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Q uerido Diário…
Depois das férias de Verão... o regresso às aulas!
Foi muito bom rever os colegas! Sentimos muita falta
dos amigos e das brincadeiras matérias e… da professora e…
e de tudo!
Enfim… cá estamos nós para um novo ano que
desejamos que seja de muito estudo boas notas e de sucesso
para passarmos todos para o 5.º ano.
Este mês, Querido Diário, foi o mês de revisões.
Estivemos a rever a matéria do ano passado que estava
toda um bocadinho esquecida!
A nossa professora é que não esqueceu a matéria… mas
também tem uma cabeça maior do que a nossa e não tem
de saber o nome das brincadeiras, dos jogos e das séries da
televisão como nós temos de saber! Ah pois é!
Nas aulas de Português, já estivemos a ler e a escrever
textos, a rever a gramática…
Numa dessas aulas, a professora estava a recordar as
sílabas tónicas e… as outras. A professora perguntou como
se chamavam as outras. A nossa colega levantou o braço e
respondeu que as outras se chamavam sílabas abas, ao que a
professora perguntou se elas cantavam bem. Não
entendemos nada! Então a professora lá nos explicou que os
Abba eram um grupo que cantava canções fixes engraçadas.
Nós ainda perguntámos se era tipo Kizomba mas, depois
das explicações, percebemos que eram daquelas músicas
muito antigas que a professora ouvia quando ainda era
nova…
Nas aulas de Estudo do Meio… mais revisões!
De entre outras matérias, a nossa professora esteve a

rever os sistemas e os órgãos.
Ao falarmos sobre o sistema digestivo e os seus órgãos, a
nossa colega perguntou como se chamava “aquela coisa que
parecia uma língua pendurada e que não servia para nada e
que as pessoas, por vezes, tinham de cortar”. O nosso colega
levantou o braço e, sem esperar pela sua vez, respondeu
com toda a certeza:
- É o pénis!
A professora deve ter ficado aborrecida pelo facto do
colega ter respondido sem esperar pela sua vez, pois… ela
fez uma cara! Mas lá acabou por sorrir… é que nós
corrigimos o colega e dissemos que esse órgão pertencia ao
aparelho reprodutor masculino e o que às vezes tinha de se
cortar era o apêndice! De certeza que a professora deve ter
ficado muito satisfeita por saber que, afinal, os outros
meninos sabiam a matéria!
Durante este mês, tivemos ainda a oportunidade de
apadrinhar uma gata (a Mimi). A professora explicou que os
animais de estimação precisam de muitos cuidados e que as
gatas (a Mimi) deveriam ser esterilizadas. A nossa colega
perguntou então muito admirada, mas empenhada em
aprender mais sobre o assunto:
- E para que servem as estrelas?
Foi um mês duro, Querido Diário… sobretudo para a
nossa professora!
Claro que muito mais aconteceu… mas só temos direito
a duas páginas por mês! Mas não te preocupes, Querido
Diário… para o mês que vem, há mais!
Um grande beijinho,
A Turma do 4.º A

