
BOM DIA. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, professor João Silva; 

Excelentíssima Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas Professor Abel 

Salazar, professora Maria do Carmo e restantes membros da direção; 

Excelentíssima Senhora Coordenadora da Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação Interna do Agrupamento, Dra Helena Azevedo; 

Excelentíssimos Senhores Professores; 

Excelentíssima Senhora Chefe dos Serviços Administrativo, D. Lina Machado; 

Excelentíssima Senhora Chefe dos Funcionários, Sr. Manuel Machado 

Caros colegas, delegados e subdelegados de turma.  

 

Quero começar por agradecer a presença de todos. 

É com muita honra que estou aqui como presidente da nova associação de 

estudantes neste dia tão importante para mim, em particular, mas sobretudo 

para a nova Associação de Estudantes da nossa escola - Escola E.B. 2/3 Abel 

Salazar - que agora toma posse. 

Um agradecimento, também, a toda a equipa que comigo constitui a nova 

Associação de Estudantes: Direção, Assembleia Geral, Conselho Fiscal e 

restantes membros. 

Um agradecimento ainda a Todos os que em nós confiaram, contribuindo com 

o seu voto. 

Uma palavra de apreço para as outras listas, que participaram nestas eleições. 



Esta nova associação tem vários sonhos e como o “sonho é que comanda a 

vida” queremos e vamos concretiza-los com a ajuda de TODOS. Temos 

consciência que poderemos fazer mais e melhor se contarmos com a 

colaboração de todos. Da nossa parte, poderão contar com o nosso apoio e 

colaboração. 

 

Temos consciência que o desafio é grande, mas não maior que a nossa vontade 

e alegria de trabalhar. É, por isso, com muita motivação que nos propomos 

colaborar para juntos construirmos uma escola melhor e mais inclusiva; uma 

escola que proporcione o sucesso escolar a todos os alunos; uma escola com a 

qual todos se identifiquem. 

A escola é, somos todos nós (alunos, professores, funcionários e encarregados 

de educação). E, como Associação de Estudantes, também queremos fazer 

parte, dando uma voz ativa aos alunos. 

 

A Associação de Estudantes é dos estudantes e estará sempre disponível para 

que todos possam participar ativamente. 

Queremos uma escola viva, reconhecida pelos estudantes e estimada por 

TODOS.  

Trabalharemos para que a Associação de Estudantes seja responsável, 

inovadora, alegre e futurista, identificada pelo seu trabalho e apreciada pela 

sua postura. 

 

Viva a Associação de Estudantes. 

Obrigada a Todos. 


