


Quando esta história começou vocês eram ainda pequeninos!  

Mas já eram corajosos e vinham cheios de força para enfrentar este grande desafio 

que era aprender.  

À medida que o tempo foi passando, vocês foram crescendo… mas a ver vos todos 

os dias quase nem me apercebi! 

Quando fui rever algumas das nossas fotografias… realmente vocês cresceram! 

Muito! 

No tamanho! Na sabedoria! Na responsabilidade! 

Agora têm um novo enorme desafio, no final do qual irão ter crescido… irão ser 

maiores: em tamanho, em conhecimento, no sentido de responsabilidade!  

É o que esperamos de vocês! Um crescimento saudável e feliz! 

É com uma grande alegria que me sinto parte da vossa história!  

Um beijo enorme para todos! Um abraço do tamanho do Mundo (e ainda mais um 

bocadinho!) 

Gosto muito de vocês! Cada um tem um lugar especial no meu coração!  











Introdução 

Não é fácil este momento. Nunca é! Mas este ano, 
impedidos de estarmos juntos é mais difícil ainda! 

Porque queria que ficassem com uma pequena 
lembrança da passagem pelo 1º ciclo, optei por, em 
conjunto com os alunos, as famílias e algumas das 
pessoas que connosco trabalharam ao longo deste 
tempo, organizar um “livro” que poderá servir para, de 
vez em quando, relembrarmos o que foi este caminho 
feito de sorrisos, de lágrimas, de trabalho, de muitas 
horas partilhadas. É uma pequena recordação que vos 
deixo por acreditar que, aqui, vocês, tal como eu, 
foram felizes! 



Aos meus alunos 

Este é o último trabalho que partilho convosco enquanto  
Vossa professora. A partir daqui somos amigos. 
Passaram quatro anos desde que começamos juntos este  

percurso, alguns de vocês  chegaram há menos tempo mas  
integraram esta família como se connosco estivessem desde o  
primeiro instante!  Partilhamos trabalho, brincadeiras, jogos,  
bons e maus momentos, alegrias e tristezas, rimos, choramos…  
até nos zangamos, às vezes! É o que acontece quando gostamos  
uns dos outros! Terminamos juntos (embora à distância) este caminho.  

Não quero ver este momento como uma despedida. Quero continuar a saber de 
vocês, a ver-vos e ouvir-vos muitas vezes, a saber das vossas alegrias e tristezas… Vocês 
cumpriram uma etapa de um caminho longo. Agora estão no 2º ciclo! Vão ter novos 
professores, que vos receberão de braços e coração abertos, novos colegas que serão 
novos amigos, novos desafios que vocês com a vossa energia e coragem vão superar! 
“Ser aluno” é uma parte considerável da vida de cada um e em que o principal objetivo 
é que cada um se torne num melhor ser humano. Essa é a confiança que deposito em 
cada um de vocês: quando parece difícil, quando a vontade é pouca… não desistam, 
não deixem de acreditar, deem o vosso melhor, tenham a certeza de que com trabalho, 
é certo, com esforço, TODOS são capazes! Em jeito de conselho: façam sempre o 
melhor que forem capazes, sejam sempre os melhores amigos, sejam sempre FELIZES! 

Ter sido vossa professora foi um privilégio, ser vossa amiga é uma honra! 



Obrigada por tudo! 
E neste tudo cabe tanta coisa! Obrigada pela vossa colaboração! Obrigada pelo vosso 

empenho! Obrigada pelo apoio que senti desde o princípio e que se manteve ao longo 
destes quatro anos! Obrigada pela vossa compreensão! Pelas palavras de carinho! 
Obrigada pelas mesas de Natal! Obrigada pela confiança que em mim depositaram! 
Obrigada por me permitirem continuar a acreditar e defender (com provas) que escola e 
família só fazem sentido se unidas, se partilharem responsabilidades, se se respeitarem, 
se trabalharem juntas a bem deles!  

Quando chega este momento há uma sensação inicial que parece de tristeza… de 
vazio… momento em que as lágrimas teimam em cair… mas depressa acabamos por 
perceber que são lágrimas de emoção, de alegria! Afinal o que acontece é que eles 
cresceram! Ganharam asas! Vão voar um pouco mais alto, mas mais seguros! Os alunos 
para um professor são mais ou menos como os filhos para os pais: são os melhores do 
mundo!  

Vivemos, este ano, momentos particularmente difíceis, não nos é permitido festejar 
como esperávamos o final do 1º ciclo… mas havemos de ter oportunidade de o fazer, um 
dia destes! E estou certa que, apesar da distância física a que fomos forçados, estas 
circunstâncias nos uniram ainda mais! 

Continuem a acompanhar os meninos e meninas como fizeram até agora, deem-lhes a 
mão, o ombro, deem-lhes colo, mas exijam! Exijam que eles façam sempre o melhor que 
são capazes, exijam que sejam sempre pessoas fantásticas, exijam-lhes que sejam FELIZES! 

Às famílias dos meus alunos 



À Direção 

Embora não nos víssemos todos os dias, não 

podemos deixar de agradecer pelo apoio, por nos 

darem condições para que a escola funcione, por 

estarem sempre disponíveis para nos ajudarem a 

resolver os nossos problemas. 

Ah! e obrigados por permitirem os matraquilhos! 
Os alunos do 4º F 

 2019-2020 



Aos funcionários  da nossa Escola 

A todos, sem exceção, da portaria, dos blocos, da reprografia, da 

biblioteca, do refeitório, do bar, queremos deixar expressa a nossa 

gratidão. Pelo apoio, pelo carinho, por nos acompanharem durante estes 

quatro anos. São vocês que fazem desta escola um espaço onde nos 

sentimos bem e seguros! Um beijinho especial à D. Maria, sempre tão 

carinhosa para todos! 

Não nos levem a mal dedicarmos uma palavra especial à Sandra. A 

nossa Sandra!  

Os alunos do 4º F 
 2019-2020 

 



À Sandra Silva 
Pois é verdade: a Sandra é a nossa Sandra. Foi a Sandra que nos recebeu todos os 

dias, foi a Sandra que tratou das nossas mazelas, que cuidou das nossas dores, que 

todos os dias nos deixava o leite e a fruta. Foi pela Sandra que chamámos tantas vezes! 

Foi a Sandra que olhou por nós, que esteve sempre atenta aos nossos olhares, às vezes 

tristes, que tinha sempre um sorriso e uma palavra doce para nos dirigir. Vamos ter 

saudades, Sandra! Sabemos que nos vamos sempre lembrar que ao longo destes anos a 

Sandra foi o nosso colo! 

