
	  

	  
Testemunho	  de	  uma	  mãe	  que	  teve	  que	  mudar	  o	  seu	  filho	  de	  escola	  no	  4º	  ano	  

	  

Não	  vou	  falar	  contra	  o	  ensino	  público,	  do	  qual	  sempre	  fui	  defensora	  e	  que	  tinha	  sido	  a	  escolha	  para	  os	  
meus	  filhos	  (a	  minha	  filha	  usufruiu	  dele	  na	  maior	  parte	  do	  seu	  percurso	  escolar).	  Não	  vou	  falar	  contra	  o	  
ensino	  público	  em	  geral,	  pois	  todos	  sabemos	  que	  há	  excelentes	  e	  maus	  profissionais	  em	  todo	  o	  lado…mas	  
alguns	  factos	  eu	  tenho	  que	  referir,	  apenas	  para	  compreenderem	  o	  que	  representa	  para	  o	  meu	  filho	  e	  
para	  nós	  pais	  o	  Colégio	  Rainha	  Santa.	  

Eu	  tive	  que	  mudar	  o	  meu	  filho	  de	  escola	  no	  4º	  ano!	  

Perder	  os	  amigos,	  adaptar-‐se	  a	  uma	  nova	  escola,	  fazer	  novos	  amigos	  (e	  que	  dificuldade	  ele	  tinha	  em	  fazer	  
novos	  amigos!)	  eram	  obstáculos	  que	  se	  colocavam	  à	  decisão	  de	  mudança,	  mas	  a	  capacidade	  dos	  pais	  de	  
verem	  o	  seu	   filho	  a	  sofrer,	  a	  ser	  descriminado,	  a	  ser	  colocado	  de	  parte,	  a	  ser	   rotulado,	  de	  verem	  ser	  
ignorados,	  ostensivamente	  os	  relatórios	  da	  pediatra	  do	  desenvolvimento	  e	  da	  Psicóloga,	  tinha	  limites…	  	  

Não	  imaginam	  a	  quantidade	  de	  vezes	  que	  o	  meu	  filho	  foi	  chamado	  de	  mal	  educado,	  a	  culpa	  era	  dos	  pais	  
se	  ele	  estava	  distraído	  na	  escola,	  se	  ele	  não	  se	  interessava,	  se	  ele	  tinha	  este	  ou	  aquele	  comportamento,	  
como	  se	  os	  pais	  fossem	  os	  culpados	  (os	  quais	  diariamente	  e	  às	  vezes	  desesperadamente,	  procuravam	  
estratégias	  para	  ultrapassar	  as	  dificuldades,	  com	  a	  ajuda	  e	  orientação	  da	  Psicóloga).	  	  

Os	  relatórios	  dos	  técnicos	  davam	  indicação	  sobre	  estratégias	  a	  nível	  da	  escola,	  mas	  esses	  relatórios	  eram	  
ignorados.	  A	  Psicóloga	  ofereceu-‐se	  para	  receber	  a	  professora,	  para	  ir	  à	  escola	  (a	  qualquer	  hora)	  mas	  ela	  
não	  queria	  saber	  do	  que	  os	  técnicos	  tinham	  a	  dizer…	  

O	  diagnóstico	  de	  défice	  de	  atenção	  ou	  a	  alergia	  alimentar	  grave	  que	  ele	  tinha	  (e	  tem),	  não	  era	  assunto	  
que	  interessasse	  à	  professora,	  nem	  queria	  saber	  (afirmava	  repetidamente).	  	  

Reforço	  positivo,	  ajuda	  efetiva,	  um	  gesto	  carinhoso	  NUNCA	  TEVE	  naquela	  escola.	  E	  a	  coordenadora	  sabia	  
de	  tudo	  e	  não	  fez	  nada…	  

A	  lista	  é	  enorme,	  mas	  penso	  que	  já	  chega	  para	  entenderem	  porque	  nós	  tínhamos	  que	  mudar,	  o	  nosso	  
filho,	  de	  escola.	  Era	  urgente	  tirá-‐lo	  de	  lá!	  

“Aquela	  escola	  é	  elitista	  só	  quer	  bons	  alunos”	  diziam	  alguns,	  referindo-‐se	  ao	  CRSI,	  “eles	  só	  se	  interessam	  
pelos	  rankings”	  diziam	  outros…	  

Depois	   de	   alguma	   procura	   e,	   muito	   a	   medo…dirigi-‐me	   ao	   aos	   responsáveis	   desta	   Escola	   que	   me	  
receberam	  de	  braços	  abertos,	  que	  procuraram	  conhecer	  a	  situação	  do	  meu	  filho,	  olhar	  para	  os	  relatórios	  
técnicos,	  encontrar	  estratégias	  em	  conjunto	  com	  os	  pais	  para	  que	  tudo	  corresse	  pelo	  melhor.	  O	  meu	  filho	  
conheceu	  finalmente	  uma	  professora	  do	  1º	  ciclo	  (professora	  primária,	  como	  se	  chamava	  no	  meu	  tempo,	  
e	  da	  qual	  tenho	  muito	  boas	  recordações…),	  que	  vai	  recordar	  até	  ao	  resto	  da	  vida	  dele	  e	  pelas	  MELHORES	  
RAZÕES!	  	  

O	  meu	  filho	  conheceu	  uma	  Escola	  que	  lhe	  exige	  o	  cumprimento	  de	  regras,	  que	  o	  apoia	  na	  escola,	  que	  lhe	  
dá	  carinho,	  que	  fomenta	  a	  amizade.	  Ainda	  existem	  algumas	  dificuldades,	  mas	  o	  meu	  filho	  adora	  a	  Escola!	  

Tal	  como	  se	  reconhece	  a	  capacidade	  de	  um	  bom	  médico	  pela	  forma	  como	  consegue	  tratar	  os	  doentes	  
mais	  difíceis,	  assim	  eu	  reconheço	  a	  categoria	  de	  uma	  Escola,	  não	  pelos	  Rankings,	  mas	  pela	  forma	  como	  
trata	  as	  crianças	  que	  dão	  mais	  trabalho	  e	  o	  faz	  com	  amor,	  procurando	  a	  integração	  de	  todas	  as	  crianças	  
por	  muitas	  diferenças	  que	  existam	  entre	  elas.	  

Não	  é	  uma	  Escola	  de	  elites	   (como	  alguns	  dizem),	  não	  é	  uma	  Escola	  que	   tem	  como	  único	  objetivo	  os	  
rankins.	  É	  uma	  Escola	  Integradora!	  	  É	  uma	  Escola	  que	  respeita	  as	  famílias!	  	  

Obrigada	  Colégio	  Rainha	  Santa	  por	  tudo	  o	  que	  tem	  feito	  pelo	  meu	  filho!	  	  

A.	  Pinheiro,	  mãe.	  

	  


