
  
logo no começo da aula a professora 
pergunta à classe quem quer ir para o céu 
todos imediatamente levantam as mãos 
menos o Juquinha a professora estranha 
e pergunta nossa Juquinha por que você 
não quer ir para o céu sabe professora a 
minha mãe sempre diz pra eu ir direto pra 
casa depois das aulas 
 

 
o pai e o filho têm uma conversa muito 
séria depois de receber o boletim do 
primeiro bimestre do filho ou você 
melhora essas suas notas até o próximo 
boletim ou você não vai viajar comigo 
no fim do ano está entendido no 
bimestre seguinte o boletim continua 
igual o filho então diz para o pai como 
eu não cumpri a minha parte do acordo 
você não precisa cumprir a sua tá 
 
 
  

O garoto acorda chorando depois da 
cirurgia e chama a enfermeira 
enfermeira eu quero ir para minha casa 
que história é essa de ir para casa você 
já é um homem o  paciente mirim toma 
um susto pensa um pouco e pergunta 
quanto tempo eu passei dormindo 
 
 

 

logo no começo da aula a professora 
pergunta à classe quem quer ir para o 
céu todos imediatamente levantam as 
mãos menos o Juquinha a professora 
estranha e pergunta nossa Juquinha 
por que você não quer ir para o céu 
sabe professora a minha mãe sempre 
diz pra eu ir direto pra casa depois das 
aulas 

 
o pai e o filho têm uma conversa muito 
séria depois de receber o boletim do 
primeiro bimestre do filho ou você 
melhora essas suas notas até o 
próximo boletim ou você não vai viajar 
comigo no fim do ano está entendido 
no bimestre seguinte o boletim continua 
igual o filho então diz para o pai como 
eu não cumpri a minha parte do acordo 
você não precisa cumprir a sua tá 
 
  
 

O garoto acorda chorando depois da 
cirurgia e chama a enfermeira 
enfermeira eu quero ir para minha casa 
que história é essa de ir para casa você 
já é um homem o  paciente mirim toma 
um susto pensa um pouco e pergunta 
quanto tempo eu passei dormindo 
 
 

 


