
Neste ano letivo tive outras aventuras. Tive uma afilhada, participei no
projeto Erasmus, aprendi mais coisas , fiz trabalhos em grupo e muito
mais.

Voltei a ter os meus grandes amigos e as minhas duas professoras.

Cada dia , cada aprendizagem concluída . em cada dia uma memória
memorizada!

Mas quando este Covid – 19 chegou a Portugal, tivemos de abandonar a
escola e assistir às aulas no #EstudoEmCasa e a professora a mandar-nos
trabalhos para realizar.

O que eu quero é voltar para a escola.

Se passar de ano, vou para outra escola de outro agrupamento!

Maria Oliveira

Ao fim de quatro anos na escola de Pêro Pinheiro, vou deixar os meus
amigos e a minha professora Célia.

Gostei muito da escola, mas houve momentos bons e outros menos bons

Foi uma pena eu não ter ido à Turquia!

Lucas Cerqueira



Eu pensava que ia aproveitar o último ano nesta escola.

Ia brincar , aprender e até cuidar dos mais novos

Gostei muito de aprender…adorei trabalhar com a minha professora.

Acho que vou avançar!

Mas não vou esquecer da professora visitar!

Vou ter muitas saudades!

Madalena Fernandes

Neste ano achei que iria tudo correr bem, mas uma colega mudou de pais
e veio este tempo de pandemia.

Continuámos a falar, nestes momentos de ausência!

Lembrarei -me de todos e das professoras que nos acompanharam!

Gustavo Ferreira

Por causa da pandemia mundial este ano foi diferente porque tivemos
ensino à distância, pela televisão e pelo computador.

Neste terceiro período, eu estive menos tempo com os meus amigos
porque estivemos todos isolados em casa, Senti muita a sua falta ,para
brincar ao “Mata” e para jogar à bola.

Ser finalista do quarto ano significa estar a terminar o primeiro ciclo e
quase a começar uma nova fase: o segundo ciclo.

Ser finalista do quarto ano faz-me feliz porque vou mudar de escola, vou
conhecer novos professores e novos colegas.

Diogo Lopo



Este ano foi um ano muito diferente!

EmMarço tive de deixar a minha escola!

Trabalhámos por telescola e por videoconferência Zoom.

Gostei de passar o tempo com a minha professora e colegas .

Adorei trabalhar com a minha professora que é gentil e que me ensinou
muitas coisas.

Com esta chegada ao final de ciclo, senti-me feliz por ter aprendido tanto
e ter feito boas amizades.

No fim sei que vou ter de continuar a trabalhar bem , apesar de não ser
com as minhas professoras , o que vai deixar saudades!

Dinis
Jorge

Aprendi muitas lições!

Fiz muitos amigos!

Foi o ano de despedida desta escola.

Podia ter sido melhor se não tivéssemos de ficar em casa para nos
protegermos do Covid-19.

Deixámos de estar juntos, na sala de aula da escola , mas aprendemos a
ter aulas online. Tivemos de ser disciplinados com as aulas na televisão e
com os trabalhos que a professora foi enviando.

Este ano vamos despedir-nos também online.

Espera-me um novo ano. Quero agradecer à professora, dar um beijinho a
todos , desejar a todos felicidades.

Vou ter muitas Saudades!

Diana Ramalho



Eu só estive um ano com este grupo e com a professora.

Alguns já andaram comigo há uns anos.

Foi difícil , mas este ano até consegui melhorar!

Brinquei com os colegas e houve momentos mais felizes e outros mais
aborrecidos como este final!

Diana Yin Xu

Gostei muito desde que entrei no 3º ano, nesta escola.

Estamos numa altura difícil e eu queria terminar o 4º ano a celebrar , na
minha cabeça já estava tudo pensado.

Nesta minha carreira de estudante ainda há muito para saber e aprender.

Não posso dar abraços nem beijinhos mas gostaria de deixar um beijinho
para a minha professora que me encorajou e ajudou-me a chegar aonde
estou agora. Devo-lhe muito!

Aos meus colegas deixo um abraço e um beijinho enorme para todos.

Constança Alexandre



Este ano letivo para mim foi muito bom e ao mesmo tempo muito
estranho.

