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“O Colégio é assim, pelo menos para mim” 

(iniciativa e coordenação da Aluna Sara Monterroso – 10º ano A, Blue School Euro-Atlântico) 

 

Hoje, dia 8 de maio de 2020, deveria ser o dia em que iríamos todos 

realizar a festa de final de ano, se tudo tivesse corrido bem. 

       Deveria ter sido aquele dia em que de manhã chegávamos à escola e uma 

parte dos alunos iriam no primeiro autocarro para a Exponor e a outra parte 

estaria com os professores na escola, sentados no campo verde, a sorrir e a 

“panicar” ao mesmo tempo, pois hoje seria um grande dia. Entretanto, 

estaríamos todos na Exponor reunidos a fazer o ensaio geral. Mas antes disso, 

aquele suspense que nós alunos temos todos os anos: Como será o cenário da 

festa este ano? Rapidamente iríamos descobrir o resultado final daquilo que 

durante umas semanas tinha sido pintado por todos os professores da escola nas 

férias da Páscoa. 

        A professora Ana Maria já estaria com um microfone na mão lá atrás a dizer 

que tínhamos de estar mais centrados e ora mais para a esquerda, ora mais para 

a direita. Chegaria aquela altura em que já estávamos lá há muitas horas a 

desesperar e a achar que ia correr tudo mal até que chegaria à altura em que a 

professora Ana Maria começaria a mandar os pequeninos irem embora almoçar 

e os grandes ficarem à espera do segundo autocarro. 

        Ensaiávamos as despedidas do 4º ano, do 9º ano e do 12º ano. Os mais 

pequenos não parariam quietos e os mais velhos e mais envergonhados não se 

mexiam e os ânimos exaltavam naquele palco. Mais tarde, todos no colégio a 

almoçar. Maior parte das pessoas à espera de ir ao cabeleireiro e de se vestirem 

e maquilharem para a grande noite.  

       Já são 21:00 e os alunos começam a chegar. Os do 9º ano, vestidinhos a rigor, 

estariam numa pilha de nervos porque iam abrir a festa de final de ano. O 

professor Jorge também estaria nervoso porque sabia que ia ter de fazer um 

discurso para os seus meninos do 9º ano. Como em todas as festas, no final das 

despedidas iam todos começar a chorar e dizer que se adoravam todos e que iam 

ter muitas saudades uns dos outros. No final, principalmente para os alunos do 

12º ano, a professora Ana Maria e a professora Leonor (que não gosta tanto de 

discursar nas festas de final de ano, mas tem muito jeito) iriam encerrar a festa e 

então entrávamos alunos, professores e funcionários no palco a fazer a nossa 

dança em conjunto que a professora Mariana nos havia ensinado.  

A festa acabava, e uma noite inesquecível também. 
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       No entanto, isso este ano não aconteceu. Mas, não poderíamos deixar de 

festejar tal dia e por isso a turma do 10 ano em conjunto com o diretor de turma 

atual, a diretora de turma do 3 ciclo e professora do 1 ciclo decidiu com base no 

tema deste ano letivo do colégio, escrever umas frases em que disséssemos cada 

um o que simboliza o colégio para nós. 

Afinal, o Colégio é assim, pelo menos para nós, não é verdade? 

 

Depoimento dos alunos do 10º ano A (por ordem alfabética): 

Ana Raquel Alves: 

→ Para mim, o Colégio é um lugar onde existe uma boa relação entre 

professores, funcionários e alunos! 

No colégio é onde aprendemos a ser bons cidadãos e as bases para o nosso futuro 

e dos outros. Para além disso, há alegria todos os dias com as risotas e 

brincadeiras dos mais novos nos intervalos, e é onde se criam e perduram 

amizades. 

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

Diogo Serrano: 

→ Para mim, o Colégio é uma segunda família! 

 Sim, uma segunda família. É como família que nós chamamos as pessoas do 

colégio. Uma segunda casa, é como nós chamamos ao edifício.                                         

Todas as pessoas são respeitadas e todos respeitam os outros, um sítio onde 

podemos confiar. Sempre que estamos tristes temos alguém para nos ajudar e  

sempre que estamos alegres temos sempre alguém para partilhar a nossa alegria.  

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

Inês Borda: 

→ Para mim, o Colégio é como uma segunda família! 

Podemos contar com todos para toda a ajuda que precisarmos. Fazem tudo para 

o nosso bem e nunca nos deixam mal. 

Durante estes anos todos lá, não me têm ensinado só o essencial, mas muito mais 

para além disso. Pensando bem, acabo por chegar à conclusão que não consigo 

descrever o colégio num texto, pois ele é muito mais que isso. Mais que um 
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simples texto, mais que umas poucas palavras. O colégio é toda a gente que está 

lá presente desde professores, alunos, funcionários, estes que permitem que 

corra tudo bem diariamente. Queria dizer também que me sinto como que 

agradecida por andar lá. Pois permite-me sentir segura todos os dias, e, como já 

disse anteriormente, sinto que me conseguem ajudar em tudo o que eu precisar!  

