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                                         Este é o número doze da série  - Página 

Cultural - com trabalhos dos alunos desen-

volvidos ao longo dos meses do ano letivo.  

  A redação continua a solicitar a toda a comunidade 

escolar a sua participação neste trabalho que é de todos, de mo-

do a divulgar o que de bom se vai fazendo na escola, uma escola viva, 

dinâmica, cheia de solicitações que nos fará ser melhores e chegar onde outros não 

chegam. 

 

Queremos mais! Queremos melhor!  

 

Se te interessa, em próximas edições, participa nesta página: Livre Arbítrio!... 

 

 

NOTA  DE ABERTURA 

 

A Minha Autobiografia 
 

 Nasci a 15 de Maio, na estação mais bonita do ano, 

com um olhar desconfiado para o mundo, seguido de um 

sorriso perfeito.  

 Aos três anos de idade fui viver com a minha avó, 

uma mulher normal no mundo, mas única no meu coração!

…E o olhar,... um olhar lindo que continha muita emoção.   

Uns anos mais tarde, aos seis anos de idade (ano de dificul-

dade), fui para a 1ª classe, miúdo reguila, irrequieto e sempre 

em confusões no meio do recreio! 

 Fui criado num bairro social, conhecido por Prior Velho e, com 10 anos de 

idade, já andava na 5ª classe, após o que reprovei quatro vezes. Parece-me que para a 

escola não tenho talento!… Expulso de Sacavém, mudei de agrupamento. 

 Posso dizer que a educação recebida em casa foi boa, mas fui criado num gue-

tto, num bairro onde habitavam brancos, ciganos, e negros. Vida complicada!... 

 No novo agrupamento de escolas surge uma nova etapa... E, na escola básica 

de São João da Talha, tentei levar uma vida normal, mas foi em 2014 que entrei para 

o Curso Vocacional, para tentar fazer o 9º ano. E para mostrar que comecei bem, na 

segunda semana de aulas fui mais agressivo e como castigo, expulso da sala para fa-

zer uma ficha, e assim dei início a esta autobiografia. 

                                                                                                             Flávio Silva 
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Reflexões autobiográficas 

 
 Todos nós vimos ao 

mundo para fazer a diferença, 

para ajudar e ser ajudado. E 

eu não sou diferente. Vim 

para ajudar e ser ajudada. 

 Todos nós nascemos e somos criados para 

ter a sua profissão, a sua casa, a sua vida e a sua famí-

lia. Cada um com  o seu sonho, com  a sua função, 

com o seu objetivo de vida. 

 Não importa que ridicularizem a nossa pro-

fissão. O importante é que cada um a desenvolva com 

paixão e amor. Se ela for realmente aquila que esco-

lheste e de que gostas, então faz, sorri e pensa que 

estás a fazer o melhor por ti e por milhares de pesso-

as. 

 Tem sempre presente que não há só aqueles 

que julgam, criticam e invejam aquilo que és, mas há 

também os que te apoiam, ajudam e não te julgam 

nem criticam, porque Respeito é o mínino  que uma 

pessoa pode dar a outra. 

 Eu, Carline Andrade, 18 anos, estudante, 

tenho um sonho, “quer dizer vários“, mas há um que 

é a minha paixão, aquele que é único! 

 Quero ser famosa, não pelo dinheiro, não 

pelas pessoas que me passarão a conhecer, não pelos 

que se irão aproximar de mim com segundas inten-

ções, não por aqueles que já são famosos e que eu irei 

conhecer. Quero ser famosa apenas por mim própria, 

pelas pessoas que irei poder ajudar, pelo facto de po-

der atingir o objetivo de ser famosa, pelos novos ami-

gos que eu irei fazer. 

 Um dia este sonho irá realizar-se, poderá não 

ser agora, nem aqui em Portugal, mas mais cedo ou 

mais tarde, em algum lugar, isso irá acontecer! 

 Certamente, ser famosa não será assim tão 

fácil. Talvez não baste aparecer na televisão, falar na 

rádio, ser penetra em festas de famosos,... mas não 

importa. 

 Imagino, antes, os amigos que irei fazer, os 

que me irão ajudar na escolha do vestuário, os que me 

irão maquilhar, os que me irão fotografar,... 