Queremos dar-te um grande abraço e beijinhos porque foste muito boa e muito 

fofinha. 

Vamos ter saudades tuas. Tu és muito divertida! Obrigada por nos ajudares quando 

a professora não estava (e quando estava, também!). 

Queremos desejar-te muitas felicidades. 

Estás sempre presente. 

Os alunos do 4º F 
 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



Olá  meus meninos e minhas meninas do 4°F! 

Eu digo meus/minhas porque vocês são uns alunos muito especiais para mim.  

Foram 4 anos que vos acompanhei de uma maneira especial, de uma maneira 

diferente das outras turmas. 

Eu na vossa turma fui funcionária, enfermeira, professora,  mas mais que tudo  

AMIGA... e fico de coração cheio de poder ter sido um pouco de tudo isto para vocês.  

Sim eu sei que também fui às vezes refilona , principalmente daquelas vezes que  

estava na sala convosco e vocês não me obedeciam, até jogávamos ao jogo da forca para  

vos acalmar e nem assim mas tudo faz parte e tudo passou😍. 

Passou tão rápido, que vocês já estão de malas feitas para o 5° ano, apesar de ser na  

mesma escola, mas não será a mesma coisa. Vou deixar de ser a professora, a funcionária  

que ia logo acudir quando me chamavam, a enfermeira de serviço, mas não vou deixar de  

ser aquela AMIGA. 

Vocês mereciam uma despedida do 1° ciclo em grande, vocês e a professora Helena, mas como todos sabemos.... não 

deu, não foi possível. 

Bem, meus amores, não me vou prolongar mais, apenas vos quero desejar um futuro muito risonho, cheio de saúde e 

que sejam muito felizes. 

Um beijinho muuuuuuuuuuuitoo grande a cada um e NUNCA se esqueçam desta vossa AMIGA funcionária Sandra 

Silva.😍😍 

Contem sempre comigo 😘😘😘😘 

 



À professora Cidália 

Obrigados por ter substituído a nossa professora e por nos explicar 

coisas que não sabíamos.  

Obrigados pelo seu trabalho e damos-lhe os parabéns por substituir a 

nossa professora e conseguir bem (porque nós não fomos fáceis)!  

Um abraço e beijinhos por nos teres ajudado no apoio.  

Obrigados por nos ter aturado e por nos ensinar. 

Os alunos do 4º F 

 2019-2020 

 

 



 Queridos alunos! 
Tivemos  a oportunidade, o privilégio de fazer parte desta caminhada juntos. 
Esta caminhada teve vários percursos, que cada um de vós trilhou de forma  

diferente, mas todos com o mesmo fim, com o mesmo propósito. 
Cada um destes percursos, teve dias de primavera, de verão, de outono e de  

inverno, ou seja, houve momentos de incerteza, de adaptação, de dificuldades, de  
esforço. Mas também, houve muitos momentos de superação, de empenho,  de  
partilha,  de cooperação,  de convívio, de alegria e de amizade. Todos estes momentos  
foram importantes e enriquecedores, quer a nível pessoal, quer a nível escolar,  
pois contribuíram para que pudessem ultrapassar dificuldades e alcançar objetivos. Agora, esses momentos 
pertencem à gaveta do passado, mas são o vosso presente e serão o vosso futuro. 

No final deste quarto percurso, eu passarei a fazer a caminhada de um modo diferente, mas sempre 
com o mesmo objetivo, desejando que todos vós consigais chegar com sucesso, ao final deste e de outros 
percursos, que estarão para vir. Admito que poderá não ser fácil. Para isso, é necessária muita persistência, 
dedicação, muito trabalho e esforço. 

Cada caminhante, cada um de vós, é único e especial e ocupa um lugar no meu coração. Apesar, de 
como referi, eu passar a fazer a caminhada de forma diferente, de vir a ter outras caminhadas e outros 
caminhantes, eu estarei sempre lá, dando incentivo,  apoiando e a preocupar-me convosco. 

Resta-me, desejar a todos vós, as maiores felicidades, e que os sonhos que se aninham no vosso 
coração, se tornem pássaros felizes, velozes,  a voar livremente no horizonte, no céu azul. 

Aos pais, que acompanharam e que acompanharão cada passo de cada um dos percursos, do seu 
caminhante , os meus sinceros agradecimentos. 
                                                               Até já! Até sempre ! Beijinhos e um grande abraço 
                                                       A professora Cidália Godinho                    
 Agora  venham!  
Abram a gaveta, do passado, ainda tão presente, e recordem, revivam, alguns desses  momentos 
inesquecíveis. 



À professora Olímpia 

Acompanhou-nos durante o último ano do 1º ciclo, a todos na Hora 

do Conto e a alguns na Fluência Leitora. 

Obrigados pela hora do conto, pelo apoio e pelo seu trabalho.  

Gostamos muito da hora do conto e da fluência leitora.  

Abriu-nos a vontade de ler e durante um ano contou-nos várias 

histórias, muito obrigados! 

Os alunos do 4º F 
 2019-2020 

 

 



Queridos alunos da turma F 

  

Passado um ano letivo, um pouco atípico, diferente de todos os outros,  

lembro com muito carinho os alunos com quem tive o prazer de trabalhar na  

Hora do Conto e também alguns na fluência leitora. 

Foram momentos muito felizes com alegrias, conquistas e desafios… 

Passámos bons momentos, pelo menos, eu penso que sim! Só tenho a  

agradecer por tudo… 

Espero que tenham gostado destas viagens ao mundo da imaginação, cheio 

 de encantos e descobertas! 

A vós, o meu carinho e desejo sincero que tenhais um bonito futuro e muito sucesso. 

Neste momento, de final de ciclo, gostaria de dizer muitas coisas bonitas! Mas a principal é que 

sejam sempre felizes… 

Mil beijinhos da professora que vos recordará sempre com amor e carinho. 

        Olímpia Ferreira 

 



À professora Alexandra 

 
Thank you! Pela forma como nos ensinaste.  
Teacher, you are very sweet, cool, a little bad, 

but still fun. ;)  
We love you! 
Boas férias! Abraços e beijinhos.  

Os alunos do 4º F 

 2019-2020 

 



Dois anos… bem, talvez não, pois ficámos impossibilitados de nos 

despedirmos e darmos as últimas gargalhadas, abraços e beijinhos.  

Irei recordar cada um de vós com um carinho especial e espero que 

levem memórias de ensinamentos, chatices e folia. Foi bom ver-vos 

crescer.  

