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DISCURSO DE ABERTURA DO ANO LECTIVO 2018 

Bom dia a todos 

Neste início do ano lectivo quero em primeiro lugar saudar a todos os presentes e 

expressar os meus votos de um excelente 2018. 

Saúdo de forma especial os novos alunos e os seus respectivos educadores desejando-

lhes boa integração nesta comunidade escolar. 

Com a vossa permissão, neste momento cabe-me fazer a apresentação dos 

participantes a esta reunião e vou começar pelos alunos (1ªclasse, 2ªclasse, 3ªclasse, 

4ªclasse, 5ªclasse, 6ªclasse e 7ªclasse) Direcção da escola, Professores, assistente 

administrativa, bibliotecária, assistentes sociais, parceiros (refeições e limpeza) 

Encarregados de Educação 

Prezados Pais e Encarregados de Educação, alunos, professores, funcionários, toda a 

comunidade escolar. 

É com imensa satisfação que iniciamos mais um ano lectivo. Neste novo ano, a Direção 

da Escola, professores, funcionários, toda a comunidade escolar, continuarão a trabalhar 

com afinco para que os objectivos almejados no processo de ensino e aprendizagem 

sejam atingidos. 

Continuamos a assumir que queremos ser uma escola de referência e de excelência em 

termos de satisfação dos nossos alunos e respectivos pais e encarregados de educação. 

Nos dois anos da nossa existência aperfeiçoamos os nossos resultados escolares de 

forma consistente, por isso, toda a comunidade escolar, alunos, pais e encarregados de 

educação, professores e funcionários estão de parabéns face a esses resultados. 

Cada ano letivo que começa é um desafio enorme, quer para nós, quer para os nossos 

educandos assim como para os Pais e Encarregados de Educação. 

A nossa principal missão está centrada nas crianças, na sua vida, nos seus anseios, na 

sua educação. 
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O ano letivo 2018 desafia-nos a criar um conjunto de actividades que  permitem  fazer 

da Escola um espaço de crescimento pessoal, social e de felicidade.  

 

A Escola já planificou uma diversidade de atividades, de enriquecimento do currículo, 

lúdico-culturais, desportivas, e artísticas  que ajudarão  as crianças a descobrir e sentir 

as vantagens e a alegria  inerente ao ato de estudar, aprender e de se relacionar com os 

outros sabendo estar, sabendo ser e sabendo Fazer. 

Essas actividades começam na concentração matinal em que para além da entoação do 

hino nacional as crianças e professores tem oportunidade de partilhar informação sobre 

as datas comemorativas, os acontecimentos relevantes do nosso Pais, continente assim 

como do Mundo. 

Assim, o Primeiro Trimestre decorrerá de 05 de Fevereiro a 04 de Maio (13 semanas) 

De 07 de Maio  a 11 de Maio haverá interrupção lectiva 

O Segundo Trimestre inicia a 14 de Maio  a 10 de Agosto (13 Semanas) 

De 13 de Agosto a 24 de Agosto haverá interrupção lectiva 

O Terceiro Trimestre inicia a 27 de Agosto a 16 de Novembro 

Os exames finais terão lugar em Novembro no período de 12 a 30: 

 12 a16 de Novembro realização do exames da 5ªclasse 

 21 a 23 de Novembro realização do exame da 7ªclasse 

Para além das aulas correntes, estudo orientado e actividades extra-curriculares os 

alunos são orientados e encorajados a frequentar a biblioteca onde desenvolvem ações 

que consistem na leitura e interpretação de obras literárias infantis, bem como manuais 

de ensino. A nossa experiência mostrou que esta prática contribui de forma inequívoca 

na assimilação da matéria e no desenvolvimento intelectual do aluno. Ainda na biblioteca, 

os meninos mais novos (1ªclasse) têm oportunidade de desenvolver a destreza copiando 

numa primeira fase o alfabeto e a posterior textos mais elaborados por forma a melhorar 

a sua caligrafia. 

Para complementar as aulas teóricas recebidas na sala, farão visitas aos museus e 

outros locais de interesse educativo.  

Também está programada a participação em concursos de leitura e escrita, Matemática, 

Xadrez com índole educativo. 

A escola possui um regulamento que estabelece disposições com vista a administrar e 

regular a actividade de todos os intervenientes no processo de ensino – aprendizagem. 

É com base neste regulamento que a Escola instituiu o Ticket, instrumento que padroniza 

a disciplina escolar.  
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Desejamos um ano letivo de comprometimento e de valores sociais e educacionais as 

crianças e seus pais, a professores e funcionários desta grande família chamada Génios. 

Das crianças/alunos esperamos muito empenho e dedicação sabendo que tem da escola 

todo o apoio a nível humano, físico e material necessário para ultrapassar todas as 

dificuldades. 

Aos Pais e encarregados de educação, continuamos a contar com a vossa participação 

de forma activa e entusiasta, neste desígnio tão importante que é a formação e educação 

dos vossos filhos. É de salientar que o Ministério de Educação está a realizar a reforma 

curricular, no ano 2017 abrangeu a 1ªclasse e este ano é a 2ªclasse, por isso não haverá 

exame, porque de acordo com esta reforma o 1°ciclo vai até a 3ªclasse, classe de exame. 

Ao pessoal não docente essencial para o bom funcionamento da escola esperamos o 

empenho, a dedicação e colaboração demonstrados ao longo do ano passado. 

Por último ao pessoal docente, elo importante e fundamental no processo educativo 

confiamos na garantia da qualidade, de forma a que o nível dos resultados dos nossos 

alunos,  sejam cada vez melhores. 

Que neste ano letivo estejamos unidos com saúde, em paz e comprometidos com a 

evolução das nossas crianças, e que a escola seja um lugar de conquistas, aprendizado, 

crescimento, felicidade, prazer e principalmente humanidade.  

 

Matola 5 de Fevereiro de 2018 

 

 

 


