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Depois de terminado o ano civil de 2010, é tempo de efectuar um balanço
que, no que respeita às instituições de ensino, é também marcar objectivos
para um novo ano que se inicia.
Neste contexto, devemos, em primeiro lugar, dar os parabéns à equipa
que levou a efeito a revista “No Pico da Informação” pela menção honrosa
conquistada no concurso “O Público na Escola” no ano do seu “regresso
às rotativas”.
Num momento em que a escola pública discute as metas nacionais para
2015 e sem que as mesmas sejam postas em causa, pensamos dever
centrar a nossa acção educativa nos valores de uma cidadania responsável,
de respeito pelos outros e pelas instituições, dando exemplos positivos
àqueles que connosco se tornam mulheres e homens do futuro.
Para além da escola ter de recentrar a sua acção instrutora, de diversificar
os contextos físicos e pedagógicos das suas práticas lectivas, de se
reinventar e se refundar, assumindo o seu papel de verdadeira promotora
social, é necessário que os nossos jovens sintam que valores como a
verdade, a paz, a amizade, a participação, a cooperação, a solidariedade,
o respeito pela diferença e a honestidade são fundamentais para a vida
em sociedade.
Devemos, por isso, ser rigorosos no trabalho e no cumprimento das regras
da escola e da sociedade de modo a prevenir situações de conflito ou
comportamentos menos conducentes ao nosso bem-estar colectivo.
Aos alunos fazemos um apelo de fazerem da escola um local de
aprendizagem séria e honesta e de sã convivência onde as actividades
primordiais sejam descobrir, aprender e ensinar.
Por fim, não poderia deixar de analisar a difícil situação em que poderá
ficar a escola pública e os seus profissionais devido às medidas que se
prevêem vir, mais uma vez, alterar as dinâmicas que tão bons resultados
têm dado nos últimos anos. É claro o prejuízo em que se traduzirá para a
escola a redução de docentes nas disciplinas artísticas, no dinamismo
dos seus Planos de Actividades, a grave penalização do Desporto Escolar
e o fim de alguns projectos de âmbito nacional, para além das áreas
curriculares não disciplinares.
Serão tempos difíceis para os quais nos devemos preparar, com união,
imaginação, planeamento e muito trabalho para que possamos evitar mais
prejuízos para os jovens portugueses.
Finalmente, com o início de um novo ano, cumpre-nos desejar a toda a
comunidade educativa que, no ano 2011, cada um seja capaz de realizar
todos os objectivos traçados, com trabalho, saúde e paz.
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Olá a todos que nos têm acompanhado!
Mais um ano lectivo, mais uma edição “No Pico da Informação” repleta de
relatos das nossas actividades, artigos alusivos a temáticas diversas, dias
comemorativos e um espaço mais lúdico com passatempos e algum humor.
Desde já a Equipa da Revista agradece o teu contributo.
A Revista só existe porque tu participas. Continua a colaborar connosco.

2