Para mim foi muito bom porque houve momentos bons passados com os
meus colegas, na escola e muito estranho porque tivemos de estar de
quarentena e a ter aulas pela televisão e na plataforma Zoom.

Eu queria que o quarto ano durasse para sempre porque assim não teria
de despedir-me dos meus amigos nem da minha professora mas
infelizmente tem de ser porque estou no final do 4ºano e quero ser
finalista.

Quero dizer que vou ter muitas saudades de toda a gente que me
acompanhou nestes anos.

Desejo imensa sorte a todos e também queria que a professora me
acompanhasse mas infelizmente não é possível!

Beatriz Duarte

Este ano a matéria foi mais difícil!

Eu tive dúvidas mas consegui superar com a ajuda das professoras.

Ficava contente quando me ajudavam e um pouco mais triste quando me
faziam alguma observação.

Também tive a ajuda dos meus colegas!

Iara Duarte



Eu gostei de passar todos os anos até ao 4º ano.

Gostei das visitas de estudo, dos trabalhos e das expressões.

Eu adorei conhecer os meus colegas da turma e a minha professora.

Eu gostei que a professora me tivesse passado de ano para ficar com os
colegas até ao 4º ano. Eu gostei da professora de Inglês e de todas as
outras!

Beatriz Toma

Sou finalista

Eu penso que desta vez estou com medo !

Não sei se vou passar!

Espero rever os meus amigos depois das férias .

Quero fazer coisas novas e espero que o Covid -19 acabe!

Vamos ser sinceros o ano 2020 está a ser o pior ano , de todos!

Adilson Gabriel

Para mim este ano foi difícil!

No inicio achei fácil, mas quando entrámos em quarentena, começou a
complicar!

Cada vez apetecia-me menos trabalhar.

Este ano letivo está a ser complicado, mas estou a conseguir fazer tudo.

Mas agora estou mais tranquilo porque está a terminar!

Simão Castro



Durante o ano letivo tive a minha consciência a dizer que tinha que
melhorar nas diferentes disciplinas. Agora no final penso que melhorei e
passei a compreender mais coisas!

Sara Silva

Passou tão rápido!

Não sei o que dizer. Eu pensava que ainda estava no inicio de tudo, é
como dizem ”O tempo passa a correr”

Eu lembro-me do primeiro dia como se fosse ontem!

Agradeço aos professores pela paciência e aos meus colegas que sempre
me apoiaram, acontecesse o que acontecesse!

Rodrigo Gomes

Eu achei que foi bom , mas ao mesmo tempo foi mau por causa da
pandemia. Ficámos sem ver os nossos afilhados e sem os nossos amigos.

Ainda bem que tudo já abriu e já está tudo a querer voltar ao normal!

Vou ter saudades da minha escola, dos meus colegas e da minha afilhada,
mas espero vê-los depressa na outra escola

Maísa Cavaleira



Aprendi muito nestes quatro anos, tanto com a minha professora como
com os meus colegas.

Porém nestes últimos tempos proibiram-nos de ir à escola e de aproveitar
este final de primeiro ciclo

Estou muito ansioso para ir para o 2º ciclo, para conhecer novos colegas e
novos professores.

No entanto vou ter saudades do 1º ciclo , principalmente da minha
professora. Irei visitá-la!

Henrique Vicente

O ano mais importante do 1ºciclo.

Este final de ano está a ser complicado por causa da pandemia.

Apesar de estar em casa , conseguir realizar as tarefas e acompanhar as
aulas do #EstudoEmCasa , não é a mesma coisa do que ir à escola.

Mesmo assim , sinto que estou preparada para ir para o quinto ano
porque a professora sempre me apoiou e ajudou em todas as minhas
dúvidas.

Leonor Fonseca

No inicio do ano, eu estava entusiasmada para ver os meus colegas e a
minha professora e para começar uma nova rotina.

Eu estudava, fazia os trabalhos, ia para a escola, acabava e ia para casa…

Até que apareceu o Covid 19 que me fez ficar em casa, ver os meus
amigos por computador, ter aulas pela TV…mas não deixei de dar o meu
melhor!

Tenho saudades de todos?

Luana Marques


