
Regra: O pior aluno da escola jamais 

lê livros. O fato de adquirir este 

exemplar já demonstra que você está 

disposto a ser rebelde até com essa 

regra, pois o pior aluno é um pirata que 

navega destemidamente pelos mares 

da chatice do oceano poluído chamado 

“escola”.
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Gostaria de dedicar este livro a todos os professores e 
mestres que, ao longo da minha vida, acreditaram em 
mim...

… mas mesmo se esses caras existissem, acho que não 
aprovariam tal livro.

Pior aluno_NOVAFICHA.indd   5 8/23/10   5:57:53 PM



matrícula ... 8

rematrícula! ... 15

Liçao nº 1: Colar na prova ... 17

Liçao nº 2:  Entregar a prova em branco ... 25

Liçao nº 3: Tirar nota baixa ... 29

Liçao nº 4:  Copiar o trabalho da internet ... 33

Liçao nº 5:  Fazer o trabalho um dia antes 
da entrega ... 37

Liçao nº 6: Nao estudar ... 41

Liçao nº 7:  Nao fazer o dever de casa ...44

Liçao nº 8: Chegar atrasado à escola ... 50 

Liçao nº 9: Dormir na sala de aula ... 55

Liçao nº 10: Matar aula ... 61

Liçao nº 11:  Criar uma doença convincente ... 67

Liçao nº 12: Nao participar da aula ... 70

Liçao nº 13: Fazer bagunça na sala ... 73

Pior aluno_NOVAFICHA.indd   6 8/23/10   5:57:54 PM



Liçao nº 14:   Visitar a diretoria ... 78

Liçao nº 15: Nao ajudar os colegas ... 95

Liçao nº 16: Colocar apelidos nos colegas ... 99

Liçao nº 17:  Jogar a culpa no outro ... 104

Liçao nº 18: Brigar com os colegas ... 107

Liçao nº 19:  Pegadinhas com os  
funcionários da escola ... 112

Liçao nº 20: Espalhar fofoca na escola ... 118

Liçao nº 21:  Manter uma dieta nao saudável ... 121

Liçao nº 22:  Nao zelar pelo material escolar ... 126

Liçao nº 23:  Nao ler livros ... 130

Formatura ... 132

uma carreira brilhante pela Frente ... 135

o grande livro dos pequenos planos ... 139

O autor ... 167

Pior aluno_NOVAFICHA.indd   7 8/23/10   5:57:57 PM



A escola exige que todos os seus alunos se comportem 
como os grandes gênios da humanidade. Ela quer que você 
estude o tempo todo como Isaac Newton, que forneça 
respostas corretas como Albert Einstein, e que fi que 
quietinho em sua cadeira como Stephen Hawking.

Isso não lembra algo?

Parabéns! 
Você ganhou um 

biscoitinho!

Faça 
silêncio na 

sala de aula!

Finja-se 
de morto!

Role!

Deite-se!

Use o 

uniforme 

alinhad
o!

Decore
 

toda a
matéria!

Ca
lça

 b
or

ra
da

!
Ra

bo
 e

nt
re

 a
s 

pe
rn

as
!

Parabéns! 
Você tirou uma 

nota azul!
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A diferença entre um cão treinado e o melhor 
aluno da escola é que, se o segundo cheirar o 
traseiro das coleguinhas, será suspenso.

O pior aluno da escola não quer uma estrelinha de bom 
menino em sua roupa. Ele sabe que quem usa estrela é 
xerife, e enquanto o xerife só quer pegar marmanjo para 
levar para a cadeia, o caubói fora da lei pega a mulherada 
para levar para casa.

(a)  Um milionário que conseguiu ter sua mansão e seu 
carrão, mas que anda sempre com a cara fechada 
porque está preocupado com as suas obrigações; 
e que ajuda todo mundo e mesmo assim ainda tem 
de lidar com os boatos homossexuais que inventam 
a seu respeito.

Resumindo: 

Ser o melhor 
aluno da escola 
é para os fracos.

Parabéns! 
Você ganhou um 

biscoitinho!

Parabéns! 
Você tirou uma 

nota azul!
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(b)  O cara que faz o que quer, à hora que quer, e está 24 
horas por dia com um sorriso estampado no rosto.

Se você assinalou a alternativa B, parabéns! Você prefere 
ser o Coringa do que o Batman! Esse é o primeiro passo 
para se tornar o pior aluno da escola.

A base disso tudo não é a desobediência, e sim a 
constatação: 

 

Essa é a única forma de propagar o caos, desafi ar os 
limites e quebrar as regras sem se quebrar. Digo isso 

O estudante nota 0 exemplar aguenta 

bravamente a patrulha dos 

certinhos, tira de letra as puniçoes, 

terá em sua sala de troféus as mais 

variadas advertências, suspensoes e 

objetos que afanou no colégio, e se 

tornará uma lenda para as 

próximas geraçoes escolares. 

Por que 
devo obedecer?
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porque algumas regras não devem ser questionadas. 
Uma delas é: “Não pule da janela da classe se ela fi car no 
terceiro andar”. Já quebrei essa regra uma vez. E as duas 
pernas junto com ela. 

Mas algumas regras devem ser questionadas pelo simples 
prazer de desobedecê-las. 

por que devo me vestir igual aos outros alunos se não sou igual a eles? 
por que não posso 

consultar o livro na 
hora da prova, se ele 
foi escrito para isso? 

por que não posso colocar uma barata na cueca do professor, se aquilo se assemelha ao habitat natural da bichinha?
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