Sarau Cultural
6 de junho de 2014

No passado dia 6 de junho realizou-se o Sarau Cultural do agrupamento, uma das atividades
de fecho de ano que tem por objetivo congregar, num mesmo momento, todos os que nas
nossas escolas construíram um ano de árduo trabalho.

Neste Sarau participaram alunos das várias escolas, desde o ensino pré-escolar até ao 12º ano.
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Os participantes presentearam-nos com as suas
atuações, que passaram pela música, pela dança,
pelo desporto, proporcionando a todos quanto
estiveram presentes, momentos de entusiasmo e
alegria e mostrando-nos sobretudo, do que
somos capazes de construir juntos. Juntos com
todas as nossas diferenças, mas convivendo em
comum como se pretende que o façamos como
nação velha de oito séculos.
O espírito da escola que inclui não está
esquecido nas escolas do nosso agrupamento. A
homogeneização não é um objetivo quando a
vida nos ensina que vivemos o dia-a-dia com
gente muito diferente e dessa mesma diferença
vem a riqueza das nossas vidas.
Este foi um momento de encontro e um
momento a que pais e encarregados de educação
responderam com a sua presença: pode dizer-se
que tivemos casa cheia…
Aqui se regista um agradecimento merecido a
todos – alunos, professores, funcionários – que
permitiram o sucesso da atividade numa altura
de sobrecarga própria de um final de ano.
Um agradecimento especial para os docentes do
departamento de expressões que tanto fizeram
para que a atividade fosse um sucesso.
Um agradecimento especial para os alunos do
10º ano do curso profissional de técnico de
gestão desportiva que tão bem enquadraram e
apoiaram este Sarau.
Um Muito Obrigado a todos os pais e
encarregados de educação que acederam ao
nosso convite e estiveram presentes. Um Muito
obrigado pela confiança que em nós depositam,
quando deixam os seus filhos em qualquer uma
das nossas sete escolas.
E por fim, um até para o ano…
Cristóvão Oliveira
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