


Animais

é a nossa nova colega, 
e tem o nariz empinado
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Esta sou eu

Carlota Amaro
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(Sobre o Pedregulho 
escreverei mais tarde.)

«
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SEXTA, 9 DE SETEMBRO

Booaaa! Hoje começa finalmente a escola e este ano já não 

vou ficar com os anões. Vou ficar no edifício dos mais velhos!

        Edifício dos mais velhos   

Estive tooooooooodo o verão

à espera deste momento.

Por ser um dia tão especial, 

vesti o meu vestido preferido, 

aquele com as mangas de rede

iguais às mosquiteiras que se põem 

nas janelas para não 

entrarem bichos.

Não estou supergira? 

ESCOLA SECUNDÁRIA

manga-mosquiteira
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98

Como era o primeiro dia, 

a mãe levou-me 

de carro. 

Primeiro, a diretora fez um discurso 

enoooorme e a seguir começou 

a tocar uma música de boas-vindas 

nos altifalantes da escola. Era uma 
serenata noturna ou algo do género.

Depois, dividiram-nos em turmas e calhou-me a turma B, 

a mesma que a Carol. Que sorte! 

Z z z z z . . .

O pai não pôde vir 

connosco porque é professor 

e tinha de ir dar aulas para 

a sua escola.
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A Carol é a minha melhor amiga 
de toda a vida porque:

1. Gostamos das mesmas brincadeiras, como 

a do enterro (pegamos na Cati, a irmã mais 

nova da Carol, e enterramo-la até ao pescoço 

na areia do parque infantil).

2. Achamos piada às mesmas coisas (por exemplo, 

que uma televisão saia a voar por uma janela… 

será que o programa era assim tããão mau?)

3. A Carol é muito corajosa e diz sempre 

o que pensa (eu também tento). 

4. Gostamos da mesma comida, como

tostinhas com manteiga de amendoim 

e batatas fritas (mas a verdade é que 

a Carol devora qualquer coisa).

5. A Carol sabe guardar segredos muito bem. 

(Por exemplo, não contou a ninguém quem é que pôs uma lagarta 

na sandes da professora de Artes, apesar de nunca ter 

percebido porque é que professora Pincel 

me deu má nota, a mim que desenho tão bem!).

6. Ambas adoramos animais! 
Animais

+

+

Carol 

8
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É por tudo isto que eu e a Carol temos de ser da mesma

turma. Senão a escola seria uma seca total.

A nossa nova professora tem 

o cabelo muito curto, usa uns 

óculos superestreitos e olha-nos 

muito séria por cima deles.

Claro que, assim que nos viu, 

franziu os olhos…

… achámos melhor não abrir o bico.

— Sou a professora Cereja e vou deixar algo 

muito claro desde já… — disse, lançando-nos 

aquele olhar, de modo que ninguém se atreveu a pestanejar. 

— Nada de piadinhas com o meu nome, ou vão 

arrepender-se, entendido?

10

olhar 
supersério --»

--
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Todos engolimos em seco.

Todos menos a Carol, que soltou uma risadinha.

 

              » Podia tê-la castigado por causa disto.

Mas, como era o primeiro dia de aulas (e, ainda por cima,

no edifício dos mais velhos), safou-se! 

Além disso, a Carol tem um braço 

engessado e não consegue escrever.

Mas consegue fingir que vomita 

sem que a stora a veja.

É de chorar a rir!

Um doce 
de cereja,

nham!
hi, hi, hi . . .

10
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No meio disto tudo, eu e a Carol ainda não tínhamos escolhido 

o nosso lugar na sala.

De repente, desatam todos a correr para conseguir os melhores 

lugares, e nós as duas também.

Queríamos sentar-nos juntas, ao lado da janela.

E no fundo da sala, claro.

os nossos 
lugares
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Há dois miúdos que quase nos roubam os lugares, mas a Carol 

espantou-os com uma rosnadela. 

Ao fundo da sala, outros cinco ou seis pegavam-se pela 

mesma mesa.

