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Projeto de Leitura  “Traças, traços e tranças”

O Projeto “ Traças, traços e tranças” da Escola Criarte busca 

desenvolver o gosto pela leitura e compartilhar os conhecimentos e 

dúvidas que os livros inserem na nossa rotina. Ler requer envolvimento, 

exige concentração e o desenvolvimento de funções que, quando 

desenvolvidas, atuam de forma positiva na formação da pessoa crítica. 

“O ato de ler requer incentivo, o hábito de ler requer gosto, 

prazer de ler, desejo e curiosidade. E isso é valido para leitores mirins, 

juvenis e mais experientes; quem nunca leu o final da história de um 

bom livro em razão da ansiedade e curiosidade provocada pela leitura 

prazerosa? O prazer de ler está interligado não somente à necessidade 

da leitura, mas à aproximação estabelecida entre o sujeito leitor e o 

fascínio da obra literária.

A amplitude do mundo da leitura é tão grande quanto a nossa 

capacidade de pensar. Ler, produzir, criar, compreender, interpretar, 

ouvir e contar histórias são pequenas centelhas do que a leitura pode 

proporcionar. Ao homem fica a tarefa de ressignifar os mecanismos de 

acesso à leitura e o redesenho de seu próprio papel na sociedade 

moderna, o de capacitar o leitor a descobrir a si mesmo, e de aprender a 

incrível e perene arte de ler a vida e de compreender as entrelinhas que 

movem o mundo (Giuliano Freitas, Equipe Brasil Escola, 2018)

Uma das competências de Linguagens para o Ensino Fundamental, 

segundo a nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular) está 

diretamente ligada à leitura como uma das práticas de linguagem e é 

tomada em um sentido mais amplo que o texto escrito e ainda busca a 

articulação entre a diversidade, complexidade textual.

Sendo assim, o projeto de leitura “Traças, traços e tranças”,  

destinado a alunos de 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental é desenvolvido 

durante o ano letivo, em diferentes e diversas práticas que resultam este 

trabalho de coletânea de textos de gêneros diversos.  As traças devoram 

livros. Como elas, nosso objetivo principal é despertar o gosto pela leitura 

atenta, crítica e habitual. Os traços são as impressões que cada leitor 

absorve da mesma leitura. Um texto, depois de divulgado, mantém a 

fidelidade às estruturas gramaticais, mas abre-se às interpretações
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individuais de seus leitores. E tranças são construídas a partir das 

impressões de cada um; não apenas ler, mas ter a capacidade de 

compartilhar as impressões das leituras e criar, a partir das mesmas, é 

competência da espécie Homo sapiens sapiens. 

Na primeira etapa do projeto, os alunos foram  instigados, pelas 

professoras, a fazer a leitura de um determinado título, ou de um título 

livre, no caso da caixa de leitura. Dado o prazo para a ação, que varia 

conforme a série, a partilha do mesmo é feita por meio de atividades de 

interpretação que podem ser individualizadas, ou em grupo. Para a 

conclusão, os alunos são convidados a “trançar” o que apreenderam da 

leitura. Esta etapa também foi construída com atividades, registros, 

painéis, paródias, reescrita de textos e provas que foram apresentadas ao 

longo do ano letivo. 

Este livro contempla produções dos alunos com o mínimo de 

intervenção por parte das professoras para garantir a particularidade dos 

seus autores. Sabemos que há construções que fogem ao padrão culto da 

gramática normativa, mas este não foi nosso principal objetivo. 

Esperamos que seus leitores desfrutem do encantamento que cada um de 

seus sujeitos imprimiu ao seu trabalho.

 Boa leitura! 

Sílvia Zúniga Menegassi

Coordenadora Pedagógica. 
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2º ano
A / B

Professora: Ana Paula Bergo





A história de Malala Yousafzai ficou conhecida pelos alunos  do 2º 
ano “A” e “B” a partir do livro “Malala e seu lápis mágico”, fazendo parte 
do projeto “Traças, traços e tranças”. Os educandos escreveram sobre o 
que querem modificar, com seu lápis mágico e acrescentaram sua 
ilustração para o seu desejo de mudar a realidade que vivem.  

Quando era apenas uma menina, Malala vivia no Paquistão e o seu 
maior desejo era ter um lápis mágico. Mas quando seu direito à educação foi 
colocado em perigo por homens que acreditavam que meninas não 
deveriam ir à escola, Malala percebeu que a sociedade em que vivia 
precisava de mudanças imediatas. Só então ela foi capaz de enfrentar 
grandes obstáculos até encontrar dentro de si a força e as ferramentas 
necessárias para mudar o mundo.  

Por meio da leitura deste livro, podemos mostrar a nossos alunos 
que, embora pequenos, também podem ser ouvidos. Na realidade, 
devem usar o poder da voz para lutar por um mundo melhor. Sempre 
acreditamos que as principais mudanças do mundo começam na infância. 

Além disso, a maior lição é de que, mesmo ainda pequenos meninos 
e meninas podem alçar sua voz, para lutar por um mundo melhor, sem 
diferenças entre homens e mulheres, ou ricos e pobres. As crianças 
também podem ser incentivadas a lutar por oportunidades iguais para 
todos. Assim como conhecemos quem é Malala, cada aluno descreveu 
sobre quem são e em seguida o seu desejo com o lápis mágico. 

 Esperamos contribuir na formação de leitores de todas as faixas 
etárias, com  uma análise da nossa sociedade e no que podemos mudar o 
meio em que vivemos para transformá-lo, pouco a pouco em um lugar 
melhor, nos solidarizando com a dor do outro, sendo gentil com suas 
necessidades.

“Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar 
o mundo” Malala Yousafzai.

 

Professora Ana Paula Bergo da Silva 

2º ano 2019

Malala e seu lápis mágico
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Sou a Alice Tokikawa, tenho oito anos e sou aluna do 2º ano “B”, da 

Escola Criarte, localizada em Maringá, no estado do Paraná, no país Brasil. 

Com meu lápis mágico eu falaria para as pessoas da nossa cidade  

cuidarem dela sem jogar lixo pelas ruas e rios, para isso, colocaria muitos 

cartazes espelhados pelas ruas, relembrando a todos sobre esse cuidado 

que devemos ter.

