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“A Minha Autobiografia Escolar”

Eu  frequentei  o  1º  Ciclo  do  Ensino 

Básico na Escola Básica do 1º Ciclo da Praia 

de Mira. Mas antes disso já desde bebé que 

frequentava  as  escolas  do  1º  Ciclo,  pois  a 

minha  mãe  é  professora  do  1º  Ciclo,  e 

costumava levar-me. 

Iniciei o ensino básico ainda com cinco 

anos em 1989.

Nos quatro anos em que frequentei o 1º 

Ciclo,  a  minha  mãe  trabalhou  nessa  mesma 

escola. Isso nunca foi um problema para mim, 

a não ser quando perdia a lancheira. Que era 

um objecto que eu adorava. E que ainda hoje 

guardo com carinho, apesar de a ter perdido e 

recuperado várias vezes. Porque a minha mãe 

“ralhava” sempre comigo.

Tenho  algumas  imagens  da  “escola 

primária” mas não muitas. Recordo com agrado 

algumas imagens de vários episódios. 

Num  desses  episódios  a  professora 

tinha-nos dito para fazermos, depois de acabar 

a ficha de leitura, uma banda desenhada sobre 

a história do texto, que era sobre um coelho. 

Eu fiz uma banda desenhada com caçadores. 

E ela no dia seguinte disse que até tinha levado 

para  casa  para  mostrar  porque  estava  muito 

bonito. 

Lembro-me também de um trabalho: um 

“porta-retratos”, com casca de pinheiro e uma 

imagem que desenhem com uma paisagem do 

Rio  de  Janeiro,  que  a  minha  professora 

escolheu para levar  para uma exposição que 

se  fazia  todos  os  anos  com  os  melhores 

trabalhos manuais, dos alunos das escolas do 

concelho  de  Mira.  Guardei  esse  trabalho 

durante muito tempo até mudar de casa (1998).

Tenho  também  recordações  que  me 

marcaram  de  outras  formas,  como  por 

exemplo:  muitas  vezes  toda  a  nossa  turma 

ficava  de  “castigo”  porque  um  de  nós  se 

“portava mal”, e isso era sempre à sexta-feira à 

tarde, quando a outra turma, do mesmo anos 

que  estava  na  sala  ao  lado,  fazia  trabalhos 

manuais,  e  tocavam  flauta,  nós  ficávamos 

sempre  a  fazer  fichas  de  matemática  e 

“contas”. Não é que não gostasse de fazer as 

fichas de matemática,  era mais pelo facto de 

sabermos que os outros se estavam a divertir e 

a fazer coisas que gostavam: “brincar”, porque 

a  nossa  professora  e  a  outra  professora 

costumavam  ficar  a  “conversar”  à  porta  e 

depois diziam-nos o que eles estavam a fazer.

Lembro-me também de no segundo ano 

ficar  muitos  dos  intervalos  de  castigo,  numa 

mesa ao lado da mesa da professora, a fazer 

novamente a copia, que tinha levado para fazer 

em  casa  no  dia  anterior,  porque  estava  mal 

feita e com erros.

Outro episódio que me marcou também, 

e  me  influenciou,  na  continuidade  do  ensino 

básico  e  no  ensino  secundário,  foi  a 

participação  nas  Olimpíadas  de  Matemática. 

Em que a professora só podia inscrever  dois 

alunos e eu fui um desses. E consegui ir á fase 

do concelho, fase regional e nacional também, 

e ainda me lembro de a minha professora me 

levar  sempre,  com  um  sorriso  na  cara.  Eu 
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gostei muito de ir, ainda me lembro da última 

prova que foi a nível nacional, que eu deixei em 

branco:  era  um problema sobre  uma torneira 

que  tinha  ficado  mal  fechada  e  que  por  isso 

pingava,  e  tínhamos  que  conseguir  saber 

quanto  tempo  ela  iria  demorar  a  encher  um 

balde.  Não  consegui  fazer,  mas  a  minha 

professora  disse  que  era  muito  difícil.  Gostei 

muito  do  almoço  nesse  dia  também  e  da 

viagem.

Além disso lembro-me de rasgar umas 

meias-collants que eu gostava muito vermelhas 

e  quentinhas,  nos  intervalos  porque 

andávamos  sempre  a  correr  e  a  jogar  ao 

“mata”. E de a minha mãe me “ralhar”, porque 

andava  sempre  a  comprar  meias  iguais  e  a 

cose-las. Lembro-me de neste dia ficarmos de 

castigo e de dois meninos levarem “reguadas” 

com a régua de madeira, porque desta vez na 

brincadeira eles partiram um vidro da sala com 

uma “lata de Compal”.

Considero  que  não  me  lembro  de 

muitas coisas, por vezes tento lembrar-me mas 

não  consigo.  Penso  que  por  isso  estas 

memórias devem ser as que de certa forma me 

marcaram mais.
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