
Nos dias 4 e 5 de Janeiro, apesar da vaga de frio surpreendente que se abateu no país, ainda houve 

alguma normalidade na escola, mas, na noite de 5 para 6, os sistemas de aquecimento dos blocos A e C 

colapsaram com o congelamento do líquido que corre na tubagem e o rebentamento do equipamento. Para 

cúmulo do azar, o conserto que a Parque Escolar já garantiu fazer, é complexo e demorado. 

 

Como se pode estudar consultando a nota técnica junta, a reacção a esta adversidade não é fechar 

janelas ou portas das salas de aula, porque essa opção desagua em surtos, em internamentos e em mortes. 

A comunidade escolar respondeu de forma exemplar, protegendo-se com mais camadas de roupa e com 

mantas.  

 

Com o auxílio inestimável da Associação de Pais e Encarregados de Educação, chegaram hoje à escola 

30 termoventiladores que já estão a funcionar nas salas dos blocos A e C. No dia 18, chegam mais 10 

aparelhos, e, entretanto, faltará menos tempo para a reparação completa do sistema de equipamento. 

 

Com máscaras, com distanciamento social, com os lugares fixos nas salas de aula, com os intervalos 

desfasados, com o sistema de bolhas a funcionar e com ventilação nas salas de aulas, isto é, no mínimo, 

portas e postigos abertos e arejamento da sala nos intervalos, estamos mais bem defendidos do contágio e, 

sobretudo, cumprimos o imperativo categórico ético de fazer o que está certo. 

 

Este comunicado é dirigido à comunidade educativa, também, portanto, aos pais e encarregados de 

educação. É verdadeiro e justo realçar que a maioria significativa dos alunos cumpre, dentro e fora da escola, 

as regras que estão definidas. Mas há excepções. Diariamente, lembro a alunos que circulam na periferia da 

escola a obrigação do uso de máscara e do distanciamento social. A máscara protege o próximo, e usá-la é 

agir solidariamente. Sintomas de doença obrigam a auto-confinamento, quer dizer, a permanecer em casa. 

O aluno que se considera corajoso por não usar máscara nem manter distâncias nem ficar em casa quando 

tem sintomas não é um bom camarada: é apenas egoísta, sem consideração pelos colegas nem pelos mais 

velhos. 

 


