TER A-FEIRA, 10 DE JUNHO
Realmente, o Pedro nunca para de me surpreender!
seg red o!

Esta manhã, quando chegou à escola, disse, com um ar muito
misterioso, que tinha uma ideia brilhante para a nossa
turma. Mas nem por nada nos dizia o que era!
pa

upa u

Digo depois, na
aula de Português

limitou-se ele a dizer, com um ar
muito entusiasmado e os óculos
todos tortos na cara.

Vá lá, PeDro!

Exato, as FERAS

SELVAGENS!

a minha melhor
amiga, a Carol

Olha, tens de nos
dizer o que é. Nós
somos um grupinho!

UM POR TODOS
E TODOS POR UM!
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Ainda tentámos puxar por ele, o que não foi fácil, porque
eu e a Carol somos só duas. A Carol ainda lhe deu umas
no ombro e eu fiz-lhe có o cegas .
pancadinhas
Mas o Pedro limitou-se a abanar
a cabeça e a fazer um sorriso malandro.
Digo depois! disse ele.

Vá lá!

Por sorte, tivemos aula de Português
logo no primeiro tempo. Foi então
que o Pedro pegou num artigo de
jornal e pôs o dedo no ar.

Alar

me!

O Pedro ainda não percebeu bem para que serve
um grupinho!

8
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E, quando a Professora Cereja
o chamou, ele disse
que seria construído um novo posto dos correios.
bocejo
E que os Correios estavam a convidar todas as turmas das
escolas da cidade a participar num concurso.
Em volta do estaleiro há uma vedação
vedação, e a ideia
correio Mas não são
é pintá-la. Com selos dos correios.
selos ao acaso: cada um deve ter um tema.

A turma que propuser
o tema mais interessante
pode pintar toda

a vedação!

Fixe! Ficámos todos muito entusiasmados,
embora não tanto como o Pedro.
9
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Estava todo corado. Disse que tinha uma ótima ideia.

Vamos pintar selos como se
fossem… selos!
Selos famosos! Como, por exemplo,
o selo azul das Maurícias!

Eu e a Carol olhámos uma para a outra.
A Carol estava com ar de quem tinha
acabado de engolir um escaravelho por engano.
Que seca!

Que ideia mais parva!
Só mesmo o Pedro!

cacareja

có coró cóóó

E a Vera e as parvas
das MIÚDAS-CARNEIRO puseram-se logo
a tagarelar feitas galinhas.
10
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Fiquei com pena do Pedro. Na verdade,
a ideia parecia-me bastante aborrecida.
Pintar selos como selos de verdade…
Só o Pedro se lembraria de uma coisa
tão secante!

Estrelas da televisão!
Vamos pintar estrelas
da televisão nos selos!
Eu escolho o BUCHA !
O SALSICHA

O BUCHA
é uma personagem de um desenho animado
O SALSICHA
que a Carol adora. Ela sabe sempre tudo o que dá na televisão,
muito mais do que eu.
Mas a Professora Cereja nem olhou
para a Carol. Disse que achava
a ideia do concurso excelente
e perguntou se alguém tinha uma
ideia bonita para o tema dos selos.
11
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Estrelas de televis o!
voltou a Carol a dizer
bem alto, enquanto
abanava o braço.
Mas, mesmo assim, a Professora Cereja
não olhou para ela.
Foi então que eu sugeri
		 animais de estima

o.

is
Anima

Porque adoro animais, e sei que
a Carol também. E, assim, achei que
ela não ficaria desiludida se não
pintássemos estrelas de televisão.
Mas a Professora Cereja não fez mais
do que olhar para mim e abanar a cabeça.
Como se não achasse a minha ideia muito boa.
12
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A seguir, chamou a Vera, que tinha posto o dedo no ar.
Antes de falar, a Vera sacudiu o cabelo:

Animais em vias de extinção.
É uma forma de chamarmos
a atenção para a proteção
dos animais.

sacode

E as MIÚDAS-CARNEIRO mostraram-se encantadas.

oh!

ah!

boa!

É claro que a Professora Cereja ficou
encantada com a ideia da Vera.
Disse que era estupenda, que o tema
era muitíssimo importante e que a nossa
turma devia concorrer com esse tema.

sim!

13
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Claro, so podia ser! A Professora Cereja fica sempre
do lado da Vera. E a Vera toda convencida, com o seu nariz
empinado e os seus papás ricos.

