
O melhor elogio que se pode fazer ao Externato Espaço Verde é feito pelas crianças. 
Quando elas brigam para vir para o Externato ou quando perguntam as horas ou quanto 
tempo falta para entrarem, então deduzo que lhes agrada o que aqui se passa.

Ao longo dos anos a equipa do Espaço Verde contribuiu com grande sentido de 
responsabilidade e competência, para a educação, sentido de solidariedade e 
desenvolvimento do nosso filho. Da nossa parte cabe-nos agradecer, e realçar a simpatia e 
permanente disponibilidade. O nosso filho é hoje um menino que apesar da sua deficiência 
está completamente integrado e procede de igual para igual com as outras crianças. O vosso
trabalho reflete-se nas caras felizes das nossas crianças.

É tudo muito bonito, por dentro e por fora.

Quando o meu filho está satisfeito, como eu sinto que ele está convosco, eu estou 
satisfeitíssima.

Fico muito feliz por poder ter o meu filho numa escola como o Espaço Verde.

Cada criança é um caso, cada escola é um espaço diferente da outra. A nossa escola, o 
Espaço Verde prima pela diferença. A diferença que a torna mais amiga, mais casa e 
também mais escola. Muito obrigada por tudo, desde a paciência à imaginação.

Muito carinho e atenção, a vossa forma de educar é extraordinária.

Agradeço todo o apoio fundamental a nível familiar e a importância conferida à esfera afetiva 
no relacionamento com as crianças...prolongamento da vida familiar...compreensão, atenção,
e colaboração...contribuíram para que, no futuro, sejam indivíduos melhores.

Apoio em todas as horas.

Obrigado por tudo o que têm feito pelos nossos meninos

Obrigada pelo vosso excelente trabalho.

Vocês são fantásticas.

Empenho e dedicação aos nossos-vossos meninos.

É um prazer integrar, ou continuar a integrar este projeto Educativo, chamado Espaço Verde.
Profissionalismo, Rigor, Inovação, Versatilidade, ambivalência.

Agradeço à equipa do Espaço Verde a dedicação e o trabalho realizado e graças a vocês é 
possível transitar para o ano seguinte com sucesso.

Bem hajam as crianças, elas são a nossa felicidade...


