Abertura do ano letivo de 2014-2015 –
Mensagem do Diretor do Agrupamento
O Diretor do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira dá as boas-vindas a alunos,
professores, pais / encarregados de educação e parceiros educativos e deseja-lhes um ótimo ano
letivo de 2014-2015.
Uma palavra especial para aqueles que hoje, 12 de setembro de 2014, se aventuram na
viagem maravilhosa das letras, dos números, da imaginação, da fantasia e do conhecimento. O
primeiro dia de aulas constitui, inequivocamente, um marco inolvidável na memória e nas
recordações de cada ser humano. Experiências felizes e gratificantes nos primeiros anos de
escolaridade ditam relações positivas com a escola e contribuem decisivamente para o sucesso
escolar e para um relacionamento interpessoal sadio e pacífico.
Para que a Escola cumpra, na plenitude, a sua função de instruir e educar, tarefa cada vez
mais difícil e exigente e missão tão nobre, sublime e gratificante, a um tempo, é vital instituir e
aprofundar um clima de confiança, colaboração e entreajuda entre todos os atores da comunidade
educativa, de modo a dotar os nossos jovens das qualificações e das capacidades que lhes
permitam enfrentar e superar as dificuldades de um paradigma em permanente mudança e de
uma sociedade alienada, pragmática e materialista, que, focalizada na ascensão social e
profissional, sobrevaloriza a individualidade e a competitividade, em detrimento de uma
formação humanística, alicerçada em valores como a integridade, a honestidade, a amizade e a
solidariedade, a transmitir e a incutir por todos quantos participam na missão de formar e guiar,
porque educar é um trabalho de orientação, consciencialização e comprometimento.

Celorico da Beira e Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral, 12 de setembro de 2014
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