Caros Pais e Encarregados de Educação,
Começo por dizer que pretendia enviar esta mensagem antes, mas, por vários motivos,
não me foi possível. No entanto, faço-a agora, neste momento em que quase todos, por
força maior, estamos retidos em nossas casas.
Assim, tenho a dizer-vos que, desde o início deste surto, a APEE e a Direção da Escola
sempre estiveram atentos e preocupados com o desenrolar da situação. Preocupamo-nos,
desde logo, com as viagens e visitas de estudo e fomos sempre de opinião que deveriam
ser canceladas ou suspensas, uma vez que todos os dias a situação se agravava mais.
Mantivemos durante vários dias contacto com a Direção da Escola e juntamente fizemos
contactos com a DECO, APAVT e Agências de Viagens para resolvermos e
minimizarmos os custos.
Sabíamos que, mais dia, menos dia, a escola iria fechar, mas aguardávamos ordens
superiores. Enquanto não vinham essas ordens, nunca baixámos os braços. Fizemos
uma reunião no dia 9 de Março onde esteve presente a Sra. Diretora e no final da
mesma, a APEE concordou com a tomada de posição por parte da Direção da escola.
Quanto à viagem dos Finalistas, era da competência da Associação de Estudantes, mas
também fomos desfavoráveis à sua realização, pois não valia a pena correr esse risco
que se estava a tornar tão grande. Compreendemos a preocupação dos Pais devido ao
retorno do dinheiro e estávamos a tentar resolver essa questão.
Como devem calcular, até ao encerramento da escola e o Ministério da Educação
suspender ou cancelar tudo, a APEE e a Direção da escola estiveram sempre a trabalhar
em conjunto em prol dos nossos Alunos, Pais, E.E., Docentes, não Docentes e toda a
Comunidade Educativa.
Preocupamo-nos desde o início com a propagação deste surto que se transformou a
Pandemia Mundial.
Agora pensem quem tinha razão quando foram tomadas estas posições, não pensem
quer para a Direção da escola, quer para a APEE, foi fácil tomar estas decisões, pois
sabíamos que havia dinheiro, visitas importantes para os alunos, interesse das Agências
e outras coisas em jogo, mas, perante este surto, para nós a saúde e a segurança de todos
era o mais importante
Se alguém na altura em que foram tomadas estas medidas não gostou ou criticou, agora
que pense quem estava errado.
Deixo um Obrigado à Direção da escola e a todos que fazem parte da APEE São Pedro
pelo imenso trabalho, dedicação e preocupação em mais esta fase difícil, quer da nossa
escola, quer das nossas vidas, mas nem o cansaço nos levou a desistir.
A APEE e a Direção da escola têm um único objectivo que é a Proteção de todos que
fazem parte desta Escola; a nossa preocupação são os vossos problemas.
Termino desejando votos de boa saúde, muita paciência e força neste momento difícil,
não se esqueçam de cumprir todas as normas do Governo e da DGS, temos de ser
responsáveis, e acreditar que iremos conseguir ultrapassar este momento difícil.
Saudações em nome de todos que representam a APEE São Pedro.
O Presidente,
Jaime Guedes

