
O Primeiro Dia de Aula 
Por Fabiana Franchim 

  
Todos estavam ansiosos pelo primeiro dia de aula... 

As férias haviam sido ótimas, mas eles não viam a hora de se reencontrar! 
Ah, eram tantos assuntos para colocar em dia... 

  

 

Logo que chegou, Fabiana encontrou Regina e Reginaldo na porta, 
conversando animadamente com Rodrigo. 

Rodrigo: Que legal, precisamos dar uma festa, então! 
Fabiana: Jóia! Vamos chamar o Maurício também. Será que ele veio? 
Regina: Eu ainda não o vi, mas com certeza ele já deve ter chegado... 

Reginaldo: Pessoal, cuidado para a informação não vazar, heim? Vai que 
aquele povo mala aparece... 

  
Enquanto isso no pátio... 

  

 

Caio: Tá sabendo da novidade, Claudinha? 
Cláudia: Não, o que que tá rolando, Caio? 

Caio: Aqueles palhaços tão combinando de dar uma festa hoje, para 
comemorar o primeiro dia de aula. Eu passei perto deles, e eles não me 

viram, de tão animados que estavam com os preparativos. Aí eu ouvi tudo. 
Será que eles vão chamar a gente? 

Cláudia: Ai, como você é besta, Caio! Claro que eles não vão chamar a 
gente! Mas bem que a gente podia aprontar uma pra eles... 
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Caio: É! Vamos colocar purgante na comida da festa e... 
Cláudia: Ah, tão bonito e tão burrinho... 

  
A aula estava começando e todos foram para a classe... 

  

 

Fabiana estava toda feliz, pois assim que entrou na sala, avistou Maurício... 

 

...que largou o que estava fazendo, para cumprimentar Fabiana. 
Maurício: Oi, tudo bem? Nossa, o que você andou fazendo nas férias que 

voltou mais bonita? 
Fabiana (encabulada): Ah, para com isso... Olha, vamos dar uma festa hoje 

no Samurai, você está convidado. 
Maurício: Opa, irei com certeza! Vou até alugar um smoking! 

Fabiana: É, todos nós vamos bem chicks para fazermos uma foto bem legal... 
  

www.th
es

im
stv

.net



 

Fabiana está no segundo ano de Relações Públicas; Regina está no terceiro 
ano de Publicidade; Reginaldo e Maurício estão no terceiro ano de Direito; 

Rodrigo é bicho de Direito também; Cláudia está no segundo ano de Biologia; 
Caio... Bem, não se sabe ao certo em que ano Caio está, pois ele acumula 

várias DPs e já mudou de curso umas 3 vezes... 
Mas esta matéria da Professora Célia é optativa, e a galera resolveu fazer 

junto. 
Só não contavam que Cláudia e Caio iriam estar lá também... 

  

 

Após a aula, Reginaldo - que é Presidente do Centro Acadêmico, foi 
cumprimentar a professora Célia. 

Reginaldo: Puxa, que aula legal! Nunca imaginei que misturar informática, 
atualidades e arte em um só curso seria tão interessante... 

Célia: Ah, muito obrigada! Este é um Projeto novo da Faculdade, espero que 
todos gostem... 
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Reginaldo: Pode ter certeza que a sua aula já é a preferida dos alunos! Bom, 
mas eu gostaria, como Presidente do Centro Acadêmico, de convidá-la para a 

nossa festa de volta às aulas, que irá se realizar hoje a noite, no Samurai. 
Célia: Ah, que interessante, irei sim. 

Reginaldo: Não deixe de reservar seu melhor traje, pois nós vamos tirar uma 
foto bem bonita da turma. 

Célia: Pode deixar, irei alugar um. 
  

Enquanto isso no refeitório... 
  

 

Caio: Qual é, novato? Tá pensando que você pode ir chegando e bebendo do 
meu refri? 

Rodrigo: Ih, véio, deixa de ser babaca! O refri é de todo mundo, pára de 
encher a paciência... 

Regina: Caio, já tá criando confusão, é? Será possível que você não 
consegue ficar um dia sem brigar com alguém? 
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Caio: Não me interessa, novato! As coisas são assim por aqui! Sou eu que 
mando e você é um pobre coitado, que vai sofrer nesse mundo cruel... 

Rodrigo: Por um acaso você é demente? Não tem nenhum sentido isso que 
você tá falando! 

Regina: Disse tudo, Rodrigo! O Caio é um demente sim! Ou seria um Sim 
demente? Bom, que seja... Ninguém gosta dele por aqui... Faz anos que ele 

está por aqui e até agora não decidiu o que quer fazer da vida... Só sabe 
brigar, não faz nada de útil... Ele só não foi expulso ainda, porque o Diretor 

tem pena dele, devido ao baixo QI... 

