
Conselhos da PSP

- Nunca partilhes na internet o teu nome, morada de casa ou escola, ou fotografias em que        
apareçam algumas destas coisas;
- Aceita apenas amizade de pessoas conhecidas, depois de falares mesmo com elas;
- Nunca combines nenhum encontro pela internet;
- Nunca digas quando vais estar fora de casa, num dia normal ou durante as férias.

Contactos dos Agentes Escola Segura

 Nome: ____________________________
 Nome: ____________________________
 TLM:    ____________________________

Dá uma ideia tua para juntar às do FALCO

 ________________________________________________
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- Não é bem assim! Às  vezes, existem pessoas más que fingem ser outras.
- Como é que sei se são más ou estão a fingir!? - perguntou o Igor assustado.
- Nem sempre podes saber... por isso é que só deves pedir ou aceitar amizade de quem 
conheces! 

No final, o FALCO enviou uma nova mensagem:
- Igor! Vejo que mudaste as tuas informações e retiraste as fotografias! Muito bem! Falta 
apenas mais um cuidado. Os encontros com os teus amigos só devem ser combinados por 
telefone! Nunca por e-mail!
- Sim FALCO! Eu vou ter mais cuidado no futuro! – Prometeu o Igor.

No dia seguinte, quando se encontraram na escola, o Igor contou-lhes a conversa que tinha 
tido na internet com o FALCO. Todos concordaram que, mais importante que ter muitos 
amigos na internet, é ter bons amigos para brincar na escola. E sairam a correr para o pátio, 
fingindo construir as suas tendas antes da próxima 
tempestade, enquanto as cabras da montanha 
os espreitavam entre as rochas.
- Méééé!
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Era uma ideia engraçada, mas todos eram amigos uns dos outros. Assim iam empatar. 
- Então vamos contar com os amigos que temos na internet! - Sugeriu a Ana. 
- Sim, sim! - Disseram todos. 

Após as aulas, os meninos foram rapidamente para casa. O Igor foi dos primeiros a sair! O 
que é que ele estaria a preparar? Depois de abraçar os pais, sentou-se sozinho em frente ao 
computador para iniciar o seu plano secreto... 
- Vou arranjar todos os amigos que conseguir na internet e amanhã de manhã, quando 
chegar à escola, vou ganhar o concurso!
Clic para aqui, clic para acolá, o Igor começou, imprudentemente, a convidar e aceitar ser 
amigo na internet de todas as crianças que apareciam. - Afinal, como nem sequer nos 
conhecemos, não há problema! É tudo a fingir! – dizia para si mesmo.

Adicionou amigos com nomes engraçados, com fotografias esquisitas ou imagens de 
super-heróis espetaculares! Mas, lá pelo meio, descobriu o FALCO.
- Bom, se o FALCO está aqui, de certeza que não é perigoso! – Pensou e clicou para pedir 
amizade. Assim que foi aceite, chegou-lhe uma pergunta:
- Olá Igor. Estás a gostar da escola mesmo ao pé da esquadra?
Uau! O FALCO estava mesmo a falar com ele! Até sabia em que escola é que andava! O Igor 
deu uma resposta apressada e a seguir veio nova pergunta: 
- E como estão a correr os treinos de futebol? 
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Coleção: Eu Faço como Diz o FALCO
1 - Os Meninos e o Sr. E
2 - A Ana no Labirinto das Compras
3 - Um Susto de Campaínha
4 - As Três Primeiras Pedaladas
5 -A Pulseira das Conchas
6 - O Passeio do Anastácio
7 - O Baltazar Aprende a Lição
8 - Os Cliques da Maria
9 - Igor e o Concurso da Amizade
10 - Um presente Doce 
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Colaboração Especial: Mónica Cabrita
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FUNDAÇÃO

Para colorires:

IGOR E O CONCURSO DA AMIZADE

Que algazarra que estava nos corredores da escola!
- Espreita... espreita pela janela! Olha como chove! - disse a Ana quando saiu da sala.
- E faz tanto frio! - Comentou o Anastácio. 
Ainda estávamos no inverno e por isso as brincadeiras tinham que ser debaixo do telheiro. 
Os meninos imaginaram ser um grupo de alpinistas a escalar uma montanha, em que o 
vento soprava tão forte que quase os fazia cair entre as rochas.
- Cuidado! - gritava o Igor - Agarrem-se bem uns aos outros! Esta tempestade está muito 
forte!

E fingiam estar unidos por cordas enquanto agarravam os casacos uns dos outros. Só um 
grupo de cabras da montanha parecia não se importar com as rajadas frias que gelavam a 
cara e as mãos dos nossos aventureiros. De repente, o Diogo avisou: - Olhem alpinistas! 
Um sítio para montarmos as nossas tendas! 
- Boa! E agora, o que vamos fazer? - Perguntou o Baltazar. 
- Já sei! - Exclamou a Maria. - Cada um de nós vai fingir que constrói uma 
tenda. Ganha quem arranjar mais amigos 
para a encher.
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Extraordinário! O FALCO até sabia que ele treinava futebol! O menino estava muito 
admirado. Mas a seguir, nova pergunta:
- E sempre te vais encontrar com os teus amigos amanhã, no cinema?

O Igor começou a desconfiar. Já eram perguntas a mais!
- FALCO! Como sabes tantas coisas sobre mim? És um espião? – Perguntou. 
- Não! - Respondeu o FALCO - Descobri isso tudo através da tua internet e, como eu, 
qualquer outra pessoa pode ver. Os teus pais sabem que estás no computador neste 
momento?
- Mais ou menos! - escreveu o Igor. - O pai disse-me para esperar por ele, mas eu queria 
ganhar o concurso e por isso vim mais cedo!
- Pois, mas tens de ser mais prudente!

Entretanto chegou o pai e, vendo a conversa com o FALCO, explicou ao Igor como tudo 
acontecia.
- Repara bem nas tuas fotografias que estão na internet.
Ao ver com atenção, o menino reparou que na sua fotografia tinha vestido uma camisola da 
escola. - Então foi assim que o FALCO descobriu!... - Fotografia apagada! - E o futebol? - Pois 
claro! A mensagem a dizer que eram os melhores! O nome da equipa tinha de sair! 
- Tens tantos amigos novos Igor! São todos da tua escola? - perguntou o pai.
- Não pai, nem os conheço. Mas como são crianças... não faz mal! 
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