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Livro de Curso
Conhece a turma…
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SHERLOCK HOLMES
Grande mente ou grande cabeça? 
Vamos ver.

É muito provável que… 
quem sabe? Ele é um 
verdadeiro mistério.

JOHN WATSON
O tipo novo da escola. 
Adora escrever, desenhar, 
comer biscoitos e beber 
chocolate quente.

É muito provável que… 
venha a ser médico — talvez!

MARTHA HUDSON
A líder da turma. 
Divertida e superconfi ante.

É muito provável que… 
tenha sucesso em TUDO! 
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JAMES MORIARTY
Arqui-inimigo do Sherlock… 
É irritante, egoísta e está sempre 
onde não queres que esteja.

É muito provável que… 
venha a conquistar o mundo.

CHARLIE E SEB
Vozes de escárnio, sorrisos maléfi -
cos, são os desordeiros e grandes 
compinchas do James Moriarty.

É muito provável que… 
armem confusão onde
quer que vão.

DAZ
Perde tudo! Sim, tudo.

É muito provável que… 
se torne conselheiro pessoal 
(quando se conhecer a si 
próprio fi nalmente).
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SR. MUSGRAVE
O leal vigilante da escola, dono 
do Baskerville e que faz parte da 
mobília da Academia Baker Street!

É muito provável que…  
ande de um lado para o outro na 
escola depois de toda a gente ir 
para casa!

PROF. BRUNTON
O novo professor fi xe, criativo 
e excêntrico da Academia Baker 
Street.

É muito provável que… 
tenha uma reputação excecional. 

BASKERVILLE
O cãozito detetive mais fi xe 
de sempre! Consegue farejar 
um biscoito de baunilha a léguas. 

É muito provável que… 
lhe façam festas na barriga. 
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E agora a história…
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Aqui, 
John…

Martha, para 
de armar 
confusão.

Não 
vejo nada..

Não vejo.

Sherlock?

Sherlock!

Londres.

Algures fora da Baker 
Street… outra vez.

Sim. Há coisas 
que nunca mudam.

Sherlock! 
Onde é que estás?

Sempre o mesmo, 
o Sherlock…

Ai! Isso é
o meu dedo!

*clic*
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Algu m que 
me passe 

o telem vel.

Não vou fazer 
chamadas, 
pateta.

Pronto. 
Assim est  

melhor.

Não 
precisamos 
de sair. 

Vamos por 
aqui.

Acho que 
estamos presos.

Ui! 
Bestial.

Como é 
que saímos 
daqui?

Enquanto tateávamos 
às escuras… 

Ele anda sempre em busca 
do passo seguinte…

Uau!
Uma passagem 

secreta…

Ele vê sempre a luz…

Para quê? 
Não há rede.
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Rumo à aventura.

Ah!
Veem? 
C  

estamos.

Uau!

Tu primeiro, 
John.

Oh, pronto. Cá vamos 
nós outra vez.

Socooorro!

Ou se calhar são 
só problemas…
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Caixa de entrada

   Escola

   Pessoal

Rascunhos

Enviado

Spam

Lixo

LolMail

     Trabalhos de casa

     Escritos

     Desenhos

     Importante

Admin @ Academia Baker Street
Eventos e aulas extracurriculares 
Caros alunos da ABS, não se esqueçam de 
se inscrever nos fantásticos eventos que 
preparámos para o novo período na Academia 
Baker Street…

Admin @ Academia Baker Street
Viagem de outono à Suíça
Caros alunos da ABS, em anexo informações 
sobre a excitante viagem de estudo de outono 
da ABS. Não se esqueçam de trazer as vossas 
autorizações assinadas...

Pai
Olá!
Ei, John! Só uma nota breve, fi lhote. Parece que 
te divertiste a valer ao fi car com a Sra. Hudson 
e a Martha no… 

Admin @ Academia Baker Street
Centro de Artes da Academia Baker Street
Caros alunos da ABS, é com prazer que         
anunciamos que foi alcançado o nosso objetivo 
de fi nanciamento e as renovações para a… 

Hudson, Martha 
Exposição fi xe
John! Olha, já viste a exposição do Napoleão 
que vem em breve para o B&A? Devíamos 
mesmo ir ver! Parece que têm… 

Mamã 
Grandes abraços
Olá, querido John, sei que vais fi car desiludido, 
mas parece que eu e o teu pai vamos ter de 
fi car fora em trabalho por uns tempos…
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Admin @ Academia Baker Street
Eventos e aulas extracurriculares 
Caros alunos da ABS, não se esqueçam de 
se inscrever nos fantásticos eventos que 
preparámos para o novo período na Academia 
Baker Street…

Admin @ Academia Baker Street
Viagem de outono à Suíça
Caros alunos da ABS, em anexo informações 
sobre a excitante viagem de estudo de outono 
da ABS. Não se esqueçam de trazer as vossas 
autorizações assinadas...