 Uma outra parte deste meu sonho, é poder 

ajudar os mais necessitados, não sei porquê, mas de 

cada vez que vejo um mendigo, vêm-me as lagrimas 

aos olhos e pergunto-me “Será que algum dia vou ser 

famosa  para os ajudar? Mas não preciso de ser famo-

sa para fazer isso. Mas será que irei ter condições 

para o fazer quando eu for maior?“ . 

 É difícil ter agora uma resposta para isto, 

mas basta acreditar no meu sonho para saber que o 

irei conseguir. Nada é impossível! 

 Uma parte deste meu sonho passa por iniciar 

a minha carreira em Londres.  

Quero poder viajar livremente, ajudar e ser ajudada, 

ensinar e ser ensinada. 

 Muitas pessoas mudam, por ficarem famo-

sas, e confesso que não quero ser uma dessas pesso-

as, porque mudar só se for para melhor, pois mudar 

para pior em nada nos ajuda, alias só atrapalha.  

 Pretendo continuar a ser eu mesma! Quero 

poder fazer amigos por onde passar, pelo mundo 

fora. Mas também não pretendo deixar aqueles que 

estiveram sempre do meu lado . 

 

                                                  Carline Andrade 
 
Autobiografia  
               em verso 
 

 
A 20 de Março 
Nasci eu, um rapaz muito simpático. 
Deram – me o nome de André 
E disseram que eu era grande malandro! 
 
Em 1999 nasceu um novo rebento 
Coradinho, sem ser um pimento  
Era eu, com tudo o que sinto 
Sou uma grande pessoa  
Grande, mas um pouco falhado, 
Contudo não preciso de coróa 
E não me fazem de ótario! 
 
Aos 3 anos de idade  
Não sabia o que sentia, 
A única coisa que queria 
Era a minha mãe querida. 
Fui muito mimado, tive muito carinho 
Mas queria um abraço fofinho 
E amor, o único sentimento que pedia. 
 
Quando tinha 6 anos 
Fui operado à garganta,  
Enquanto a minha mãe cantava 
‘’Olha, o meu menino já anda.’’ 
Era um miúdo felizardo 
Conheci a minha mãe, o meu pai  
e o meu irmão retardado. 
 
Aos 8 anos conheci meu melhor amigo 
Engraçado, muito divertido. 
Passamos muito tempo zangados, 
mas continuamos sempre amigos. 
Tenho uma alcunha, feia e inusitada 
Não a queria por gozar 
com a minha barriga e a minha cara.                               

 
André Maria 
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 A minha autobiografia 

  

 Andava o sol a brilhar, o vento a soprar, 

e a terra a girar, quando num belo dia de outono, 

eu nasci. 

 O calendário recorda-o como o 9 de no-

vembro de 1999, um dos mais frios e ventosos 

desse ano. 

 Abri os olhos pela primeira vez, quando 

metade do mundo estava a dormir. Vi várias pes-

soas á minha volta como se tivesse nascido o pri-

meiro bebé do mundo. 

 Estive num berço de onde a minha mãe 

só me pegou uma semana depois.  

 A minha infância foi igual à de tantas 

outras crianças, uma infância feliz, alegre, des-

preocupada. 

 Já adolescente, e com pouco gosto para a 

escola, foi no decorrer de 2014 que surgiu uma 

opturnidade de eu fazer o 8º e o 9º ano mais rápi-

damente. 

 Espero conseguir acabar este curso para 

seguir para um curso profissional até ao 12º ano 

e começar uma nova etapa da minha vida, mos-

trando todo o meu valor profissional.    

 

                                           

Cláudia 

Fernandes 

 

  

 

Um rapaz em mu-

dança! 

 Numa noite 

chuvosa, dia 16 de 

março de 1998, estava 

eu a nascer para conhe-

cer um novo mundo. 

  Vi a chuva pela 

primeira vez quando sai do hospital para ir 

para casa, que era na Portela da Azóia, numa 

rua muito comprida. 

 A minha chegada era desejada por 

muita gente, que era amiga da minha família. 

Quando entrei para a creche pude conhecer 

várias pessoas e ter a minha primeira aprendi-

zagem de menino. 

 Na escola primaria aprendi a ler e es-

crever  até já pensava que podia ser um escri-

tor famoso mas, ao longo do tempo, vi que 

não era o meu sonho, e à medida que fui cres-

cendo vi como mudei e agora como já tenho a 

minha cabeça no sitio e os pés assentes na ter-

ra, vou querer continuar a estudar para ser um 

homem de valor e poder iniciar uma careira 

profissional que me realize pela vida fora. 

