
Em nome de todos os alunos do 8º ano temos de agradecer a todos os professores e funcionários 

pela paciência e dedicação, ao longo destes quatro anos, para connosco. 

-Agradecemos à professora Rosa Macedo por ouvir todas as nossas ideias e nos apoiar em todas as 

decisões. 

-À professora Natália por ter sido uma grande amiga ao longo deste tempo todo e pela paciência 

perdida connosco. 

- À dona Isabel por nos ter chamado à atenção e muitas vezes ter escondido as nossas asneiras. 

- Ao Sr. Evaristo por muitas vezes ter fechado os olhos quando nós passávamos à frente na fila do 

bufete. 

- À dona Jesus e à dona Júlia por fazerem aquelas sandes deliciosas. 

- À dona Celeste e à dona Sibilina por nos abrirem as portas sempre que nos esquecíamos de alguma 

coisa. 

- À dona Eduarda por perder tempo do seu pequeno-almoço para nos carregar o cartão. 

- À dona Lurdes por nos contar as suas experiências de vida. 

- À dona Dores, à dona Lina e ao Sr. Rui pelos “Bons dias” e pelos “Até amanhã” que nos mudam a 

disposição. 

- À dona Liana por tratar do jardim da nossa escola. 

- À dona Carla, à dona Adelaide e à dona Dionísia, por zelarem pela nossa segurança nos corredores e 

por nos aconselharem em momentos de aflição. 

- À dona Marlene por nos ceder a chave da rádio e por todas as matrizes concedidas. 

- À dona Bernardeta por nos ajudar em todas as partes técnicas dos nossos trabalhos. 

- À dona Rosa por todas as senhas e cartões substituídos em cima da hora. 

- A todos os cozinheiros pela comida deliciosa que nos enchia a barriga. 

E por fim, a todos os professores que tiveram um importante papel ao longo deste percurso, por nos 

tornarem pessoas melhores e por nos preparem para o futuro. 

Sem esquecer os que nos deixaram demasiado cedo, pois também eles contribuíram para o nosso 

desempenho na vida. 

OBRIGADA 

Alguém sabe para onde vamos? 

Vamos para o 9º ano 

Vamos ficar com saudades 

Vamos para o 9º ano 

Estão à porta os exames 


