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Início do ano letivo 2020/2021 

 

Está a iniciar-se um novo ano letivo. Como sempre, e particularmente para 
quem o faz pela 1ª vez, fica-se apreensivo e expectante pela novidade que 
este momento insere. Muitas perguntas se colocam, cada um com 
perspetivas diferentes da organização escolar, das diferentes decisões, da 
dúvida quanto a horários, das necessidades específicas e a outras 
necessidades, bem como a quase tudo o que envolve a complexidade de um 
ano escolar. A maioria, apesar das incertezas, procura perceber as soluções 
para os problemas evidenciados e combater os receios com a esperança de 
quem confia no trabalho desenvolvido para garantir as condições possíveis 
para o bem-estar comum. Alguns querem mesmo colaborar para que as 
respostas encontradas sejam as mais adequadas às necessidades das 
próprias escolas e das suas comunidades. 

Perante tal complexidade, este ano acrescido da adversidade que o COVID 
impõe, a comunicação, a informação e o diálogo são fatores fundamentais 
para que as famílias sintam segurança e confiança na capacidade de se 
conseguir que todas as crianças e jovens possam continuar a sua vida de 
conhecimento e de desenvolvimento social. É necessário que haja uma 
informação precisa e coerente que seja comunicada de forma clara e sem 
equívocos. Caso contrário, dificilmente se conquista a confiança tão 
necessária neste tempo difícil. 

A consciência do risco existe, a probabilidade de haver casos é real, pelo que 
importa perceber a capacidade de controlo das eventuais situações que 
surjam e a capacidade de evitar consequências graves. É, também por isso, 
importante que se conheçam e percebam os respetivos planos de 
contingência. Impõe-se que cada um assuma atitudes e comportamentos 
responsáveis, tanto como é indispensável garantir as condições de recursos. 
As normas e os recursos só serão eficazes se forem acompanhados da 
consciência cívica e de cidadania, individual e coletiva, para cumprir e fazer 
o esforço de evitar riscos desnecessários. Não pode ser um tempo de 
oportunismos. 
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É fundamental envolver e envolver-se. Ninguém sozinho terá sucesso no 
combate a esta pandemia. As escolas com as associações parentais (AP) e 
com as autarquias devem constituir uma verdadeira parceria e assumir a 
responsabilidade de encontrar as melhores respostas e as mais adequadas 
para cada comunidade. A saúde física, a saúde emocional e psicológica, a 
saúde social e a saúde económica, das pessoas, das famílias e das 
organizações devem estar na prioridade das suas preocupações.   

Não são tempos fáceis. Certamente, a avaliar pelos dados e análise dos 
especialistas, surgirão casos COVID nas escolas. O regresso ainda não 
aconteceu e já existe um aumento considerável de casos (o que nos deve 
fazer pensar sobre as verdadeiras causas do risco) o que comprova de que 
não é a escola, por si só, que constitui maior perigo, pelo contrário, a escola, 
pelo planeamento e pelo controlo interno, será a instituição onde há maior 
orientação e cumprimento das regras estabelecidas.  

Desejaríamos que as condições de recursos fossem diferentes e melhores. 
Mas perante a realidade que é apresentada, não se pode desistir e estagnar. 
Há que assumir a responsabilidade própria e tentar soluções para os 
problemas, antes de acrescentar mais problemas às soluções.   

Com uma comunicação clara, que proporcione a correta perceção da 
informação, coerente e explícita, as pessoas serão envolvidas e sentirão a 
responsabilidade que lhes cabe para que tudo aconteça o melhor possível. A 
confiança exige compromisso e conquista-se pelo respeito mútuo. Impõe-se 
humildade, transparência e diálogo e evitar o alarmismo e o pânico que só 
prejudicariam ainda mais uma situação já de si complicada. 

Juntos e com perseverança vamos conseguir. Porque cientes do risco 
estamos preocupados, mas conhecedores da situação temos confiança no 
trabalho desenvolvido. 

Um Bom ano para todos! 

CONFAP 