Pai
Olá!
Ei, John! Só uma nota breve, fi lhote. Parece que 
te divertiste a valer ao fi car com a Sra. Hudson 
e a Martha no… 

Admin @ Academia Baker Street
Centro de Artes da Academia Baker Street
Caros alunos da ABS, é com prazer que         
anunciamos que foi alcançado o nosso objetivo 
de fi nanciamento e as renovações para a… 

Hudson, Martha 
Exposição fi xe
John! Olha, já viste a exposição do Napoleão 
que vem em breve para o B&A? Devíamos 
mesmo ir ver! Parece que têm… 

Mamã 
Grandes abraços
Olá, querido John, sei que vais fi car desiludido, 
mas parece que eu e o teu pai vamos ter de 
fi car fora em trabalho por uns tempos…

De: Watson, John

Para: Mamã

Sim, tem sido espetacular fi car aqui na casa da Martha. 
Regressamos à escola na próxima semana. Nem acredito 
que acabou tão depressa!

OK. Falo contigo amanhã, mãe.

Beijinhos,

John 

Olá, querido John,

Foi muito bom falar contigo hoje mais cedo — mesmo 
sabendo que estás um bocado desiludido por ainda não 
irmos para casa. O teu pai e eu lamentamos imenso ter 
de fi car aqui em trabalho mais uns tempos, mas tenho 
a certeza de que não será por muito. Estou tão contente 
por te estares a divertir aí com a Martha, o Sherlock 
e o Baskerville!

Volto a contactar mal possa. Grandes, grandes abraços, 
meus e do pai.

Beijinhos

De: Mamã

Para: Watson, John

Grandes abraços
Hoje às 11h30
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Mais aventura… Mais problemas… Pois, pois, já sei. 
Já estou a adiantar-me. Não consigo evitar. Desde 
que cheguei à Academia Baker Street, a vida tem 
sido *demasiado* excitante. Estamos a falar 
de loucuras, com uma pitada de doidice! Juntem 
o Sherlock Holmes à equação e é um espanto que 
a minha cabeça ainda não tenha pifado de vez. 

Oh, caso ainda não me conheçam, chamo-me 
John; John Watson. Sou aluno da Academia Baker 
Street, presentemente a morar na casa da           
Sra. Hudson, 221B Baker Street, em Londres, com 
os meus amigos: Sherlock Holmes, Martha Hudson 
e Baskerville, o cão do vigilante da escola! Mas já 
estou a descarrilar outra vez, não é? Onde é que 
eu ia? Oh, sim… Aventura, loucuras, doidices e um 
pouco mais de problemas… Deixem-me pôr-vos 
outra vez a par…

1

John watson
Gosta de: ler, escrever, gatafunhar.
Quer ser escritor! (Talvez m dico?)
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Foi um verão espetacular — fi car no 221B nas 
férias com a Martha, o Sherlock e o Baskerville foi 
mesmo muito divertido!

A Sra. Hudson também é espetacular.
Deixou-nos ocupar a sala da frente no andar 
de cima (fantástico!) e passámos a maior parte 
das férias a usá-la como «base de operações» 
para estarmos juntos e divertirmo-nos!

Mas, agora, já só faltam uns dias para 
começarem as aulas e o outono começou                        
a instalar-se.

PUM!ZAS!

!

TRAS!‘ ‘
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A Sra. Hudson acendeu-nos a lareira,                        
o Baskerville esticou-se à frente como um tapete 
em forma de cão e a Martha e eu estávamos 
sentados nas grandes poltronas a ler… 

Pois. Com a exceção de ter saudades dos 
meus pais, não poderia ter imaginado algo melhor…
E a Martha, o Sherlock e eu tornámo-nos 
excelentes amigos. :-)

Sim, tal como eu 
disse — excelentes
amigos.

Arrgh. Sherlock! Estás a provocar-me 
dores de cabeça. Se vais continuar aí 
a fazer barulho com essa coisa, podias 

pelo menos fazer com que soasse 
como uma boa melodia..

PUM!
ZAS!

PUMBA!PUM!
TRAS!‘

TRAS!‘

‘
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O Sherlock estava há 
imenso tempo a olhar pela 

janela, a arranhar um velho 
violino que encontrou lá em 

cima no sótão. 

