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Os Bolechas están a pasar uns días
en Lugo, na casa do seu amigo Froilán.
De paso, van coñecer a súa escola.

–Hoxe é o aniversario do meu
mestre Antonio. Voulle regalar unha
maceira para que a plante na horta.
Vai ser o presente máis orixinal!

Tatá e Chispa quedan na casa con
Noa, a irmá de Froilán, e mais coa
súa cadela Aurelia.

AVENIDA
DE MAGOI



Froilán e os seus hóspedes van á
escola polo vieiro escolar, con
cadanseu chaleco reflector.

–Eu vou sempre por este vieiro coas
miñas amigas e amigos da escola. Xa
os veredes. Chámanse Charo, Antón
e Moncha.

–Que se lles ocorrería a eles para
regalarlle ao mestre? –pregúntase Pili.

–Un dinosauro de mascota,
seguro –búrlase Braulio.
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AVENIDA
DE MAGOI



Charo xa está a esperar no parque
infantil que hai ao pé da súa casa.

–Ola, Charo. Que fas con esa
maceira? –pregunta Froilán, amolado.

–Queeeee?

A Charo hai que berrarlle, porque
leva sempre os auriculares altísimos.

–Digo, que fas con esa maceira?

–Ah! Voulla regalar ao mestre.

Outra maceira? Vaia chasco!
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AVENIDA
DE MAGOI



Alá está o Antón a leriar cunha
veciña. El tamén vai polo vieiro escolar
e entretense falando mentres espera
polos colegas. Fala coa panadeira, co
carteiro, coa tendeira, co varredor...

–Gústavos a maceira que lle vou
regalar ao mestre Antonio, para que
plante na súa horta? –di o pequeno.

–Ei! Outra maceira? Vai ter tres
maceiras iguais! A miña, a de Charo e
mais a túa –di Froilán, amoladísimo.
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AVENIDA
DE MAGOI



Antón cruza cando oe o rechouchío
do semáforo, porque ten baixa visión.
O rechouchío é o mesmo que o boneco
verde: chuí, chuí, chuí...

–Parece un paporrubio –di Carlos.

–Ou unha galiña –di Sonia.

–Unha galiña? Como vai ser unha
galiña? As galiñas fan cocorocó... Non
chuí, chuí, chuí –retrúcanlle os outros.

Charo non oe nada, porque leva os
auriculares altísimos.
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AVENIDA
DE MAGOI



Máis adiante, sae Moncha a fume
de carozo da súa casa.

–Non oín o espertador –di a nena.

Ergueuse tarde e coas présas
esqueceu vestirse.

–Teño que volver á casa, vestirme,
lavarme, peitearme, almorzar, poñer
o chaleco reflector, coller a mochila...
Ah! E o presente do mestre!

–Pois apura, que é tarde! –retrúcanlle
os outros.
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RONDA
DE FINGOI



A Moncha trae outra maceira! O
mestre xa vai ter catro maceiras para
a súa horta! Froilán está chafadísimo.

No paso de peóns, a policía toca o
chifre para que ninguén pase, mentres
retiran un coche avariado. Pero Charo
continúa. Ela non oe o chifre.

–Para, Charo! –bérranlle.

Pero Charo non oe porque leva os
auriculares altísimos.

–Chaaaaaaro, paraaaaa! –porfían.
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RONDA
DE FINGOI



Froilán, Charo, Antón, Moncha e
mais os Bolechas continúan polo
vieiro escolar. Xa falta pouco para
chegaren á escola.

–Alto! Estamos nun paso de
peóns –berra o Antón.

Antón ten baixa visión, pero
distingue os pasos de peóns pola cor
vermella rechamante que teñen nas
beiras e tamén polas marcas
avultadas que hai no chan.
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RÚA
ILLA DE MAN



Os viandantes xa están cerca da
escola, mais teñen problemas.

–Ei! Aparcaron os coches na
beirarrúa. Agora non podemos
pasar –protesta Moncha.

Todos os días o mesmo. As nais e os
pais levan os fillos en coche á escola
e ocupan todo. É mellor ir a andar
por un vieiro escolar ou en autobús.
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RÚA
ROI XORDO



O mestre Antonio recibe as maceiras
encantado. Non lle importa que sexan
repetidas. Vainas plantar na súa horta
e cando medren fará a torta de mazá
máis grande do mundo!

–E vouvos convidar a todos a
merendar torta de mazá –di el.

Parabéns no teu día,
mestre Antonio, querido,
moitas felicidades,
moitos anos de vida...

Cántanlle os presentes.
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RÚA
ROI XORDO
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Os vieiros escolares son
camiños seguros para ir
da casa á escola e da

escola á casa.

Polo vieiro escolar
debemos de levar posto o

chaleco reflector.

Cos auriculares postos
non oímos o que falan as
nosas amigas e amigos,
nin o que pasa na rúa.

Falar coa xente e camiñar
é moi divertido e san.
Moito máis que ir en

coche.

Os pasos de peóns con
semáforo crúzanse só
cando o boneco está

verde.

As persoas con baixa
visión cruzan cando soa o
rechouchío do semáforo.



Carlos Loli Pili Braulio Sonia Tatá

Chispa Mamá Bolechas Papá Bolechas Avoa materna
Balbina

Avó materno 
Marcelo

Avoa paterna 
Flora

Avó paterno 
Emiliano

Curmá Sarela Curmá Ying Curmán Kofi Tía Camila Tío Lisardo

Lusco Fusco Curmá Saladina Tía Lupa Tío Agostiño
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Os Bolechas están en Lugo, na casa do seu 

amigo Froilán, e van á súa escola polo vieiro 
seguro e con cadanseu chaleco reflector.
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