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TERESA NORONHA

Teresa Noronha nasceu em 1924 em Jaú, no interior paulista.
Nos anos em que trabalhou como professora, começou a escrever
contos e crônicas para adultos e crianças, que publicava em jornais

de cidades como Campinas e Bauru (S.P.). Suas muitas histórias
e poemas viraram livros e continuam fazendo sucesso.

A arquiteta mineira Mariângela Haddad ilustra livros desde 1982. 
Usa guache, pastel seco, aquarela e lápis carvão. Além de desenhar e ler 
muito, ela ainda encontra tempo para escrever suas próprias histórias.  

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.

               ILUSTRAÇÕES M
ARIÂNGELA HADDAD    

Paulinho estava muito aborrecido

porque todos seus amigos iam viajar no

feriado e ele não. Por sorte, recebeu

a visita do avô, que lhe ensinou um

truque: dizer xis toda vez que algo não

desse certo. E não é que funcionou?!

O feriado foi uma maravilha, mas o que

Paulinho não sabia era que essa palavra

também podia causar muita confusão.
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Esta edição possui o mesmo texto ficcional das edições anteriores. 
Este livro foi originalmente publicado na Coleção Dó-Ré-Mi-Fá, da Editora Scipione. 
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Paulinho estava chateado. Todo mundo ia viajar nos 
feriados, menos ele.

Além disso, ia ser obrigado a aguentar sua mãe 
metralhando em seus ouvidos uma rajada de nãos:

NÃO JOGUE BOLA NA RUA! 
NÃO PONHA OS PÉS NO SOFÁ!
NÃO COMA BOLACHA NA SALA!
NÃO TOME SORVETE ANTES DO ALMOÇO!
NÃO PONHA O SOM MUITO ALTO!...
Ainda bem que o avô, que morava numa cidade próxima, 

apareceu para uma visitinha naquela tarde quente e chata. 
Chata para Paulinho.

Poucos adultos entendem as crianças. Até já disseram 
que deviam nascer com Manual de Instruções para se 
aprender a lidar com elas.
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O avô, sim, era muito compreensivo.
Compreensivo era uma palavra de que Paulinho gostava. 

Para ele, significava uma pessoa que dá presentinhos, leva 
pra passear, compra sorvete e chocolate e faz tudo o que 
uma criança quer e gosta. E, é claro, não dá bronca, coisa 
que criança não gosta.

O avô, quando viu a cara amarrada de Paulinho, 
compreendeu o que se passava.

— Vou lhe ensinar um truque que faz tudo dar certo — 
disse  velho.

— Tudo mesmo, vô? — perguntou o garoto, duvidando.
— Quase tudo, o que é melhor que nada.
— E o que a gente precisa fazer?
— É simples. Basta dizer xis.
— Só isso? Então essa palavra é mágica? A gente fala e 

pronto: tudo se resolve?
— Experimente. Não custa tentar. Quando você estiver 

aborrecido ou quando achar que os outros precisam de 
ajuda, dia xis.
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