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

Joana Madureira: 

→ Para mim, o Colégio é família, amizade, aprendizagem e respeito! 

Desde pequenina que vejo pessoas a entrar e sair, mas vejo sempre as mesmas 

paredes (e a mesma prof. Ana Maria e prof. Leonor), o mesmo ambiente entre a 

nossa família. Pude sentir a dor de raspar os joelhos na pré de tanto correr e cair 

e hoje sinto a dor de neste dia não estar a fazer o que tanto amo no palco da 

Exponor com todos os que sempre me apoiaram! Por outro lado, pude sentir a 

felicidade de aprender a apertar os cordões e posso sentir a felicidade de sentir, 

mesmo nesta situação, uma grande ligação entre mim e todos os que fazem parte 

do meu crescimento. Não podíamos deixar passar este dia em branco e 

queríamos passá-lo com o nervosismo de entrar no palco, mas, em vez disso, 

vamos transmitir a nossa alegria por fazer parte do Colégio com este pequeno 

miminho! 

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

Joana Sousa: 

→ Para mim o Colégio é lugar de conforto, e bem-estar! 

Um lugar de conhecimento sabedoria e aprendizagem. 

“O Colégio e assim, pelo menos para mim!” 

Lucas Ono: 

→ Para mim, o Colégio é um sítio muito importante! 

Nele passei a maior parte dos meus momentos especiais, aprendi conhecimentos 

fundamentais e conheci amigos fantásticos. 

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

Pedro Costa 

→ Para mim, o Colégio é uma instituição que nos apoia e motiva! 
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O colégio é feito por todos nós. Nestes tempos de incerteza, esta instituição 

mostra como não é apenas um lugar físico, mas sim uma comunidade que apesar 

das diferenças estamos todos no mesmo caminho para chegar a objetivos 

diferentes.        

                               “O Colégio é assim, pelo menos para mim!”                          

Nuno Leocádio: 

→ Para mim, o Colégio é uma segunda casa, onde há pessoas com quem 

posso contar para a vida! 

É um local onde me sinto bem, com pessoas que querem o meu melhor, e com 

quem posso confiar. Para além disso, é um lugar que me faz sentir feliz, e que sei 

que nunca hei de esquecer, por todas as recordações que passei aqui. Muitas 

vezes penso também na sorte que todos nós temos em estar aqui, num lugar 

onde temos um ótimo ambiente, e pessoas que querem o nosso bem. 

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

Sara Monterroso:  

→ Para mim, o Colégio é um porto seguro!    

Nunca conheci outra realidade, e isso foi escolha minha. Adoro o facto de nós, 

enquanto escola, sermos diferentes, sermos uma família. Cada dia naquele 

colégio, cada momento e cada brincadeira, tornam os nossos laços de união e 

cumplicidade mais fortes. Sinceramente, não consigo expressar por palavras tudo 

o que sinto pelo colégio, apenas posso dizer que é das coisas mais importantes 

que tenho, que defendo com unhas e dentes e com quem posso sempre contar. 

Tenho tanto, mas tanto orgulho em poder ter o privilégio de frequentar esta 

escola e ter tão boa relação com todos os professores, funcionários e colegas que 

todos os dias lidam comigo. Um obrigada não chega, por todos os dias em que 

olharam por mim desde os meus dois anos e me ajudaram a tornar na pessoa que 

sou. Hoje, apenas posso demonstrar a gratidão e carinho que tenho por este 

colégio seguindo o meu sonho e fazer de tudo para um dia ser professora e quem 

sabe, ter o meu próprio colégio também, inspirado em vocês. 

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!”  

Sofia Monterroso 

→ Para mim, o Colégio não é só o local onde estudo ou o local onde vou 

apenas porque tenho de ir à escola! 
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É onde eu sempre estive, onde fiz as primeiras amizades que levo para a vida, 

onde eu tenho a certeza que, se precisar, vou ter sempre lá uma família para me 

apoiar. Não só aprendo o que vem no programa da disciplina como inúmeras 

lições que levo para sempre. Não só tenho exemplos de professores, como 

exemplos de pessoas incríveis com quem tenho o privilégio de aprender. Não é 

pela situação complicada que estamos a passar que vamos deixar de nos unir, 

não é de agora e será para sempre, família Euro-Atlântico. 

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

Valéria Afanas: 

→ Para mim, o Colégio é como uma segunda casa! 

