
Querida professora Ana, 

 

Os anos foram passando e nós fomos crescendo… os dias passaram e cada vez 

ficávamos mais perto deste tão esperado momento. O momento da nossa última dança enquanto 

alunas do ensino artístico… 

O tempo corre, e há sempre pessoas que o marcam e nos põem um sorriso na cara… a 

professora Ana é sem dúvida uma dessas pessoas! 

Com muita sinceridade, este caminho foi cheio de montanhas e vales… cheio de 

surpresas boas e menos boas…e, perante estes obstáculos muitas de nós foram questionando 

se realmente valeria a pena tantas horas de trabalho e sacrifício. Mas a verdade, é que apesar 

da existência destas dúvidas sempre nos mantivemos unidas e fomos aprendendo a ultrapassar 

as dificuldades, sempre em grupo… 

A garra, a força e união que temos vêm de si…. Sem dúvida que aprendemos a ser fortes 

consigo! Sabemos que muitos momentos da sua vida também foram mais difíceis e é inspirador 

a forma como os superou. A professora é uma MULHER forte… e quando crescermos 

esperamos ser fortes como a professora Ana, porque nos inspirou ao longo destes anos a sermos 

grandes mulheres, com grandes convicções e a nunca desistir dos nossos sonhos.  

Hoje, sabemos que escolhemos o caminho certo e estamos gratas por termos feito parte 

da história desta escola.  

Foram cinco anos que marcaram muito positivamente a nossa adolescência e temos a 

certeza de que aquilo que somos hoje é também devido a si e à nossa escola…. Sim, porque a 

escola também é nossa…foi e é parte da nossa vida! 

A professora respira, vive, luta por esta escola e inspira gerações a seguir o caminho do 

sucesso; mostra-nos que com amor tudo se alcança e com dedicação tudo se consegue…, mas 

acima de tudo ensinou-nos que o êxito em turma é mais grandioso do que o individual. 

Obrigada por ter dado tanto significado a estes anos que vão deixar para sempre 

saudades e jamais serão esquecidos… As nossas vitórias são também as suas vitórias e é um 

prazer dizer que pertencemos a esta família! 

Obrigada por fazer da sua segunda casa a nossa também…  

 

Com muito amor,  

Das suas queridas alunas do 5º EAE (2019/2020) 

 


