
Registo de Opinião Sobre o 1.º Ano de Projecto  

– Crianças – 

 

 

Gostei de muito de estar aqui na escola, de brincar com 

todos, gostei muito, muito do acampamento e das visitas 

de estudo e para o ano vou ficar aqui. 

Lucie 

 

Gostei muito de brincar aqui na escola e de estudar aqui. 

Gostei muito do acampamento e das visitas de estudo e 

gostei muito da Escola do Sargaçal. 

Sophie 

 

Gostei de estar nesta escola, vou para o 2.º ano, gostei das 

visitas e para o ano venho para aqui. 

Mária 



 

Eu gostei de estar nesta escola e vou estar até ao 4.º ano; 

gostei das visitas de estudo, do acampamento, de almoçar 

na escola e dos patins. 

Maria 

 

Eu gostei muito de estar nesta escola, das visitas de 

estudo, aprendi muitas coisas novas e para o ano vou ficar 

cá. 

Adriana 

 

Gostei de estar nesta escola, também vou estar até ao 4.º 

ano. Gostei de ir ao acampamento. 

Fátima 

 

Eu gostei muito desta escola. Adorei as visitas de estudo e 

vou estar aqui até ao 4.º ano. Gostei de todos os 

desportos. 

Elisa 

 



Eu acho que foi bom e giro. Tenho muitos amigos e quero 

continuar nesta escola. 

Loïck 

 

Eu gostei da escola, de brincar com os meus amigos, das 

visitas de estudo e de fazer Lego. 

Isaac 

 

Gostei desta escola, fizemos muitas actividades bonitas e 

engraçadas com o professor de ginástica. Gostei de brincar 

e da patinagem. 

Beatriz 

 

Gostei de estar nesta escola, gostei das visitas de estudo e 

gostei de brincar aqui. 

Camila 

 

Gostei de estar nesta escola. Gostei da maneira que os 

professores explicam as coisas e gostei de almoçar hoje 

(20/06/08) na escola. 



Inês 

 

Gostei de estar nesta escola, vou estar aqui até ao 4.º ano, 

gostei da aula de patinagem e gostei de fazer as minhas 

tarefas. 

Jorien 

 

Eu gostei muito desta escola e vou ficar também até ao 4.º 

ano. Tenho amigos novos que eu vou ver no próximo ano. 

Hal 

 

Eu gostei muito desta escola e também gostei muito das 

visitas de estudo e também gostei destes professores e 

também gostei dos projectos e também gostei muito do 

Samuel. 

Vicente  

 

Eu gostei muito desta escola e gostei muito das visitas de 

estudo e gostei de brincar com a Camila. 

Sandra 



 

Eu gostei muito, mesmo muito de estar nesta escola, de 

fazer as Expressões com as mães, da Visita de Estudo a 

Lagos quando fomos à praia e também gostei mesmo muito 

das auxiliares, dos professores e dos meninos desta escola. 

Carla 

 

Gostei muito de estar nesta escola pelos professores; gostei 

dos projectos, do acampamento, das visitas de estudo e 

muito de brincar com o Vicente. 

Samuel 

 

Eu gostei muito de estar nesta escola no 4.º ano, para o 

ano vou para o Ciclo e os que vão à P3 almoçar, posso vê-

los e quando acabar as aulas no Ciclo cedo, posso vir para 

cá trabalhar em novos projectos e ficar aqui o resto do dia 

e depois vou na carrinha. Nesta escola fiz muitos amigos, 

como o Adrian, o Rui e muitos outros. Não queria deixar 

esta escola e gostei muito dos professores. 

Daniell 

 



Gosto muito desta escola, de todas as actividades, das 

visitas de estudo e do acampamento. Também gosto muito 

dos professores, dos alunos e das auxiliares desta escola. 

Se para o ano os professores ficarem, eu fico até ao final 

do 4.º ano. 

Leonor 

 

Eu gosto muito desta escola e se calhar vou ficar até ao 4.º 

ano aqui. Gosto muito do Rui, do Francisco, do Adrian, do 

Daniell e do David Costa. E gosto muito de ir buscar o 

Adrian a casa. E gostei do acampamento e das visitas de 

estudo. Gosto muito de jogar à bola com os amigos. 

Reda 

 

Gostei muito de estar nesta escola, de todas as visitas de 

estudo, tive muitos amigos e para o ano acho que vou estar 

cá também. 

