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 Olá! 
  
 O meu nome é Valter Domingues Lobo e desde 2015 que sou 
aluno deste Agrupamento. 
 Quero, antes de mais, cumprimentar todos os presentes e dar as 
boas vindas a todos os que visitam pela primeira vez a nossa escola.  
  
  
 Hoje vou falar-vos sobre a nossa escola: o lugar onde aprendi a 
crescer! 
  
 Comecei muito pequenino onde aprendi a ler as primeiras 
palavras e a contar os primeiros números e hoje estou aqui, perante 
vós, a ler um texto escrito por mim e em voz alta para que todos saibam 
o quanto esta escola é importante para nós, enquanto alunos. 

 Há poucos anos escondia-me atrás das saias da minha mãe ou da 
professora primária com medos estranhos e alguma vergonha, mas hoje 
estou aqui sem quaisquer receios a representar todos os meus colegas 
e amigos que certamente sentem muito do que eu sinto e que todos os 
dias o consigo transmitir a todos que me rodeiam! 
  
 A verdade é que todos os dias nos deparamos com objectivos, 
uns mais pequeninos como tarefas diárias de disciplinas, trabalhos ou 
ações pontuais, outros maiores como o ter boas notas, o melhor 
aproveitamento e acabarmos a escolaridade com muitos conhecimentos 
e bem formados para seguir um curso e a carreira de sonho de cada 
um. 

 Há sempre um destino, um desfecho ou final concreto que a 
escola nos propõe mas acho que há algo mais importante que o ponto 
de chegada: A nossa viagem! 

 E poder crescer nesta escola é um caminho daqueles que não 
vamos esquecer por muitas razões: é nela que nos formamos enquanto 
alunos, cidadãos e seres humanos.  
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 É aqui que aprendemos a viver em grupo e sociedade, a partilhar 
o espaço com os outros. Aprendemos a ouvir e a participar, a ler e a 
recitar,  é aqui também que nos vemos crescer uns aos outros em cada 
etapa, a rir e  também a chorar. Mas estamos sempre a aprender e a 
crescer, com a ajuda de cada professor, de cada funcionário, de cada 
amigo que fazemos ao longo deste percurso tão bonito! 
  
 O lema da nossa escola é este mesmo: “Aprender a ser pessoa 
na escola de que eu gosto.” E posso garantir que aqui, na escola de 
que eu gosto, sou realmente muito feliz. 

 É aqui que estudamos mas que também damos asas à nossa 
imaginação com novos e bonitos projectos, ideias, e passatempos que 
todas as semanas vemos acontecer.  
 É aqui que aprendemos a pensar e a interagir. Fazer planos e 
chutar a bola para a frente, respeitando sempre as regras, mas livres no 
criar e no pensar.  

 Do jornal escolar Esvoaçar, ao clube de xadrez, à quinta 
pedagógica, ao clube da ciência viva, aos concursos de leitura e poesia, 
do cantar as músicas que ensaiamos na Academia de Música José 
Atalaya, de citar poesia para a aula de português até ao pensarmos 
numa atuação surpresa que preparamos para a turma no trabalho de 
História sobre as Invasões Francesas! Aqui podemos aprender e dar 
asas à imaginação! 

 Tudo isto é crescer, tudo isto é a nossa formação e 
desenvolvimento pessoal. É o desenvolvimento do intelecto, da 
liberdade de ser e criar que nos transformará em alguém muito melhor 
sem deixarmos de sermos quem somos! 

 Contaremos os anos da vida pelos anos lectivos, os meses pelos 
aniversários dos nossos amigos de turma, os dias pela memória dos 
acontecimentos marcantes que vivemos juntos! 

 Não importa o destino mas importa a viagem que até ao momento 
tem sido completamente fascinante! 
  
 Despeço-me agora de todos e sintam-se sempre bem vindos ao 
nosso espaço escolar. Estaremos sempre aqui, com um sorriso e um 
abraço para vos dar! 

VÁLTER DOMINGUES LOBO, N.º27, 6ºA 2