Estava aos poucos 
a deixar toda a gente 
louca… Até a Martha 
dizer que poderia, 
acidentalmente, 
empurrá-lo pela janela, 
se não parasse!

Eu não me incomodava, mas ele nem sequer 
estava a tocar uma canção… Não que isso fosse 
invulgar por estas bandas — o Sherlock tinha 
muitos comportamentos esquisitos!  

Se não estava a remexer no violino, 
tinha enfi ado recentemente na cabeça 
uma pilha de velhas histórias vitorianas 
sobre um detetive chamado Sherinford, 
e falava de uma maneira ainda mais 
engraçada! 

 Guarda-cachimbos 

de alcaçuz num 

chinelo velho

Guarda-biscoitos 

numa caixa 

para carvão

As
venturas
de

Sherinford
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Seja como for, o Sherlock pousou o violino, foi 
sentar-se junto à lareira e pegou num dos seus 
nojentos cachimbos doces com sabor a alcaçuz
que gosta de trincar quando tem a mente 
a matutar em algum problema desconhecido.

Nesse momento…

au!
Exatamente, Baskerville. 

Ora então, meu caro Watson. 
Aquilo, se não estiver enganado, 

ser  a Sra. Musgrave. E j
não era sem tempo!

E aquilo, pelo som, ser
a Sra. Hudson a trazê-la 
c  acima neste preciso 

momento!

DING-DONG!

BOMP! BOMP!
BOMP!
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A porta da sala abriu-se e, tal como o Sherlock 
dissera, entrou a Sra. Musgrave com um ar 
ligeiramente perturbado.

Como é que sabes quem é? 
Agora tens visão raio X, 

Sherlock?

Ai, ai, Martha! Tens 
mesmo de ser mais 

observadora.

 Eu vi-a pela janela 
a chegar!

Esplêndido.

Sra. Musgrave, 
faça o favor
 de entrar.

Desculpem aparecer 
assim à pressa! 

Oh, sim, 
obrigada. 
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Um susto 
terr vel, diz 
a senhora?

E qual 
ser  o 

problema?

Vim pedir-vos algo: se 
poderiam fi car mais uns 
tempos a tomar conta 

do Baskerville?

Enquanto estiver a trabalhar, 
quero eu dizer.

É só que… O Sr. Musgrave não 
tem andado bem ultimamente, 

e agora ele teve, bem… 
Apanhou um susto terrível.

Oh, eu peço imensa 
desculpa. Parece um pouco 

pateta, mas…

Ele disse que viu um 

FANTASMA!
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A. Baker Street... 

https://www.bakerstreetbloggers.blogsplodge.com/2019/10/noticias-ARTEsiasmantes

Notícias ARTEsiasmantes para 
a Academia Baker Street!
Segunda-feira, dia 3

Isto vem diretamente da Diretora, 
a Prof.ª Cavendish:

Na sequência do anúncio nas férias de que 
alcançámos o nosso objetivo de fi nanciamento, 
tenho o prazer de anunciar que o trabalho de 
renovação e restauro da Ala Antiga da Academia 
Baker Street está quase concluído. Com muito 
entusiasmo, em breve irá ser inaugurada como 
a novíssima em folha Ala das Artes da Academia 
Baker Street, para uso de alunos e visitantes.

Iremos tratar de todos os pormenores neces-
sários para minimizar a perturbação das au-
las e do horário da escola. Entretanto, gostaria 
de desejar as boas-vindas a todos à Academia         
Baker Street.

0 Comentários
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A. Baker Street... 

https://www.bakerstreetbloggers.blogsplodge.com/2019/10/noticias-ARTEsiasmantes https://www.bakerstreetbloggers.blogsplodge.com/2019/11/um-novo-mem

Um Novo Membro do Quadro 
para a Academia Baker Street

A Academia Baker Street (ABS) gostaria de dese-
jar umas calorosas boas-vindas ao Prof. Brunton, 
que se vai juntar a nós como novo elemento do 
quadro para o período prestes a começar!
O Prof. Brunton vai ocupar o lugar deixado vago 
pela Prof.ª DeRossi. Vem para a ABS vindo da 
Academia Hurlston, em Sussex, com belas re-

comendações, e temos 
a certeza de que irá 
trazer às suas aulas 
uma criatividade en-
tusiasmante! Também 
vai ajudar a supervi-
sionar a agenda para                  
a nova Ala das Artes da 
ABS quando abrir mais 
à frente neste período, 
pelo que muito de bom 
se espera que aconte-
ça aqui na Academia 
Baker Street!
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