Fiquei furiosa! Principalmente porque
a ideia tinha sido da Vera e não minha.
Porque eu também achava bem que
escolhêssemos animais em vias de extinção.
O Pedro acrescentou que tínhamos até amanhã para submeter
as propostas para o concurso, e então a Professora Cereja
disse que ia concorrer hoje mesmo com a ideia da Vera.
E que era bem provável
que ganhássemos o concurso.
Nisto, olhou para a Vera
de forma amigável, como se
estivesse orgulhosa dela.
14
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Depois disso, passámos para a matéria de Português.
gemido!

O trabalho de casa era escolher um
animal em vias de extinção. Ou seja,
o animal que pintaríamos nos nossos
selos se ganhássemos o concurso.

duplo gemido!

E fazer uma breve
apresentação sobre
o nosso animal.

triplo gemido!

E claro que a Professora
Cereja tinha de aproveitar
para nos mandar fazer um
trabalho parvo!

À tarde, a Carol veio a minha casa e sentámo-nos em frente
ao computador
do pai. Como é professor, o pai costuma
ter de usar o computador, mas hoje nós também tínhamos uma
coisa importante para fazer.
15
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Tínhamos de salvar animais. Porque é horrível que
os animais morram só porque nós não os ajudamos!

Anima

is

Primeiro, tivemos de nos rir um bocado, porque há imensos
animais em vias de extinção com nomes estranhíssimos.
Apontámos os mais estranhos:

+A rã-arlequim
+ O musaranho-elefante
+ O mico-leão-preto
+ A preguiça-anã-de-três-dedos

EM

+ O dragão-sem-orelhas

E

AS
VI

XTIN

DE

ÃO

+ O diabo-da-tasmânia
+ O sapo-de-kihansi
E ainda havia muitos, muitos mais!
16
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h! Ih!

Ih! Ih! I

É muito mau que estejam
em vias de extinção

disse a Carol, mas ria-se
tanto que mal percebi.

Não sabia se, para o seu selo, havia de escolher
o musaranho-elefante ou o diabo-da-tasmânia.

Foi então que viu imagens do musaranho-elefante.
É um animal que se parece com um rato,
mas com focinho de papa-formigas.
A seguir, pesquisou imagens do diabo-da-tasmânia.
17
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Eu estava muito indecisa.
Principalmente porque fiquei
preocupada com a quantidade
de animais que estão em vias
de extinção.
Como, por exemplo, os tigres, os rinocerontes, os gorilas
e os orangotangos.

ÃO

EM

EXT

VI
AS

In

EM

VIAS

EXTIN

DE

DE

VIAS

EXTIN ÃO

EM

DE

ÃO

E depois fiquei ainda mais
PREOCUPADA
EM

VIAS

D

EXTIN Ã E
O

.
Porque as tartarugas também
estão em vias de extinção.
18

AF_M_MundoCarlota5.indd 18

17/02/2020 12:46

		
E nós temos uma
		tartaruga, o Pedregulho.
O Pedregulho é velho como tudo e um bocado aborrecido,
porque quase nunca sai da carapaça. Mas ele NÃO PODE
DESAPARECER! Nem pensar!!! Foi por isso que
quis que o meu animal fosse uma tartaruga.
Temos de fazer desenhos mesmo bons dos
animais, para as pessoas ficarem preocupadas
e lhes prestarem mais atenção. Eles não podem
desaparecer!
Olha, é isso mesmo. O sapo-de-kihansi ainda
vá, mas os outros temos mesmo de salvar!

Animais

ho

tom triston

missão

S
UM POR TODO
M!
E TODOS POR U
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Porque nós somos AS FERAS SELVAGENS!
As maiores salvadoras de animais do mundo!

ais
Anim

Depois tentei imprimir a imagem de
uma tartaruga, mas o que saiu da
impressora foi a imagem de um balde
cheio de enguias.

E ninguém s!
uia
pelas eng
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QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO
Antes de as aulas começarem, eu, a Carol e o Pedro
encontrámo-nos no pátio da escola e falámos dos animais que
tínhamos escolhido para o concurso. O Pedro disse que tinha
escolhido o morcego-de-ferradura-pequeno. Tentei não me
rir. Mas foi difícil, porque a Carol começou com risinhos.
O que é isso?

Ih! Ih! Ih

!

tentei eu perguntar com naturalidade.
Ou seja, sem me rir.
Porque o Pedro fica ofendido por tudo e por nada.
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