
 

Mensagem da Escola… 

 

Olá minhas crianças,  

Escrevo para vos dizer que gosto tanto de vós e que sinto a vossa falta…  

Sinto a fal ta das vossas cores,  da vossa beleza, da vossa alegria , do vosso sorriso, do vosso 

carinho, da vossa voz, das vossas provocações,  dos vossos bons dias,…  

Sou de facto insignificante sem vó s!  

Sinto fal ta de viver de perto as vossas conquistas, de vos ver crescer e de me obrigarem, 

para vos acompanhar,  a crescer também convosco.  

Sinto falta  da vossa luz…  

Sou uma “Menina”  muito fel iz por vos ter.  Sinto um enorme orgulho quando ouço os mais 

crescidos a  conversarem sobre vós, sobre as minhas crianças…. Claro que me coloco logo 

à escuta! Mas eles sabem que eu estou lá!  

É tão bom ouvir os crescidos a dizerem que as minhas crianças estão bem, que continuam 

a bri lhar e que estão mais crescidas , sendo responsáveis por este crescimento e pelas cores 

que transbordam… .   

Minhas queridas crianças, que orgulho tenho em vós . Eu sei  que têm sido momentos 

difíce is ,  mas o vosso esforço, dedicação e carinho são um exemplo para mim e para todos 

aqueles que “vivem” na minha casa. Já agora, os crescidos também me contam o carinho 

que vocês lhes dão! Não lhes digam, mas o vosso carinho é o oxigénio que eles precisam 

para também continuarem a sorrir!  

Não podia deixar de vos escrever neste dia …  

Hoje é um dia especial !  É o nosso dia! Apesar de ser uma “Menina” crescida, nunca deixei  

de ser criança, como todos aqueles que “vivem”  comigo e tantos outros que me rodeiam. 

 

A vossa Esco l a  

 

Deixo-vos um miminho para saldar, um bocadinho, as saudades…  

 

As portas da Sala de Música deixaram de constituir uma barreira há vários anos… É um 

espaço que se enche de vida, também nos intervalos, em harmonia com os interesses dos 

alunos. Esta Sala começou a ficar pequena… tão pequena para tanta gente que 

transbordou! E transbordou para a sala  de convívio. E é vê -los a dançar a cada hora que 

passa… Alunos mais novos,  mais velhos ,  parti lhando momentos mágicos…  

 

Música e Dança -  Uma Escola que flui  na arte. . .  (4:19)  
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https://youtu.be/HsKol8lFGwM