 

Caio: Cala a boca, sua mal amada! Vá comprar o seu Diploma para você ser 
alguém na vida! 

Regina: Não, Caio, eu não preciso comprar nada... Posso fazer tudo o que eu 
quiser pois sou capaz e inteligente. Agora, já você...  

  
Não muito longe dali... 
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Maurício: Puxa, será que não tinha um lugar mais romântico pra nós nos 
encontrarmos, que não fosse o banheiro? 

Fabiana (rindo): Pois é... Mas a gente não pode deixar de atender a natureza 
quando ela nos chama! 

 

Maurício: Ainda bem que hoje a noite a gente vai se ver lá no Samurai... 
Fabiana: É verdade... Estou contando os minutos... Já até pensei em uma 

roupa bem bonita para vestir para você... 

 

Maurício: Huuum, estou louco para te ver toda produzida... 
Fabiana: E eu estou doida para te ver de smoking... 

  
Na sala de aula... 
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Célia: Ai, você é tão inteligente, tão forte, tão bonitão... Não deveria estar 
fazendo Direito... Deveria estar fazendo Educação Física... 

"Ai, ai ai, o que será que essa véia tá querendo comigo?" - Pensou 
Reginaldo. 

  

   

  
Enquanto isso, no refeitório, a confusão estava generalizada, com a 

chegada de Cláudia... 
  

 

Cláudia: Sua vadia, desgraçada! 
Regina: Vou limpar a sua boca com água sanitária, sua mal-educada! 

Cláudia: Se você vai xingar ele, você vai ter que me xingar antes! 
Regina: Quem te chamou aqui? Seu nome nem foi citado... Quer apanhar 

também?  
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Rodrigo segura Regina e Caio segura Cláudia. 
Regina: Vai se acostumando, Rodrigo... Esses dois são assim mesmo: boçais 

e loosers, principalmente o Caio, que fica implicando com os bichos... 
Rodrigo: Não liga não, Regina... Esse tipo de gente só merece o desprezo... 

Caio: Só não dou uma na cara dela porque o irmão dela é grande! Se não 
essa vadia ia ver só uma coisa! 

Cláudia: Ai, se toca, Caio, seja macho e enfrente a situação! Será que toda 
vez eu vou ter que intervir por você? 

 

Caio: Tá vendo, eu sabia que você me amava, Claudinha! 
Cláudia: Ah, não enche, sua besta! E você acha que eu gosto de você? Só tô 
fazendo isso pra chamar atenção! Você acha mesmo que eu ia gostar de um 

otário como você, que não é capaz nem de se defender sozinho? Que precisa 
de uma mulher para fazer o que você tem vontade de fazer, mas não tem 

coragem? 
Caio: Ah, Claudinha, não precisa humilhar também, né? 

Cláudia: Eu só faço isso porque preciso de você para me ajudar a separar o 
casalzinho 20, que já tava lá, todo de chamego, na frente do banheiro! 
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As aulas da Professora Célia continuavam, sempre com atividades diferentes, 
que separavam a turma em grupos. 

Rodrigo ficou junto com Caio nas aulas de Guitarra... 

Caio: Olha aí, novato, vou te ensinar como é que se toca! 
Rodrigo: Nossa, pensei ter ouvido alguém falar... Ah não, era só um mosquito 

que passou por aqui... 

 

Regina e Reginaldo ficaram juntos nas aulas de marcenaria. 

Regina: Me explica direito esse babado! Que história é essa? 
Reginaldo: Eu espero que seja só encucação, mas que ela parecia estar 

dando em cima de mim, ah isso parecia! 
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Fabiana e Maurício foram 
fazer pintura, mas Cláudia logo foi atrás e se juntou a eles. 

"Como essa garota é chata!" - Pensou Fabiana. 
Cláudia: Professora Célia, nós poderíamos fazer umas pinturas de nu. O que 

a senhora acha? 
Célia: Excelente idéia! Fico muito feliz de ter alunas asim como você, Cláudia: 

admiradora das artes! 
Cláudia: Ah, mas eu admiro mesmo, professora! Até já tenho uma sugestão 

para o nosso modelo, né Mau? 
Maurício: Fica quieta, Cláudia, se não eu não consigo me concentrar! 

 

Maurício foi para a aula de marcenaria, e lá foi Cláudia atrás dele... 

Maurício: Que viagem aquela do modelo nu, heim Cláudia? 
Cláudia: Ah, bobinho, não seja tímido! O que é bonito é para se mostrar! 

Maurício: Nem venha com essas bobagens, Cláudia! Não invente histórias e 
fica quieta porque eu gosto de silêncio para trabalhar! 
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Enquanto isso, Fabiana e Regina estavam na aula de guitarra... 

