
NOTA DE IMPRENSA 

A Direção do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto vem pela presente nota de imprensa 
informar e esclarecer a comunidade educativa de que: 

1- O Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto encontra-se em normal funcionamento nos 
seus diferentes níveis de ensino; 
 

2- Apesar do curto espaço de tempo entre a tomada de posse da atual Direção (1 de 
setembro de 2022) e a abertura do ano letivo em 16 de Setembro de 2022, foi 
desenvolvido todo o trabalho de preparação e organização do lançamento do ano 
escolar para que o início da atividade letiva ocorresse sem qualquer perturbação, desde 
a educação pré-escolar ao ensino secundário; 
 

3- Os diferentes órgãos de gestão e administração do Agrupamento de Escolas Frei Heitor 
Pinto, as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e todos os 
serviços de apoio aos alunos e encarregados de educação encontram-se em pleno 
funcionamento; 

 
4- A articulação com as entidades tutelares e com outros parceiros locais, nomeadamente 

a Câmara Municipal, têm decorrido em ambiente de saudável colaboração, 
entendimento e eficácia na resolução dos diferentes problemas característicos de um 
novo ciclo letivo e escolar; 
 

5- Os docentes e não docentes do Agrupamento têm demonstrado um elevado nível 
profissional na organização e na criação de boas condições de trabalho para todos 
(professores, funcionários e alunos) assegurando, com competência, a prestação de um 
serviço educativo de qualidade; 
 

6- O clima e ambiente escolar são hoje propícios ao trabalho educativo com o 
envolvimento de todos na execução das suas tarefas e funções, existindo o empenho 
coletivo na redução de situações de perturbação do funcionamento geral, no 
incremento da motivação pessoal e profissional e no estreitar de relações com a 
comunidade educativa em geral. 

 
7- Apesar dos constrangimentos existentes, a Direção considera que estão reunidas as 

condições para o sucesso dos alunos, docentes e não docentes, pais e encarregados de 
educação no Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, no ano letivo 2022/2023;  

 

8- A Direção agradece toda colaboração e apoio manifestados e o contributo da 
comunidade educativa e escolar para o sucesso e afirmação do Agrupamento de Escolas 
Frei Heitor Pinto, em particular, e da Escola Pública em geral.  

 

O Diretor 
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