
 

AGRADECIMENTO DOS PAIS DO HENRIQUE DOMINGOS 

Neste fim de etapa, começo de outra, impõe-se um agradecimento muito especial a 

quem proporcionou experiências, sentimentos, conhecimentos… 

Quando acolheram o Henrique, com 8 anos, acolheram um menino que estava 

desiludido com a escola. Um menino que queria aprender mas que não gostava de ir 

para a escola. Não se sentia seguro. Um menino que todos os dias de manhã me 

implorava para não ir.   

O Mundo da Criança recebeu-o com todo o carinho tendo, pouco a pouco, restaurado 

o gosto pela escola. A professora Patrícia foi peça fundamental nesse processo, assim 

como todos os auxiliares que o recebiam de manhã, os que o acompanhavam nas 

refeições e todos os outros professores que o foram conhecendo e incentivando. 

O facto de saber que em qualquer momento podia pedir ajuda e que, efetivamente, os 

“adultos” estavam lá para o ajudar foi essencial. 

O Henrique foi crescendo convosco. Vós fostes os responsáveis também pela 

construção dos alicerces que farão com que ele seja um cidadão no total sentido da 

palavra.  

Uma palavra de agradecimento de nós, pais do Henrique, por tudo. Por terem 

aumentado a sua autoestima, por lhe terem dado conhecimentos, por o tratarem 

(todos os professores e auxiliares) pelo seu nome. Obrigada por poder, aí, deixá-lo de 

manhã e voltar à tarde, e nunca, durante o dia, me preocupar se ele estaria bem ou 

não, pois sabia que durante esse período, vocês desempenhavam o nosso “papel”.  

Um obrigado muito especial ao professor Gonçalo, aos professores de Educação 

Musical, João e Francisco, e aos professores de Educação Física, Pedro e Tiago, pois 

sempre ultrapassaram a limitação física do Henrique e sempre o avaliaram pelo seu 

esforço e não somente pelos seus resultados. E com isso deram uma lição muito 

importante: que ele consegue alcançar tudo desde que se esforce. 

 



CONTINUAÇÃO… 

Ao professor Mário, que marcou o Henrique para sempre, um pedido: que nunca 

mude e que continue a marcar os alunos da maneira tão especial como ele o faz. Para 

a professora Susana um obrigado também, por lhe ter incentivado o gosto pelas 

Ciências e pela Matemática mas, acima de tudo, pela maneira doce e calma como 

sempre tratou o Henrique.  

À professora Alice, por ter dissipado as nossas preocupações com o Inglês, pelo seu 

esforço, pela sua dedicação e, acima de tudo, por me ter “aturado”, um obrigado. 

E, finalmente, a si Diretora, pela conversa franca que teve connosco no dia em que 

fomos visitar a sua escola (provavelmente já não se recorda!) e que imediatamente 

nos levou a inscrever o Henrique; por estar sempre presente, pelo sentimento de 

segurança e de responsabilidade que sempre nos passou, um muito obrigada! 

Entregamos-lhe uma árvore que simboliza o que a escola Mundo da Criança fez para 

com o Henrique. Plantou-lhe o conhecimento, incentivou o seu crescimento, e agora, 

no futuro, com o nosso apoio e com o apoio dos próximos educadores, o Henrique vai 

crescer, vai tornar-se um homem, vai ser um cidadão e tudo graças a vós. A árvore vai 

crescer convosco assim como o Henrique continuará a crescer. 

Os pais do Henrique Domingos,  

Paulo Santos e Margarida Santos 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTO DO PAI DO MATEUS TAVARES 

Carta aberta de um Pai agradecido ao 

MUNDO DA CRIANÇA 

Setembro de 2011. Um Pai desesperado. Vivendo na Suíça e com as escolas de 

Genebra a recusarem a frequência escolar e/ou a “expulsarem” o meu filho. Desculpas 

inacreditáveis. Razões obscuras. Isto na “desenvolvida” Genebra. 

Um miúdo de 11, quase de 12 anos, precisava de ajuda. De uma Escola. Que o 

aceitasse, que o acarinhasse. E que, apesar das suas dificuldades, o ajudasse a 

desenvolver o seu enorme potencial. E o Pai precisava de encontrar isto na zona de 

Torres Vedras.  

E encontrou. Sorte ou outra coisa qualquer que para aqui não releva. Apenas interessa 

que o acolheram. Que o acarinharam. Que o ajudaram. Que, acima de tudo, 

desenvolveram o seu potencial.  

Que outra criança é hoje o meu filho! Sem medo de novos desafios escolares. Sem 

medo dos novos colegas que encontrará na nova etapa da sua vida na escola 

secundária. Sem ansiedades. Confiante. Desenvolto. Em suma: preparado. 

Também mais sociável, mais virado para a actividade física. Em franco 

desenvolvimento e com outra desenvoltura. 

Por isso, Exma. Senhora Diretora Cristina: Na sua pessoa quero agradecer a todos que 

estiveram envolvidos nesta etapa da vida do Mateus. Do fundo do coração. E mais 

agradecido fico quando hoje, nos tempos conturbados em que vivemos, nem toda a 

gente se preocupa, se esforça, apoia. Bem pelo contrário…  

O Mundo da Criança quis saber. Preocupou-se. Deu o que tinha para dar. E, ainda por 

cima, bem. Muito bem. Com competência e dedicação. 

BEM HAJAM! 

O Pai, Luís Serradas Tavares 


