
A minha escola é muito antiga mas é fantástica!

Tem um campo de futebol, tem uma casinha de madeira, tem um telheiro,

tem uma cantina, tem uma plantação, tem uma horta, tem diferentes

turmas, tem diferentes salas de aulas e tem uma zona a que chamamos

chão preto.

O que me marcou mais nesta escola foi poder ter um afilhado, brincar

com os meus colegas de turma, as festas do final do ano e atividade física

com os pais.

Nestes anos todos, eu senti-me feliz porque passei por várias aventuras

como as visitas de estudo que fiz com os meus amigos e com a minha

professora.

O que mais gostei nestes anos foi os trabalhos manuais que a professora

mandou fazer ao longo do tempo.

Tive um aventura fantástica nos anos que tive nesta escola e sinto-me

muito grata pelos amigos que tenho e pela professora que tenho.

Beatriz Morais Duarte 4º C-PP

18/06/2020



Eu gostei de estar nesta escola.

Apesar da escola ser velha e antiga é bonita ao seu ser.

Eu senti-me bem acolhida pela professora e pelos colegas.

Gostei muito desta escola e foi muito bom ter passado de ano até ao 4º
ano.

A mim marcou-me a professora, as auxiliares e os colegas.

Gostei das flores dos nossos canteiros, das árvores e da comida!

Beatriz Toma 4ºCPP

Na minha escola tudo é possível, tenho amigos que me ajudam nos meus
momentos mais tristes.

A minha professora é brincalhona e em cada aula tem um tema a abordar.

Fui escolhida para um projeto inesquecível: Erasmus +.

Diverti-me imenso, e além disso agora na quarentena tenho saudades de
todos.

Nunca me vou esquecer cada um dos rostos que me acompanhou e vou-
me sempre lembrar de todos.

A Escola EB1/JI de Pêro Pinheiro está a ser muito importante para o meu
desenvolvimento escolar.

Constança Alexandre

Ano/Turma: 4º CPP
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A minha escola…

Pequena, na vila mais conhecida das freguesias. EB1 de Pêro Pinheiro.

É fácil de saber onde fica, mesmo ao pé do Centro de Saúde, do cafezinho
onde os pais paravam antes ou depois de levar-nos à escolinha, a dois
minutos a pé da casa dos meus avós.

Foi difícil ao início.

Vinha de outra escola, não conhecia ninguém.

Lembro-me bem que os primeiros amiguinhos; Diana, Diogo e Cassandra,
mostraram-me a escola. Fiquei muito contente por ter feito novos amigos.

A escola tem seis salas, quatro no andar de baixo e duas no andar de cima,
também o refeitório.

Tem um grande pátio onde jogávamos á bola, corríamos, fazíamos as aulas
de ginástica e outras brincadeiras que queríamos.

Lembro-me bem das gigantes árvores, da casinha de madeira e dos
banquinhos onde nos sentávamos, há também um mini espaço com areia
onde também se podia brincar.

Preguei partidas a alguns colegas e magoei-me algumas vezes que caí, já
não sei quantas foram. As auxiliares ajudaram-me muito a habituar-me á
nova escola.

Gostei muito dos meninos do jardim de infância, eles tinham uma horta de
batatas. Tinha o meu afilhado, o Rodrigo pequenino, a quem eu ajudava e
brincava.

Uma coisa que reparei foi que em uma das paredes da parte de trás da
escola há uma pintura, um grande arco-íris, do qual gostava muito de ficar
a olhar quando estava mais sozinha.

Outra coisa muito engraçada era que havia sempre alguém que namorava
com alguém.

O som do toque trazia-me alegria, sabia que era hora da brincadeira e
podia estar com os meus novos amigos.

A minha professora Célia Martins, muito divertida, as vezes falava um
pouco mais alto, era quando não nos portávamos muito bem.



Gostei imenso de algumas atividades que realizamos, visitas de estudo,
tivemos aulinhas de culinária, tivemos visitas de pessoas de outras
nacionalidades, participamos no programa heróis da fruta, tivemos a visita
da ilustradora Rita Correia, assistimos ao concerto do Paulo Sousa. Mas o
dia que para mim foi o mais divertido foi o dia do pijama .

Infelizmente este ano tudo mudou, fomos para casa mais cedo por causa
do novo vírus, mas…continuamos juntos e ver-nos a cada semana nas
aulas online, assim matamos saudades uns dos outros.

Tenho saudades de todos e espero rapidamente poder ver todos os
amigos da escolinha, os amigos e colegas da minha sala e claro as nossas
queridas professoras.

Maceira, 18 de junho de 2020

Diana Margarida Riça Ramalho

Eu gostai dos colegas, das professoras, das auxiliares, das atividades e
das visitas de estudo!