Fabiana: Olha lá... Já foi lá dar em cima dele! 
Regina: Ih, minha filha, você não sabe o barraco que ela e o Caio armaram 

hoje no refeitório! 
Fabiana: Ai, como esses dois são ridículos... 
Regina: Ridículos? Eles são duas amebas! 

Fabiana: Ah, então deve ser por isso que a Cláudia faz o curso de Biologia, 
para entender melhor sobre ela e a família... 

 

Depois das aulas da Professora Célia, Caio encontra Fabiana na escada: 

Caio: Hei, onde você tá indo? 
Fabiana: Pra bem longe de você! 

Caio: Ah, eu sei, é difícil resistir a mim, assim de sunguinha, né? É que eu 
acabei de sair da aula de natação... 

Fabiana: Ah, é? E quem te perguntou? 
Caio: Escuta, você tá sabendo alguma coisa de uma festa hoje no Samurai? 

Fabiana: Festa? Não, não tô sabendo de nada, não... 
  

Será que Caio e Cláudia vão deixar barato o fato de não terem sido 
convidados para a festa? 

  

   

  
O bonde deixou a turma no Samurai. 
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Todos ficaram perplexos ao verem que estavam vestidos iguais... Menos 
Rodrigo... 

 

Regina: Que absurdo! Eu fui alugar essa roupa e na loja me garantiram que 
não havia outra igual! 

Todos dizem juntos: É, pra mim também! 
Caio: Só o novato aqui resolveu ser diferente... Tinha que ser novato mesmo! 

Maurício: Chega, Caio! Não é hora nem lugar para isso! O que aconteceu 
com a sua roupa, Rodrigo? 

Rodrigo: Quando eu cheguei na loja, me falaram que o gorilão aí tinha pego 
a última... 

Caio: Gorilão? Eu devo encarar isso como um elogio ou um xingamento? 
Fabiana: Ai, Caio, para um bom entendedor, meia palavra bas... 

Caio: Ah, fala a minha língua! 
Todos entraram e deixaram Caio falando sozinho. 

 

Fabiana e Maurício logo foram comprar sushi. 

Fabiana: Você acha que a Cláudia e o Caio tiveram algo a ver com isso? 
Maurício: Das roupas? Não... Acho que foi confusão da loja mesmo... 
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Cláudia e Caio foram jogar bilhar. 

Cláudia: Bom, o primeiro passo para estragar esta festa já foi dado. Na hora 
certa eu te chamo para a gente colocar em prática a segunda parte do plano, 

certo? 
Caio: Qual era mesmo? 

Cláudia: Ai, seu estrupício! Acho bom você não falhar, heim? Se não você vai 
se ver comigo! 

 

Enquanto isso, na pista, Regina, Reginaldo, Rodrigo e Professora Célia 
dançavam a "Dança da Galinha Azul". 

"De leste a oeste, de norte a sul 
a onda é a dança da galinha azul. 
Bata as azas, dê uma ciscadinha, 

bata as asas e uma bicadinha. 
Có có có uh! 

Có có có có có uh! 
Có có có uh! 

Có có có có có uh!"  
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Fabiana e Maurício continuavam comendo o sushi... 
Fabiana: Essa professora Célia é meio esquisita, né? 

Maurício: É... Meio doida... 
Fabiana: Sabia que ela tava se insinuando toda para o Reginaldo lá na 

classe? 
Maurício: Sério? Nossa, que figura! 

Fabiana: Eu acho que a véia gamou nele! Olha lá: tá lá dançando com ele na 
pista... 

Maurício: Olha, sem querer ser fofoqueiro, mas essa Célia ta com um cc, 
heim? 

Fabiana: Tadinho do Régis! 

 

E quando todos menos esperavam, Réginaldo subiu no palco e começou a 
estourar os tímpanos do pessoal, cantando no videokê! 
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Fabiana e Maurício aproveitaram o impechiment do Reginaldo do videokê, e 
foram para a pista mostrar o gingado. 

 

Reginaldo resolve sentar um pouco. A professora Célia logo foi atrás dele... 

Célia: Nossa, você está tão bonito com essa roupa... Elegante... Gatão... 

"Ai, meu Deus, eu joguei pedra na cruz mesmo!" - pensou Reginaldo. 

 

Regina e Rodrigo foram comer sushi. 

Regina: Tá gostando, Rodrigo? 
Rodrigo: Ah, tô me divertindo bastante! 
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Regina: Não sabia que você dançava tão bem... 
Rodrigo: Nem eu! 

(risos)  

 

Cláudia estava só de olho e, quando percebeu o envolvimento de Fabiana e 
Maurício na pista de dança, chamou Caio e colocou em prática a segunda 

parte do seu diabólico plano de acabar com a festa da turma! 