Me chamo Bernardo Meireles Gomes, minha idade é de oito anos 

e estudo na Escola Criarte no 2º ano “B”. Se eu tivesse um lápis mágico, 

igual ao que a Malala queria, eu ajudaria as pessoas doando comida e 

casas para quem não tem, para isso, eu pediria ajuda para os adultos, que 

moram perto da minha casa para doarem o que não usam mais e ajudaria 

os desempregados a conseguirem emprego.  
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Meu nome é Cledson Junior Pimentel Baptista, tenho seis anos, 

estudo na Escola Criarte e sou aluno do 2º ano “A”, turma de 2019. Se eu 

tivesse um lápis mágico, eu mudaria os corações das pessoas maldosas para 

que não tivessem assaltos, pediria emprego em lugares diferentes para que 

eles não roubassem mais ninguém e assim teriam seu próprio dinheiro.

Me chamo Davi Felipe Borniotto, sou aluno do 2º ano “A” da 

Escola Criarte. Com meu lápis mágico, ajudaria as pessoas de coração ruim 

a não maltratarem pessoas do bem, pediria ajuda para as empresas para 

que contratassem esses seres humanos a serem pessoas melhores no seu 

dia a dia, sem armas ou maldade. 
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Sou o Davi Lima Schmitt, eu estudo na Escola Criarte e sou aluno do 

2º ano “B”, do ano de 2019. Com meu lápis mágico eu ajudaria todo mundo 

que precisa de comida e água. Pedindo doação para meus vizinhos e 

pessoas de outros bairros e depois irmos em cada pessoa que precisasse 

desses alimentos para entregar. 

Meu nome é Enrico Monteschio de Souza Lunardi, tenho sete anos 

e sou aluno do 2º ano “B” da Escola Criarte, na cidade de Maringá. Eu queria 

transformar com o meu lápis mágico as pessoas pobres em ricas. Quando eu 

tiver muito dinheiro eu vou dividir com as pessoas que moram nas ruas para 

que tenham roupas e uma casa.
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Me chamo Francisco Aguilar Galvão, tenho sete anos, estudo na 

Escola Criarte que fica localizada na Rua Campos Sales, nº 1253 na cidade 

de Maringá e eu faço parte do 2º ano “A” do ano de 2019. Se eu tivesse um 

lápis mágico eu ajudaria as pessoas que estivessem sofrendo dando 

comida e roupas. Eu iria passar entregando as doações para essas pessoas 

que moram na rua.

Eu sou Gabriel Romão dos Santos e estudo na Escola Criarte, no 

2º ano “B” de 2019. Com meu lápis mágico eu quero tirar as armas das 

pessoas de mau coração. Eu  pediria para que as fábricas não fizessem 

armas e sim roupas para quem passa frio na rua.
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Sou o Henrique Akihiro Umemura, tenho sete anos e sou aluno do 

2º ano “A”, 2019, da Escola Criarte. Se eu tivesse um lápis mágico, eu 

mudaria a poluição e os ladrões. Eu iria fazer um projeto para os ladrões 

fazerem uma faculdade e cartazes espalhados pela cidade para que as 

pessoas não poluíssem mais. 

Me chamo João Guilherme Fregoneis Miltenburg, sou do 2º ano 

“B”, da Escola Criarte, que fica em Maringá-Paraná-Brasil. Eu faria com o 

meu lápis mágico, muitas construções de casas para doar as pessoas mais 

necessitadas, arrecadando dinheiro e doações para construir as casas. 



19TRAÇAS TRANÇAS

Sou a Laura Tokikawa, minha idade é de oito anos, sou aluna do 2º 

ano “B”, de 2019, da Escola Criarte, que fica na cidade de Maringá no 

Paraná. Com meu lápis mágico eu ajudaria as pessoas pobres a 

encontrarem um emprego e também as meninas que moram no país da 

Malala a terem a escola só para meninas poderem estudar. 

Meu nome é Lucas Balthazar Tupan Beatriz, estudo na Escola 

Criarte e faço parte do 2º ano “A”, de 2019. Se eu tivesse um lápis mágico 

eu mudaria a vida da minha família, livrando dos perigos, protegendo 

dos bandidos. 
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Sou a Luiza Mocci Silva e eu estudo na Escola Criarte. Com meu lápis 

mágico, eu ajudaria todo mundo, doando roupas que não usamos mais e 

deixando todo mundo estudar, meninos e meninas, eu faria igual a Malala 

para que todos possam ter os mesmos direitos.

Me chamo Matheus Perina do Prado, tenho sete anos, estudo no 

2º ano “A” da Escola Criarte do ano de 2019, que fica na Rua Campos Sales, 

nº 1253 na cidade de Maringá. Com um lápis mágico eu daria uma televisão 

para todas as crianças, para elas colocarem no seu quarto, pedindo ajuda 

para as indústrias doarem essas televisões.
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Sou Murilo Ferreira de Oliveira, tenho sete anos, estudo na Escola 

Criarte no 2º ano “A” do ano de 2019, localizada em Maringá no Paraná. Se 

eu tivesse um lápis mágico eu queria mudar as crianças que são pobres e 

que tivessem uma família.

Meu nome é Murilo Godinho Minetto, tenho sete anos e vou fazer 

8 nesse ano. Estudo na Escola Criarte e sou do 2º ano “A” de 2019. Com 

meu lápis mágico eu acabaria com a poluição do ar, pedindo para as 

indústrias pararem de poluir tanto o nosso ar.
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Eu me chamo Rafael Henrique dos Passos Esperança, sou do 2º 

ano “A” da Escola Criarte. Se eu tivesse um lápis mágico eu daria uma casa 

para os moradores de rua e comida para eles, e pediria ajuda para o 

prefeito doar casas para eles.  

Sou o Raul Sundfeld Penido Moreira, tenho sete anos e estudo na 

Escola Criarte no 2º ano “A” de 2019. Com meu lápis mágico eu tiraria a 

poluição do ar e pediria para as pessoas andarem menos de carro, não 

fumar e evitar cortar árvores para que nosso ar seja menos poluído.  .
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Meu nome é Valentina Sebastião da Silva, tenho seis anos e 

estudo no 2º ano “A” da Escola Criarte. Se eu tivesse um lápis mágico, 

igual a Malala, eu ajudaria as pessoas que moram na rua e os animais 

com as patas quebradas eu levaria ao veterinário para que eles 

cuidassem desses animais. 





