
 

Projeto integrado no âmbito do Programa Educativo “A Aventura do Gaspar e da Maria”  

 

Gaspar – o novo aluno da turma da Maria 

 

 No início deste ano letivo, a turma da Maria, que frequenta o 4º ano, recebeu, com 

muita alegria, um novo amigo que se chamava Gaspar. 

 Gaspar era um menino alto, magro e alegre mas com um ar débil. 

 No decorrer das aulas, a professora e a Maria aperceberam-se que, por vezes, o 

Gaspar apresentava dificuldades e queixas de dor de barriga. 

 A Maria para além de ser delegada de turma era uma criança que se preocupava e 

muito, com os colegas. 

 Maria decidiu falar com a sua professora, estava realmente preocupada com o 

Gaspar. 

 Marcou uma reunião e lá foi ela com muita vontade de encontrar uma solução para 

resolver o problema do amigo. 

 No final da reunião, a Maria vinha muito angustiada. Afinal a família do Gaspar 

tinha bastantes dificuldades económicas. Muitas vezes vinha para a escola sem comer. 

Na opinião da Maria, o mistério estava resolvido: os maiores problemas do Gaspar 

passava pela má nutrição. 

 Com fome como poderia estar atento nas aulas para aprender? 

 Ao passar pela cantina viu os seus colegas a brincar com a comida «Que parvos» 

pensou ela, “Não sabem o bem que têm.” 

 Nesse dia, Maria foi para casa preocupada. Tinha que arranjar uma forma de 

ajudar o seu colega Gaspar. 

 Durante toda a noite, Maria esteve a “magicar” uma ideia para ajudar o colega. 

Como tinha muitos livros em casa que já não precisava, resolveu levá-los para escola: 

vendia-os e por cada livro recebia um “bem alimentar não perecível” ou um produto de 

higiene pessoal (…) 

 A ideia foi um êxito e muitos foram os que contribuíram para que pelo menos uma 

família (ninguém sabia da situação do Gaspar) tivesse forma de se alimentar durante 

algum tempo. 

 Quem ajuda o próximo não está apenas a ajudar uma pessoa, está a construir um 

mundo melhor. 
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