É bom saber que caminharam comigo neste ciclo das vossas vidas e 

o meu coração enche-se de orgulho por seguirem em frente. Fica a 

tristeza de dizer adeus. 

Deixo-vos com o melhor ensinamento que vos dei: 

Sentirei a vossa falta! Até um dia destes! 
A vossa teacher, 
Alexandra Cruz 



Ao professor Pedro  

A ti, professor Pedro, uma palavra especial da tua aluna Leonor: 

“Obrigada por me teres aturado porque sou muito teimosa e por 

me teres ajudado nas letras.”  

E, porque foi bom ter a tua presença na nossa sala: “Foi bom 

ouvir-te a contar histórias, e obrigados pelo susto!” 

 

Os alunos do 4º F 
 2019-2020 



Ao professor Roberto 

Foi uma surpresa! Não sabíamos que íamos ter estas 

aulas! 

Obrigados por nos ter dado aula de TIC, deu para 

aprendermos algumas coisas.  

Gostávamos de lhe agradecer por nos ensinar várias 

coisas que agora, neste Ensino@Distância, foram muito 

úteis. 
Os alunos do 4º F 

 2019-2020 

 



Ao ATL 

Obrigados à equipa do ATL! Por cuidarem 

todos os dias de muitos de nós e pela 

disponibilidade, para sempre que foi necessário, 

cuidarem de todos! 
Os alunos do 4º F 

 2019-2020 

 



Meninos, meninas agradeço terem acolhido o Lucas na vossa família. Desejo-vos 
muitas felicidades e um futuro repleto de boas coisas. Continuem a ser essas 
crianças maravilhosas. Um beijo grande. 

Carla Feijão 

 
20… 20 meninos que chegam ao fim de um ciclo e se preparam para encarar uma 
nova etapa e realidade. Espero que olhem uns para os outros com carinho apesar de 
não continuarem na mesma turma e que se lembrem sempre que foram colegas no 
primeiro ciclo uma das fases mais importante da vida. (acredito que os 20 vão ler 
isto e só irão entender quando tiverem uns 30 anos!!!) Muita sorte e sucesso para 
todos!!  

Nathalie Campos 

 
O que desejo aos meus filhos. Sucesso, saúde e coragem para lutar sempre pelos 
objetivos e sonhos. Crescimento a todos os níveis para que se tornem adultos felizes 
e realizados.  

Cláudia Santos 

 
Neste momento atípico desejo a todos saúde, coragem e o mais importante é que 
sejam todos felizes. 

Sandra Teixeira 

Dos Encarregados de Educação para todos os alunos 



Boas férias meninos, tudo de bom, descansem muito e deem descanso aos pais :D. 
Esperamos que em Setembro volte tudo ao normal e todos juntos, na mesma 
turma !!! 

Célia Santos 

 
Neste momento desejo a todos os meninos desta família um futuro promissor, com 
muitas vitórias e alegrias não só a nível escolar mas por toda a vida, gosto muito de 
todos eles. 

Graça Romeiro 

 
Desejo a todos, muitas felicidades e continuação do bom trabalho e 
companheirismo verificado até ao final de mais uma etapa das vossas vidas! 

Marina Silva 

 
São mesmo uma família! Acolheram o Emanuel desde o primeiro momento e 
desde então têm crescido juntos! Só vos posso desejar o melhor, o mesmo que 
desejo para o meu filho. Guardem a vossa alma de criança, pura e genuína. O vosso 
bom coração, sempre pronto a acolher. O vosso sorriso que ilumina o dia de quem 
o partilha convosco. E sobretudo, sejam muito felizes pela vida fora! 

Fátima Jordão 

 



Que sigam os vossos sonhos, nunca desistam de serem felizes e que os laços da 
amizade vos liguem para sempre! 

Isabel Jerónimo 

 

Desejo a todos os meninos, o mesmo que desejo para o Simão, que sejam muito 
felizes, nesta longa caminhada que chamamos VIDA. E, se possível, que nunca percam 
estes laços que construíram aos longo destes anos com a ajuda da professora, que 
poderei mesmo chamar de Mãe Adotiva :) 

Sandrina Santos 

 

Que continuem a ser crianças alegres e bem-dispostas pela vida fora, que sejam 
amigos e aprendam a respeitar o outro. Que deem valor à amizade, à entreajuda, que 
sejam companheiros de jornada que estão lá para o que der e vier, pois assim é muito 
mais fácil aprender e muito mais divertido! 

Sim porque aprender pode e deve ser divertido!! 
Ilda Neves 

 

Não percam a amizade e cumplicidade que ganharam nestes anos e acreditem sempre 
nos vossos sonhos! 

Rute Calado 

 

 



Muita sorte para todos e que tudo corra bem. 
Mónica Santos 

 

Saúde para todos, respeito, humildade, disciplina e foco nos seus percursos escolar e 
um futuro abençoado para todos; boa sorte para todos. 

Pedro Silva 

 

Desejo a todos o maior sucesso e que se mantenham juntos . 
Helena Carvalho 

 

Que continuem a ser sempre uma família, mesmo que não fiquem juntos, que 
continuem sempre amigos e que todos obtenham os vossos objetivos. 

Boa sorte para todos! Beijinhos 
Sandra Simões 

Bom eu não tenho muito jeito para isto mas eles merecem, que eles já venceram mais 
uma etapa das suas vidas, quando foram para o primeiro ciclo quase que ainda eram 
bebés de colo, eram ainda pequenos😊 , agora já estão um pouco maiores, gostava de 
lhes dizer que aproveitem muito tudo o que a vida vos dá, sejam muito felizes e que a 
vida vos proporcione muitas coisas boas, um beijinho muito grande para cada um de 
vós. 

Susana Gomes 

 



Ana Francisco Romeiro Nunes 
22-02-2010 

A Ana é bem disposta,  

meiga e sorridente! 

Adora cor de rosa  

É uma menina inteligente! 

 



O meu último ano no 1º ciclo 
 

Este ano, estive no quarto ano e adorei! 
Infelizmente vou deixar a minha professora mas 4 anos deram 

perfeitamente para ter muitas recordações. 
Eu adorei estar com os meus amigos apesar de para o ano poder 

não estar com todos eles vou sempre lembrar-me de todos! 
Este ano o que mais gostei foi de brincar com os meus amigos. E o 

que menos gostei foi das discussões com os colegas. 
Antes de entrar para a escola, pensava que ia ser uma seca mas 

afinal não foi! 
Agora penso que o segundo ciclo vai ser mais difícil porque terei 

mais disciplinas e porque terei que mudar mais vezes de sala. 
Também vou conhecer pessoas novas, vou ter mais amigos. 
Aos meninos que vão agora entrar para a escola diria que serão 

bem-vindos e que é muito bom andar nesta escola de que eu gosto!  
 
