 Diferente pelo grau de incerteza, devido à crise pandémica que atravessamos, diferente 

por todas as adaptações que esta questão vai exigir de todos, em especial das nossas 

crianças e da estrutura escolar; diferente porque também os pais terão o desafio adicional 

de reorganizarem as suas rotinas e de se adaptarem a algumas das mudanças que as 

escolas implementam para este ano letivo, para fazer face à contenção desta pandemia 

que assola o nosso mundo. 

 

Ainda assim, não temos a menor dúvida de que toda a comunidade educativa dará o seu 

melhor em prol daquele que é um dos pilares mais importantes da nossa democracia 

_ A Educação. 

 

Acreditamos na escola e confiamos nos professores e na sua organização; sublinhamos o 

papel responsável do município de Sesimbra, que conduziu em conjunto com os 

agrupamentos escolares a organização do início deste ano letivo. 

Ainda assim, cada um de nós, tem de fazer e cumprir com a sua parte; O Estado, as 

famílias, a escola.  

 

Dentro de todas as condicionantes que atravessamos, a Assembleia de Freguesia do 

Castelo, deseja a todos sem exceção um Excelente Ano Letivo. 

 

Acreditamos na Escola, e naqueles que nela colaboram para promover um futuro melhor 

para as nossas crianças e jovens.  

Sempre em Segurança! 

 

(vire sff) 
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A Assembleia de Freguesia do Castelo, reunida em sessão ordinária no dia 17 de setembro 

de 2020, delibera esta SAUDAÇÃO e envia a: 

 

_ Agrupamentos Escolares do Município de Sesimbra; 

_ Instituições Privadas de Solidariedade Social da Freguesia do Castelo; 

_ Estabelecimentos Educativos da Rede Privada; 

_ Associações de Pais da Freguesia do Castelo; 

_ Câmara e Assembleia Municipal de Sesimbra; 

_ Comunicação Social Local. 

 

 

Os Eleitos na AF CASTELO, 

 


