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5ºD – A TURMA DOS NOVOS!
e, Filipa, Francisco,
Afonso, André Almeida, André Jiang, Catarina, Diogo, Emili
Marta, Pedro, Raquel,
Inês, João, Laura, Liana, Lourenço, Madalena, Mafalda,
s do 5ºD. Em comum?
Rodrigo, Santiago, Sara e Alexandre. São estes os 22 aluno
do entramos na sua
Todos entraram este ano no Colégio pela primeira vez. Quan
entusiasmo e com
sala, arrumada e decorada com trabalhos deles, falam com

es, os amigos, os
olhos a brilhar: “O que mais gostam no Colégio?” “Professor
diz que o que gosta
colegas, as auxiliares. O espaço. Muito espaço.” Madalena
mais é que aqui há muitas maneiras diferentes de aprender.

>>>
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Isabel Silva é a mãe do Alexandre, que
entrou na turma com o primeiro período
já a decorrer: “O seu primeiro dia será
para não mais esquecer. A forma como
foi recebido pelos colegas espelha o empenho e a organização desta instituição.
Logo nesse primeiro instante o carinho e
atenção dedicada pelos colegas ao nosso
filho deixaram-nos ainda com mais certezas da opção que tínhamos tomado”.
A mãe do Pedro Tareco, Alexandra, diznos que “ao chegar ao Guadalupe abriuse um Novo Mundo: o espaço físico é
maior, mais infraestruturas e alunos, o
que gerou alguma expectativa nos primeiros dias do ano letivo. Contudo, ao
longo das duas primeiras semanas de
aulas, esta sensação apaziguou-se, dado
o constante apoio da equipa “Guadalupe”
e aqui destacamos, como pais, o papel
fundamental da Diretora de Turma, no
modo como os acolheu e a sua permanente disponibilidade, da mesma forma
os professores das diferentes disciplinas,
observamos que cada um na sua vertente
contribuiu positivamente para o processo
e não menos importante o apoio dos
funcionários, especialmente os dedicados
às salas do 5.º ano, cujo carinho e atenção
são uma constante”.
A mãe da Madalena Matos, Márcia Almeida, diz-nos que não podia estar
mais satisfeita com a integração da
Madalena no Colégio! “Correu tudo lindamente, o início das aulas, o contacto
com os novos colegas e professores, a
adaptação a um novo espaço e ambiente… Aliás, a Madalena sente-se tão bem
no colégio que parece que frequentou
o Guadalupe desde sempre.”
Mónica Cristão, mãe do João Amareleja,
resume a integração do seu filho no
Colégio com uma frase proferida pelo
João recentemente: “Obrigado, mãe,
por me teres posto neste colégio, mesmo
não tendo ficado com todos os meus
colegas do 4º ano. É brutal!”
Márcia Dias, mãe do Afonso Dias, diznos que a integração do Afonso foi
muito positiva. Desde logo, teve um
bom acolhimento e fez novas amizades,
não só com os colegas de turma, mas
também com a tutora que tão bem o
soube acompanhar.
Susana Romão e João Marques são pais
da Marta Marques e referem: “para
nós, pais, ver, todos os dias, a Marta
acordar e desejar ir para a escola é
sinal de que ela está feliz e a gostar da
sua nova vida académica. E no final do
1º período, o esforço de todos foi recompensado com o bom desempenho
por parte da Marta. Obrigada a todos
por terem contribuído para a excelente
integração da Marta.”
Uma turma unida, simpática, dinâmica
e participativa, cheia de alunos felizes!
Obrigado 5ºD!
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>>> “E o que foi mais difícil?” Reconhecem que não foi
fácil chegar a um colégio pela primeira vez, onde
não conheciam quase ninguém. Inês, a delegada
de turma, diz que o mais difícil quando se chega
ao 5º ano é começar a aprender matéria nova, ter
mais disciplinas e mais aulas, mas tudo o resto,
incluindo a adaptação, foi fácil. Laura diz que, no
início, teve alguma vergonha, mas depois foram
criando laços e ficando amigos. Lourenço diz que
não achou nada difícil, enquanto Marta refere que
há mais pessoas e mais disciplinas, o que pode
ser, por vezes, um pouco confuso.
“E a Diretora de Turma?” Todos querem falar da diretora de turma! “Numa palavra como a definiriam?”
“Excelente! Amiga! Amorosa! A melhor do Mundo!
Extraordinária! Simpática! Espetacular!” Liane
Sardinha é a diretora de turma do 5ºD. Professora
de música e também coordenadora do Departamento
de Expressões e da Academia de Música do Colégio,
escolhe a palavra “fantástica” para descrever a sua
turma. Fazemos-lhe a mesma pergunta que fizemos
aos alunos: O mais fácil e o mais difícil? “Foi tão
fácil e tão difícil exatamente pelos mesmos motivos:
Os alunos são novos, não conhecemos a história de
cada um, são um novo livro para escrever e é
preciso tempo para conhecer cada um. O difícil
pode ser conseguir chegar a cada um deles; o fácil é
acolher, pois gosto de conhecer alunos novos”.
Pedimos à turma palavras que descrevam o Colégio.
A primeira que se ouve, dita por vários é “Casa”.
Referem que o Colégio é extraordinário. Espetacular. Unido. Gigante. Família. Enorme. Com muito
ar livre. Fantástico!
Quando forem grandes querem ser tantas coisas…
e acham que o colégio será muito importante para
os ajudar a ser o que querem. E os nossos futuros
veterinários, professores, dentistas, professores de
Karaté, pintoras, nadadores e guarda-redes referem,
muitas vezes, como são amigos e gostam de aqui
estar. “Este para mim é o melhor Colégio do Mundo”,
refere Santiago. Filipa diz-nos que, no fim do 4º
ano, o seu desejo era “ir com os seus colegas para a
escola para onde todos estudam”, mas que agora
está “tão feliz por ter ficado aqui.”
Também perguntámos aos pais, sem contarmos
aos filhos, a sua opinião sobre o Colégio.
Andreia Reis, mãe do Lourenço Reis, conta-nos
que o desejo de entrar no colégio era enorme, por
já cá estudar o irmão mais velho. “A integração
foi excelente, a alegria era visível em cada manhã
"e a comida, mãe! Tão boa!” A encarregada de
educação destaca que Lourenço aprendeu a gostar
de Matemática, adora a professora e está empenhado, revelando mesmo gosto pelo desafio >
que a
matemática oferece.
Liliana Oliveira, mãe do Santiago, diz-nos que “ver
que acorda feliz para ir ter com os seus amigos e
aprender coisas novas num ambiente de professores
que o entusiasma tem sido muito gratificante.”
Artur e Célia são os pais do Rodrigo Fernandes e referem-nos que o Rodrigo teve uma excelente integração
no Colégio Guadalupe: “foi uma surpresa para nós a
facilidade de interação com um novo corpo docente,
com novos funcionários e com uma nova cultura escolar. O nosso objetivo, enquanto pais, será sempre a
felicidade do Rodrigo e a obtenção de conhecimento
que ele venha a absorver. Podemos afirmar que a
missão tem sido bem-sucedida.”