 



Até agora vejo um percurso muito bom com bons 

resultados, em cada ano sinto uma maior evolução 

e um grande crescimento a todos os níveis. São 

crianças bastante autónomas e só algumas vezes 

tenho que lembrar das tarefas a realizar. 

Parabéns filha és o meu troféu. 

 

As palavras da tua família 





Carolina da Silva Pereira 
10-01-2010 

A Carolina, senhora do seu nariz,  

quase sempre a sorrir 

Perspicaz, quando atenta, 

Capaz de nos fazer rir! 

 



A Escola 
 

Quando começou a escola eu pensava que ia ser muito chato, mas depois 
apercebi-me que estava enganada. 

Ao longo destes anos, fiz vários amigos de quem tenho muitas saudades, 
eu sempre amei brincar com eles e sempre vou amar, e também tivemos 
muita sorte ao ter a professora que tivemos que sempre nos apoiou e nos 
ajudou em tudo. 

Existiram situações menos boas, nomeadamente conflitos entre colegas 
que me deixaram em baixo. 

Agora que vou mudar de ciclo gostava de continuar com os meus amigos 
e espero aprender a ser uma pessoa melhor. 

Sempre me trataram bem na escola, tanto professores, como auxiliares e 
amigos. 

Gostaria de dizer a que, vai entrar agora na escola que é muito 
importante cumprir as regras e nunca se ir abaixo por causa dos outros. 

Porque na escola, nós também nos podemos divertir, além de aprender. 
Desejo boa sorte a todos! E se passar vou ter muitas saudades do 1º ciclo. 



Tem sido um percurso na minha opinião bem-

sucedido, com mais ou menos dificuldades mas de 

certa forma ultrapassadas, muito derivado à 

excelente professora que a minha filha teve. 

É um enorme orgulho ver-te a concluir mais uma 

etapa da tua vida! 

As palavras da tua família 





David Fernandes Jerónimo 
16-06-2010 

O David só este ano cá chegou 
Muito doce e trabalhador, 
Os nossos corações conquistou, 
Por ser um menino cheio de valor! 



Ser Finalista! 
 

 É verão, chegámos a mais um final de ano. Este ano é diferente, pois terminei o quarto ano, ou seja, 
terminei o primeiro ciclo. Sou Finalista. Para o ano já irei começar uma nova etapa do meu percurso escolar, o 2º 
ciclo. 
 Se eu olhar para trás, para estes últimos quatro anos… Recordo o meu primeiro dia de aulas do 1º ano, 
estava muito envergonhado, embora conhecesse a escola e a maior parte dos meninos daquela escola, EB1 
Travasso, eu não conhecia a professora. Recordo a Professora Fátima Mateus, a minha primeira professora, com 
muito carinho, admiração e pela sua simpatia. Naquela escola fiz muitos amigos, os quais gosto muito deles. Este 
ano letivo 2019/2020 fui para a Gualdim Pais, a Professora Maria Helena Guedelha da Cruz foi a minha professora. 
Eu não a conhecia, mas adorei conhecê-la, tal como aos meus amigos e colegas novos, adorei ter aulas consigo.  
 Durante este percurso escolar gostei muito de fazer novas amizades, tanto com os amigos da escola, 
como as professoras, como auxiliares (Dª Beatriz, Dª Mila, Dª Sandra, Dª Elisabete). Aprendi a jogar Xadrez, 
aprendi a falar inglês, e tantas, tantas outras coisas novas e interessantes que aprendi! 
 O que menos gostei foi da dureza do chão, sempre que caía magoava-me bastante . Agora a sério, o 
que não gostei nada foi deste terceiro período. Tivemos de estar demasiado tempo em casa, e ter aulas pela 
televisão, tão longe da professora, dos colegas, da sala de aulas, do recreio… tão longe de todos…. Fiquei triste por 
não ter feito a visita de estudo com os meus colegas do 4º ano e com a professora…  
 Agora que vou mudar de ciclo, a confusão possivelmente vai ser maior, terei de ter muito mais 
responsabilidade para “não perder a mochila”, vou ter um professor por cada disciplina, muitas disciplinas e várias 
salas no mesmo dia…. 
 Adorei a minha turma do 4ºF, a minha querida Professora Helena, os meus amigos todos, sem deixar 
nenhum de parte, já conhecia o Miguel António (da creche), o Leo (é meu vizinho) e o Lucas que também é do 
Travasso. Fui muito bem recebido por todos em Setembro. 
 Antes de entrar para a escola no 1º ano, eu pensava que a escola era um lugar para aprender e brincar, 
e na realidade é isso mesmo, muitas vezes aprendi a matéria nova a brincar (recentemente como a experiência do 
Vulcão – Estudoemcasa). Também sabia que iria conhecer muitas outras pessoas, meninos como eu, ou mais 
velhos, as professoras, e auxiliares!  
 O que iria dizer a quem vai entrar agora para a escola? Eu diria que há tempo para tudo, temos de o 
saber aproveitar, a escola não é um “bicho-de-sete-cabeças”, se aprendermos a gostar das aulas, da matéria, tudo 
se torna muito mais fácil.  
 A professora Helena tem um lugar especial no meu coração. 
 Gosto muito de si, e espero um dia destes poder dar-lhe aquele abraço muito especial. 

 



Estes anos foram bastantes bons, sempre em constante 
aprendizagem. No entanto, este último período foi muito mais 
exigente, não só para o David como para mim. Inicialmente, até era 
engraçado ter as aulas em casa. Com o passar dos dias, começou a ser 
complicado conseguir a atenção e motivação dele. Tenho a certeza, 
que se as aulas tivessem sido dadas, como era habitualmente, o 
progresso teria sido muito melhor. Penso que não está tão bem 
preparado para o 2º ciclo, como deveria ir…. mas este ano foi assim! 
Espero que retomemos a normalidade para o próximo ano letivo. 

 
Parabéns Príncipe! Chegaste a uma nova etapa da tua vida 

académica!  Dá sempre o teu melhor, não baixes os braços! Continua  
a ser a criança meiga e simpática que és! Sê feliz! 

(É difícil escrever tudo numa só frase….) 





Duarte Simões Cordeiro 
25-08-2010 

O Duarte é bom aluno 

Cheio de amor no coração 

Muito bom no raciocínio 

E dá-nos música no acordeão! 

