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Agrupamento
de Escolas de Arganil celebra Dia da Escola e
reconhece mérito dos alunos
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O Agrupamento de Escolas de Arganil promoveu a VI edição do Dia da Escola. Uma cerimónia que teve
lugar no salão multiusos da Ceramica Arganilense e que decorre desde que aquele estabelecimento
escolar se constituiu como Agrupamento, visando, de acordo com Anabela Soares, “distinguir e apelar ao
reconhecimento público de todos aqueles que no Agrupamento se notabilizaram pelo seu esforço, pelo
seu trabalho e também pelos seus resultados no ano transacto”. O evento, conduzido por três alunos da
escola, Maria Rita, Marco Alves e Duarte Neves, aluno do 1.º ciclo, abriu com este ultimo ao piano,
interpretando “brilhantemente”, duas peças, tendo terminado com uma nota de esperança trazida pelas
alunas Ellen e Emily, com a interpretação do tema, “Dê o seu melhor”. Pelo meio ficaram as entregas
dos prémios, muitos momentos de dança e de musica. Assim sendo, algumas das distinções efectuadas
foram as seguintes, entrega de certificados aos melhores alunos de cada ano no quadro da matemática,
diplomas do quadro de excelência, de mérito de desporto escolar, nomeadamente nas actividades de
corta-mato, ténis de mesa, badminton e natação, prémios de empreendedorismo, do projecto ecoescolas, emáticos, Ilídio Pinho, Jorge Paiva e Parlamento Jovem. Por fim foram também distinguidos os
melhores alunos de cada ano do Agrupamento. A novidade foi o reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido no Agrupamento durante 35 anos por uma professora e duas colaboradoras,
designadamente, a professora Helena Ramos, a assistente técnica Maria Conceição Gomes e a
assistente operacional Alice Tavares. “Queremos, aproveitar esta oportunidade para destacar
publicamente três pessoas que, ao longo de 35 anos ou mais, se dedicaram a esta causa com brio e
dedicação. Alguns dirão que é uma vida e, de facto, é uma vida empenhada numa causa nobre, que é
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acompanhar
os vossos filhos, os nossos alunos no seu dia-a-dia. É um trabalho digno de louvor e mérito
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profissional estar presente quotidianamente para poder dar o seu melhor”, sustentou a directora do
Agrupamento a propósito das referidas distinções. A dirigente deixou também uma palavra para todos
aqueles que trabalham no Agrupamento, nas suas mais diversas funções. “Chegou o momento das
palavras e dos elogios públicos, em primeiro lugar, para quem tem contribuído para a educação e
formação deles: todos vocês, quer sejam professores, assistentes operacionais e assistentes técnicos,
pais e encarregados de educação, ou outros que tenham colaborado como parceiros educativos”,
afirmou, sublinhando tratarem-se “dos primeiros dignos de louvor, porque sem vocês o trajecto escolar
destas crianças e jovens seria mais complicado, dificultado e certamente ficaria aquém do que
desejariam”. Anabela Soares não esqueceu também o professor e pedadogo recentemente falecido,
José Ramos Mendes, frisando ter sido “uma pessoa sempre presente, desempenhando várias funções
na escola, na comunidade e na região, granjeando o respeito de quem com ele trabalhou e conviveu”.
“Guardemos a sua imagem e o seu exemplo na defesa da escola como instituição pública de qualidade”,
declarou. Por fim, uma palavra aos alunos. “Chegou assim o momento de se orgulharem do percurso
realizado e ouvirem as palmas e os respectivos elogios pelos resultados alcançados”, referiu. “Parabéns!
Valeu a pena, o esforço e a dedicação, porque comemorar o dia da escola é honrar também, nas vossas
pessoas, este Agrupamento, a lealdade, o brio e a experiência acumulada que permitem a cada criança e
jovem encontrar o seu caminho e batalhar pelo seu futuro”, concluiu a docente, visivelmente satisfeita
com a cerimónia realizada.
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