
As saudades que eu já tenho da
minha alegre escola:
Como todos sabem os sentimentos não são para ser
ditos/escritos são para ser expressos/sentidos, mas
hoje eu vou escrevê-los.

Normalmente eu diria que estava farta da escola,
mas tudo mudou porque sinto saudades da minha
alegre escola principalmente dos meus colegas,
professores e auxiliares. Eu, realmente, sinto falta
deles. Mesmo quando nos chateávamos, passados
cinco minutos já estava tudo bem. E, é isso que
importa, “amizade verdadeira”, é como se chama.

Tenho muitas saudades também das risadas, dos
recreios e aulas cheias de positivismo e alegria!
Quem me dera que ficasse ali, naquela escola, para
sempre, com as pessoas que mais adoro, as que
estão e vão estar no meu coração, para sempre.

Se todos colaborarmos a doença vai-se embora,
porque “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”.

Lara Margarida 6ºA



As saudades que já tenho da minha escola

Já tenho imensas saudades da escola, pois passava lá a maior parte
do dia com os meus colegas e professores. Todos nós temos estado
em casa, isso faz com que estejamos mais afastados e com menos
coisas para fazer. Por exemplo, brincávamos à apanhada, às
escondidas, de vez em quando estávamos no telemóvel e
maioritariamente, conversávamos. Estávamos todos juntos, nas
aulas, no intervalo, ao almoço e até mesmo na ida para casa no
autocarro. Os professores são muito simpáticos, e às vezes brincam
com os alunos, seja na aula, ou no intervalo, o que faz os alunos
gostarem mais deles e das suas aulas, é claro que às vezes também
ralham, mas é só para nos chamar à atenção. Agora o dia todo em
casa é bastante diferente. Eu acordo, tomo o pequeno almoço,
tenho as aulas de manhã, e as tardes são as que passam mais
devagar, como já não tenho tantas opções de brincadeiras, tenho
desenhado, tenho feito truques com cartas, tenho jogado e visto
vídeos de vez em quando, brinco com o meu gato, raramente vejo
televisão e claro que tenho falado com os meus amigos, à distância
não é a mesma coisa, mas pelo menos consigo falar com eles. Mal
posso esperar por voltar à escola! Tenho saudades dos abraços e as
risadas dos colegas.

Quero voltar para a escola

e os meus colegas ver,

e também os professores

que jamais irei esquecer.

Ana Raquel 6ºA



As saudades que eu já tenho da minha alegre escola

Eu tenho muitas saudades da minha escola, dos amigos, colegas,
professores e auxiliares.
A escola é como se fosse uma casa para nós, das muitas horas que lá
passamos.
Na escola, nós aprendemos novas matérias e convivemos com outras
pessoas, que por vezes não conhecemos e passamos a conhecer.
O que aprendemos na escola pode ajudar a construir o nosso futuro,
mesmo, quando há aqueles dias em que não te apetece trabalhar, devemos
sempre esforçarmo-nos ao máximo, para irmos criando o nosso futuro.
Na verdade, a escola também é um local de diversão. Tenho saudades de
passar os intervalos inteiros a brincar com os meus amigos e de
comemorar dias especiais e fazer festas de aniversário.
Mas acredito que tudo isto vai passar o mais rápido possível, e que quando
puder voltar à escola vou dar um grande abraço aos meus colegas e
professores, principalmente, é claro, a professora Isabel Gama.

Sofia Xarepe 6A



As saudades que eu já tenho da minha alegre escola

Eu acordei de manhã, vesti-me,

comi, lavei os dentes e fui pr’á escola.

Quando lá cheguei, passei o cartão,

cumprimentei o porteiro

e fui para as aulas.

Nos intervalos, eu brincava

com os meus colegas,

nos do almoço, ia comer com eles,

conversava e jogava.

Referão x2

Agora nada disso é possível,

tenho de fazer video chamada

para os ver,

falar por mensagem

e não consigo estudar lá muito bem!

Estou com saudades

de brincar às escondidas,

estou com saudades de brincar

com os meus colegas!

Eu já não aguento mais,

tenho de ir apanhar ar puro,

mas não posso desobedecer,

é claro que faço caminhadas

mas o que eu quero

é ver os amigos com quem gosto de brincar,

mas sempre posso sonhar



nós, a brincarmos juntos

mas não é como na realidade

pois lá é mais divertido.

Refrão x2

Agora nada disso é possível,

tenho de fazer vídeo chamada

para os ver,

falar por mensagem

e não consigo estudar lá muito bem!

Quero que isto acabe, preciso de os abraçar,

Preciso da escola para me ensinar!!!

Íris 6ºA
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Tenho saudades…

Da minha escola… de tudo o que se passava entre mim e ela, as coisas que ela me dava, e das
pessoas que me mostrou…

Dos meus amigos… de jogar com eles à bola, às escondidas, aos rapazes vs raparigas, de
apanhar o lixo dos pátios com eles, das nossas conversas, dos nossos jogos, das nossas
brincadeiras “parvinhas” que nos faziam rir muito…

Tenho saudades das brincadeiras… fossem elas com os professores, funcionários, porteiros, ou
amigos… as brincadeiras aconteciam sempre, sempre de uma maneira diferente com cada um,
mas aconteciam. E isso sempre me deixava um pouco mais feliz!