 



 

Nestes anos de escola, o que mais gostei foi do 
ensino e o que menos gostei foi que a pandemia nos 
afastasse. 

Agora penso que o 2º ciclo vai der diferente. 
Sinto a falta dos meus amigos e das minhas amigas. 
Àqueles que entrarem agora para a escola, dir-lhes-

ia que serão bem estimados e acarinhados.  
 



As palavras da tua família 

Foi um percurso muito bom, com boas bases para os 

próximos anos. 

Que continues a ser um bom menino como tens sido! 





Emanuel Jordão da Silva 
05-11-2009 

O Emanuel e as suas paixões, 

Tecnologias e invenções 

Tem muito para nos ensinar 

com o que gosta de partilhar! 

 



1º Ciclo  
 Eu cheguei no ano de 2018 à Escola Gualdim Pais. Eu estava nervoso, mas 
habituei-me rapidamente à escola. Logo que cheguei à escola gostei muito dos 
colegas de turma e da escola, eu só não gostei muito do sistema de senhas. Antes 
de entrar pensava que a escola era mais pequena e com menos alunos e pensava 
que não haveria cartões.  
 Agora como vou mudar de ciclo penso que no segundo ciclo terei de 
trabalhar mais porque vou ter mais disciplinas e vão ser mais difíceis. 
 Eu sou amigo de toda a gente e gosto da professora, dos amigos da turma 
e de todas as pessoas.  
 Às crianças que vão entrar para a escola eu quero dizer para estarem 
tranquilos, que vão divertir-se muito e aprender muitas coisas novas. 
 



O percurso escolar do Emanuel foi também ele atípico. Iniciou o primeiro ciclo no estrangeiro com 
muitas dificuldades, quer de aprendizagem, quer de integração na turma e na escola. Foram três anos 
de muita luta, primeiro por um diagnóstico e depois para implementar as terapias recomendadas. 
Quando decidimos voltar para Portugal o Emanuel ficou muito contente, para ele Portugal significava 
liberdade, o seu país. Confesso que tive muito receio de voltar à estaca zero, de ter de começar a luta de 
novo. Lembro-me perfeitamente daquele primeiro dia, a primeira reunião do ano. O Emanuel quando 
acordou disse: “Mãe, tenho de ir bonito, para a professora e os colegas gostarem de mim…” parece fútil, 
mas nestas palavras eu senti tudo o que ele já tinha sofrido anteriormente por não se sentir integrado, 
mas vi também esperança! E foi com essa esperança que entrámos na sala. Apresentações feitas, a 
professora pediu aos meninos para mostrar a escola ao Emanuel e ficarem a brincar na rua enquanto 
decorria a reunião. O meu coração de mãe ficou pequenino… Mas a “magia” aconteceu, o acolhimento 
da professora, dos meninos transformou o Emanuel e finalmente ele fazia parte de algo.  

Depois deste dia foi ganhando confiança (às vezes até demais! ) e este dois anos ajudaram-no a 
crescer, a ultrapassar barreiras e vencer obstáculos. Toda a comunidade educativa foi muito importante 
neste processo e por isso sentimos tanto a falta da escola neste período de confinamento.  

Termino agradecendo todo o trabalho, dedicação, amizade e carinho da professora Helena! A 
professora fez a diferença nas nossas vidas!  

 
Filho, esta etapa escolar que agora termina não foi fácil, cheia de mudanças e peripécias, mas tu 

soubeste ultrapassar ao teu ritmo! Para o futuro, os nossos únicos desejos é que sejas feliz e sigas os 
teus sonhos! 

 

As palavras da tua família 





Gabriel António Calado Neves 
18-05-2010 

O Gabriel é um bem disposto 

Rápido a raciocinar 

Gosta pouco de escrever 

Mas gosta muito de brincar! 



No 4º ano 
Eu gostei de conhecer mais amigos novos e brinquei com eles. 

Antes de começar o 4º ano, eu pensei que ia ser mais difícil. O que menos 

gostei foi de ter aparecido o Covid e ficarmos “trancados” em casa. Para o 2º 

ciclo vão mudar muitas coisas porque vou ter mais professores e amigos. Vou 

ter saudades da professora Helena, de alguns amigos que não fiquem na 

mesma turma que eu e vou ter saudades da Sandra. Quero ser amigo de alunos 

que entrem de novo para a escola. 



As palavras da tua família 

O  Gabriel teve uma grande evolução desde o primeiro 

ano muito devendo-se ao aumento de confiança que 

ganhou ao longo do tempo e que lhe foi transmitido. 

És um menino extremamente inteligente, carinhoso e 

amigo do teu amigo! Vais conquistar imenso na vida, só 

tens de acreditar em ti! Estamos ao teu lado para o que 

der e vier! A tua família ama-te imenso. 





João Pedro Campos Henriques Veras 
08-05-2010 

O João Pedro é uma simpatia, 

Bem disposto e perspicaz 

Todo ele é alegria 

E mostra sempre que é capaz! 



A minha experiência na escola 
 

Quando entrei para a escola, pensei que seria uma experiência diferente, 
embora tenha ficado aliviado quando soube que iria ter dois colegas que já 
conhecia na minha turma. 

Eu gostei muito de fazer amizade  com os meus colegas. O que eu gostei 
menos na minha escola foi de não ter um pouco mais de condições para nós 
jogarmos futebol 

Durante estes 4 anos uns grandes colegas, uma professora espetacular e os 
auxiliares foram bastante simpáticos. Gostei muito de estar no ATL.  

Agora aproxima-se uma nova fase, vou mudar de ciclo, embora ache que não 
vai ser muito diferente porque a escola é a mesma, o método de estudo será 
diferente.  

Em relação às pessoas que vão entrar para a escola, dir-lhes-ia que é fácil 
habituarem-se a esta escola porque aqui fazem muitos amigos. 



Tem sido fantástico vê-lo crescer e desenvolver os seus 

conhecimentos e mais importante a formação pessoal que 

adquiriu ao longo destes 4 anos. Tenho a certeza que muito se 

deve à influência da professora Helena que desde o primeiro dia 

o conquistou e dos seus colegas de turma que na sua maioria se 

manteve e criou laços que espero sejam para a vida! 

João Pedro, parabéns pelo teu empenho, dedicação e mais 

importante por seres um bom menino! 

As palavras da tua família 





Laura Santos Lourenço 
02-06-2010 

A Laura é uma ternura 

Cheia de empenho e vontade 

Uma amiga que perdura 

Porque é verdadeira a amizade! 



