Exm.º Sr. Encarregado de Educação,
A Escola Secundária D. João II agradece o facto de ter escolhido a nossa escola para a educação do seu
educando. Neste momento, temos 1576 alunos em 58 turmas do 7º ao 12º Ano, a maioria no ensino regular,
mas muitos alunos nas vias profissionalizantes com assinalável sucesso e estágios nas mais conceituadas
empresas e instituições de Setúbal: The Navigator Company (ex-Portucel), Citri, Sapec Química, Mediamarkt,
FNAC, Câmara Municipal de Setúbal, AKI, Secil,…Na nossa escola alunos e professores têm a possibilidade
de realizar intercâmbios (micro-Erasmus) de uma ou duas semanas com 23 escolas de 9 países europeus.
Queremos o melhor para os nossos alunos e é para eles que trabalhamos. Somos 128 professores dedicados e
empenhados. Um corpo docente profissional que “veste a camisola” do ensino público. Os nossos Assistentes
Operacionais e Técnicos poucos, mas eficientes e dedicados, fazem o seu melhor dia-a-dia. A nossa
Associação de Pais e Encarregados de Educação, pequena e dedicada, colabora positivamente com e na escola.
Os resultados escolares dos nossos alunos, que espelham as suas aprendizagens escolares, demonstram que,
paulatinamente, temos vindo a melhorar. Nunca como agora tivemos tantos alunos com 100% de
classificações positivas: 63 alunos no 7ºAno; 61 alunos no 8ºAno e 51 alunos no 9ºAno! Um total de 175
alunos! Parabéns aos alunos e aos pais que os acompanham e supervisionam diariamente. É este apelo que
fazemos a todos os encarregados de educação: dialoguem diariamente com os vossos filhos, observem os seus
cadernos diários, verifiquem se realizam os TPC. Acompanhar, verificar e elogiar.
O sucesso escolar é o desejo de pais e professores, mas são os alunos que se deslocam à escola e se sentam
diariamente na sala de aula. O esforço e empenho é deles. Os resultados escolares serão também fruto da sua
dedicação. Na vida nada se consegue sem esforço e os nossos alunos sabem-no.
A nossa equipa de avaliação interna identificou três indicadores essenciais que contribuem, no 3º ciclo do
ensino básico, para o sucesso escolar dos nossos filhos/educandos:
- A realização de trabalhos de casa;
- Possuir o caderno diário em dia;
- Trazer consigo diariamente os materiais para a sala de aula.
O cumprimento destes 3 itens demonstra que a possibilidade de sucesso escolar é de 99%!
É importante que os pais se certifiquem que os seus educandos realizam as suas tarefas diárias. Estudar é
esforço e empenho. A Escola Secundária D. João II tem neste momento as melhores instalações escolares
(salas, laboratórios e biblioteca) da cidade de Setúbal e das melhores a nível nacional. Queremos melhorar as
aprendizagens escolares e ascender aos melhores resultados escolares. Acreditamos nos nossos alunos.
Conhecemos o esforço dos nossos professores. Sabemos que os pais fazem também o seu melhor.
A educação é o melhor investimento que fazemos nos nossos filhos. Serão eles quem garantirão a nossa
reforma.
A GFI, na pessoa do diretor em Portugal, Dr. Nuno Santos, doou à escola 5000 euros para premiar alunos de
7ºe 8ºAno. No ano transato, um grupo de ex-alunos ofertou também mais de 1000 euros para premiar alunos.
No ano passado foram 129 os alunos premiados. Este ano esperamos aumentar o número de alunos. Estamos
a contactar empresas e instituições para se associarem a esta cerimónia para premiar alunos de outros anos.
“…a principal determinante do sucesso é a família.”
Dr. Pedro Carneiro, Prof. University College, Londres
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