


BOAS-VINDAS A HOGWARTS!
Imagina que estás no teu quarto, a tratar da tua vidinha 
quando, de repente, entra uma coruja pela tua janela  
com uma carta para ti, a convidar-te para frequentar  
a Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts. É quase isto, 
sem tirar nem pôr, que acontece ao Harry. Bem, não é  
exatamente o que acontece ao HARRY, mas no momento 
em que o Harry abre a Carta de Matrícula em Hogwarts  
e descobre que é feiticeiro, a vida dele muda para sempre!

Antes de o Harry, o Ron e a Hermione começarem  
o primeiro ano em Hogwarts, há umas coisinhas  
(ou melhor, MONTES de coisas) que, provavelmente,  
teriam dado jeito saber como, por exemplo, a melhor  
malta para conviver, os locais secretos mais  
empolgantes para desbravar, com que professor evitar 
contacto visual (o nome dele é parecido com skate). 



  OS BÁSICOS SOBRE 
HOGWARTS 

Bom, o que é que se faz antes de começar as aulas? Arranja-se material escolar! Ou seja, lápis e cadernos novos, talvez até uma mochila nova ou uma lancheira.  O Harry e os outros caloiros de Hogwarts também precisam de material escolar, mas as listas deles dispensam os típicos manuais e incluem trajes de feiticeiro  e luvas de pele de dragão! Para comprar estes artigos mágicos, não há lugar  melhor do que a Diagon-Al.

Para a maioria dos caloiros, a primeira paragem é a loja das varinhas do  

Mr. Ollivander. É a varinha que escolhe o feiticeiro, como diz o sábio Ollivander e, 

como o Harry fica a saber, depressa se descobre qual das varinhas NÃO é para ti, 

porque ela começa a causar montes de explosões! Porém, quando encontrares uma 

varinha que te faça sentir um formigueiro, saberás que conseguiste − é o que sente  

o Harry quando pega pela primeira vez na sua varinha com pluma de fénix!

E o que é a Diagon-Al, perguntas tu? É uma rua de comércio escondida dos Muggles, mas  
que os feiticeiros, feiticeiras e outras gentes mágicas sabem encontrar, passando pelo  
Caldeirão Escoante. Bastam umas pancadinhas numa parede para revelar essa concorrida 
rua cheia de lojas!

A VARINHA ESCOLHE



A VARINHA ESCOLHE
O FEITICEIRO



CHEGAR A
Falar é fácil, mais fácil do que chegar a Hogwarts, como o Harry aprende no primeiro ano! 
Percebes? Não há sinais luminosos com setas a apontar-lhe o caminho (mas também  
seria muito divertido! Quem é que não gosta de sinais luminosos? De certeza que o Harry 
ia adorar!). Felizmente, o Harry vê a Sra. Weasley com os filhos e percebe que pode confiar 
nela, porque ela sussurra qualquer coisa sobre Muggles. A Sra. Weasley diz ao Harry  
que ele tem de passar pela parede de pedra entre as plataformas nove e dez. Certinho 
e direitinho, corre tudo bem! Ele consegue passar! (Mas se não tiveres magia em ti, não 
recomendamos nada atirares-te de cabeça contra a parede.) 



HOGWARTS

Talvez o mais importante, para já:  
durante a viagem de comboio para  
Hogwarts, aparece a Feiticeira do 
Carrinho, cheia de guloseimas, como 
Feijões de Todos os Sabores do 
Bertie Bott (arriscado), Pastéis  
de Abóbora (deliciosos mas um 
bocadinho secos), e Sapos de  
Chocolate (cuidado para não  
saltarem pela janela!).

Assim que o Harry passa a parede, embarca logo no Expresso  
de Hogwarts. Instala-se numa carruagem com o Ron,  

que o tinha ajudado a perceber como entrar na plataforma!  

Afinal, talvez um sinal luminoso não fosse grande ajuda. 



ENTRA NUM  
CARRO VOADOR! 



QUANDO TUDO O RESTO  
CORRER MAL, 

O Expresso de Hogwarts parte às onze horas em ponto. Se os alunos perderem  

o comboio, terão de ser um pouco mais… criativos… para chegar à escola a 

horas. No segundo ano, é isso que acontece ao Harry Potter e ao Ron Weasley. 

Deparando com a entrada para a plataforma selada, o Harry e o Ron decidem  

ir para Hogwarts num carro voador encantado! Claro que se estampam  

com o carro no Salgueiro Zurzidor, uma árvore mágica que NÃO aprecia  

nada carros a embaterem nela. Mas, ao menos, conseguem chegar ao castelo!  

ENTRA NUM  
CARRO VOADOR! 



CERIMÓNIA  
DE SELEÇÃO

O primeiro ponto na ordem de trabalhos,  

assim que os alunos chegam a Hogwarts,  

é a Cerimónia de Seleção. Os alunos  

reúnem-se no Grande Salão para ver  

todos os caloiros a porem o Chapéu  

Selecionador. É ele que decide para qual  

das quatro casas vai o novo aluno:   

GRYFFINDOR,  

RAVENCLAW, 

HUFFLEPUFF,  

ou SLYTHERIN. 



CERIMÓNIA  
DE SELEÇÃO

As casas têm o nome dos quatro fundadores de Hogwarts. Godric Gryffindor, Rowena 
Ravenclaw, Helga Hufflepuff e Salazar Slytherin fundaram Hogwarts há muito,  
muito, muito tempo. Cada um deles valorizava atributos diferentes nos alunos,  

o que levou à criação das quatro casas. Hoje em dia, as casas competem no jogo  
de Quidditch e pela Taça da Casa. Mesmo assim, é tudo competição saudável e com  

muito desportivismo (hum… quase sempre). 

GODRIC GRYFFINDOR

HELGA HUFFLEPUFF
SALAZAR SLYTHERIN

ROWENA RAVENCLAW