A Escola 
 
Eu gostei muito dos colegas que fiz, sobretudo neste último ano. No início, 

eu perdia-me na escola porque a minha pré era pequena e esta escola é grande. 
Ainda bem que a minha irmã estava lá para me ajudar. 

Agora já conheço os cantos todos. 
Algumas vezes não gostei de me chatear com os meus colegas. 
Eu pensava que não ia ser muito divertido mas enganei-me porque me 

diverti muito, agora eu penso que vai ser fixe ter um cacifo só para mim, ter 
novas disciplinas, novos professores e conhecer gente nova. Mas vou ter muitas 
saudades da professora Helena. Eu sou do 4º ano e eu estou muito emocionada 
para ir para o 5ºano. Quero ver todos os meus amigos, professores e auxiliares. 

Este ano foi diferente por causa da pandemia, então ficamos em casa e não 
tivemos aulas eu gostei porque pensei que era 2 semanas, mas eu não sabia que 
ia demorar 4 meses por isso não gostei muito. 

Eu antes de entrar em quarentena pensava que ia ser muito divertido. 
Eu quando vir os meus colegas vou dizer:  
- Tive muitas saudades tuas, “bora” para o parque matar as saudades. 
Pai, mãe, nesse dia vou levar o telemóvel para tirar fotos (risos altos).  



Muito estranho, o facto de estarem em casa a tempo 
inteiro fez com que tudo mudasse. Mas, mesmo esta 
situação ajudou a Laura a aprender mais sobre 
informática e a ser mais independente... Mesmo que 
recebesse ajuda dos pais. 

 
Laura, enches-nos de orgulho, a maneira como 

encaraste isto tudo foi exemplar e foi a melhor das 
preparações. Por vezes a nossa paciência é pouca mas 
olha, deixa lá e vai arrumar o teu quarto!!! 
 

As palavras da tua família 





Leonardo das Neves Morais 
17-03-2010 

O Leonardo é um brincalhão 

Com muitas capacidades 

Tem um grande coração 

E, por isso, muitas amizades! 

 



A Escola 
 
Ao longo destes anos em que estive nesta escola eu aprendi muitas coisas, entre elas a ler, a 
estudar, a escrever, a fazer contas…Também cresci, não só em altura, mas também em 
maturidade (acho eu!). Gostei muito de aprender com a minha professora. 
 Gostei muito desta escola, de conhecer novos amigos, da minha turma, 
funcionários e há uma muito especial que se chama Sandra Silva, que tratou muito bem de 
mim. Aprendeu a lidar com a minha diabetes e foi sempre muito atenciosa e paciente 
comigo, foi uma excelente aluna, aprendeu tudo na perfeição! Ficará sempre no meu 
coração 
 Adorei ir para o ATL, onde brincava imenso com os meus amigos, adorei as 
funcionárias que também aprenderam a tratar de mim muito bem, sempre muito atenciosas 
e carinhosas. A Sandra Neves era a Capitã que dominava tudo, bastava um berro e punham-
se logo todos em sentido! Ela é muito desenrascada e arranja sempre solução para tudo. 
 Adorei o recreio, onde me fartava de brincar com os meus amigos e jogar a bola, 
pois era muito divertido. Tínhamos muito espaço para correr e saltar e apanhar ar e sol! 
 Antes de entrar para esta escola, pensava que ia ser difícil, porque na creche só 
fazíamos artes plásticas. Quando entrei percebi que era mais fácil do que eu pensava. Por isso 
dou um conselho a quem vai entrar para a escola: Não sintam pressão, é mais fácil do que 
nós pensamos! 
 Em jeito de conclusão, gostei muito da minha escola, da minha turma, da minha 
professora (que teve muita, muita paciência connosco!) de fazer novos amigos, das auxiliares 
e até da direção, o professor Paulo Sismeiro é muito divertido, às vezes ia à nossa sala e 
punha-se a cantar! Temos tudo para ser felizes!! 



Tem sido de crescimento, mais maturidade, de 

aprendizagem constante, de novos desafios. Com algumas 

peripécias pelo meio, mas como em tudo na vida nada é 

perfeito e temos de aprender por vezes a lidar também com 

fracassos. 

Que seja uma criança muito feliz na escola, que aprenda 

em sabedoria mas também a ser um bom ser humano para a 

sociedade! 

 

As palavras da tua família 





A Leonor não gosta de ser contrariada 

Mas se lhe tocamos o coração 

Depressa fica conquistada 

E logo nos dá a sua mão! 

 

Leonor Sofia Lopes Maximino 
28-08-2009 



Eu gostei de conhecer novos alunos. Gostei 
de auxiliares e da professora. 

Eu não gostei de ter de brincar com quem 
não gosto de brincar. Não gostei de ficar tanto 
tempo em casa. 

Eu pensava que ia ser divertido e 
emocionante, mas ficamos em casa muito 
tempo. 

Vou gostar de conhecer alunos novos da 
turma, mas quero ficar com os meus amigos 
da minha turma, vou para a parte dos 
adolescentes, vou gostar de ter uma turma e 
conhecer os mais velhos. 

As auxiliares são simpáticas, já não vou ter 
a professora Helena e vou ter saudades, sinto 
que os meus colegas são bons alunos e que 
vou ter saudades deles nas férias. 

A quem vai entrar agora na minha escola  
posso dizer que é bonita, gigante e que tem 
muito espaço, tem um parque na escola e um 
atl. 



As palavras da tua família 

O percurso da Leonor foi uma batalha que ela ganhou até 

agora, trabalhou muito, esforçou-se imenso e nunca desistiu. 

Na vida caímos muitas vezes…. Cabe-nos levantar a cada uma 

delas.  

Tenho imenso orgulho de tudo o que conseguiu e na 

menina que se tornou! 

 





Lucas Feijão Rodrigues 
06-04-2010 

O Lucas é simpático e reservado 

Desporto e números são o seu forte 

Mas quando tem que escrever 

Ele até perde o norte! 

 



A Escola 

Durante os meus quatro anos de primária estive em 2 escolas. O que 

mais gostei foi ter novos amigos além dos que já tinha na minha outra 

escola. O que menos gostei foi de alguma comida. Antes de entrar para a 

escola pensava que não havia trabalhos de casa e não pensava que podia 

aprender tanta coisa. Agora que vou mudar de ciclo, tenho algum receio de 

ter muitos professores, mas vou gostar de ter tardes livres. Gostava que a 

turma fosse a mesma no próximo ano. Vou ter saudades da professora 

Helena, mas posso sempre ir vê-la. Obrigada à Sandra e às professoras de 

apoio.  

