Mensagem da Presidente da CAP

Caros alunos e Encarregados de Educação da EPDRG
Caros colegas, docentes e não docentes,
Caros parceiros,
Caríssimos membros da Comunidade Educativa,
É com muita honra e enorme prazer que, em meu nome pessoal e em nome da Comissão
Administrativa Provisória (CAP) da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de
Grândola (EPDRG) gostaria de vos dar as boas vindas e de vos desejar os maiores sucessos a
todos os elementos da comunidade educativa de Grândola, neste novo ano letivo de 2021/2022
que se aproxima.
Ditou a sorte ou o destino que, este ano, iniciássemos, em conjunto, um novo empreendimento
que se traduzirá numa viagem à volta da Educação e da Vida, cujo reflexo e marca
permanecerão na formação, pessoal e cívica, dos nossos jovens alunos.
Nesta viagem, o percurso que delinearmos e percorrermos, juntos, revelar-se-á tão
fundamental e relevante como o destino que definirmos e a meta que almejarmos alcançar
com os nossos alunos e as suas famílias, pilar essencial das suas vidas e da sua educação, in

lactu sensus.
Contudo, para que qualquer um desses desígnios se cumpra, seremos todos artesãos da
educação, escultores de processos e criadores de ambientes educativos, de verdadeiros
campos de ensino(s) e de aprendizagem(ns), contínuas e continuadas, em ambientes formais,
como a nossa escola, mas também informais e não formais, como tantas situações que a vida
nos oferece e proporciona.
Sabemos que não modelaremos (sozinhos) o barro, mas seremos com certeza o oleiro que faz
girar a roda, dando aos nossos jovens, todas as possibilidades, no seio e com o contributo, de
toda a comunidade, se (re)criarem através do processo educativo, em seres únicos e de valor
ímpar, plenamente capacitados com os conhecimentos, e as competências mais distintas e
diferenciadas, para a constante, árdua e laboriosa construção de uma sociedade, mais justa e
solidária, humanizada e esclarecida, em que o primado do indivíduo, ainda que reconhecido,
não se sobreponha aos legítimos interesses do coletivo e este, por seu turno, respeite e valorize
a pessoa, não castrando a voz e a lícita liberdade individual.

“Me movo como educador, porque, primeiro, me movo como gente”, declarava Paulo Freire!

E, nós, gente e educadores, movemo-nos e comovemo-nos, nas sábias palavras do nosso
Sebastião da Gama, pelo sonho de conseguirmos ser coautores de obras-primas, singulares e
preciosas

na

sua

singularidade,

cidadãos

empreendedores

e

conscientes,

indivíduos

socialmente comprometidos e pessoalmente felizes: os nossos alunos!
Na prossecução dos nossos sonho e no cumprimento da nossa missão, enquanto escola e
docentes/técnicos, enquanto agentes ativos da comunidade aprendente em que nos inserimos,
conto – contamos! – com todos e com cada um de vós, com o vosso profissionalismo, dedicação
e empenho, enquanto atores e promotores de práticas de ensino diversificadas, eficazes e
adequadas, com vista à obtenção do sucesso escolar dos nossos discentes e à melhoria da
qualidade das aprendizagens realizadas e da prestação do serviço educativo que oferecemos.
A todos, sem exceção, votos de um bem-sucedido e, sobretudo, feliz novo ano letivo!
Bem hajam!
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