Fuu!
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Então, a professora Cereja mandou-os 
cada um para uma ponta da sala.

Ninguém se atreveu a protestar. Ficámos 

todos caladinhos e direitos, a olhar em frente.

Na primeira fila só havia 

uma rapariga.

Estava bem vestida, 

tinha o cabelo comprido

e o nariz empinado mesmo

à convencida.

A Carol não deu um pio durante toda a aula. Passou o tempo 

todo a pintar um monte de coelhos no seu novo caderno de 

exercícios (bom, acho que eram coelhos, 

porque a coitada não tem muito 

jeito para o desenho).

 

nariz de
convencida --»
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14 15

A verdade é que ninguém abriu o bico durante toda a aula. 

Ninguém se arriscava a chatear professora Cereja com 

alguma parvoíce!

Finalmente, deu o toque para o intervalo e saímos aos 

gritos para o recreio.

A miúda da primeira fila ainda teve tempo de se armar 

em convencida à frente dos outros.

Um monte de miúdos e miúdas rodearam-na e eu também estive 

quase, mesmo sem saber o que raio é o kitesurf.

Estive de férias
no Havai.

 Aprendi
   a fazer  
    kitesurf.
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Então, a Carol pôs-se a contar o que lhe aconteceu nas férias 

num parque aquático. 

E mostrou o gesso a todos, claro.

Eu preferi não contar nada das minhas férias. Fomos para uma 

cabana muito gira no campo, mas, com uma família 

como a minha, 

acontecem sempre…

COISAS.

antes depois

Peng!

Dei uma cambalhota 
tão grande 

- num escorrega 
de água que até

parti o braço.

 »
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Por exemplo, hoje íamos jantar todos juntos para comemorar 

o início de um novo ano letivo. O complicado foi escolher onde…

Eu queria comer pizza!

Mas o pai começou a protestar porque lhe apeteciam lulas

(o seu prato preferido).

No fim, ganhei eu (normal, para alguém 

que já está na escola com os mais 

velhos), e fomos a uma pizzaria.

Iupiii!
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Os meus irmãos agradeceram-me à sua maneira, 

atacando-me com as suas armas-laser, e eu 

não tive outro remédio senão contra-atacar, claro.

Chamam-se Simão e Tiago, são Gémeos e têm 8 anos. 

(Ter dois irmãos gémeos de 8 anos é a pior coisa 
de sempre).

No carro, tenho sempre de sentar-me

no meio para que não se peguem, mas, 

como se zangam na mesma, acabo por

levar dos dois lados.

k

Simão

TiaGo
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Fui o caminho tooooodo até à pizzaria com uma espada-laser 

enfiada no nariz e uma pistola-laser         metida na orelha e 

nem queiram saber a sensação quando      o pai passou por 

cima de uma lomba…

Aqueles terroristas quase me furavam o cérebro!

Lomba
«
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Mas estava na boa porque íamos a uma pizzaria. Nham! 

Agora que a mãe se lembrou de cozinhar pratos esquisitos 

(como grão-de-bico à indiana com cenouras de caril), comer 

pizza é uma festa!

Eu e os meus irmãos pedimos pizza de 

chouriço, a mãe de cogumelos e o pai… de 

lulas! (Quando mete uma coisa na cabeça…)

Também pediu um copo de vinho

(mesmo com aquele cheiro a xixi 

de javali! Blhec!).

De repente, o Tiago acertou com 

a espada-laser numa garrafa com uma 

vela que estava em cima da mesa. 

Foi quase sem querer…

+ =
Ih ih ih!
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… mas o pai não achou piadinha nenhuma, 

e quando o pai fica de mau humor… 
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— Pode-se saber porque é que não paras de dar saltinhos na 

cadeira? — perguntou ele à mãe. — Estás a dar-me nervos!

A mãe respondeu com uma voz um pouco TRÉMULA… porque 

continuava aos saltinhos!

Não estou

a dar saltinhos. 

É a minha nova 

almofada de 

massagem.

Relaxa os músculos 

e ainda previne

 as dores de cabeça.

almofada de 
massagens
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