Município de Barrancos

ABERTURA DO ANO ESCOLAR
Neste início de novo ano letivo, gostaria de deixar uma palavra de boas vindas a toda
a Comunidade Escolar de Barrancos. Este vai ser um ano diferente pelas razões que todos
conhecemos, exigindo de todos um maior sentido de compromisso, perseverança,
dedicação e responsabilidade.
A Autarquia tem acompanhado, a par e passo, a organização do ano escolar, por parte
dos responsáveis do Agrupamento de Escolas, que tudo tem feito para que estejam
asseguradas as condições necessárias para o sucesso educativo. Tem sido um trabalho
conjunto e de aprendizagem, nesta nova realidade.
De acordo com as suas competências e com as suas possibilidades, a intervenção do
Município na educação expressa-se de várias formas, como sejam as obras e a manutenção
dos edifícios, ou a organização do fornecimento de refeições e dos transportes escolares,
sem esquecer a Ação Social Escolar com apoio (em cadernos de atividades do 1.º ao 9.º,
alimentação e transporte) aos alunos, aos quais, este ano acresce, o controlo sanitário.
O Município subscreveu um protocolo com o Centro ABC - Algarve Biomedical Center,
que já realizou um conjunto de testes a todos os colaboradores, docentes e não docentes,
para garantir o início do ano letivo com tranquilidade. Esta equipa científica irá continuar, ao
longo do ano, a acompanhar e a aconselhar nas ações que venham a ser necessárias.
Neste sentido, apelamos ao cumprimento das regras estabelecidas e dos cuidados que
todos devemos observar.
Termino apresentando aos professores, alunos, funcionários, pais e encarregados de
educação sinceros votos de bom trabalho, enfrentando os desafios do ano letivo que agora
começa, para atingir com sucesso os objetivos que se propuseram.
A Autarquia continua, como sempre, atenta e parceira do Agrupamento de Escolas,
para ajudar a construir uma Educação de qualidade no Concelho de Barrancos.

Paços dos Município, 16 de setembro de 2020.
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