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SEGUNDA-FEIRA

Só faltam dois dias para a escola 
começar e ainda não tenho tudo 
preparado. 
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Até agora, era só um friozinho na 
barriga, mas hoje já não consigo 
pensar noutra coisa.

ESTA NOITE MAL DORMI COM:

• DORES DE BARRIGA (QUE NÃO ME DEIXAM 
SEQUER PENSAR EM GOMAS)

• SUOR NAS MÃOS (PELO MENOS NÃO CHEIRA 
TÃO MAL QUANTO AS T-SHIRTS FEDORENTAS DO MEU IRMÃO)

• PESADELOS EM QUE A PARVALHONA
DA MADALENA TINHA CALHADO NA MINHA TURMA (APESAR 
DE AGORA ATÉ TER ALGUMA PENA DELA, COITADA…)

• AQUELA SENSAÇÃO: ONDE É QUE ME ESTOU 
A METER?! NA JAULA DOS LEÕES?
DOS TIGRES? DOS URSOS? TODOS JUNTOS?!

• MEDO, MUITO MEDO!
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Ainda pensei ir deitar-me ao lado 
dos meus pais, para acalmar, mas 
não ia aguentar outra vez a vozinha 
idiota do troglodita do meu irmão
a gozar comigo.
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Por isso, ao contrário de todos
os outros 364 dias do ano, levantei-
-me cedo e comecei a fazer a lista 
do material que ainda é preciso 
comprar para o 5.º ano:

MATERIAL A COMPRAR

• UM DIÁRIO NOVO (ESTE!)
• MOCHILA
(A MINHA JÁ É PEQUENA 
DEMAIS E ESTÁ ROTA) 

• ESTOJO 
• ESFEROGRÁFICAS (AZUL, 
VERMELHA, PRETA E VERDE)

• EMBALAGEM DE MARCADORES 
12 CORES

• ESQUADRO DE 45º
• COMPASSO
• TRANSFERIDOR
• ARQUIVADOR DE 40 MM
(PARA COLOCAR AS FICHAS
 E OS TESTES)

• 4 CADERNOS PAUTADOS
E 1 CADERNOQUADRICULADO

• 1 CADERNO DE MÚSICA
• 1 BLOCO DE PAPEL 
CAVALINHO A4

• GUACHES (BRANCO, PRETO, 
MAGENTA, CIANO, AMARELO)

• PINCÉIS (NÚMERO 2 E 8) 
• 1 CAPA ARQUIVADORA
DE DESENHOS A3

• FLAUTA DE BISEL
• T-SHIRT E CALÇÕES OU FATO 
DE TREINO (JÁ NADA ME 
SERVE)

• TÉNIS DE DESPORTO (OS 
MEUS PÉS CRESCERAM NAS 
FÉRIAS E NÃO FOI POUCO!)
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Já tenho as outras coisas cá em 
casa e posso reaproveitá-las (sim, 
porque isto de andar sempre
a comprar coisas novas não é nada 
bom para o ambiente).

• LÁPIS HB

• BORRACHA BRANCA

• AFIA COM RESERVATÓRIO

• CAIXA DE LÁPIS DE COR

• RÉGUA DE 20 CM

• TESOURA

• TUBO DE COLA

• CHINELOS DE BANHO

• TOALHA E PRODUTOS DE HIGIENE

• SACO PARA TRANSPORTAR O EQUIPAMENTO DESPORTIVO

MATERIAL A REAPROVEITAR:
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Quando a minha mãe acordou, ainda 
em modo «férias», nem queria 
acreditar:

FRANCISCA,
JÁ A PÉ?!
E O QUE
É ISSO?

A TUA LISTA 
DE PEDIDOS 
PARA O PAI 

NATAL?
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Quando ela percebeu que eram as 
coisas que tínhamos de ir comprar 
para a escola, quase teve um 
chilique, mas lá concordou em ir à 
papelaria hoje à tarde. E ainda me 
confessou mais tarde:

Fiquei tão contente que metade das 
dores de barriga passaram logo.

ESTOU MUITO 
ORGULHOSA DE TI, 

FRANCISCA. 
COSTUMAS SER UMA 

CABEÇA NO AR,
MAS DESTA VEZ 

MOSTRASTE
SER MUITO 

RESPONSÁVEL. ESTÁS 
UMA CRESCIDA!
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É já amanhã, é já amanhã,

é já

Hoje fomos finalmente à nova escola 
ver a lista da minha turma
e o meu horário.

O meu pai não fazia a mínima ideia 
onde estavam as listas (é quase tão 
desorientado como eu) e acabámos 
por entrar os dois na casa de banho 
dos rapazes. PAAAIIIII!!!

TERÇA-FEIRA
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Felizmente não estava lá ninguém 
com as calças na mão.
Só a ideia de ver algum rabo nu 
quase me deu vómitos.
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Estava em pulgas para saber se 
conhecia alguém da minha turma.
Os meus olhos foram direitinhos 
para a letra M:

Espera, a Madalena não ficou na 
minha turma?!? Que sensação 
estranha. Já não sabia o que pensar. 
Se ficava feliz ou triste. Se dava 
pulos de alegria ou deixava cair os 
ombros.

• MARIA

• MARTIM

• MATEUS
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Agora quem é que iria eu odiar de 
morte? E quem iria implicar comigo? 
Pelo menos dela já sabia com o que 
contar. 
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A Madalena é uma convencida,
uma peste, uma víbora, uma pirosa 
de cabeça oca, uma cara de atum 
enlatado, mas depois daquele nosso 
encontro na praia durante o Verão,
a minha opinião sobre ela QUASE
tem vindo a mudar. (Nem acredito 
que estou a escrever isto. Não devo 
estar boa da cabeça. Foi do sol das 
férias.)
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Olho novamente para a lista dos 
nomes. Vou ficar na mesma turma 
com alguns dos meus antigos 
colegas da primária:

• BEATRIZ

• CONSTANÇA

• JAIME 

• MADALENA

• MARIA

• MARTIM

• MATEUS
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Espera… 

Afinal, ficou na minha turma?!
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Confesso que senti algum alívio.
O meu irmão já me deixou muito 
assustada com tantas coisas novas 
e diferentes na escola do 5.º ano: 

Pelo menos ter algumas caras 
conhecidas na turma sempre me vai 
ajudar. ACHO EU.
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A minha mãe está farta de me 
perguntar se já preparei tudo para 
amanhã. Parece uma gralha.
A verdade é que passei o dia a pôr
e a tirar as coisas da minha mochila 
nova. É TÃÃÃO MEGA FIXE! Para 
começar, é azul da cor do mar
e diz em letras grandes SAVE THE 
OCEANS. (Não podia ter inventado 
uma mais espetacular!)
Depois, é feita de algodão (nada de 
fibras sintéticas!), tem vários 
compartimentos, um bolso especial 
para pôr o telemóvel e espaço para 
enfiar a minha garrafa de água 
reutilizável. A-DO-REI!



20




