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Agradecimento
Começo por agradecer e enaltecer o espírito de cooperação e entreajuda que a nossa
comunidade mais alargada colocou ao dispor dos alunos do Agrupamento de Escolas
Marinha Grande Poente, neste tempo de escola sem alunos e de ensino à distância.
Se em meados de abril eram mais de 250 os alunos do agrupamento sem equipamentos
informáticos e mais de 60 sem acesso à internet para poder acompanhar as aulas a partir de
casa, penso poder afirmar que durante a semana que agora termina a cobertura de casas
com acesso a equipamentos informáticos é praticamente total. E digo praticamente total
porque vão sempre surgindo situações, umas novas, outras que requerem o reforço do
apoio ao nível do equipamento.
Para alcançarmos este objetivo em muito contribuiu a distribuição de equipamentos móveis
(portáteis e tablets) das várias escolas do agrupamento bem como do acesso à internet
através dos hotspots facultados pelo agrupamento, da atribuição, por parte da Câmara
Municipal da Marinha Grande, de tablets e ainda do apoio solidário de muitos pais e
encarregados de educação que partilharam equipamentos que tinham em boas condições
de utilização.
Tudo isto foi possível porque se conjugaram vários esforços com o envolvimento das
Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento e do grupo Marinha Ajuda
que, através de uma campanha junto de várias empresas, receberam os seus contributos,
das quais destacamos: Cartonarte, Causa & Feito, Delloite Portugal, DNC Técnica, GECIM,
Grupo Matos (Plimat/Plimex/Molde Matos), Herbalife Nutrition – Mário Fernandes, IMV
Metalomecânica, MDL Material Didático e de Laboratório, Moldtool, P Telemóveis e Saica
Pack Marinha Grande, WeShare - Serviços de Gestão e também de vários particulares, que
conseguiram reunir computadores de secretária, portáteis, tablets, câmaras, auscultadores e
ratos, contribuindo para alcançar o objetivo de não deixar nenhum aluno para trás.
Para além da distribuição do equipamento referido merece ainda realce o excelente
trabalho de apoio, através de voluntários do grupo Marinha Ajuda, que têm auxiliado alunos
e famílias em questões relacionadas com a adaptação aos equipamentos informáticos
atribuídos aos nossos alunos, funcionando como “brigada de apoio técnico”.
A todos expresso, em nome da comunidade escolar Marinha Grande Poente, o meu muito
obrigado!
Marinha Grande, 22 de maio de 2020
Cesário Silva
(Diretor)