3º ano
A / B

Professoras:
Paula Tanaka e Daniela de Pierri
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Os textos a seguir foram frutos do trabalho envolvendo a unidade 

5 do livro didático, que aborda sobre as principais características 

do gênero textual autobiografia. Após o conhecimento acerca 

deste gênero, com auxílio das professoras Daniela Pierri e Paula 

Tanaka, os alunos produziram seus próprios textos revelando 

histórias sobre alguma aventura interessante que passaram ao 

lado de alguém especial.

                                  Um dia e tanto! 

Era Páscoa, e fui na casa da minha tia, ela me levou pra casa dos 

meu avós.

Ganhei um ovo de chocolate gigante, muito grande mesmo.

Que dia especial, fiquei tão emocionado, abracei forte todos eles. 

Depois de passar um dia tão emocionante e feliz fui embora pra 

minha casa.

Essa é uma lembrança que ficou em minha memória.

Bruno Kwabara dos Anjos - 3° A

Um nal de semana e Tanto

Saí do colégio, meu pai veio de Porto Alegre para me buscar. Fui na 

sorveteria e depois comi uma pizza no Muffato, quando voltei joguei bola. 

No sábado, às 13h fui na loja de esportes e depois fui almoçar no 

McDonald. Peguei uma sobremesa do Mc e fui pra casa. Joguei bola até de 

noite e dormi. No domingo eu joguei bola o dia inteiro. 

Caleb Garcia Bujes - 3ºB
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A aventura

Ano passado, eu fui fazer uma viagem com a minha avó e com o meu 

avô. Eu fui para Curitiba e eu fui de ônibus para lá.

Encontrei meu pai, chamamos meu tio e fomos para a casa dele. Lá 

em Curitiba, eu brinquei com meu primo e assistimos Authentic Games.

Eu gostei muito de tudo. A parte que eu mais gostei foi brincar 

com o meu primo.

Felipe Marcelo Brito Ambrosio - 3ºB.

A aventura

Um dia, eu e a minha família viajamos para Bauru para visitar os meus 

avós. Eles têm três cachorros! Quando eu cheguei, eu brinquei com os três 

cachorros.

Eu fui para lá perto do Natal e eu fui embora depois do Natal, voltei 

para Maringá. Eu sempre chego bem tarde das viagens. Eu lembro que 

quando eu cheguei na minha casa, eu estava com muita fome.

Eu gosto muito dos meus avós, porque eles são muito legais. As 

minhas duas avós são legais e os meus dois avôs são muito legais também.

Francisco Bom Amboni de Almeida Prado -  3ºB.

A aventura

Um dia,  estávamos viajando e eu,  minha mãe e meu pai paramos no 

posto para abastecermos o carro. Continuamos a viagem para a casa de 

minha avó. Então chegamos na casa dela, almoçamos e estava uma 

delícia, uma refeição feita com muito amor.

Após o almoço, eu fui jogar no celular e meus pais ficaram 

conversando com a minha avó. Gostei muito!

Edgar Aceti Goes - 3ºB



                                                             Um dia e tanto!   Meu dia

Foi meu aniversário. 

Engraçado que eu ainda lembro das cores das velas.

Eu fiquei muito feliz porque todos os meus amigos estavam lá. O 

tema da festa era Minecraft, tudo estava muito legal .

Aconteceu à noite, tinha tantos brinquedos, que a empolgação foi geral. 

Eu e o pessoal brincamos até 12:00hs, posso dizer que foi meu melhor 

aniversário, o melhor de todos.

Gabriel Alves de Souza Martins - 3°A
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                                        Um dia e tanto - Disney

A viagem para Disney foi demais, marcou muito minha vida.

Adorei tudo, foi divertido, quantas coisas vi e experimentei. A roda 

gigante era imensa, assisti filme, aproveitei ao máximo.

O hotel escolhido para nós era muito top, tinha até um  parque 

aquático, trilha e suíte premium.

Tudo isso marcou minha vida, lembranças que ficarão na minha 

memória.

Gabriel Quoos Moreira Ribas - 3°A

                               Um dia e tanto - o meu aniversário

Foi no dia 18 de novembro.

Um dia legal, muito divertido, ganhei dinheiro e presentes. 

Teve bolo e veio minha tia, minhas primas, elas comemoraram comigo.

Fomos pescar, pesquei alguns peixes, foi cansativo, mas divertido, 

cheguei a dormir no carro na volta. E ao chegar em casa, continuei meu sono.

Gabriela Tiemi Tomimori - 3°A 



A aventura

Um dia a minha família recebeu um convite de uma festa e então eu 
fui. Minha mãe pegou o dinheiro que juntou para viajar. Quando eu 
cheguei em Cascavel, eu e minha família fomos para o apartamento de 
minha avó e meu avô.

Fomos para a casa dos familiares e quando a noite passou, eu e meus 
avós fomos para o zoológico e vi muitos animais. Quando chegou o dia da 
festa, eu me arrumei todinho para a festa e meus avós foram me buscar 
mais cedo para ir à festa.

Quando eu cheguei lá, eu escolhi a mesa que eu e minha família íamos 
sentar. Quando eu fui procurar alguém para brincar na festa, fiz muitos 
amigos novos e tinham também amigos que eu já conhecia. Brinquei um 
monte e aí minha avó me chamou para comer.

Henrique Gaspar dos Santos - 3ºB.
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                               Um dia e tanto - Um dos melhores!

Não esqueço o melhor dia da minha vida, foi quando ganhei meu 

x-box 360.

Aproveitei muito, jogamos vários jogos de edições originais.

Foram momentos especiais, pois eu queria muito esse vídeo game e 

me realizei quando ganhei.

Sou muito feliz por isso e por tudo que tenho.

Iago Machado de Oliveira Dainezi - 3°A

A aventura

No último feriado, eu fui na casa da minha avó. Eu brinquei com ela e foi 

muito legal. Eu faço tudo com ela. A minha avó é a melhor avó do mundo.