À escola não é muito grande mas é divertida e nela fiz muitos jogos .

Agradeço à professora Celia que me ajudou este ano letivo!

Por me ter colocado com o apoio da psicóloga e da terapeuta da fala e
agradeço muito e aos meus amigos que quando eu estava triste iam -me
ajudar , à minha melhor amiga que brincava comigo todos os intervalos.

Vou ter saudades da professora!

Iara Duarte



Tudo começou no meu primeiro dia de aulas, que estava muito ansiosa

para conhecer a escola e os meus amigos. Quando entrei na escola fiquei

curiosa para saber como era por fora e por dentro.

A parte que gosto mais da escola é a casinha de madeira, porque posso

brincar de várias coisas com os meus amigos.

Tudo o que se passou na escola desde do primeiro ano até ao quarto ano

foi muito importante para mim. Mas nunca me vou esquecer da sala de

aula, do refeitório, do recreio onde brinquei muito e fui muito feliz com os

meus amigos e as professoras.

Vou ter muitas saudades desta escola, mas prometo que vou visitar a

escola.

Leonor Fonseca – EB.1/J.I. de Pêro Pinheiro

Eu quando entrei na escola fiz uma amiga.

Eu vi uma escola grande e cheia de amigos e senti-me muito bem. Mas eu

não fiquei muito bem porque só iria ficar dois anos na escola.

O que mais gostei destes dois anos foi as professoras e o ensino que as

professoras deram. o que marcou - me mais foi ter os amigos e as

professoras .

Brinquei com os meus amigos e fui a alguns passeios divertidos mas há

uma coisa que não gostei, foi o Covid 19 , que me fez ficar em casa

longe da escola dos amigos/amigas e das professoras . Mas, eu quero que

isto passe rápido para ver as professoras e os amigos e voltar à escola.

Luana Raquel Silva Marques



Eu entrei nesta escola aos três anos. Vivi muitos momentos incríveis.

Ao início senti-me envergonhada, mas depois como fui conhecendo as
pessoas perdi essa vergonha, e a partir desse momento era como se a
escola fosse a minha segunda casa.

Na escola o que mais gostei foi ter amigos incríveis e professoras
espetaculares.

O que me marcou mais nesta escola sem dúvida que foram os momentos
em turma, as nossas brincadeiras…

E com a professora Célia Martins aprendi que nunca se pode desistir!

Foram 7 anos de aprendizagens, amizades e brincadeiras fantásticas.

Por mais tempo que passe nunca me vou esquecer da escola onde fui
muito feliz!

MADALENA FERNANDES 4º C-PP

A minha escola

Nesta escola eu fiz um monte de amigos.

Tive uma grande vida neste lugar, pode ter muitos anos, mas fez-me bem
estar aqui. É uma grande tristeza sair deste lugar.

Mas há uma coisa daqui não vai desaparecer, são as minhas memórias.

Tenho tudo o quero desta escola, que são: as professoras, os auxiliares e
os meus amigos, na verdade tenho tudo o que quero. Estive numa grande
aventura durante 4 anos. Esta vida foi incrível desde o jardim de infância
até ao 4º ano.

Nunca me vou esquecer de ninguém mesmo que sejam amigos,
professoras, auxiliares e cozinheiras.

Não vou poder aqui voltar porque para o ano numa escola muito, longe
vou ficar. Adoro todos desta escola.

Maria Rita Oliveira

17/06/2020



Entrei na escola EB1/JI de Pero Pinheiro no ano letivo de 2016/2017, tinha
eu seis anos. Quando vi a escola gostei muito do seu recreio e da minha
sala de aula.

Durante os últimos quatro anos brinquei muito nos recreios e aprendi
muitas coisas nas aulas com a minha excelente professora. Na escola eu
senti muita alegria e amizade todos os dias.

Como gosto muito de futebol, adorei o campo de jogos da minha escola
porque era grande e até tinha balizas!

Fiquei com algumas marcas e cicatrizes no meu corpo porque me aleijei
algumas vezes, mas o que mais me marcou foi ter feito bons amigos.

Vou ter saudades da minha professora, auxiliares e cozinheiras. Vou ter
saudades da minha escola onde fui tão feliz!

Diogo Lopo, 4º ano - turma C

19-06-2020

No primeiro dia de escola, eu fiquei extremamente envergonhado,

mas fui habituando-me.

A cada ano que passava eu conhecia mais pessoas e ficava mais

confiante e sem vergonha.

Lá, eu conheci pessoas muito importantes para mim, os meus

amigos.

Eu gostava muito daquela escola, e ainda gosto.

Preferia muito mais estar na escola do que estar em casa.

A escola EB1 de Pêro Pinheiro significou muito para mim, nunca- a

vou esquecer.

Simão Castro, n.º 22, 4.ºC-PP


