
Reflexão sobre a apresentação final do projecto “Como na Vida” 

 

 No dia 13 de Junho de 2012 tivemos a apresentação final do projecto “Como 
na Vida”. Foi uma tarde de muitas expectativas, emoções, provas, ansiedade, 
satisfação, enfim… os nossos meninos saíram-se mesmo bem! 

 Na primeira parte da apresentação, foi feito um debate sobre a construção ou 
não de uma barragem. Os promotores desta e os ambientalistas defenderam a sua 
posição como puderam e, no fim, os alunos divididos em quatro grupos colocaram 
questões aos ambientalistas e promotores. Restava decidir e fazer a votação. Parece 
que estava tudo a favor dos ambientalistas, que ganharam a sua causa. 

 De seguida, foram apresentados trabalhos das diferentes disciplinas que foram 
sendo feitos ao longo do último período. O empenho e a responsabilidade dos nossos 
alunos estavam bem patentes e, mais uma vez, cumpriram, com orgulho da nossa 
parte. 

 Depois de um pequeno intervalo, passamos para o pavilhão de desportos e os 
nossos alunos presentearam-nos com uma demonstração de ginástica, orientada pela 
docente de Educação Física. 

 Posteriormente tivemos o prazer de assistir a uma peça de teatro orientada 
pelo docente de Artes. E que bem representaram os alunos do 7ºA e 7ºB! 

 Estiveram presentes os docentes das turmas, todos os alunos e respectivos 
Encarregados de Educação. Todos estavam bem dispostos, concentrados e 
orgulhosos de ver alunos tão novinhos a brilharem daquela maneira. Foi fenomenal. 

 Os docentes das duas turmas ainda tiveram direito a um globo de ouro! Sim, é 
verdade! Perante vários nomeados, cada docente ia ganhando um globo. Que giro que 
foi! A mim, calhou-me o “Prémio Climas”. Estes miúdos têm mesmo imaginação! Com 
direito a diploma e tudo! 

 A Direcção da escola também teve a gentileza de nos atribuir um diploma pela 
participação neste projecto. Não havia mãos para mais prémios! 

 Depois de tudo isto estava na hora de comer, beber e conviver com docentes, 
alunos e Encarregados de Educação. 

 A apresentação foi um sucesso e foi evidente a progressão dos nossos alunos. 
Eles estão mais autónomos, mais criativos, bem dispostos e felizes! Adquiriram muitas 
competências que, sem este projecto, não tinha sido possível. 

 Faço um balanço muito positivo da minha participação neste projecto, no qual 
tive a oportunidade de ensinar e aprender tanto e de tantas formas. 

 Resta-me agradecer ao nosso formador, à Direcção, à Directora de Turma, Ana 
Isabel Moura, e a todos os colegas da equipa pedagógica do projecto por terem 
apostado neste projecto e por o terem representado com tanto brilhantismo! 