David (2.º ano) 

 

Gostei muito desta escola. É muito diferente das outras, 

fazem as coisas em conjunto e não há nenhuns inimigos. 



Na minha outra escola havia muitos inimigos e gostei muito 

de fazer aqui projectos. 

Mariana 

 

Gostei muito de vir para esta escola. Arranjei amigos novos 

e gosto muito dos professores. Gostei das visitas de estudo 

e do acampamento. 

Catarina 

 

Gostei de estar nesta escola. É diferente o ensino do do 

ano passado. Gostei muito de brincar com a Anna. O ano 

passado não fazíamos Roda e essas coisas. Não me 

apetecia sair desta escola para ir para a escola das Naus. 

Gosto muito dos professores. 

Rita 

 

Eu gostei desta escola, dos meus amigos e de jogar 

Nintendo com a Cátia. E também das visitas de estudo. 

Andrea 

 



Gostei desta escola, gostei de brincar com os meus 

melhores amigos. Gostei das visitas de estudo e do 

acampamento e gostei muito de trabalhar aqui na escola. E 

para o ano estou cá! E gostei de brincar com o Francisco. 

Rui 

 

Eu gosto muito desta escola. Os professores são mais 

queridos. Eu tenho muitos amigos aqui e é muito estúpido 

que as minhas amigas daqui vão para a escola das Naus. 

Eu não gosto que não haja escorregas, baloiços e essas 

brincadeiras! E gostei de fazer os projectos. 

Celine 

 

Eu gostei de vir para esta escola. Gosto muito da 

matemática e também tenho de fazer muita língua 

portuguesa e treinar ler e escrever. Também tenho muitos 

amigos e gosto sempre de ir com a Rita para a casa dela. E 

quero ficar aqui nesta escola até ao 4.ºano. 

Roberta 

 



Gostei muito de fazer os projectos, matemática, fichas, 

língua portuguesa, inglês, música, desporto. Gostei de fazer 

as bandeiras, apresentar os projectos e de brincar com os 

meus amigos, de jogar futebol e de jogar à apanhada. 

Gostei do acampamento e das visitas de estudo e gostei de 

vir para esta escola. Não me quero ir embora desta escola… 

Não gostei que o João me escondesse três vezes os 

sapatos… 

Charlotte 

 

Gostei muito desta escola e de brincar com a Rita. Gostei 

dos professores e gostei de vir para esta escola e de 

aprender mais coisas. Gostei de conhecer amigos novos! 

Anna 

 

Gostei de estar nesta escola; gostei de ir ao acampamento 

e à visita de estudo ao Oceanário de Lisboa. Gostei também 

de conhecer novos amigos. Gostei de ir a casa do Daniell 

porque, no outro ano, nunca tinha ido. Para o ano fico 

nesta escola. Gostei de brincar com o Francisco, o Daniell, 

O David do 4.º ano, o Rui e os outros. Aprendi muitas 



coisas e aprendi muito com os projectos. Gosto dos 

professores e das auxiliares. 

Adrian 

 

Gostei de estar nesta escola. Adorei os professores! 

Também não queria sair desta escola… Tenho aqui muitos 

amigos e nas minhas tardes livres venho para aqui para a 

escola, para ajudar os professores e para brincar com os 

meus amigos, porque gosto muito deles. Gostei das visitas 

de estudo, de ir ao Museu de Lagos e à Fortaleza. Gostei de 

ir à Praia da Batata e… 

David (4.º ano) 

 

Gostei de estar nesta escola. É muito diferente da escola de 

onde eu vinha e aqui tenho “Diário de Turma” e lá só tinha 

Caderneta. Gostei muito das visitas de estudo e de ir ao 

acampamento. Nunca fiz um acampamento e gosto muito 

dos professores. Gostei de brincar com o Adrian e com o 

David do 4.º ano e muitos outros. Gostei muito de 

apresentar o meu primeiro projecto no último dia de aulas 

e vou estar aqui até ao 4.º ano. 

Carlos 



 

Gostei da escola e vou ficar para o ano. Gostei dos meus 

amigos, especialmente da Catarina. Gostei dos professores 

e aprendi a fazer projectos. Adorei que a prof.ª leu o 

“Spiderwick” e gostei das Expressões com as mães. 

Cátia 
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