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Personagens

É uma menina 
moderna, culta, que 
busca sempre estar 

acima da média 
embora seja super 
estudiosa, não é 
nada popular. Por 

conta de sua 
timidez, possui 
poucos amigos, 

porém, amigos de 
verdade.

Gabriela
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É um garoto 
descolado, se mantém 
sempre na média. É 
bonito e vive cercado 

de meninas.
Um dos principais 

jogadores do time de 
futebol da escola, vive 

cheio de amigos.
Uma coisa que ele não 
sabe é que é a grande 

paixão de Gabriela.

Oliver
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Quinta, 7 de Novembro
Não acredito que o fim de semana 

acabou. Sinceramente, para quê existe 
segunda-feira? A única coisa boa é que 
hoje terá aula de química e o lindo do 
Oliver vai estar lá. Aquele 
sorriso ilumina meu dia.
 Como sempre, chego cedo 
no colégio e tenho que 
esperar a Carla chegar.
Isso que dá ter uma amiga 
"atrazilda".
O pior é que ela mora 
praticamente ao lado da 
escola!
Chega atrasada por pura 
preguiça.
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Me cansei de espera-la e entrei na 
sala. Ela chegou e se sentou ao lado da 
Bianca, não  entendi por que tinha me 
deixado sozinha mas… tudo bem. No 
início da aula de química fiquei sozinha, 
até que o Oliver chegou, e o único lugar 
vazio era do meu lado. Meu sorriso ficou 
enorme e foi impossível não perceber 
minha alegria.
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Foi definitivamente o aula de química 
mais especial da minha vida! Nesse dia 
o professor Jackson falou sobre o tema 
Bases, passou um trabalho em dupla. Eu 
sabia que o dia estava perfeito de mais, 
então não me enchi de esperanças pois 
tinha certeza que o Oliver não ia nem 
sequer pensar em me propor que fosse 
sua dupla. 

Estava pegando os meus livros 
quando Oliver me chamou e perguntou 
se eu queria fazer o trabalho com ele , 
confesso que quase dei um daqueles 
gritinhos, mas me controlei e disse sim. 
Então, marcamos para fazer o trabalho 
depois da escola na minha casa.  
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Assim que cheguei em casa fui me 
arrumar, tudo precisava estar perfeito 
pra quando ele chegasse. Terminei de me 
arrumar e pedi para a minha mãe fazer 
um lanche pra nós dois. Esperei mais ou 
menos umas duas horas até que a 
campanha tocou, fui correndo abrir a 
porta. Ele estava maravilhosamente 
lindo!
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Confesso que não sabia o que fazer. 
Mas ai me lembrei que tinha que fazer o 
trabalho sobre bases. Perguntei a Oliver 
se ele tinha estudado, ou pelo menos 
pesquisado sobre o assunto. Como eu já 
sabia, ele não fez nada disso. Então tive 
que fazer o que eu fazia de melhor, 
ensinar química. 

Primeiro disse pra ele que para 
formar uma base era preciso unir um 
Cátion a um Hidróxido. Ele ficou com uma 
cara do tipo: “o que você disse ? “. Então 
achei melhor fazer no caderno um 
exemplo pra ele entender. Expliquei que o 
cátion era positivo e que o Hidróxido era 
sempre negativo. 
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Usei como exemplo o Ca (Cálcio). 

Ele disse que tinha entendido. Oliver 
me perguntou como é que eu saberia 
sem esse processo todo se isso era 
uma base. Então respondi para ele que 
era por que tinha o Hidróxido (OH), toda 
base tem que ter Hidróxido. Ele ficava 
tão fofo quando estava com dúvida… 
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Oliver me perguntou como é que eu 
conseguia  decorar o nome dos elementos, 
eu disse que tinha um tática bem legal. 
Usei como exemplo a família do Cálcio (de 
novo).

Bebi

Magnésio

Na casa

Do senhor

Bário

Rádio
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Oliver soltou uma ligeira gargalhada. 
Fiquei um pouco envergonhada, pois 
pensei que ele achara essa técnica meio 
boba e infantil, porém, ele adorou. Por 
volta das nove horas, minha mãe veio 
nos avisar que o pai do Oliver havia 
ligado para dizer que já estava lá fora 
esperando por ele. Estávamos nos 
despedindo até que suas mãos tocaram 
as minhas. Com os dedos entrelaçados e 
meu coração batendo mais forte do que 
nunca, ele disse a aquela frase que toda 
garota sonha em ouvir, “Quer namorar 
comigo?”. Fiquei completamente estática, 
não conseguia dizer uma palavra até 
que… ELE ME BEIJOU!
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O meu namoro com o Oliver parece 
até com uma base. Ele é o Cátion: 
alegre , brincalhão, lindo... O lado 
positivo do nosso relacionamento. Já 
eu sou o lado negativo né, o hidróxido. 
Mas juntos fazemos uma casal 
perfeito.
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Ficha Técnica
Lincoln Costa / Roteiro

Lohaine Moraes / Roteiro
Cleber Castro / Roteiro
Leticia Gomes / Arte
Hosana Weirich / AAF

David Castro / AAF


