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A vingança dos alunos com os professores: 

Porque os alunos não gostam dos professores? 

Pra começar os professores passam dever de casa (mas que tipo de ser humano 

passa dever de casa). 

Além disso, eles batem na lousa quando nós, alunos, estamos nos usufruindo de uma 

das nossas mais brilhantes ideias para enrolar os professores, ou seja, a conversa. 

Sim, essa é uma das nossas armas mais fascinantes, afinal, eles nem desconfiam da 

nossa real intenção. 

Piada momentânea para descontração dos leitores: 

Na classe a professora questiona os alunos: 

- Maria o que a ovelha dá? 

- Ela dá lã professora. 

- Correto. Pedrinho o que a galinha dá? 

- Ovos professora. 

- Correto. Joãozinho o que a vaca dá? 

- Dever de casa. 

Os hábitos de antigos professores: 

Antigamente tínhamos um “certo” professor que a cada 1 minuto ele subia o zíper 

da calça, e a cada 30 segundos conferia ele. 

Mesmo em provas de consulta ele as terminava em contagem regressiva em voz 

alta. 10... 9...8...7...6...5... 

Também tínhamos uma “certa” professora que em todas as aulas vinha sempre com 

o mesmo moletom azul rasgado. 

Retiramos alguns comentários extras para respeitar a privacidade dos atos de 

determinados professores. 
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As coisas boas e ruins da parte da manhã e tarde: 

Coisas boas da parte da manhã: 

Você tem a tarde inteira para dormir, dormir, dormir, jogar no PC, dormir, etc. 

Você não precisa encarar os professores afinal na parte da manhã você pode 

dormir mais. 

Coisas ruins da parte da manhã: 

Você acorda todo o dia como se tivesse levado um soco do próprio travesseiro. 

Você interrompe o seu sono para dormir mais. 

Coisas boas da parte da tarde: 

Você não acorda como se tivesse levado um soco do próprio travesseiro, ou cai da 

cama com o seu despertador diariamente. 

Você não precisa interromper seu sono em momento algum da parte da manhã. 

Coisas ruins da parte da tarde: 

Se você for um bom aluno irá precisar fazer as lições da tarde durante a noite. 

Você irá encarar os professores a tarde toda, acredite essa é a pior noticia que 

poderíamos te dar. 
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PS: Nós sabemos que os gráficos não são muito interessantes ou legais, mas nós 

tivemos que fazer um, então, só para que fique claro: É um gráfico bobo mesmo. 


