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Exmo/a. Senhor/a Delegado/a Escolar/ Presidente do Conselho Executivo/Diretor/a do
Estabelecimento de Ensino;

Devido às limitações impostas pela COVID L9, a Cerimónia de abertura da Festa do Desporto

Escolar não será realizada nos moldes habituais: espetáculo de grandes superfícies no estádio. Os

núcleos existentes irão participar ao longo da semana com exibições de coreografias feitas pelos alunos,

não sendo necessários ensaios fora da escola.

Porém, e porque é importante continuarmos a manter viva a chama do desporto escolar, não

só pelos benefícios para a saúde dos nossos alunos, como também pela ferramenta de excelência que é

para o processo educativo, iremos organizar um momento solene de abertura da festa, de homenagem

ao professor:

O professor como base de uma pirâmide de profissões que movem o mundo;

O professor que, na sua missão de mostrar o caminho do crescimento às novas gerações, tem

enfrentado uma série de intempéries e situações críticas em todo o processo e ao longo das décadas,

sempre presente;

O professor que, nos últimos tempos, enfrentou a pandemia, salvando milhares de crianças e

jovens do desânimo que um confinamento prolongado oferece;

O professor que fora da sala de aulas revelou a criatividade possível, numa situação para o

qual não se preparara a tempo;
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O professor que tem fomentado a parceria família/escola, elo tão necessário para a educação

integral iJas crianças e jovens, na preparação do aluno do século XXl.

Organização do evento a ser realizado no dia 10 de maio, no jardim Municipal do Funchal,

pelas 21h30.

Esta homenagem será realizada a partir de um trabalho com os próprios professores que

inclui a apresentação de uma coreografia de bancada.

Contamos com 86 professores inscritos, de diferentes áreas disciplinares, que já realizaram

alguns ensaios online, de modo a aprenderem a coreografia.

Porém, para a realização deste desafio serão necessários alguns ensaios presenciais, pelo que

solicitamos a dispensa dos professores inscritos (em anexo) nos seguintes dias e horas, caso coincida

com o seu horário de trabalho:

28 de abril th30 - 13h30 (5a feira) pavilhão da escola Francisco Franco

7 de maio th00 - 12h00 {sábado} pavilhão da escola Francisco Franco

9 de maio - ensaio geral - noturno - a partir das 20h00 às 23h00

10 de maio dia do evento - 21h30 (presença a partir das 20h00)

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

4rl<-\

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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