Dias do Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora – 9 e 10 de março
Tributo à Comunidade Educativa do AE da Senhora da Hora

Nos dias 9 e 10 de março de 2022, Dias do AE Senhora da Hora, dinamizámos nas nossas
cinco escolas atividades de natureza artística, científica, cultural e desportiva no âmbito
de diversas áreas do conhecimento. Nestes dois dias as nossas salas de aula e os espaços
específicos transformaram-se em lugares abertos onde a criatividade e a imaginação
fluíram, onde se pôde aprender de forma informal brincando, experimentando, jogando,
registando e partilhando emoções e sentimentos, deixando que a mente e o corpo se
expressassem sem barreiras, imposições ou condicionalismos.
Esta experiência de escola só se tornou possível porque para a sua consecução todos, sem
exceção, se empenharam e deram o seu melhor contributo. Os alunos, dinamizando
atividades e prestando apoio às mesmas, fazendo as respetivas coberturas jornalísticas e
fotográficas, ou participando dessas atividades, foram determinantes para o sucesso das
mesmas. Os professores, que definiram e prepararam um conjunto de atividades e
exposições no âmbito das suas disciplinas, dos clubes e projetos que coordenam ou
dinamizam, ou os que acompanharam os alunos nas diversas atividades programadas,
foram grandes motores deste evento. Os Coordenadores das Escolas, os professores
responsáveis pela preparação e logística de toda a organização deste acontecimento, os
nossos colaboradores, Assistentes Operacionais e Técnicos, foram todos inexcedíveis ao
longo do processo, iniciado ainda em janeiro de 2022.
Aos Pais, Associações de Pais e a todas as entidades que nos prestigiaram com o seu
contributo, o nosso agradecimento por terem acompanhado e viabilizado muitas das
atividades destes dias destacando de forma especial os torneios, práticas desportivas,
palestras, a semana UBUNTU e a cerimónia de entrega dos Diplomas de Mérito e Mérito
Desportivo.
A Comunidade Educativa do AE da Senhora da Hora está de parabéns por ter conseguido
realizar, com imenso sucesso, um acontecimento desta dimensão.
Senhora da Hora, 12 de março de 2022
Isabel Pina
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