MENSAGEM DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2017/2018

“O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. Havendo um
jardineiro, mais cedo ou mais tarde um jardim aparecerá. Mas, havendo um jardim sem
jardineiro, mais cedo ou mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma
pessoa cujo os sonhos estão cheios de jardins. O que faz um jardim são os sonhos do
jardineiro.” Rubem Alves

“Em todos os povos do mundo e em todas as épocas da humanidade o que se espera de
uma nova geração é que ela aprenda os ensinamentos dos mais velhos e siga os passos
daqueles que já trilharam muitos caminhos. Os pais esperam dos seus filhos que os
escutem e ponham em prática as suas orientações assim como o mestre se orgulha
quando seus discípulos o seguem.”
Assim, neste início de ano letivo quero, em primeiro lugar, saudar toda a comunidade
educativa da Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar da Santa Casa da
Misericórdia de Faro expressando os meus votos de um excelente ano letivo,
2017/2018, de que se concretizem todos os vossos desejos, académicos, profissionais e
pessoais.
Saúdo, de forma especial, os novos alunos, do curso profissional de Técnico de Ação
Educativa desejando-lhes o maior sucesso na nova etapa da sua vida escolar, bem como
os restantes alunos da escola, sabendo que podem contar com todo o apoio a nível
humano, físico e material necessário para ultrapassar todas as dificuldades. É meu
desejo que, fundamentalmente, sejam felizes.
Aos Encarregados de Educação, continuo a contar convosco de uma forma ativa e
entusiasta de forma a participarem neste desígnio tão importante que é a formação e
educação dos vossos filhos.
Ao Pessoal Docente, elo fundamental no processo educativo, continuo a acreditar que
o espírito de amor pela educação será refletido na conduta dos nossos alunos
garantindo-lhes a qualidade da formação, tanto ao nível profissional como ao nível da
formação pessoal.
Ao Pessoal Não Docente, essencial para o adequado funcionamento da Escola, reafirmo
continuar a contar com a dedicação e colaboração que, ao longo dos anos, tem
caracterizado a vossa ação.

Continuaremos com o lema do nosso Projeto Educativo “Educar para os Valores:
Perspetivas e Desafios”, confiantes que os nossos objetivos serão alcançados com o
empenho, dedicação e envolvimento de toda a comunidade educativa.
A TODOS UM BOM ANO LETIVO!
Bem hajam
Faro, 13 de setembro de 2017
A Presidente do Conselho Pedagógico
Nélia Paula Barranqueiro Viegas