Eu gosto dela, mas eu também gosto do meu tio, ele brinca de 

futebol comigo. Eu amo muito a minha família, por isso que é a 

melhor família.

João Granzotto dos Santos - 3ºB.



                                                 Um dia e tanto

Fui viajar com meu pai e minha mãe para praia em Santa Catarina, foi 

muito divertido e não esqueço essa viagem.

Fizemos tantas coisas legais. Tomei água de coco, e joguei o lixo no 

lixo certinho para não sujar a areia.

Compramos duas pranchas, uma pra minha mãe e uma pro meu pai 

surfarem.

Foi bem legal essa aventura, mas claro, precisamos voltar pra casa.

João Pedro Faveri Marsola - 3° A
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                                                                       Um dia e tanto - Dia que ganhei meu gato

Eu estava me arrumando para ir à escola, no dia anterior meus pais 

estavam pensando em me dar um gato.

Então eles compraram um.

Foi tudo arrumado em casa por eles para quando eu chegasse em 

casa o animalzinho já estar lá.

Meu pai foi me buscar na escola, e ao chegar em casa, eu tinha um 

gatinho deitado em uma cama de gato.

Minha mãe falou que era meu, só meu. Comecei a cuidar dele 

desde então.

Julia Godoi Persona - 3° A 
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O dia que eu viajei

Eu estava indo para o cinema para assistir “Vingadores Ultimato” 

com a minha família. Compramos muitas coisas: pipoca doce, pipoca 

salgada, refrigerante, etc. Toda a minha família gostou do filme.

A parte que eu mais gostei foi que o Capitão América pegou o 

martelo do Thor. Foi muito legal quando aconteceu, me senti muito feliz. 

Eu nunca vou esquecer desta parte do filme e da aventura que vivi.

Lucas Henrique Padilha Custódio -  3ºB.

                                                 Um dia e tanto!

Um momento que ficou na minha memória foi quando comprei o 

melhor presente para minha mãe.

Eu queria comprar um presente especial pra ela, porque era dia das 

mães, um dia pra lá de especial.

Então, fomos ao shopping procurar aquele presente que eu 

imaginava. Procuramos, procuramos, em  quase todas as lojas.

Encontrei algo que ela precisava muito e tinha certeza que iria 

gostar, comprei entusiasmado.

No dia das mães dei o presente , ela ficou muito feliz mesmo. 

Luiz Fernando Pimentel Baptista - 3° A

                                Um dia e tanto - A formatura

No ano passado eu estava indo para Cascavel para a formatura da 

minha madrinha Larissa.

Eu a amo de paixão. Que festa maravilhosa! Tinha comida, muitas 

pessoas, mas quando eu estava já na festa, percebi que estava faltando 

alguma coisa.

Claro, minha madrinha não tinha chegado ainda, fiquei ansiosa 

esperando por ela.

Quando ela chegou, começamos a dançar, ela estava linda, linda mesmo.

Foi bem marcante para mim esse dia.

Lívia Loli Camargo - 3°A
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A aventura

Era o dia do casamento da minha tia Le. Eu estava na minha casa me 

arrumando para ir na casa da minha avó. Eu desci as escadas, entrei no 

carro e fui embora. Quando estava no meio do caminho, eu fechei os olhos 

e quando eu abri eu estava na casa da minha avó Fátima.

Depois eu almocei e fui para o salão de beleza. Arrumei o cabelo, pus 

o vestido e fui para o carro. Cheguei na igreja e vi meu primo que era o 

noivinho e eu era a noivinha. Já estava quase na hora de eu entrar no 

casamento. O casamento estava acabando, minha prima estava entrando 

e ela era a noivinha das flores. O casamento acabou. Eu fui para a festa e 

brinquei muito.

A festa estava muito legal. Eu e minha avó nos divertimos muito. 

Depois eu fui dormir e fim.

Manuela Volpato Vanço -  3ºB.

A aventura

Um dia eu estava na praia com a minha avó, foi muito legal, mas teve 

um dia que eu estava com ela na praia, na areia e eu quis ir para o mar. Ela 

quis tirar uma foto comigo no mar, a gente tirou a foto, um segundo 

depois veio uma onda enorme! Muito enorme!

A onda caiu em cima da gente e ficamos toda molhada e rindo, rindo muito!!!

Manuella Oliver Vandresen - 3ºB.

                         Um dia e tanto - minha festa arco-íris

Não esqueço minha festa de seis anos, os meus amigos e amigas 

estavam todos lá, minha família toda: avós, papai, mamãe e minha irmã.

Brincamos muito de torta na cara, levei várias tortadas. Meus amigos 

levaram várias também. 

Era só risada, foi tudo muito legal, aproveitei tanto e no final da festa 

me deu um sono daqueles.

Mariana Herrig Fava - 3° A



Quando minha mãe foi viajar, eu e meu pai ficamos com saudade.

Mas nos divertimos muito para passar a saudade.

Passeamos, fomos ao shopping, brincamos, assistimos televisão.

Até uma noite do pijama aconteceu, foi legal.

Minha mãe voltou logo e matamos a saudade dela, ficamos felizes por tudo.

Mateus Biaca Molgado - 3° A
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                   Um dia e tanto - noite do pai e lho

A aventura
Uma vez, eu fiquei doente e com a garganta inflamada. Daí fui lá para 

minha avó Neuza. Minha avó faz remédio para ela e então fez um remédio 
para mim. Era um algodão com remédio de ervas. Coloquei no pescoço, 
fiquei deitado a tarde toda.

Minha mãe chegou para me buscar e me lembrou que tinha uma festa 
de aniversário. Eu fui à festa mesmo estando doente. Quando cheguei na 
festa, brinquei, joguei, dancei, pulei e escorreguei. Quando a festa acabou, 
fui a última pessoa a ir embora. Quando fui, acabei melhorando.

No dia seguinte, minha mãe falou: “filho, seu pescoço está verde” e 
falei “eu sei, mãe”. Deveria ser por causa do remédio.

Matheus Dib de Campos - 3ºB

                                            Um dia e tanto!

