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Para professores incompreendidos
e  

seus alunos incompreendidos
— PB



Beto tinha um problemão na escola.
O problema se chamava sra. Kirby.



ROBERTO!



A sra. Kirby dava sustos.

A sra. Kirby dava berros.

Saia da frente!

TODO MUNDO  

QUIETO!



A sra. Kirby era um monstro.

E nada de recreio para  
crianças que jogam aviõezinhos 

de papel na sala.
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