 Quando o meu irmão me dizia para 

estudar, para ser gente, é que vejo que ele ti-

nha razão. Agora que estou inserido num cur-

so que rapidamente me dará o nono ano, vou 

ficar mais atento e trabalhador para conquistar 

os meus objetivos. 

                                           Miguel Marques       
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A minha verdadeira biografia 

 
 Foi num dia quente, vinte e seis de maio, e segundo as palavras da minha mãe, que eu 

nasci. Cheguei a este mundo real na casa onde morávamos, melhor, aterrei no sofá da minha 

sala! Ao terceiro filho, a minha mãe não quis ir para o hospital, talvez estivesse cansada, e 

resolveu ter-me ali mesmo! Nasci no local mais confortável da casa e ao meu nascimento as-

sistiram muitas pessoas: o meu pai, os meus irmãos, os meus avós e quase a vizinhança toda! 

Era uma menina pequenina, e ainda o sou hoje! 

 Fui crescendo ali, no meu pátio, sempre com os meus vizinhos, sempre fazendo novos 

amigos. Daí saí para a casa da frente, uma casa maior, melhor, mas tivemos que fazer muitas 

obras para melhorar o nosso novo cantinho.  

 Em minha casa eramos cinco, três rapazes e duas raparigas, mas naquele dia, Ahhh! 

ainda me lembro como se fosse hoje, vi uma bolinha de pelo tão branco como a neve. Era uma 

cadelinha muito linda, pequenina, fofinha e essa foi a primeira vez que tive contacto com um 

animal. Quando a vi pensei que iríamos ficar com ela, mas como o meu pai não a queria, eu, 

como filha querida, fui tentar convencê-lo, e resultou! Assim, a nossa família, com a Nina fi-

cou completa. Brincávamos muito e ela sempre foi um amor! 

Era muita aventura naquele pátio! 

 Chegou o momento de ir para a escola, a pré, e aí não fiz muitos amigos, só queria os 

meus irmãos. Ter irmãos mais velhos pode ser menos bom, mas por outro lado é fascinante, 

pois eles cuidam de nós e protegem-nos com tudo o que têm. Lembro-me que um dia o meu 

irmão do meio decidiu brincar comigo, cortamos os cabelos às minhas bonecas e o que ao 

principio parecia uma brincadeira inofensiva, deixou de o ser no momento em que ele foi bus-

car uma lâmina e rapou as nossas sobrancelhas. Brincadeira de crianças que podia ter tido 

consequências imprevisíveis. Ele, como irmão mais velho, deveria ser mais cuidadoso! 

 No meu primeiro ano da escola conheci uma amiga e até hoje estamos juntas e fre-

quentamos a mesma escola! No sétimo ano tive a minha primeira paixoneta. Gostava dele, 

mas era um palerma! Estar apaixonada é bastante estranho, é descobrir um mundo novo, é o 

melhor sentimento que podemos sentir. 

 Mais tarde conheci novos amigos que mudaram a minha vida. Com eles estabeleci 

pactos de amizade e estou a adorá-los! Até mesmo as suas maluquices! 

 Com onze anos mudei de novo de casa. Fui para um sítio bem distante e ganhei novos 

amigos, incluindo os meus cães! Eram dois. Não eram branquinhos como a neve, mas escuros 

como o carvão, mas ambos tinham duas manchinhas brancas muito fofas, uma no peito e o 

resto nas patas. Eles são muito carinhosos, muito amigos e fieis!  

 No sétimo ano, chegou um mau momento. Reprovei. As 

causas, talvez aquela paixoneta por um rapaz que não me deixava 

pensar em mais nada. Contudo, nesse ano letivo, eu também fui uma 

grande baldas! A Reprovação, o meu castigo! 

 Hoje, estou a recuperar o tempo perdido, frequentando o 

Curso Vocacional para dar um rumo à minha vida, e continuar a 

crescer e a aprender rodeada de verdadeiros amigos, para criar um 

mundo melhor! Um mundo com amigos é muito mais bonito e sedu-

tor e o meu não poderia ser melhor! 

                                                                                  Bruna Silva          