Participei de uma colônia de férias dia 12/07/2019, foi à tarde.

Quando cheguei lá, minha mãe me falou que estava tendo um 
campeonato de beyblade burst, na Master Toys.

Fui para lá, ver de perto, e a primeira batalha foi entre eu e o Luiz, meu 
irmão com o Pedro, uma menina e um menino que não conhecia.

Eu ganhei do Luiz, meu irmão ganhou do Pedro. Mas isso não 
importa, porque estava divertido e somos amigos.

Na final, ficou eu e a Emília, fiquei em 1°lugar e ganhei um beyblade. 
Foi show!

Murilo Lanzoni Fante - 3° A



                             Um dia e tanto - meu aniversário

Nesse dia especial, eu tive toda minha família junto comigo.

Foi bastante divertido e não esqueço jamais.

No dia seguinte do meu níver, fui viajar para o sítio da minha bisa e do 

meu biso, já falecidos.

Aproveitei bastante a viagem e tudo que vivi naqueles dias.

Paulo Gustavo Knupp de Goes - 3° A

A aventura

Eu saí de Maringá e eu viajei para Cascavel. Foi muito legal! Durante a 

viagem, eu dormi e fiz um monte de coisas legais.

Quando eu cheguei, foi também muito legal. Eu fui na casa do meu 

primo, dormi lá e fui para vários lugares. Eu também fui para o zoológico 

com meu irmão. Ele passou a mão no tigre e o meu primo fez várias coisas 

legais por lá. Também saímos na rua e soltamos beyblade. 

O meu irmão é legal porque ele brinca comigo. Ele é muito legal, 

gentil, cuidadoso e etc. Eu durmo com ele e eu o amo.

Pietro de Carvalho Braga - 3ºB.

                             Um dia e tanto - o mais feliz!

O dia mais feliz da minha vida foi meu aniversário.

Estava toda a família. Ganhei uma boneca da minha prima. Eu queria 

muito essa boneca, fiquei muito feliz com o presente.

Foi tudo legal e divertido, ainda mais que todos estavam comigo 

nesse dia especial pra mim.

Não vou esquecer de jeito nenhum, ficou na memória.

Sofia Nardo Cobo - 3°A
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                      Um dia e tanto - o sonho realizado

Foi uma viagem legal ao Beto Carrero.

Antes de ir ao parque, ficamos em um hotel super legal, passeamos 

bastante, tomamos banho de piscina, jantamos.

Aproveitamos o hotel e só depois fomos passar dois dias no Beto Carrero.

Quantos brinquedos divertidos, foi muito bom.

Fomos embora sentindo saudade e vontade de voltar um dia.

 Talita Abdallah Seichas - 3° A

                                 Um dia e tanto!

O que guardo na memória foi uma viagem em família.

Um belo dia, eu e minha família viajamos para a praia. Percorremos 

várias cidades, muitos quilômetros até chegar ao destino final.

Quando chegamos, nos organizamos primeiro, arrumamos nossas 

coisas, depois de pronto, aí sim, fomos aproveitar.

Visitamos a piscina do hotel, demos uma boa mergulhada.

No dia seguinte, fomos de novo na piscina e logo depois para a praia.

Muita diversão em família. 

Valentina Veloso de Azevedo Thereza - 3°A 
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4º ano
A

Professora: Paula Tanaka





39TRAÇAS TRANÇAS

Em um relato de viagem procura-se detalhar elementos da viagem 

para que o leitor possa entender o que o autor vivenciou de forma 

real ou por meio da imaginação.  A descrição dos lugares e das 

sensações vividas durante as viagens são muito importantes neste 

texto, pois são elas que aproximam o texto, o leitor e o autor. 
Os textos a seguir foram produzidos pelos  alunos do 4° ano A, 

durante as aulas de Língua Portuguesa, com orientações da 

professora Paula Tanaka. Cada aluno fez seu relato pessoal, 

apenas o título ficou igual para todos.            

Relato de Viagem      

Um Fim de Semana Daqueles!

Fui a uma viagem escolar, fiquei muito empolgado! Quando 

chegamos lá começamos armar as barracas.

_ Nossa! Que lugar legal, vamos nos divertir muito.

Fomos nadar em uma localidade bem perto do acampamento.

_ Vamos jogar bola? -  Vai ser demais!

Então começamos a jogar divertidamente e quando nos demos 

conta, já havia anoitecido e fomos dormir.

_ Boa noite pessoal! Espero que não voltemos pra casa nunca mais, 

há, há, há.

Mas na manhã seguinte seguimos viagem de volta para nossas casas. 

Ficará a lembrança do delicioso fim de semana com a turma.

Arthur Freitas - 4°ano A



Um Fim de Semana Daqueles!

Todos que estão lendo esse texto sabem que acampamentos são 

demais! Essa é a minha história.

Meu nome é Davi e estou ansioso com minha viagem, levei uma 

amiga minha,  Hermione, entramos no ônibus e curtimos. Depois de 

chegar ao destino,  arrumamos nossas malas e fomos brincar.

Jogamos futebol e Hermione fez cinco gols. Bem nessa hora 

encontramos o Henrique, uma coincidência, ele é o meu melhor amigo. 

Fizemos natação e comemos marshmallow na fogueira.

Todos foram dormir, menos Henrique, Hermione e eu. Fomos para a 

floresta e voltamos tarde da noite, direitinho pra cama.

No dia seguinte, arrumamos as malas e voltamos ao ônibus.

Cheguei em casa contando tudo para a mamãe!

 Davi Zuniga Bezerra -  4°ano A

Um Fim de Semana Daqueles!

Aquele acampamento de verão foi o melhor que eu já vi.

No dia 11 de setembro de 2019, o ônibus chegou na frente de casa 

para buscar meu irmão e eu para o acampamento de verão.

Ao chegarmos lá, o guarda mostrou nossas cabanas, fomos jogar 

futebol e nadar no lago que tinha por lá.

Quando à noite chegou, contamos histórias de terror e  fiquei com medo!

No dia de ir para casa, não queria ir embora, porque era muito legal.

Mas quando cheguei em casa dei um abraço enorme na mamãe.

