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ENTRE FRALDAS E CADERNOS
Até que enfim
você veio ver o
neném!

1

E aí? Quando é
que você volta
pra escola?

2

Ele é muito
bonitinho.

3

E a outra avó?
Fala com a mãe
do Cláudio!

!

Acho que não volto
não. Minha mãe
arranjou um emprego
numa firma de limpeza.

4

O Cláudio que é pai não
está nem aí! Duvido que
a mãe dele ajude!

Vai ganhar mais, mas
vai ter que trabalhar o
dia todo. Não tem quem
fique com o Gabriel.

5

Isso não
é justo!

Eu bem que
queria voltar
a estudar.

Mas
não tem
jeito...

1

No dia seguinte, na escola...

Thaís !
E aí professora,
tudo bem?

Tudo certo.
Você tem notícias
da Fabiana?

7

6

Ih professora, acho
que ela não vai
voltar a estudar.

8

A mãe dela arranjou um
serviço e vai trabalhar o
dia todo...

...Não tem
quem fique
com o menino.
Que pena!

Você tem o
telefone da
Fabiana?

9
10

Vou ver se
eu ligo!
Tenho o celular
da mãe dela...

2

Apesar da reação de Fabiana, Dona Graça vai à escola falar com Elaine.
11

Boa tarde
professora, me
atrasei um pouco.
Desculpe.

E então,
quando a
Fabiana volta?

Eu também
acho.

!

Olha Dona Graça, sei
que é um momento
difícil, mas é uma
pena a Fabiana deixar
os estudos.

13

Por enquanto ela
não vai estudar. Não
posso ficar com o
bebê para ela.

A senhora não
imagina como eu já
chorei por causa
disso.

12

Mas não
tem jeito...

Ou eu cuido
do bebê, ou
eu sustento a
casa!

Não sei...

14

Mas será que
ela não pode
estudar à noite?

16

15

Pense nisso.
A Fabiana ainda é uma
adolescente. Ela tem
direito de estudar!

3

Naquela noite, na casa da Fabiana...

Ontem fui a escola.
Sua professora
de matemática me
chamou.

18

Você está
amamentando!

Ela quer que você
volte a estudar.

Trata de colocar beterraba
nesse prato. Não é porque
a gravidez acabou que você
vai relaxar com a comida.

17

19

Quando o Gabriel
for maiorzinho eu
volto...

Mas eu estive
pensando. E se você
estudasse à noite?
A aula começa às
seis e meia...

!

Que isso mãe!
Você chega morta do
trabalho! Além do mais,
ninguém que tem filho
volta logo pra escola.

22

4

...Eu já
estou em
casa.

20

21

Dona Elaine
sabe disso. É
assim mesmo!

Eu volto
depois.

23

Mais de um mês depois do bebê ter nascido, Fabiana
não está estudando. Numa manhã de sábado ela leva
Gabriel para pegar sol e encontra o pai do menino.

Quem é vivo
sempre aparece!

24
25

Thaís, leva o Gabriel
pra dar uma voltinha?

Pois é. Eu tô meio sumida porque
fico em casa com o filho que você
não vê desde que saiu do hospital!

Já fui!

Está
faltando
dinheiro!

!

E aí Gabriel?
Fala com o
papai!

26

!

Eu queria tá mais
perto, mas vou na sua
casa pra você e sua
mãe me tratarem mal?

Eu não trabalho ainda! Estou
terminando o colégio! Com o
ensino médio eu acho um serviço
legal, mas tem que ter paciência!

27

E eu que nem posso
estudar? E tudo isso
porque você não quis
usar camisinha!

29

28

Pílula não previne contra
doenças. A médica do posto
falou e lá você concordou...

Você é muito
estressada!
Devia ter tomado
pílula então!

32

Falando sério, se você não
trabalha pede ajuda para os
seus pais, sei lá! No trabalho
da minha mãe falaram de uns
programas de governo que
ajudam. Corre atrás disso!

30

Que saco...

!

Vou
procurar
saber...

31

Ele vai terminar o
ensino médio esse
ano! E eu aqui...

33

34

5

A briga com Cláudio mexe com Fabiana. Ela resolve procurar a escola.

Fabiana ! Que
surpresa! Como
está o neném?

O Gabriel está
ótimo!

Pois é. Eu estou
pensando em
voltar a estudar.

35

36

Que bom !

Mas eu não queria deixar de
amamentar o Gabriel, e eu
também já perdi mais de um
mês de aula. Como vai ser?

37

!
Para continuar a amamentar você pode
tirar leite do seu peito e deixar em casa
para a sua mãe dar de colherinha pro bebê,
enquanto você estiver na escola. A médica
do posto pode te ensinar a fazer isso.

38

6

Mas e as aulas que
eu já perdi? A escola
vai me ajudar?

Isso a gente vai
ter que ver... Mas
não desanime!

39

A professora Elaine resolve conversar sobre o caso de Fabiana com a diretora.

Sandra?
Posso entrar?

40

Lembra da
Fabiana da
turma 1002?

Nossa, mas ela
já perdeu dois
meses de aula!

Uma que teve
bebê há um
mês e pouco?
Essa mesma.
Ela quer voltar
pra escola.

42

E se ela ficasse
devendo esse
bimestre?

41

...a gente passa ela de
ano e ela faz as provas
referentes às matérias
que perdeu no outro ano.

Bom, só a Fabiana veio me procurar.
Mas na verdade acho que todas
mereciam ser ajudadas. A gente
quando fica grávida não tem licença?
Por que elas não podem ter?

44

Nisso você
está certa...
Você está criando uma
exceção. O que eu faço
com os outros quatro
casos iguais que tem
aqui na escola?

43

!

7

Dá licença
professora?

E então

45

Fabiana volta a estudar.

46

Vamos fazer um
trabalho em duplas.
Arranjem seus pares!

Pode entrar.

47

48

49

Você faz
comigo?

50

FIM...
8
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