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Verdes anos 

OS PROTAGONISTAS 

O primeiro ano de escolaridade está quase no fim. A  escola foi o sítio onde ficaram a saber muitas coi sas. 
Ora fáceis ora difíceis. Com poucas surpresas. Quas e tudo era como imaginaram. A PÁGINA deu a palavra 
aos miúdos do 1º ciclo da Escola Básica nº 4 do Porto . Eles mostram-nos um pouco do seu mundo. 

Hugo e José, 6 e 7 anos 
 
Hugo de 6 anos está contentíssimo. Quando acabar a aula, não vai para o ATL. Não que não goste de lá estar. Pelo 
contrário. Mas hoje a sua rotina vai ser alterada. A avó vem buscá-lo para irem comprar a cassete das Tartarugas 
Ninja. Felicidade igual, só experimentou a quando da visita do Presidente da República à escola há uns dias atrás. 
A tal ponto que Hugo se fez ?sócio? de Jorge Sampaio. A partir de agora é seu amigo, tal como o falecido avô fora.  
Sentado ao lado de Hugo está o seu melhor amigo, José de 7 anos. Não é tão íntimo do Presidente da República 
mas tem um ?amor? que Hugo cobiça: Teresa de 7 anos. Só ela para desequilibrar uma amizade que vem dos 
tempos do infantário e se prolonga ao ATL. De quem gostará a Teresa? ?Do Hugo gosta por amizade, de mim por 
amor?, assume José sem receio de represálias. Mas elas existem. Hugo amuou. Vira a cara a José. Falemos de 
coisas sérias. Da escola.  
            Quando veio para a escola Hugo descobriu que ela era exactamente o que tinha imaginado. ?Um sítio onde 
ficava a saber muita coisa e onde havia um descanso?, o recreio. Apesar do amigo estar de ?mal? com ele, José 
concorda com a sua observação. Sempre teve ideia que a escola ?ia ser gira?. E não está desiludido. Adora 
aprender a matemática e ler as histórias do urso Tico e da Nini. E para evitar mal entendidos, José esclarece que os 
dois personagens ?são só amigos!?. Hugo continua a fazer pouco caso de José. Á guisa de despique diz ter em 
casa um armário cheio de livros. ?O que eu mais gosto de ler é um livro com canções de Natal. Gosto muito da 
canção do pinheirinho.? 
 
 
Edena e Renato, 6 e 7 anos 
 
Aproxima-se mas não quer falar. Não lhe apetece. Edena de 6 anos vem apenas perguntar se vai aparecer na 
televisão. Ao perceber que só vai ?aparecer? o papel Edena desmotiva ainda mais. Em contrapartida reclama: ?
Olha o meu amigo Renato quer falar contigo!?  
Renato de 7 anos parece intimidado. Edena puxa-o para a sua frente. O rapaz cede. Esteve à escuta da conversa 
com os seus colegas e já memorizou as perguntas. Ainda nenhuma foi feita e Renato já responde: ?Não sei ler 
muito bem?? Edena insurge-se com o comentário. ?Sabe, sabe! Ainda ontem ele leu um texto, pequeno mas leu!?, 
contrapõe. Renato esboça um sorriso de agradecimento. Tem a honra salva pela pequena Edena. Mas não precisa 
de defesa. Sabe aquilo em que é bom. ?Gosto muito do jogo do Banqueiro: atira-se o dado e se calha o número 
seis o banco tem de dar seis palhinhas ou cubinhos e sempre assim...? 
Ao ver Renato encaminhado, Edena afasta-se. Vai buscar mais amigos. Coloca-os em fila e alerta: ?Ainda não 
falas-te com o Nuno, nem com a Erika!? 
 
Nuno e Erika, 7 e 6 anos 
 
Sempre que ouvia falar da escola tinha a impressão que ia ser difícil. ?E até é um bocado, mas não há crise!?, 
repete Nuno de 7 anos. Para a escola ser mais fácil, Nuno confessa que precisava de ?aprender a ter menos 
dificuldade na tabuada?. De resto até ?adora matemática?. De ler, não desgosta. A história do Capuchinho 
Vermelho, ganha para já, a sua preferência: ?Leio uma página e a minha mãe lê o resto!? 
Erika de 6 anos não se lembra do último livro que leu. Já o filme mais recente que viu na televisão não lhe sai da 
cabeça: ?Havia uns homens muito maus que queriam levar uns miúdos.? Para além dos filmes, Erika adora ver os 
noticiários da televisão. Porquê? ?Dão coisas muito interessantes!? Nuno nem quer acreditar no que a amiga acaba 
de dizer. ?Eu só gosto de ver o canal Panda!?, diz, surpreso com os gostos de Erika. Mal sabia ele que a conversa 
ainda lhe reservaria mais com que se admirar. ?Aos fins-de-semana gosto de estudar?, remata Erika. Nuno quase 
cai da cadeira. ?Eu gosto de estudar mas às vezes também me farto de trabalhar! Por isso no fim-de-semana 
brinco.? 