É um lugar onde tenho algumas das melhores pessoas que conheço na vida e um 

espaço que adoro, quase uma família. O colégio é o lugar onde aprendo, 

obviamente, mas também um lugar de amizades e muito carinho! O colégio é o 

lugar onde cresci desde os meus 6 anos e ensinou-me muito, quer pelo ensino, 

quer como pessoa. Adorei estes quase 10 anos e estou muito agradecida por tudo 

o que aprendi no colégio!  

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

 

Depoimento dos professores, convidados pelos alunos do 10ºA: 

Professora Nellie Alexandre (Professora Titular durante o I CEB): 

→ O Colégio, para mim, é muito mais do que um lugar, é parte de quem sou. 

O Colégio, para mim, é crescimento, é aprendizagem, é ensinamento! 

O Colégio, para mim, é cadernos, livros, canetas, lápis e borrachas… Mas o 
Colégio, para mim, é sobretudo, crianças, brincadeira, inocência… 

O Colégio, para mim, é paciência, compreensão, tolerância. 

O Colégio, para mim, é uma estrada, é um desafio, é um sucesso… Mas, por vezes, 
o Colégio também é sacrifício e dificuldade. 

O Colégio, para mim, é alicerce, é experiência, é lição… 

O Colégio, para mim, é muito mais do que um lugar, é parte de quem sou. 

“O Colégio é assim, pelo menos, para mim!” 

 

Professora Vânia Moreira Pimenta (Diretora de Turma durante o III CEB):  
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→ Para mim, o Colégio significa ensinar com amor! 

Quando cheguei ao Colégio, estava preparada para compartilhar conhecimentos 

sobre a minha área de formação académica, de forma clara e eficiente. Mas, 

numa escola de afetos, rapidamente aprendi que para ser boa professora isso 

não seria suficiente. Então, aprendi que um professor só pode ensinar, quando 

está disposto a aprender. No Colégio, aprendi a importância de criar laços, 

vínculos e compromissos com os alunos, aprendi que os professores, também, 

sorriem e por vezes choram (e eu choro muito…), descobri que o Colégio para 

mim significa “abraço casa”, do qual já guardo inúmeras boas memórias, que me 

deixam saudades e que me trazem nostalgia. Sabem quem é que geralmente 

desperta isto em nós? A nossa família! 

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

Professor Jorge Mendes (Diretor de Turma atual): 

→ Para mim, o Colégio é família! 

Sei que estou há pouco tempo no Colégio, mas também sei que construí uma 

família aqui, com todos. Esta família, à qual pertenço com muito orgulho, 

ensinou-me tanto e, essencialmente, fez-me crescer como profissional e como 

pessoa. Acho que vou começar por falar dos meus alunos. Os meus queridos 

alunos, de quem tanta saudade tenho e que me fazem sorrir todos os dias e 

fazem-me perceber que podemos trabalhar e retirar prazer disso. Sim, eu sou um 

felizardo em ter os melhores alunos do mundo que me acarinham muito e 

reconhecem o meu valor como profissional e como professor. Sinto-os como 

meus filhos que um dia irão "sair de casa" e fazer sofrer aqui o "pai". Mas este 

sentimento não o posso agradecer aos alunos, tenho de agradecer a quem me 

ensinou a ser assim: Prof. Ana Maria e Prof. Leonor. Foram vocês que me 

ensinaram que o meu local de trabalho é uma casa onde vive uma família que se 

preocupa com cada membro. Obrigado a vocês pela oportunidade e ao colégio 

pelo ensinamento. Como sabem a festa este ano tem um sentido especial para 

mim, as minhas primeiras “pestes” vão "sair" debaixo da asa de quem sempre os 

acompanhou, aconselhou e defendeu quando os mesmos não tinham defesa 

possível. Já me imagino a subir ao palco, a falar ou a gaguejar (de certeza seria a 

gaguejar), muito nervoso e com a lágrima no canto do olho porque os meus 

primeiros meninos acabam mais uma fase da vida deles e estão prontos a 

começar uma nova fase. Mas não é uma despedida... vou acompanhá-los sempre, 

com a minha forma de os tratar de sempre. Porque serão sempre os meus 

primeiros. Quando for esta turma de 10º ano a chegar ao 12º ano nem quero 

pensar... (mais um agradecimento, porque esta turma é fantástica e só me dá 
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alegrias de cada vez que mostram o carinho enorme por mim). Já escrevi tanto e 

como sabem não sou nada ligado à escrita. Sendo assim, obrigado mais uma vez: 

a vocês, aos meus alunos e ao Colégio.  

“O Colégio é assim, pelo menos para mim!” 

(depoimentos recolhidos nos últimos dias e comunicados à DP em 8 de maio de 2020, 

em período sujeito às restrições de atividades presenciais provocadas pela COVID-19, as 

quais, entre outras, obrigaram ao cancelamento da tradicional e muito participada Festa 

de Fim do Ano de 2019/20, marcada para 8 de maio de 2020) 


