
Este livro
pertence a:







4

QUINTA-FEIRA 

Querido diário,
Diz-me, sinceramente: achas normal 
que os meus pais me tenham posto 
OUTRA VEZ de castigo, só porque tive 
negativa a Matemática?! Eu sei que 
me percebes. Por alguma razão tens 
linhas nas tuas páginas — e não 
aqueles quadradinhos irritantes 
do meu caderno cheio de números 
que mais parecem hieróglifos.
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Os únicos números que me 
interessam são:

Tirando isso, passo bem sem 
números. Muito bem, até. Como é 
que ninguém percebe que a minha 
criatividade não cabe na mesma sala 
de aula onde se ensinam equações, 
faces, arestas e vértices, múltiplos
e divisores? Sou uma incompreendida.

• 3 – a nota mínima para passar a Matemática;
• 4 – os meses que vou ter de esperar até às férias 
de Verão;

• 10 – a minha idade;
• 53 – os dias que passaram desde que comecei a namorar 
com o Pedro;

• 293 – o número de subscritores do meu canal de 
Youtube Planeta Francisca;

• 1 000 000 (ou mais!) - a quantidade de espécies animais
e vegetais em vias de extinção em todo o mundo.
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Deem-me palcos, deem-me luzes, 
deem-me música!

A minha mãe está sempre a dizer 
que sou tão dramática que ainda hei 
de ser uma grande atriz! Ou, então, 
escritora, com a imaginação fértil 
que tenho.
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Se calhar, pensa que ando para aqui 
a escrever um romance. Deve estar 
mortinha por ler este diário, mas 
bem pode esperar sentada. Este 
diário não é para NINGUÉM ler.
Bem, já agora:

Se alguém encontrar este diário, 

conseguir descobrir o código de 

abertura e começar a ler o que 

escrevi, pare imediatamente. 

Aqui não há nada que interesse

a ninguém além de mim.

E invasão da vida privada

é CRIME, okay?

Portanto, XÔ! Embora!
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Continuando…

Por causa da minha negativa 
a Matemática, fiquei outra vez
sem telemóvel, e logo durante as 
férias de Carnaval. O que é muito 
desesperante quando se quer falar 
com alguém. Como é que vou 
receber mensagens do Pedro? 
E combinar coisas com a Leonor 
e a Laura? E saber das maiores 
cusquices da escola durante
as férias? Sinto-me uma tele- 
-excluída.
Acredita, Diário, não é N-A-D-A bom.
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DOMINGO

Passei o dia todo a pensar como 
passar a mensagem da reciclagem
lá na escola. As pessoas acham
que reciclam, mas, na verdade,
nem sabem bem o que podem
ou não podem reciclar. 
O 

de hoje é sobre isso mesmo.
Também elaborei um questionário 
que vou distribuir lá pela escola.
De certeza que o Prof. de Ciências 
me vai ajudar. São 15 perguntas 
sobre reciclagem para avaliar
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o conhecimento de alunos, 
professores — e empregados!
De entre os questionários que 
tiverem todas as respostas certas, 
vou sortear três das minhas 
T-shirts que dizem:
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O questionário, baseado
em informação que encontrei online, 
ficou espetacular:

1 – É preciso lavar as embalagens
antes de as pôr no ecoponto?

a) Sim, não é possível reciclar 
embalagens sem eliminar 
previamente todos os resíduos.

b) Sim, se estiverem muito sujos de gordura, como é
o caso das garrafas de óleo.

c) Não é preciso lavar nenhuma embalagem antes 
(apenas escorrer e espalmar, quando possível), a não 
ser que se pretenda evitar mau cheiro em casa.

2 - As caixas de pizza devem ser 
colocadas no ecoponto azul?

a) Não. Estas caixas devem ser 
colocadas no lixo indiferenciado, porque estão muito 
sujas de gordura.

b) Se as caixas estiverem sujas de gordura, devem ir 
para o lixo indiferenciado, mas, se estiverem limpas 
e sem manchas, podem ir para o ecoponto azul.

c) Sim. É no ecoponto azul que se colocam todas
as embalagens de papel e cartão.
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3 – Os DVD e CD vão para onde?
a) CD, DVD, cassetes VHS devem 

ser colocados no lixo 
indiferenciado, porque não existe um sistema
de reciclagem só para este material. 

b) Para o ecoponto amarelo, porque o material 
predominante é o plástico.

c) Podem ser entregues nas lojas que vendem este tipo 
de suporte.

4 – Canetas, talheres de plástico e escovas de dentes 
são recicláveis?

a) Sim, devem pôr-se no 
ecoponto amarelo, tendo
em conta a sua elevada 
composição de plástico.

b) Não, devem reutilizar-se ou, no final de vida,
colocar-se no lixo indiferenciado. No ecoponto apenas 
se colocam materiais de embalagem.

c) Deve perguntar-se à empresa que faz a recolha
   de resíduos na zona geográfica em causa.
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a) Devem seguir diretamente para o lixo indiferenciado, 
tendo em conta a complexidade da reciclagem
de um produto com estas características.

b) Devem ir para o ecoponto amarelo, porque 
o plástico é o elemento mais poluente, logo,
aquele que deve ser reciclado.

c) Se possível, devem separar-se os materiais, 
colocando-os nos ecopontos respetivos. 
Em alternativa, colocam-se no ecoponto
do material predominante, 
que, neste caso,
é o azul, reservado ao papel.