Se fores este ano para a primária, não tenhas medo porque é divertido e 

vais aprender muita coisa. 



Sei que tens muitas capacidades e que és capaz. 

Talvez, por vezes, eu é que exija muito de ti, mas 

superaste estes 4 anos muito bem apesar das mudanças 

pelas quais te fiz passar.  Por isso muitos parabéns! 

Sabes que estarei sempre para o que precisas. Nunca te 

esqueças.    

Apesar das dificuldades que possas encontrar desejo 

que dês sempre o teu melhor. Continua assim, temos 

muito orgulho em ti.  

As palavras da tua família 





Maria Francisco Romeiro Nunes 
22-02-2010 

Menina doce e confiante 

Cheia de força, corajosa 

Olha sempre para diante 

É muito atenciosa. 

 

 

 



A minha escola 
 

Eu estive no quarto ano e gostei de muitas coisas, mas o que mais gostei foi 

das aulas de educação física com a professora Helena. O que eu menos gostei 

foi de ter que fazer trabalhos na hora do intervalo. 

Eu andava muito ansiosa para entrar para a escola mas, quando lá cheguei, 

estava muito tímida. 

Vou ter muitas saudades dos meus amigos porque podemos não ficar todos 

na mesma turma e gostava que nos mantivéssemos juntos. Também vou ter 

saudades da auxiliar do 1º ciclo que era a Sandra. 

Se eu vise um aluno que ia entrar para o 1º ano, eu dizia-lhe para estar 

muito atento nas aulas para não chumbar, como eu não chumbei até agora. 

Espero que o próximo ano seja um ano feliz e vou tentar esforçar-me ao 

meu máximo, como sempre tentei no 1º ciclo. 



Até agora vejo um percurso muito bom com bons resultados, em cada 

ano sinto uma maior evolução e um grande crescimento a todos os níveis. 

São crianças bastante autónomas e só algumas vezes tenho que lembrar 

das tarefas a realizar. 

Parabéns filha és o meu orgulho. 

As palavras da tua família 





Mariana dos Santos Gonçalves 
28-02-2010 

Sorridente, bem disposta, 

Boa amiga, trabalhadora 

Quase sempre tem resposta 

A nossa Mariana encantadora! 



Quando foi o meu primeiro  dia na escola foi um dia de experiências porque 

estive a conhecer  a escola e conhecer novos amigos . 

Gostei de conhecer os novos amigos, a professora e os auxiliares . 

Na escola têm um espaço chamado ATL, o ATL é um lugar que podemos 

brincar. 

Com a escola fiz muitos passeios. 

Agora já estou no 4º ano que é o último ano do 1º ciclo, agora no 3º período 

tivemos de ficar em casa por causa de uma doença chamada covid-19. 

Com o covid-19 a solta tivemos de ficar em casa e ter aulas pela TV 

“EstudoEmCasa” 

Eu não gosto de ter aulas em casa porque  fico todo o dia em casa e não 

posso estar com os meus amigos. 

Vou ter muitas saudades da minha professora que me acompanhou durante 

os meus quatro anos e também vou ter saudades da Sandra. 



Acho que até correu bem, apesar de tudo.  

Linda menina e trabalhadora. 

 

As palavras da tua família 





O Miguel é educado, responsável, 

E muito trabalhador 

Uma paciência inesgotável 

Fazem dele um vencedor! 

 

 

Miguel Batista Teixeira 
13-07-2010 



Eu na escola o que achei mais fácil neste ano foram as 

multiplicações, o mais difícil foram os setores de atividades. 

Eu, antes de entrar para a escola, achava que ia ser muito difícil. 

Agora que vou mudar de ciclo poderei achar fácil. 

Vou ter muitas saudades de todas as pessoas que tive este 1º ciclo e 

diria às crianças que a escola é muito fácil. 



Nestes quatros anos escolares o Miguel T como os outros 
meninos/as tiveram de aprender a ler, desenvolver a sua 
imaginação e o espírito do raciocínio. Esta fase escolar foi muito 
importante para ele porque apesar de ter bons resultados 
escolares ele também criou laços de amizade com os colegas e com 
a Professora. Neste final de percurso escolar que foi atípico o 
Miguel T ficou desanimado derivado a situação e ressentiu se um 
pouco no estudo dele, mas vai ficar tudo bem. 

 
O Miguel T cresceu muito a nível social e educacional e estou 

muita orgulhosa dele. 
 

As palavras da tua família 





Miguel Gomes António 
29-09-2010 

O Miguel é um miúdo  

meigo e brincalhão! 

Não aprecia muito o estudo 

É reguila e tem bom coração! 



 Com esta situação do Covid-19 tivemos que nos adaptar a muitas coisas novas, o que teve 

aspetos positivos porque pudemos aprender variadas coisas, sobretudo na tecnologia. Eu, 

nesta fase de ensino à distância, gostei muito da Educação Física porque a fazia com a 

minha mãe, gostei de aprender a mexer mais no computador, a entrar na Escola Virtual, 

como depois se enviavam os trabalhos para a professora, também já sei entrar no Zoom e 

gostei de aprender a trabalhar no Word. Não gostei de ter que ficar trancado em casa 

durante muito tempo sem poder ir à rua passear nem ver os meus primos, também tenho 

muitas saudades dos colegas, da professora e sobretudo de poder brincar no recreio com 

os meus amigos. 

Antes de entrar para a escola, pensava que não havia recreios, campos de futebol, 

parque e biblioteca, e não sabia que a minha madrinha trabalhava lá! Mas para meu espanto 

tudo o que eu pensava que não havia, havia lá! Fiquei muito surpreendido! 

Eu ao passar para o 2º ciclo vou ter mais responsabilidades, mais disciplinas e vou ter 

que me aplicar mais vou ter mais respeito e não vou fazer asneiras. 

A minha turma tem 20 alunos e é muito boa, quando não faz disparates, gosto dos meus 

colegas e de brincar com eles. Também gosto da professora porque me ensinou a escrever, 

a ler e muitas outras coisas. Algumas auxiliares são boas, aquela de que gosto mais é a 

Sandra. 

Por exemplo, o meu primo este ano já vai entrar para o 1º ciclo e eu gostava muito de 

lhe dizer para se portar bem, não fazer asneiras, fazer o que os professores mandam e, 

claro, fazer os trabalhos de casa que são muito importantes e fáceis. 