Ah! Esqueci de falar que conheci vários amigos: o Arthur, Davi, 

Nikolas, Henrique, Victor, Paulo e o Lucas, amigas também: a Naomi, 

Mariana, Luísa, Giovana, Gláucia, Maria Cecília e a Gabriela.

Foi realmente uma delícia.

Gabriela Mendes Feitoza -  4°ano A
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Um Fim de Semana Daqueles!

Eu estava me preparando para ir ao acampamento, ansioso para 

esse passeio, que esperava ser muito divertido.

Ao chegar eu e meus amigos fomos nadar no rio, a água estava um 

pouco gelada , mas mesmo assim, brincamos muito.

A noite, nós acendemos uma fogueira e comemos. Em seguida 

brincamos de caça ao tesouro. Foi demais! Curtimos um montão.

Chegou a hora de dormir, mesmo não querendo, passaria a noite toda 

brincando.

No outro dia, acordamos bem cedinho, arrumamos as malas e 

voltamos para casa, bem na hora do almoço.

Henrique Dutra da Silva - 4°ano A

Um Fim de Semana Daqueles!

Meu nome é Naomi, vou falar uma coisa um tanto assustadora que 

aconteceu comigo.

Estava sol e vovó Marina decidiu me levar a um acampamento 

escolar, eu já tinha ido ao acampamento do ano passado. 

Encontrei com minha turma lá, durante a viagem foi servido feijoada.

Quando chegamos, os meninos foram jogar bola e eu me as meninas 

fomos nadar no rio.

Na primeira noite comemos linguiça e logo depois fomos dormir, 

estávamos exaustos.

Eu acordei sonolenta e vi que ainda estava noite, decidi chamar a 

Mariana para andar um pouco. Fomos andando quando ouvi um barulho, 

era um menino e logo fizemos amizade com ele, o Sérgio.

No dia seguinte, arrumamos nossas malas para ir a outro lugar, era 

uma segunda viagem, adorei!

Na terceira viagem, já estava entediada, mas ainda sim, eu me diverti!

Luiza Naomi Hayasi Pinto - 4°ano A
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Um Fim de Semana Daqueles!

Sou a Mariana, vou contar como foi o meu fim de semana super legal.

Fui ao acampamento  no sítio e brinquei na piscina. Fiquei em um 

hotel muito aconchegante. Um dos passeios foi de caiaque, uma grande 

aventura.

Conheci muitas pessoas que se tornaram minhas amigas.

Voltei pra casa muito feliz por tudo que fiz no fim de semana.

Na escola vou ter muito para contar a todos.

Mariana Martins Ono - 4°ano A

Um Fim de Semana Daqueles!

Sou o Nikolas, me lembro de uma viagem muito especial.

Dias atrás fui com meus amigos viajar de ônibus para fazer um 

acampamento. 

Fomos para praia e lá jogamos vôlei , peteca e futebol. Fiz um gol de 

bicicleta e também nadamos no mar. Que delícia!

Nós mesmos montamos as barracas para dormir. No dia seguinte 

mais brincadeiras de bicicleta, patins e skate.

De noite assamos marshmallows e linguicinhas na fogueira.

Descansamos bastante para no dia seguinte voltarmos para casa.

Quando chegamos foi uma alegria e tanto!

Nikolas Amadeu Santana - 4°ano A
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Um Fim de Semana Daqueles!

Acampei na floresta da Campos Sales, e brincando de futebol e 

acabei de fazendo um golaço.

Esse acampamento foi muito bom, nadamos no rio que tinha peixes 

lindos, claro que com meus amigos.

A noite o professor contou algumas histórias com todos juntos e 

brincamos de caça ao tesouro.

No dia seguinte, nós arrumamos as malas para voltar para casa.

Quando o ônibus chegou na escola, os pais dos meus amigos e minha 

mãe estavam esperando por nós.

Mamãe me deu aquele abraço e fomos embora.

Que aventura heimmmm!!!

Otavio Henrique Ferreira Mariano Pereira - 4º ano A 

Um Fim de Semana Daqueles!

Levei as crianças para acampar no fim de semana, todos se 

divertiram muito. Brincaram, nadaram e comeram.

A noite contaram histórias em volta da fogueira, deu medo.

No dia seguinte, arrumamos as malas e quando voltamos fomos ao 

encontro dos pais que estavam esperando.

Paulo Henrique da Silva Panaro - 4°ano A
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Um Fim de Semana Daqueles!

Meu nome é Victor, vou contar uma aventura incrível do fim de 

semana.

Entramos no ônibus em direção ao acampamento, ao chegar no 

local, começamos a brincar de vôlei e depois nadamos no rio pertinho das 

barracas.

Conheci muitos amigos, revi alguns primos e familiares também.

A noite comemos linguiça e vimos monstros, claro que de 

mentirinha, era apenas sombra das árvores.

No outro dia, voltamos para casa de ônibus, enquanto eu estava na 

viagem, senti muita saudade de casa.

Foi bom o passeio!
 

Victor Gabriel Dutra Medeiros - 4°ano A



4º ano
B

Professora: Daniela de Pierri





Os textos a seguir são frutos do trabalho envolvendo a unidade 7 

do livro didático, que aborda sobre as principais características do 

gênero textual, relatório de leitura. Após o conhecimento acerca 

deste gênero, com auxílio da professora Daniela  Pierri, os alunos 

produziram seus próprios relatórios a partir da leitura de livros de 

sua escolha, contendo informações sobre o mesmo e comentários 

que julgaram necessários.

·  Título: Zac Power - perigo maior
·  Autor: H. I Larry
·  Editora: Fundamento
·  Número de páginas: 72

O livro “Zac Power – perigo maior” foi escrito 

pelo autor H. I. Larry.

Na história, Zacbô, o sósia malvado de Zac, tem 

um explosivo tech perigoso que pode destruir a 

todos.

47TRAÇAS TRANÇAS

Para impedir a explosão, entram em cena algumas máquinas incríveis e, 

claro, Zac com suas grandes ideias! Mas será que Zac vai chegar a tempo 

para impedir o explosivo?

O mais interessante neste livro é que a história é cheia de aventuras e 

emoções.

