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A Biblioteca Marcha Criança foi criada para complementar o 
trabalho do professor em sala de aula, estimulando o hábito da 
leitura. A coleção reúne obras que despertam o interesse e o 
senso crítico da criança, com o objetivo de formar bons leitores.

Dudu estava muito contente, pois, bem no 

dia do seu aniversário, tirou dez na prova de 

Matemática e ia ganhar um par de patins novos 

de presente. Mas qual será a reação do menino 

ao saber que sua mãe está esperando um bebê?
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Naquele dia, o Dudu estava feliz, feliz da vida!

Tinha tirado dez na prova de Matemática, era seu aniversário e ia 

ganhar um par de patins novinhos. Ainda por cima, faria uma festa  

pros amigos no final de semana.

Estava louco pra que sua mãe chegasse logo à escola. Queria  

falar da nota, da prova, dos preparativos da festa.

— Chegue de uma vez, mãe!!

E então viu a mãe no portão da escola, conversando com uma  

porção de gente. Parou e ficou olhando de longe. 

Todo mundo sorria pra ela e dizia:

— Parabéns, Matilde! Parabéns!
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Ao ver tanto alvoroço, logo 

imaginou: “Ah, então alguém 

já contou sobre a minha nota! 

Aquela gentarada toda tá falando 

parabéns pra minha mãe por 

minha causa... Ela deve estar 

orgulhosa de mim!”

Continuou paradinho, esperando 

que ela chegasse perto:

— Vamos, Dudu! Já estamos 

atrasados!

Dudu não entendeu nada. 

Estava esperando que a mãe lhe 

desse um beijão e um abração. 

Achou que ela fosse ficar 

superalegre com as novidades  

que tinham contado sobre ele:

— Mãe, você ficou feliz?

— Com quê?

— Com a minha nota!

— Que nota?

— Eu tirei dez na prova de 

Matemática, mãe!

— Puxa, parabéns! Você é 

ótimo!
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Ficou pensando: se não era 
por causa da nota, por que 
estavam falando parabéns pra 
ela, então? Talvez existisse outro 
motivo. O seu aniversário, quem 
sabe... É, porque quando os 
filhos fazem aniversário, tem 
gente que dá parabéns pras 
mães também.

— Mãe, você gostou que todo 
mundo deu parabéns pra você 
por causa do meu aniversário? 
Viu como gostam de mim lá na 
escola?

A mãe parecia estar no 
mundo da lua.

— Que parabéns, Dudu?
— Mãe, eu vi! As pessoas 

chegavam perto de você e 
diziam: “Parabéns, Matilde!”

— É... diziam.
— Então! Eu pensei que elas 

estavam falando por causa da 
minha nota, mas eu esqueci  
que hoje é meu aniversário!

5

barriga_miolo_NOVO.indd   5 12/23/15   12:47 PM


	Blank Page
	Blank Page