 

Sem que eles percebecem, Cláudia e Caio chegaram de mansinho, por trás... 

E quando eles menos esperavam...  

 

Cláudia tentou beijar Maurício a força, enquanto Caio tentava beijar Fabiana! 
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Enquanto isso, no sofá... 

Célia: Sabe, as pessoas que têm preconceito em relação a casais onde a 
mulher é mais experiente que o homem, são pessoas que têm cultura a 

desejar, você não concorda? 
"Ai, que papo brabo esse!" - Pensou Reginaldo. 

Reginaldo: A senhora me dá lisença um instante, Professora Célia? 
Célia: Sim, mas... Você volta logo? 

 

De volta à pista... 

Fabiana: O que é isso? Tá maluco, seu boçal? 

Maurício: O que deu em você, Cláudia? Não se manca, não? 

Cláudia: Ai, como vocês são estressados... Vamos relaxar e curtir, pessoal...  

Maurício: Curtir? Não quero curtir nada com uma galinha como você! 
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Caio: O quê? Como você ousa falar assim da Claudinha? 
Maurício: Credo, sai de perto! Você tá precisando de um halls, bafo de 

múmia! 

Cláudia: Olha só quem tá falando... Sua vadia! 
Fabiana: Você só conhece essa palavra, Cláudia? Vive xingando todo mundo 

de vadia... Você tá precisando ler o Estadão!!! 

 

Enquanto isso, Reginaldo foi comprar um sushi e levou um baita susto ao ver 
que a Professora Célia estava do seu lado... 

 

Rodrigo e Regina perceberam a confusão que estava acontecendo na pista 
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de dança... 

Regina: Ih, lá estão aqueles dois macacos aprontando confusão... 
Rodrigo: Vamos lá ajudar a Fabiana e o Maurício... 

 

"Ai, essa mulher parece um carrapato!" - Pensava Reginaldo, enquanto 
Professora Célia não parava de falar... E ele nem escutava mais o que ela 

estava dizendo... 

 

Regina: Calma, amiga, calma... 
Fabiana: Ai, como essa menina me irrita! Ela não medirá esforços para 

conquistar o Maurício! 
Regina: Deixa ela... Ele gosta de você, bobinha... Deixa essa macaca tentar, 
pois ela vai se dar mal... E não se esqueça que eu sou sua amiga e vou estar 
sempre do seu lado! Não vamos deixar esses bobos estragarem mais ainda a 

nossa festa... Depois a gente dá o troco neles! 
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Caio: Brilhante o seu plano, Claudinha! Acertou em cheio! 
Cláudia: Ai, baba ovo, chega pra lá! Eu venci essa batalha, mas a guerra está 
apenas começando... E eu só vou me dar por satisfeita quando o Mau estiver 

apaixonado por mim! 
Caio: Mas, e eu, Claudinha? 
Cláudio: Ai, não me enche! 

 

Reginaldo: Olha, professora Célia, sem querer ser rude, mas isso que a 
senhora tá fazendo tem nome... No mundo do Direito nós chamamos de 

Assédio Sexual, e dá cadeia, sabia? 

 

Célia: Ah, deixa disso, tolinho, venha aqui... 
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Reginaldo: CREDO, QUE CC!!! 

 

Reginaldo: Eita, pode parar aí, véia fedorenta! Sem um chuveirinho e uma 
"arfazema" não rola!!! Já não chega ficar me assediando, ainda vem fedida 

assim? Ah, faça-me um favor! 

 

Do lado de fora... 

Regina: Pra quem você tá ligando? 
Fabiana: Ah, vou chamar o bonde, porque pra mim essa noite já deu o que 

tinha que dar... 
Regina: Ah, então eu vou com você porque eu acho que o meu irmão tá 

precisando de uma ajudinha pra se livrar da bagagem extra! Vou lá chamar 
ele pra ir embora também... 
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Fabiana: Aproveita e o para pegarem uma chama o Rodrigo e o Mauríci
carona com a gente... 

 

Já era de manhã, quando Caio e Cláudia esperavam o bonde para irem para 

Caio: Quanto você pagou para a loja entregar as roupas iguais? 
Cl o 

Caio: M o, né? 
Cláudia bora... 

Caio: Não çando... 
  

Qual será a próxima malv áudia e Caio? 
Será que a são com a 

Não perca na próxima seman ria dessa turminha, aqui na 

 

casa. 

áudia: Menos que eu podia pagar, mais do que eu esperava com 
resultado final... 
as deu tudo cert

: Mas foi com ela que ele foi em
 se preocupe, Claudinha, o ano tá apenas come

adeza de Cl
turma vai descobrir que foi Cláudia que armou a confu

loja de roupas? 
a mais uma histó

LoUcA por The Sims! 
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