O bom desse livro é que ele ensina muito para nós aprendermos a manter 

segredo.

Antonella de Oliveira Fraga Silveira - 4ºB
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·  Título: Lixo! Aqui não!
·  Autor: Maria Cristina Vieira
·  Editora: Flor do Brasil
·  Número de páginas: 18

A história que eu li se chama “Lixo! Aqui 

não!”, da Maria Cristina Vieira.

Na história, os peixes tiraram o lixo do mar.

Nestor, o peixinho, ajudou a tirar o lixo do mar. Ele é o personagem 

principal.

A parte que eu mais gostei foi quando não tinha mais lixo no mar e tudo 

ficou muito bonito e limpo. Eu gostei muito do livro e acho que meus 

amigos iriam gostar também.

Arthur Vissoci Pereira -  4ºB.

·  Título: Zac Power – jogos da mente
·  Autor: H. I Larry
·  Editora: Fundamento
·  Número de páginas: 73

A história que escolhi foi a do “Zac Power – jogos 

da mente” que foi escrito por H. I. Larry.

Na história, hackers super espertos estão 

atacando os softwares que protegem um 

satélite muito poderoso, o Worldeye. Fontes

levam Zac até uma cidade enorme onde são criados os jogos e os 

equipamentos mais modernos do mundo.

Passamos o tempo todo com o mistério de se Zac realmente conseguirá 

encontrar e derrotar os hackers.

Eu gostei da história e minha parte favorita foi o jet-ski que Zac andou, 

porque queria muito ter um igual.

Eloah Luvisuto Rossett Flôres -  4ºB.
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·  Título: Draguinho
·  Autor: Fernando Paixão
·  Editora: Suzana Galperin
·  Número de páginas: 48

O livro “Draguinho” foi escrito pelo autor 

chamado Claudio Galperin.

O livro narra a história do Draguinho, um 

dragão que solta água ao invés de fogo. 

Então ele passa a história toda em busca de
 amigos que sejam iguais a ele.

Gostei muito da história e achei o Draguinho muito fofinho. Recomendo 

para todos os meus amigos.

Gabriela Beatriz da Silva -  4ºB.

·  Título: Menina bonita do laço de fita
·  Autor: Ana Maria Machado
·  Editora: Ática
·  Número de páginas: 22

A autora Ana Maria Machado escreveu o 

livro “Menina bonita do laço de fita” no ano 

de 2000.

Na história, um coelho acha muito bonita a 

cor da pele da menina. Então perguntava
para ela como ela fazia para ser tão pretinha. Ela não sabia, então 

inventava, mas alguma hora ele iria descobrir a verdade.

A parte que eu mais gostei é quando o coelho encontra uma coelha 

pretinha e tem muitos filhotes. Eu gostei do livro porque a gente aprende 

a identificar as diferenças e que isso não influencia na amizade e no amor 

das pessoas.

Giovanna Visconcini Rodrigues -  4ºB.



50 TRAÇAS TRANÇAS

·  Título: Na rua do sabão
·  Autor: Manuel Bandeira
·  Editora: Global
·  Número de páginas: 24

O livro “Na rua do sabão” foi escrito por 

Manuel Bandeira, que nasceu em 19 de abril de 

1886 e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de 

outubro de 1968.

O livro conta sobre um balão que não caiu na Rua do Sabão. Tal história se 

remete à música “cai cai balão” e trabalha esse refrão popular ao longo 

das páginas.

Eu achei o livro entediante e não tão interessante, mas recomendo a 

leitura pois sua opinião pode ser diferente da minha.

Gláucia Verdolin Alves -  4ºB.

·  Título: Varal de poesia
·  Autor: Henrique Lisboa, José Paulo Paes,
    Mário Quintana e Fernando Paixão
·  Editora: Ática
·  Número de páginas: 61

O livro “Varal de poesia” contém 61 poesias. 

Este livro foi escrito por quatro autores ótimos 

para o mundo poético. Como são muitos, eu 

escolhi uma poesia chamada “Macacalho”. 

Essa poesia se baseia nas macaquices de um

macaquinho. A poesia é do Fernando Paixão, mas o livro contém outras 

ótimas poesias também.

Esse livro é legal para quem é fã de poesias ou textos com um caráter 

poético. O legal é que este livro traz sobre a cultura brasileira, pois o Brasil 

tem muitas poesias legais e às vezes, nem sabemos disso.

Julia Tomaz Araujo -  4ºB.
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·  Título: Bat Pat – O Lobisomem Lunático
·  Autor: Roberto Pavanello
·  Editora: Fundamento
·  Número de páginas: 96

O livro “Bat Pat – o lobisomem lunático” é o 

décimo livro da série Bat Pat. Este livro foi 

publicado em 2008, em Milano, na Itália. Foi 

traduzido e publicado em 2012 no Brasil.

Na história, Bat Pat, o morcego de estimação da

família Silver, narra a aventura cheia de suspense 

sobre a identidade de um lobisomem.

Bat Pat, seu irmãozinho Bússola, Rebeca, Martim e Léo ficam aos cuidados 

do tio Larry e seu cachorrinho Flip, enquanto seus pais viajam por três dias.

O mais legal no livro é que o tio Larry é cheio de charadas e cantigas.

O livro é bom para nos aventurarmos e mergulharmos em nossa imaginação.

Lucas Magi - 4ºB.

·  Título: Alexandra
·  Autor: Siobhán Parkinson
·  Editora: FTD
·  Número de páginas: 35

O livro “Alexandra” foi escrito por Siobhán 
Parkinson, em 2014. Essa autora nasceu em 1954 
em Dublin (Irlanda). Foi a primeira autora 
premiada da Irlanda para a categoria de 
literatura infantil. Defensora da literatura para

jovens leitores, e considerada uma das escritoras de maior destaque em seu país.
Na história, conta que a menina (Alexandra) quer mudar de nome, pois ela 
acha que seu nome é muito grande. Por isso, sua mãe pensou em dar um 
apelido, por exemplo: Alex e Sandra. A cada dia, ela escolhia ser chamada de 
um jeito. Até que a mãe se cansou e a menina voltou ao seu nome original.
O mais interessante foi a parte que ela diz: “eu cansei foi de ser outra 
pessoa o dia inteiro. Hoje vou ser só eu”.
Achei a história muito interessante e recomendo para meus amigos.