Até dos testes eu tenho saudades… daquela pressão de os fazer numa sala de aula silenciosa.
Do estudo para preparar esses testes e da ansiedade de os receber.

Tenho saudades das aulas e tenho saudades da rotina. Do pequeno almoço sempre àquela
hora, certinha.

Por acaso… não tenho saudades de acordar tão cedo!

Recordo os jogos de telemóvel que eu e os meus amigos jogávamos, dos jogos que fazíamos
em ocasiões especiais, como por exemplo os torneios interturmas.

Tenho saudades das pequenas aventuras, das conversas no refeitório, à hora de almoço e das
corridas para chegar, depressa, à fila. E dos passeios pela escola… era nesses passeios que
muitas vezes tinha as melhores conversas com os meus colegas.

Tenho saudades das músicas, das danças, das festas que preparávamos, dos trabalhos para
casa.

Tenho muitas saudades das visitas de estudo, principalmente as de teatro, porque são as que
eu mais gosto, e também, é quando vamos de autocarro todos juntos, falamos, ouvimos
música, fazemos jogos, etc… Ai que saudades!

Tenho saudades da biblioteca, de ler os livros, de jogar às damas, ver vídeos e filmes, ter lá
aulas, fazer atividades, fazer estruturas com cartas, jogar às cartas, estar no computador, a
fazer trabalhos, e muito mais…



E tenho saudades dos projetos que tínhamos na disciplina de Espaço Projeto, os miniteatros
que produzíamos, as apresentações que fazíamos, e muito mais…

Das funcionárias e porteiros… das nossas conversas, dos “Bom dia” que dávamos, das
perguntas que lhes fazia e dos nossos abraços… de passar o cartão e de ir cumprimentar o
Ruca e a Grácia…

Dos meus professores… das conversas que tínhamos, com eles sentados na secretária, dos
vídeos e animações que víamos, ou até filmes. Dos encontros que tínhamos com eles, pela
escola, das dúvidas que eles me tiravam…

Tenho saudades da minha querida e linda DT, das conversas com ela, de ser o seu subdelegado,
de assistir às suas aulas, dos seus testes, fichas e trabalhos, de a abraçar, e de lhe dar beijinhos.

Tenho saudades da minha escola.



Carolina Costa
6º A Nº 5

«As saudades que eu já tenho da minha alegre escola»

As saudades que eu tenho daquela chegada ao portão da escola e ao
entrar, receber um abraço ou um beijinho…

As saudades que tenho de falar com as pessoas que mais gosto e brincar
com elas.

As saudades daquele sítio que nos faz pensar e estudar, um local
fundamental para a nossa vida: a escola!

As saudades de olhar para a frente da minha carteira e ver a/o
professora/o a dar-nos matéria nova e de repente os braços levantam-se
lentamente para o ar.

Adorava quando fazíamos aqueles trabalhos de grupo e as festas que
fazíamos … foram momentos onde me diverti verdadeiramente!

Aquela saída ao recreio e o som das pessoas a falarem, a rirem!...

Aquelas alturas em que tudo não estava bem e tínhamos problemas, mas
depois conseguíamos sempre resolver.

As imensas saudades que tenho de ver as funcionárias, os professores, os
amigos e colegas. E tudo isto são as minhas saudades que tenho da escola.
Quando a escola reabrir voltaremos a dar aqueles abraços e ficaremos
bem juntinhos!!! Agora vamos cuidar uns dos outros! Vai ficar tudo
bem!!!



As saudades que eu já tenho da minha alegre escola

Saudades...

Saudades de aprender na escola, de abraçar os amigos, de poder estar
ativo.

Saudades das viagens de autocarro.

Saudades de ouvir o toque para a entrada.

De ver tanta gente no polivalente, de sair da sala, ao mesmo tempo que
toda a gente, de ir ao bar, à papelaria, ao refeitório.

Saudades de ver os professores, todos os dias.

E além de tudo saudades de estar com os meus amigos fisicamente.

Ansioso pelo regresso.

Dinis Cabeça



As saudades que eu já tenho da minha alegre escola ...

São sete dias da semana, e cinco deles passamos na escola.

Tenho saudades de chegar à escola e cumprimentarmo-nos com
beijinhos e abraços, e da palavra ``Bom dia ´´ que ouvíamos
sempre que chegávamos.

Tenho saudades da minha turma, mesmo, tendo esta, alguns
dias maus.

Tenho saudades de alguém gritar nos intervalos que é entrada, e
dos jogos que inventamos.

Tenho saudades dos intervalos de almoço passados a falar com
as professoras. Tenho saudades dos professores e dos trabalhos
em grupo.

Tenho saudades das professoras ralharem connosco por não
fazermos os trabalhos de casa.

Tenho saudades do carinho que recebemos dos professores e
das contínuas.

Na realidade, tenho saudades de tudo, porque tudo é muito
importante e traz-me recordações maravilhosas.

Sara 6ºA