Por agora acho que é tudo! Espero que este vírus passe o mais depressa possível, 

espero também poder voltar à nossa rotina normal para o próximo ano letivo, mas se calhar 

vai ser difícil. 

Muito obrigado, professora, por tudo o que fez por mim e desculpe por algumas 

asneiras que tenha feito. 

Muitos beijinhos doces e até à próxima! 



As palavras da tua família 

Na minha opinião, tenho a certeza que o Miguel aprendeu alguma 

coisa o que se deve ao termos que ficar em casa por causa do vírus, pude 

estar a 100% ao lado do Miguel como uma professora para o ensinar, 

para ele conseguir fazer os trabalhos, apesar de tudo foi muito 

gratificante. 

 

Apesar do Miguel ser bastante reguila, amo muito o meu filho! Ele é 

muito meiguinho e preocupa-se com o outro! 
 
 
 





Rafael Alexandre Caria M. Santos

мтπлуπнллф 

 O Rafael é muito rápido a pensar, 

E gosta de brincar na terra. 

Com as letras vive em guerra 

Mas tem vindo a melhorar! 

 

 
 





Raquel Pereira da Silva 
02-06-2010 

 

  

Muito meiga é a Raquel, 
Tem um sorriso bonito! 
Está crescida, é responsável 
E tem que acreditar que o limite é o infinito! 
 
 



A Escola 

O que eu mais gostei foi de estar com  a professora na escola, 

apender coisas novas, ler livros e estar com os meus  colegas. 

O que eu menos gostei foi de fazer muitos trabalhos da escola e de 

escrever muito. 

Antes de eu entrar na escola eu pensava que ia ter as mesmas 

colegas, a mesma sala e materiais e livros novos. 

Agora, no 2ºciclo eu penso que vou ter uma sala nova, uns materiais 

novos, professores ou professoras novos, muitas disciplinas e uma 

turma nova. 

O que eu sinto em relação a toda a gente da escola são saudades. 

Vou esforçar-me muito em todas as disciplinas para melhorar a 

escrita, escrever melhor e vou estudar muito. 



Até agora tem corrido bem o percurso escolar, 

embora com algumas barreiras e a situação em 

que vivemos atualmente; o balanço é muito 

positivo. 

Querida filha, a quem ensinei, mas também 

com quem aprendi, o meu muito obrigado. 

As palavras da tua família 





Simão Ferreira dos Santos 
16-12-2010 

O Simão enche a sala de alegria 

Quando está bem disposto 

Tudo parece magia 

Só faz cara feia quando está indisposto! 



O que eu mais gostei foi de aprender a matéria sobre o estudo do meio, era 
uma matéria mais divertida, tinhas mais vídeos e imagens giras. O que eu 
menos gostei foi portar-me mal e nem sempre tirar boas notas. 

Antes de entrar para a escola, pensava que o intervalo ia ser divertido, e 
que dentro da sala ia ser chato, mas foi muito fixe. Agora que vou mudar de 
ciclo, sei que vou ter que ter mais responsabilidade, vou ter muitas disciplinas 
e vou ter muitos professores. 

Foi fácil habituar-me à turma, já conhecia dois amigos, o JP e a Carol, e 
acabei por ganhar mais amigos novos. O relacionamento com eles, nem 
sempre foi fácil, às vezes foi mesmo muito difícil. A minha professora foi fixe e 
vou ter saudades dos seus raspanetes, ela ensinava bem e era muito divertida. 
Também vou ter saudades das auxiliares, principalmente da Sandra, ela 
passava muito tempo connosco, e estava sempre disposta a ajudar. 

O meu irmão vai entrar para a escola, ele anda muito animado, mas vou ter 
de lhe dizer para ter cuidado, para aprender bem, para se portar bem e se 
divertir.     



As palavras da tua família 

Penso que foi um percurso estável, embora saiba 
que o Simão podia ter feito mais ao longo destes 
quatro anos. É um menino preguiçoso, e pensa que 
não precisa de se esforçar. 

 
Espero que seja um menino muito feliz pela vida 

fora, que consiga alcançar todos os sonhos/ 
objetivos pessoais, académicos e profissionais. 





Tomás Gonçalo Dias Cordeiro 
23-05-2010 

Menino doce e responsável 

Sempre pronto a ajudar 

Nas dificuldades, o Tomás sabe: 

É sorrir e trabalhar! 



Adorei andar na escola. Fiz muitos amigos e aprendi muito.  
A minha escola é a minha segunda casa. Sempre tive dificuldades a 

Português, mas tenho vontade de aprender. Adoro Matemática. 
Sei que ao mudar de ciclo vou ter mais professores, mais disciplinas e 

mais difíceis. 
Às vezes, aconteciam coisas que me deixavam tristes… confusões, 

bulhas e chamarem nomes. A minha turma é fixe e fiz bons amigos. 
Fiz uma nova amiga, a professora Maria Helena, ela ajudou.me nas 

dificuldades. 
As auxiliares são simpáticas. 
A minha escola é acolhedora e espaçosa. Eu gosto muito de lá estar! 



As palavras da tua família 

Obrigado Tomás pelo teu empenho. 

 

Desejo que sejas melhor para o próximo ano! 





Xavier Santos Carvalho 
25-05-2010 

O Xavier juntou-se à turma este ano. 

Simpático, meigo e responsável 

Trabalhador e muito humano 

Revelou-se, logo, um amigo impecável! 

 

 



Antes de entrar para a escola 
estava muito ansioso mas quando 
entrei vi que conhecia 3 ou 4 alunos. 

Gostei de ter conhecido pessoas 
novas, de estar no 4ºF. 

Não gostei de ver alguns miúdos 
com problemas. Mas habituei-me a 
isso. 

Eu senti-me muito bem recebido 
por professores, colegas e auxiliares. 

Se entrasse alguém para a escola 
eu diria “Olá” e dizia-lhe bem da 
escola! 



Aprendizagem e crescimento constante a todos os níveis, escolar e 

pessoal. O Xavier cresceu imenso, estes dias/meses em casa. Para 

além das aulas, trabalhos ainda lhe dava tarefas para fazer e apesar de 

o ter que relembrar algumas vezes, ele fazia. Aprendeu a digitalizar, 

documentos Word, paint, salvar e anexar ficheiros, enviar mails, Zoom, 

etc. Tivemos alguns dias stressantes mas muito gratificantes também.  

Orgulho por todo o esforço feito nas novas situações e 

aprendizagens e que nunca desista dos sonhos. Trabalhar/estudar é 

duro mas tem muitas compensações e alegrias.  
 

As palavras da tua família 






