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Caríssimos 

 

É uma enorme honra dar início ao ano escolar 2021/2022 no AE D. JOÃO II! Que este seja um 

ano repleto de boas experiências e aprendizagens. 

É com enorme regozijo que recomeçamos e acolhemos aqueles que continuam, os que 

retornam e os que integram, pela primeira vez, este agrupamento. Sejam bem-vindos! A uns 

e a outros, agradeço desde já a vossa pronta disponibilidade e vontade de fazerem parte 

desta grande equipa educativa e deste projeto comum que é o AE D. JOÃO II. 

O AE D. JOÃO II pretende a excelência na prestação do serviço público de educação e a 

satisfação de todos os intervenientes na estrutura das escolas que abrange. Mantém a 

convicção firme de que o seu crescimento e aperfeiçoamento assentam na relação de 

pertença e em práticas colaborativas, onde a experiência e a sabedoria de todos é bem 

acolhida. 

Neste sentido, eu e os restantes elementos que comigo constituem a equipa da direção, 

solicitamos a todos os adultos, jovens e crianças que deem o seu melhor contributo no 

compromisso de fazer da vossa/nossa escola um lugar especial, que concorra para alcançar as 

competências previstas e o sucesso desejado por cada um de vós. 

Relembramos que, setembro traz consigo não só o início de mais um ano letivo e das 

vicissitudes associadas ao regresso às escolas e à vida escolar, mas também acarreta o desafio 

de continuarmos juntos a proteger-nos do COVID-19, respeitando os afastamentos e 

cumprindo as regras de higiene. CONTAMOS CONSIGO! 

Renovamos a nossa total disponibilidade para vos acompanhar e apoiar, com a certeza de que 

tudo faremos para que encontrem a vossa realização académica, cultural e pessoal. 

  

CCOONNTTEEMM  CCOONNNNOOSSCCOO!!  

JJUUNNTTOOSS,,  AA  CCOONNSSTTRRUUIIRR  OO  FFUUTTUURROO!!  VVOOTTOOSS  DDEE  UUMM  BBOOMM  AANNOO  LLEETTIIVVOO  22002211//22002222!!  
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