Caros Pais/Encarregados de Educação, Irmãs da Comunidade,
Colaboradores Docentes e Não-Docentes e Queridos Utentes,
Vamos recomeçar!...
Mais um ano em que a rotina recomeça. Será, sem dúvida, mais um ano de muito trabalho, dedicação
e perseverança. Mas atenção, não existem impossíveis para quem se entrega a uma causa com
dedicação e carinho.
Como dizia uma autora desconhecida: “No caminho das grandes conquistas passamos por grandes
desafios e nesse percurso, frequentemente, ficamos frente a frente com as nossas limitações e temos
duas opções: desistir, ou superar os nossos limites e VENCER!”. Nós somos dos que acreditam e
trabalham para vencer. Serão estas as palavras que deverão estar sempre presentes no nosso dia-adia, durante este ano letivo.
A nossa caminhada começa antes de mais uma calorosa saudação de BOAS VINDAS à Casa Nossa
Senhora de Fátima, um espaço onde cada criança é única e preciosa!
A todos os que se juntaram a nós para abraçar um projeto educativo de raízes com um olhar e de
orientar as crianças no desenvolvimento da sua personalidade, procurando formar nelas uma
consciência reta; Visa “a Formação do Coração”, motivada pela convicção de que “da educação,
depende a conduta de toda a vida”. (Santa Madalena de Canossa)
Ensino de rigor e níveis altos de aprendizagens, percorrem a estrada principal, mas como ensinar é
seguir caminhos, valores como amizade, capacidade de ser solidário e empreendedor, serve esta
mensagem, para vos dizer que no ano letivo que agora começa, com a certeza de que uma criança
feliz com a sua escola, onde sinta segurança, tranquilidade e amizade será sempre uma criança com
maior rendimento e melhores resultados.
Com o arranque de um novo ano letivo surgem novas oportunidades de aprendermos mais e melhor.
Para que tal aconteça, é necessário que todos estejamos envolvidos e que todos participemos na vida
da escola. E quando dizemos todos, não nos referimos apenas aos educandos e aos colaboradores
docentes e não docentes, mas também ao papel fundamental dos pais e encarregados de educação
na construção do sucesso dos seus educandos.
Procuramos dar cumprimento às orientações do Ministério da Educação, da Segurança Social e da
D.G.S., zelando pelo bem-estar de todos e dar a importância do cumprimento das regras de segurança,
no espaço escolar e fora dele, viabilizando um ano letivo com tranquilidade e confiança. Se paute pelo
espírito positivo, a capacidade de participação, o gosto pelo regresso e a vontade enorme de, em
conjunto, construirmos o sucesso escolar e o bem-estar de todos!
Aproveitando esta oportunidade queremos dar ao vosso conhecimento, sendo o Projeto Educativo
como o fio de condutor, a Casa Nossa Senhora de Fátima pretende basear toda a sua pedagogia numa
partilha sob o tema: “O UNIVERSO EM HARMONIA”. Trabalhando primeiramente a identificação do
“EU”, como único, especial e diferente de todos os outros, porém com responsabilidades comuns que
devem ser despertadas de forma natural e fluída, para que seja genuína. A partir do momento em que
se faz este reconhecimento, temos de partir para o “OUTRO”. Ver que nas diferentes culturas temos
uma riqueza sublime que nos alimenta a capacidade de encaixe e de aceitação.
Mas, para que tudo se encaixe e se possa harmonizar há algo muito importante a considerar. “A CASA
ONDE TODOS HABITAMOS”. Que é comum a todos, e onde todos devem ter interesse, amor, vontade
de cuidar e de perpetuar, o nosso planeta, a Terra.
Conto com todos vós e agradeço-vos!
Um bom ano escolar a todos!
A Presidente/Diretora,
_________________________

