




Meu diário



DOMINGO

Acordei cedo hoje, ainda tava escuro.
É domingo, dia de descanso... Só que não!

Quer saber como foi o meu dia? Marque as 
alternativas:

1)Fazer compras no supermercado

2)Fazer o  almosso  almoço



Se você marcou todas as alternativas, errou. 
Eu não brinquei de boneca. 

3)Brincar de boneca  4)Passar roupa 

5)Todas as alternativas



Acordei cedo, ainda estava escuro. Eu detes-
to acordar no escuro! A única coisa boa era 
que era dia de escola.  Você acha que fui? 
Claro que não! 

 - Mariinha, hoje não dá. Você tem muito o que 
fazer. Se tivesse feito ontem, hoje estaria livre.

-  Mas ontem era domingo e já fiz um monte! 

Será que pra mim todo dia é dia de trabalho? 

SEGUNDA



No fim da tarde, fiquei olhando as crianças 
brincando lá fora. Tinha uma turma superdi-
vertida e unida. Uma das meninas me viu pela 
janela e veio conversar comigo. O nome dela 
é Xereta. Engraçado, né? Ela é bonitinha e usa 
óculos. Mas a madrinha gritou me chamando. 
- Se enrolar, amanhã fica sem aula de novo!

Lá fui eu dar 
banho no bebê.

Será que eu consigo desenhar minha nova 
amiga Xereta? 



TERÇA

Quando a professora 
começou a falar - Claro, 
faltei tanta aula que não 
entendi nadinha – me 
senti assim:

Hoje foi um dia massa: 
consegui ir à escola!!!-
Me senti assim:

A professora acha que eu falto de malandra-
gem... Se ela soubesse o tanto que eu tenho 
que trabalhar...



De tarde, nada de fazer dever de casa. 
A madrinha tava com a macaca  



Consegui ir à escola de novo!!! Acho que a 
madrinha acordou feliz essa semana.

Lembra da Xereta, minha amiga? Encontrei 
ela na escola hoje! Brincamos juntas no re-
creio. Ela me apresentou a turma dela, que 
ela chama de Turma do Plenarinho. Divertido, 
não?  Tem o Zé Plenarinho, a Legis, o Adão, a 
Cida, o Vital e uma coruja muito engraçada, o 
Edu Coruja. 
Acho que ficamos amigos!

A Xereta me chamou pra brincar de tarde. 
Nem falei pra ela que não dá. Hoje é dia de la-
var roupa, e a madrinha me mata se eu deixar 
alguma mancha na roupa do padrinho. 

Tenho prova amanhã e não consegui estudar 
nada, tô caindo de sono... zzzzzzzzzzzzzzzzz

QUARTA





Dessa vez, não consegui ficar quieta, 
como sempre faço. A bruxa má madri-
nha já me disse pra eu não ficar espa-
lhando que tenho que fazer todas as 
tarefas da casa, que ela já faz muito por mim 
me dando uma cama, comida e escola.

QUINTA

Só que eu vivo triste e chorando, porque vejo 
as outras crianças brincando e eu só no tram-
po...Com saudades da minha mãe e dos meus 
irmãos, que eu não vejo há meses... Não conse-
gui aguentar e contei tudo pra ela. A Xereta foi 
legal, me deu um lencinho, e perguntou se podia 
fazer algo por mim...

Me dei muito mal na prova. Claro, 
não sabia nada e não tive tempo 
de estudar. A Xereta me encon-
trou no recreio e veio perguntar 
por que eu tô sempre cansada...

SNIF SNIF, buáááááááaáá 



De tarde, mais trabalho... Dia de passar roupa. 
Não é fácil, já me queimei algumas vezes. Mas 
o  pior é quando eu queimo a roupa da madri-
nha. Se eu fizer isso, é peia, na certa!

Ah, se alguém pudesse fazer algo por mim...



Hoje o dia foi cheio 
de emoções...
Cheguei na escola 
e a professora me 
chamou pra ir pra 
sala da diretora. Mi-
nhas pernas come-
çaram a tremer... 

SEXTA

Mas aí ela me disse que tava tudo errado, que 
eu não podia trabalhar, nem que fosse na casa 
da madrinha, nem que fosse em sinal de grati-
dão. Disse que ia procurar minha mãe, conver-
sar com ela e explicar isso tudinho. Ela também 
falou com a madrinha e procurou um tal de 

Eu cheguei pequenininha lá, me sentindo a últi-
ma das criaturas. Mas a diretora foi uma fofa!
Ela perguntou o que eu fazia, onde estava mi-
nha mãe, com quem eu morava... Tive que con-
tar, eu estava confiando na-
quela cara preocupada dela.   



Aconteceu tanta coisa nesse dia que nem sei 
explicar direito. Só sei que agora estou deita-
da  com minha mãe numa casa legal, eles nos 
trouxeram pra cá de tarde, depois de buscar 
minhas coisas na madrinha. A moça do gover-
no veio dizer que vão encaminhar minha mãe 
prum tal de programa contra o trabalho infan-
til, o nome é engraçado, chama Peti. E eu que 
nem sabia que aquilo que eu fazia todo dia era 
trabalho infantil e era ilegal. Só sei que as tare-
fas me deixavam cansada e não me deixavam 
estudar... Será que eu vou conseguir dormir???

conselho tutelar. Fiquei com vergonha, fiquei 
com medo da madrinha, fiquei com medo que 
acontecesse algo com a minha mãe.



A turma do Plenarinho apareceu aqui hoje de 
manhã. Eles brincaram comigo e eu quase perdi 
o fôlego no pique esconde!

Eu entendi que foi a Xereta quem contou tudo pra 
professora, mas sei que ela fez pelo meu bem. 

SÁBADO



Será que agora eu vou poder brincar como 
eles todos os dias? O meu sonho é esse. 
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