
 
 

A escola começa 
 

 

No PRIMEIRO dia de escola, Sadie e a mãe encontram 

Sam e o pai. 

— Estou entusiasmada! — diz Sadie, aos saltos para cima 

e para baixo. 

— Eu estou nervoso… — diz Sam, apertando com força a 

mão do pai. 

A mochila de Sadie tem por fora uma imagem da 

Cinderela. A mochila de Sam tem a imagem de uma bola de 

futebol. 

— Eu tenho sumo — diz Sadie — e uma maçã. 

— Eu também tenho sumo — diz Sam — e uma laranja...e 

bolachas… e batatas fritas. 

A professora chama-se Prof.ª Bean. Vem cumprimentar 

as crianças e diz “Olá!” 

Sadie diz “Adeus!” à mãe. Sam diz um “Adeus!” quase 

imperceptível ao pai. A Prof.ª Bean também diz “Até breve!”  

Depois, pega nas mãos de Sam e de Sadie e lá vão os três 

para dentro. 

 

A professora põe nas roupas deles uma etiqueta autocolante com os respetivos nomes.  

Por cima de cada nome há uma imagem. 

— A vossa gaveta tem a mesma 

imagem que o vosso cabide no vestiário, e o 

vosso lugar no carrinho dos sapatos… — diz 

ela.  



Sam pendura o casaco no cabide que tem desenhado um camião azul. Sadie pendura o seu no 

que tem uma cenoura.  

 

Alguns colegas estão já a brincar na sala. Sam quer fazer um puzzle. Sente-se um pouco 

envergonhado. Sadie observa os mais velhos. E, numa gaiola, a um canto, há alguém que observa 

Sadie… 

Todos se sentam no tapete perto da professora. Esta tem agora a gaiola em cima dos 

joelhos. Por baixo de um pouco de palha, um minúsculo narizinho cor-de-rosa agita-se ao vê-los. 

— Sabem quem é o amigo especial da nossa sala? — pergunta a Prof.ª Bean. 

Todos põem as mãos no ar. Mas ninguém acerta na resposta. 

 
— Um coelho? 

— Um rato? 

— Um macaco? 

A professora abana a cabeça.  

— É um hamster, e o nome dele é George! — diz ela. — E todos 

vocês têm que tomar conta dele… 

George rasteja para fora da palha e senta-se, todo esticado. 

 

Depois, todos juntos cantam uma canção, que ajuda a aprender os nomes de cada um dos 

outros colegas. Na hora do intervalo, Sadie já sabe o nome de Hannah. Sam sabe o de Ben. E toda 

a gente sabe o de George. Alguns rapazes e raparigas mais crescidos veem até à sala.  

— Estes são os vossos Companheiros! — diz a professora. — Vão ajudar-vos com os casacos 

e blusões. E se tiverem esquecido onde é a casa de banho, basta perguntar-lhes. 

 
 

Sadie está satisfeita. Já se tinha esquecido… 

 



O espaço do recreio é ENORME. Há jogos pintados no chão com cores vivas.  

Todos comem os lanches. Sam dá um bocado de laranja 

a Ben, uma bolacha a Jessica, e algumas batatas fritas a 

Sadie. 

Jogam à macaca, e Joe cai em cima de Sam. Sadie 

ajuda-os a levantar. Os dois rapazes sorriem-lhe. 

Na sala de aula, Joe mostra o seu joelho ferido. 

Quando todos acabaram de o admirar, a professora coloca-

-lhe um penso adesivo. E depois lê uma história sobre um urso chamado Barney. 

— Mãos no ar se souberem qual a cor da camisola do Barney! — diz. 

Ben põe as duas mãos no ar e grita “Vermelha!” 

— Muito bem, Ben! — diz a Prof.ª Bean. — E, da próxima vez, uma mão basta 

perfeitamente. 

 

 
 
E todos pintam os desenhos que fizeram de Barney. 

Sam pega num autocolante que diz “Sou uma estrela!”  

E sente-se mesmo uma estrela! 

 
No SEGUNDO dia de escola, a professora põe um CD a tocar. 

— É Música e Movimento! — diz. — Mas primeiro temos de aquecer. 

O aquecimento é espetacular! 

Mãos nas ancas e… pés juntos… 

Pés juntos!  

Levantar o joelho… juntar as mãos no alto e… BATER PALMAS! 

 
— Estou BEM aquecida! — diz Sadie. 



Todos estão tão vermelhos quanto a camisola de Barney! 

De volta à sala de aula, as crianças escrevem algumas palavras. A princípio, Sadie acha que 

não consegue. Mas a professora escreve uma palavra com a sua caneta mágica. Depois, Sadie 

contorna por cima das letras e escreve ‘gato’. 

— Muito bem, Sadie! — exclama a Prof.ª Bean. 

 
A seguir, escrevem alguns números. A princípio, Sam acha que parece muito difícil. 

A professora escreve os números com a sua caneta mágica. Sam contorna-os por cima. Na 

verdade, é bastante fácil! 

Quando chega a hora do almoço, os Companheiros ajudam os mais novos a lavar as mãos. 

 
— Demorem o tempo que for preciso… — diz a 

professora. — Mas que também não seja demasiado…  

E os mais velhos ajudam-nos também a decidir o 

que vão comer. Há tanta coisa para escolher! 

 
No TERCEIRO dia de escola, a professora 

comenta: 

 — Acho que o George cheira um bocadinho mal.  

E todos a ajudam a limpar a gaiola... 

— Sexta-feira, — diz-lhes — um de vocês vai poder levá-lo para casa. 

Sadie espera ser ela a contemplada! 

— Hoje, — explica a Prof.ª Bean — vamos desenhar 

e pintar o George. 

Sam acha que George parece estar um pouco 

preocupado… 

— Está tudo bem.. — sussurra-lhe. — Só vamos 

desenhar-te e pintar os desenhos. 

— Arregacem as mangas! — diz a professora.  



Dá aventais de plástico a todos, e todos começam a pintar. 

— Vamos pendurar as pinturas na corda para secarem… — diz.  

Sadie mal pode esperar para mostrar à mãe e ao pai! 

 
No QUARTO dia de escola, a Prof.ª Bean diz: 

 — Hoje vamos preparar um piquenique para todos os vossos amigos ursos. 

— Mas não há nada para comer! — diz Sam. 

— São vocês que vão fazer os doces… — explica a professora. — E depois podem pôr-lhes 

uma cobertura… e também desenhar caras. 

Todos põem os aventais e lavam as mãos. A seguir fazem os bolinhos. 

A Prof.ª Bean põe um nome ao lado de cada bolo. 

— Eu sei o de todos! — diz Sam. 

— Uau! — exclama Sadie. — Não demorou muito a decorares os nossos nomes! 

Depois, todos se sentam com os ursinhos e comem os bolos.  

Cantam uma canção para aprender a contar. 

Três ursinhos sentados na floresta… 
 
E, no final do QUINTO dia de escola, muitos 

são os que recebem autocolantes. 

— Agora, — diz a Prof.ª Bean — quem vai 

levar o George para casa? 

Sorri para Sadie. Sabe que Sadie gostaria 

de o levar …  

Então, a professora dá-lhe um autocolante 

que diz “Fui uma boa amiga”.  

E estende-lhe a gaiola com George. 

Sadie está tão feliz que sente que vai COMEÇAR A 

CHORAR! 

 

Todos formam fila para ir para casa. 

— Eu gosto da escola! — diz Sadie. 

— Eu acho que também gosto! — diz Sam. 

George franze o narizito.  

Ele tem a certeza absoluta de que gosta mesmo 

muito! 
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