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 Ex.mo Senhor Presidente do Conselho Geral 

 Ex.mas Senhoras(es) Conselheiros 

 Ex.mo Senhor Diretor cessante 

 Ex.mos membros da Direção cessante 

 Ex.mos Convidados 

 Ex.mas Senhoras(es) Professores 

 Ex.mas Senhoras(es) Assistentes Operacionais/ Ex.mas Senhoras Assistentes Técnicas 

 Ex.mos Pais/Encarregados de Educação  

 Ex.mos Alunos 

 Estimados Amigos 

 Estimados Familiares 

 

 Neste dia que assinala um momento tão importante da minha vida profissional, não 

posso deixar de manifestar o meu sincero agradecimento pela vossa presença. 

Ao Conselho Geral, expresso a minha gratidão pelo voto de confiança concedido ao 

propósito, que se pretende comum, de Edificar Uma Escola de Excelência e de Sucesso 

Educativo - com todos e para todos:  

uma Escola reflexiva no presente e projetada para o futuro;  

uma Escola assente em valores éticos e orientada por princípios estruturantes à 

sustentabilidade de uma organização, tais como o princípio humanista, subjacente ao 

respeito pela individualidade de cada um dos membros da comunidade educativa,  

o da cooperação, inerente ao trabalho de equipa entre as várias estruturas que a 

compõem,  

o pedagógico, assente no primado das decisões pedagógicas face às administrativas  

e o da liderança partilhada, promotor de um ambiente de confiança nos diversos 

grupos de trabalho tendente à partilha de responsabilidades e à assunção dos necessários 

compromissos. 
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Partindo destes princípios orientadores, promover-se-á uma Educação que, 

incentivando à participação consciente e democrática dos nossos alunos, forme cidadãos 

responsáveis, criativos e tolerantes;  

 fomentar-se-á a colaboração ativa de todos os elementos que constituem a nossa 

comunidade educativa; 

  lutar-se-á por uma Educação de Inclusão e 

apostar-se-á numa Educação que incentive à qualidade, à organização, à eficácia e 

ao rigor como ferramentas essenciais à obtenção de sucesso por parte dos nossos alunos. 

Por tudo isto, creio fortemente que a valorização do trabalho, do esforço e da 

exigência continuará a elevar este Agrupamento a níveis de sucesso altamente 

diferenciadores e identificadores junto da comunidade envolvente.  

Contudo, o cumprimento deste propósito sempre resultará da auscultação daqueles que 

me antecedem e que comigo permanecerão. 

Neste contexto, é da mais elementar justiça aproveitar este momento (e estou certa que 

à minha voz se juntarão muitas outras) para prestar uma singela homenagem ao Dr. Silvério 

Silva, agradecendo-lhe publicamente o elevado profissionalismo, o aprumo moral e a dedicação 

que, ao longo de duas décadas na liderança desta organização, manifestou e a todos motivou. 

Aos Membros que integram a Direção Cessante, apresento também o meu 

reconhecimento pela forma como souberam concretizar o maior dos desígnios inerentes às suas 

funções: o da promoção de uma escola pública de qualidade!  

No mandato que hoje inicio, serei coadjuvada por uma equipa composta por professores 

de reconhecido mérito e a quem muito agradeço pelo facto de terem aceite este desafio: O Dr. 

Silvério Silva exercerá o cargo de Subdiretor e as funções de Adjuntos serão asseguradas pelo 

Dr. Luís Silva e pela Dr.ª Teresa Freitas. 

Permitam-me ainda enaltecer todos os Professores pela forma abnegada e 

resiliente com que têm exercido a sua nobre profissão. Efetivamente, apesar das sucessivas 

alterações legislativas verificadas ao nível do ensino, souberam compatibilizar os 

constrangimentos inerentes à mudança com a estabilidade que se espera de um Educador! 
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Assim, consciente que sou dessas capacidades, apelo à inestimável colaboração de 

todos os colegas em prol da implementação de uma Escola de Excelência! 

 Como todos sabemos, o alcance deste desiderato está também associado ao 

papel crucial desempenhado pelos Assistentes Operacionais e pelos Assistentes 

Técnicos no seio da nossa estrutura. De facto, o seu trabalho de suporte às decisões tomadas 

pelo órgão de gestão bem como o apoio diário prestado aos alunos e aos demais elementos da 

comunidade educativa, merece toda a nossa gratidão! 

 Também a eles solicito a cooperação de sempre, associada às notáveis 

competências humanas e profissionais que evidenciam. 

 Acresce que a nossa Escola é também a Escola dos Pais e dos Encarregados de 

Educação.  

 Parceiros na formação dos nossos alunos, são credores de todo o respeito e 

consideração. 

 Nesta perspetiva, capacitados que estamos de que os alunos constituem o foco da 

nossa missão, sensibilizemo-nos com a sua autenticidade! 

 Elucidemos os nossos alunos acerca do papel que cada um deles desempenha na 

escola, na família e na sociedade civil. 

  Indiquemos-lhes caminhos, lembrando que as alegrias e as tristezas de hoje são a 

génese das competências de amanhã. 

 Aos ALUNOS, agradeço TUDO quanto me deram! 

Aos ALUNOS, desejo as maiores felicidades, na expectativa de continuar a acompanhar 

o seu percurso…!  

 A afirmação do nosso AEPAS como uma referência de qualidade ao nível do serviço 

prestado, decorre também da cooperação com o Município de Guimarães, com as Juntas e 

Uniões de Freguesias da nossa área pedagógica e com os demais Parceiros 

Institucionais.  

 Aos seus representantes apresento um sentido agradecimento, aproveitando o ensejo 

para solicitar o reforço das parcerias existentes e a criação de novas sinergias. 
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Chegados que somos aqui e porque é de Educação que falamos, declaro aos meus 

PAIS um profundo sentimento de admiração pela sua encantadora forma de Ser, de Estar e 

de Educar!  

Aos meus restantes familiares, expresso o meu tributo pela forma exímia com que 

interpretam diariamente os valores e os princípios transmitidos pelos nossos queridos 

progenitores! 

Termino invocando um pensamento de Agostinho da Silva:  

 «Tanto o passado como o futuro coincidem num ponto, que se chama o presente. Este 

passa logo a ser passado assim que damos por ele.  

E o futuro começa agora!  

Neste momento o futuro começou.» 

 

Conto com a prestimosa colaboração de Todos! 

Todos podem contar Comigo na construção de uma Escola com Todos e para 

Todos! 

  

Bem hajam. 

 