6 - Copos de vidro, tabuleiros 
de pyrex, loiça e espelhos
são colocados no ecoponto
verde?

a) Não. Estes artigos devem ir para o lixo indiferenciado.
b) Sim, são considerados vidro, pelo que devem ser 

colocados no ecoponto verde.
c) Não. Estes artigos devem ir para o ecoponto 

amarelo.

5 - O que deve ser feito aos
produtos com vários 
materiais, como os sacos
utilizados para o pão nos
supermercados ou os envelopes com janela?
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a) No azul, porque são de cartão.
b) No indiferenciado, porque têm materiais complexos  
   que não é possível reciclar.
c) No amarelo. Estas embalagens são produzidas com 

papel/plástico e alumínio e, depois de recolhidas
no contentor amarelo, são separadas
das embalagens de plástico e metal.

8 - Qual é o local adequado para 
colocar pilhas e baterias?

a) O lixo indiferenciado é o local mais 
apropriado.

b) As pilhas devem ser colocadas nos pilhões 
(vermelho), mas as baterias devem ser depositadas
nos ecocentros preparados para as receber.

c) O ecoponto amarelo é o local certo, porque é onde
se colocam as embalagens de metal.

9 - O que fazer aos autocolantes, 
às fotos e ao papel vegetal?

a) Vão para o ecoponto azul, 
porque são feitos de papel.

b) Vão para o ecoponto amarelo.
c) Vão para o lixo indiferenciado.

7 - Os pacotes de bebidas
colococam-se em que ecoponto?
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No fim, quando fizer o sorteio 
das T-shirts, penduro as respostas 
num cartaz bem grande no átrio.

SOLUÇÕES:

1 – c) ; 2 – b) ; 3 – a) ; 4 – b) ; 5 – c)
; 6 – a) ; 7 – c) ; 8 – b) ; 9 – c) ; 10 – a)

10 - A esferovite pode ser 
      reciclada?
a) Sim, deve colocar-se

no ecoponto amarelo porque
é um tipo de plástico. 

b) Sim, a esferovite é feita de pequenas bolas de papel, 
pelo que deve ser colocada no ecoponto azul.

c) Não. Deve deitar-se no lixo indiferenciado.



16

TERÇA-FEIRA

Está uma barulheira lá fora! Quando 
fui levar o Iutub a passear, parecia 
tudo doido. Não percebo que grande 
coisa com o Carnaval é esta. 
O desfile de Carnaval já começou 
a passar aqui na rua e é 
absolutamente ridículo. Raparigas 
meio despidas em pleno Inverno, 
a dançar para não enregelarem.
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Como se estivéssemos no Brasil. 
Ainda se, ao menos, tivéssemos 
copiado o Carnaval de Veneza, 
sempre não se sentia tanto frio! 

O meu espírito também não está 
nada carnavalesco. Não consigo parar 
de pensar naquele pacote de gomas 
em forma de coração que o Pedro 
tinha na mochila. Será que aconteceu 
alguma coisa enquanto eu estava 
doente? Não sei se quero ir para
a escola na quinta-feira.
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SEXTA-FEIRA

Ontem, mal vi o Pedro. Nem parecia 
ter saudades minhas depois das 
férias de Carnaval. Não é estranho, 
querido Diário? Ficou todos
os intervalos com os amigos a olhar 
para as miúdas. E eu?

E, como hoje houve greve de 
professores, tornei a não o ver.
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Cheguei à escola e estavam todos
cá fora, à espera que abrissem
as portas para entrarmos. Quando 
nos disseram que a escola não ia 
abrir, foi o delírio. Primeiro, nem 
percebi bem o que se passava, mas, 
quando soube, juntei-me aos gritos 
de alegria. Perguntei à Leonor se 
queria vir para minha casa e lá 
fomos brincar com o Iutub e ver 
um filme. Felizmente, ela não me 
perguntou sobre o Pedro, não
me apetecia nada falar sobre
o assunto.
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DOMINGO

Mal posso acreditar que faz hoje 
dois meses que o Pedro e eu 
começámos a namorar. Dois meses! 

Em comparação com outros miúdos 
lá da escola, que namoram num dia
e no outro já acabaram, dois meses 
mais parecem as bodas de ouro
dos meus avós! 

Pensei que só eu é que me tinha 
lembrado, mas, quando acordei e fui 
buscar o telemóvel à cozinha, lá 
estavam três mensagens do Pedro:
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De repente, já me sinto
bem-disposta.

Parabéns!

PEDRO

Ao fim de dois meses, acho 
que posso deixar de te 
chamar Francisca, não 
achas?

Como é que preferes que te 
trate?
- Kika
- Xiquinha
- Francis 
- Amor
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