À comunidade educativa,
Informo que se procedeu ao processo de Eleição dos Representantes dos Alunos para a Associação
de Estudantes do AEB durante a passada semana. Anteriormente, enquanto Diretor do AEB, reuni
com os Delegados de Turma e com a Associação de Estudantes 2019/20 para a definição da forma
como o processo se deveria desenrolar. Acertadas com os alunos quais as Listas a concurso,
definiram-se com as mesmas as regras da campanha eleitoral. A mesma iniciou-se a 2 de Novembro
nos espaços exteriores da Escola Secundária e da Escola Duarte Lopes. Para a campanha eleitoral
definiu-se que esta, presencialmente, apenas poderia acontecer nos intervalos das aulas, ser
participada pelos alunos da Escola onde decorria e serem cumpridas as regras de segurança em
vigor na Escola.
No dia 3 de Novembro, ao fim da tarde, fui alertado pela Câmara Municipal que haviam recebido
informações de que em alguns momentos, a regra de distanciamento social entre alunos não estaria
a ser respeitada. No dia 4 de Novembro, à primeira hora, reuni com os representantes das listas
para que se fossem encontradas soluções entre todos a fim de manter as regras acordadas. Todos
entenderam a gravidade em não serem cumpridas as regras em todos os momentos. Ficou acordado
que a campanha, em moldes presenciais terminaria no momento em que não fosse possível esse
compromisso. A campanha terminou como previsto anteriormente no dia 5 e no dia 6, procedeu-se
à Eleição da nova Associação de Estudantes.
Estive presente em alguns momentos da campanha, e observei o normal funcionamento da mesma.
Aceito, até pelos relatos e evidências, que em alguns momentos a totalidade das regras de
segurança não foram cumpridas e como tal, enquanto Diretor devo assumir a responsabilidade da
situação. Afirmo no entanto, que quer a Escola, através dos seus recursos humanos, quer os
estudantes enquanto primeiros interessados, souberam ultrapassar as dificuldades e adaptar este
momento às condições atuais em que vivemos.
Refiro, que apesar do momento muito difícil que atravessamos, os nossos jovens enquanto cidadãos
em desenvolvimento, devem continuar a desenvolver hábitos de participação democrática e
construtiva da sociedade. Acho aliás que é em tempos de dificuldade, que princípios fundamentais
como a eleição dos seus representantes, deve ser trabalhada e mantida e sobretudo valorizada, pois
estes jovens são fundamentais para o bom funcionamento da Escola. Devo referir que tem sido feito
um trabalho nos últimos anos com os jovens neste sentido, e que ao longo dos anos o número de
listas tem aumentado, assim como o número de iniciativas que vão muito além da organização de
festas. As festas não são possíveis neste momento e os alunos encontraram formas de fazer passar
a sua mensagem e encontrarem apoios de entidades e figuras de fora da escola que à distância
participaram na campanha. Isto demonstra iniciativa, pró atividade e autonomia que muitas vezes
nos queixamos faltar na juventude. Para terminar, informo que a Lista R foi a vencedora, e que a
sua Presidente fez o convite aos restantes representantes das outras Listas, que integrassem
formalmente a nova Associação de Estudantes. Este parece-me ser um exemplo interessante para
toda a comunidade e uma lição de democracia para todos.

Solicito ainda a toda a comunidade educativa que sempre que queiram contribuir com alguma
informação, se dirijam diretamente à Escola. A maioria das vezes, as observações que nos chegam,
surgem por pessoa interposta, seja a CMB, a Associação de Pais, GNR ou meios de comunicação
social. Sendo obviamente um direito de qualquer cidadão procurar qualquer uma destas instâncias,
as observações devem chegar diretamente a quem de direito.
Informo que até ao momento, o AEB teve desde o início do ano letivo, 4 casos de alunos positivos
COVID-19, casos cuja proveniência é exterior ao AEB. Estes alunos não têm relação entre si,
enquanto contágio. Os colegas das turmas dos mesmos, assim como os professores, não revelaram
ser positivos ao mesmo vírus, o que nos garante que até ao momento as regras impostas na Escola
têm sido eficazes em estancar a transmissão.
Agradeço a atenção, certo que ultrapassaremos esta fase difícil,
Mário Santos, Diretor do AEB