Luisa Furlaneto Murassaki -  4ºB
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·  Título: Compartilhando
·  Autor: Robert Frederick
·  Editora: Ciranda criança
·  Número de páginas: 10

O livro “Compartilhando” foi escrito por Robert 

Frederick, em 2008. Este foi o livro que eu escolhi 

para fazer este relatório.

Na história, um hipopótamo compartilha de tudo, 

até mesmo o seu suco pequeno. Ele também

·  Título: Tipo assim, Clarice Bean
·  Autor: Lauren Child
·  Editora: Ática
·  Número de páginas: 187

O livro “Tipo assim, Clarice Bean” foi escrito por 

Lauren Child, em 1988.

Assim como Clarice, a autora tem a mania de ficar 

olhando para o espaço, sonhando acordada. 

Ainda bem, pois foi quando num desses

compartilhava estar perto de seus amigos e familiares, dando amor e 

carinho.

A parte que eu mais gostei foi a festa do hipopótamo, porque tinha muita 

comida e um bolo grande, além dos amigos que estavam todos lá.

Eu gostei do livro porque ele compartilha de tudo e é importante 

compartilhar para os outros e você ficar feliz com isso.

Maria Cecília Silva Berbert - 4ºB.

momentos avoados que surgiu a brilhante ideia de criar Clarice.

A história conta sobre Clarice, uma menina divertida e comum, mas que 

não tem muita concentração nos estudos.

Gostei do livro, pois me diverti muito com os desenhos e a escrita, que não 

é tão cansativa. O livro é muito bom para diversão e boas gargalhadas.

Maria Eduarda Hidalgo Mazo  -  4ºB.
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·  Título: Palavras, palavrinhas e palavrões.
·  Autor: Ana Maria Machado
·  Editora: FTD
·  Número de páginas: 45

A história do livro “palavras, palavrinhas e 
palavrões” foi escrito por Ana Maria Machado.

Na história, a menina é muito curiosa e os 
adultos explicavam para ela o significado das

palavras. A menina foi até a palavra otorrinolaringologista, tudo por ficar 
falando palavras feias.

A menina queria que a irmãzinha dela se chamasse Cusfosfós. As pessoas 
ouviam e achavam que ela estava ofendendo. A menina até imaginava 
quando o professor fizesse a chamada e quando chamasse Cusfosfós 
todos dariam risada. Ou até quando a mãe saísse com o bebê, e uma 
pessoa perguntasse qual era o nome, provavelmente iria dar risada.

Eu acredito que a menina poderia fazer menos perguntas sobre as 
palavras que não sabe o significado. Gostei da história e recomendo.

Mariana Biazin Jovidi – 4º B.

·  Título: D. João Carioca
·  Autor: Lilia Moretz Schwarcz
·  Editora: Cia das Letras
·  Número de páginas: 25

O livro que escolhi se chama “D. João Carioca”, 
é uma história em quadrinhos que foi escrita 
por Lilia Moretz Schwarcz.

A história conta sobre Portugal que foi 
invadida pela França. D. João acaba fugindo

para o Brasil, vindo para o Rio de Janeiro.

O mais interessante é que neste livro, além de conhecer a história, a gente 
se diverte com os desenhos.

O livro é bom para conhecer melhor D. João e a história de nosso país.

Mateus Braga Borges -  4ºB.
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A turma do 5°A explorou o gênero textual: MITO, compreendendo as 

narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da 

realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, 

que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita 

simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis.
Individualmente, produzimos um mito, explicando a origem de algo.

Posseidon

Antigamente, havia vários deuses incluindo Posseidon, o deus do mar.

Nessa época o sertão tinha água, até que um dia os humanos se 

revoltaram com os deuses inclusive com Posseidon.  

Os humanos se perguntavam por que tinham que respeitar os 

deuses, sentiam-se mais fortes que eles e queriam destruir Posseidon. 

Desejavam pegar água sem pedir ao deus.

Posseidon, o deus, ao saber o que os humanos queriam, enviou uma 

maldição, até que todos morreram de fome e sede.

Assim, Posseidon secou toda a água daquele lugar e foi embora, 

Agora o sertão é seco e com pouquíssima água.

Allan Nehrú da Silva Portas - 5°ano A 

O surgimento dos planetas

No meio do nada, aparecem duas naves espaciais desgovernadas 

controladas por dinossauros e eles, sem querer, bateram em dois Ets.

Os ETs pensaram que com a batida foi declarada uma guerra, então 

um dos ETs apertou um botão escrito SOS e começou aparecer 

extraterrestre de todos os lados com armas de vasilina.

Então, os dinossauros ficaram desesperados, decidiram formar uma 

fileira, mas havia outros ETS por trás, eles soltaram bombas de vaselina. 

Assim eles ficaram presos até hoje, mas como as naves eram coloridas 

ficaram nomeadas de Planetas e estão aqui até hoje no Universo.

Ana Beatriz Paes Ruas - 5°ano A
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A onça curiosa

Existia uma onça curiosa que sempre observava alguma coisa 

diferente e queria mexer.

Um dia, a onça ansiosa viu um balde cheio de tinta no meio da mata 

onde ela vivia.

A onça achou estranho, porque mesmo querendo muito saber o que 

ela é, não sabia se podia mexer. 

Resolveu matar a curiosidade e colocou a pata dentro do balde, pra 

surpresa dela, havia tinta preta e, começou se espalha em forma de  

pingos em seu corpo.

E assim, a onça pintada existe até hoje nas matas. 

Antonny Arruda Azevedo - 5°ano A

A existência do guaraná

Antigamente, o deus Dolly estava no Colisseu vendo os caras 

morrerem.

O deus armava as lutas, pois ele construiu aquele lugar.

Uma delas foi entre um deus comum e o deus Coca-cola. A vantagem 

de Dolly é que tinha asas e foi lá derrubar o deus Coca-cola.

No momento da luta, Dolly estava quase morrendo, mas ele ligou o 

modo sayagem e começou a cair raios nas plantas e essas plantas viraram 

guaraná.

Então, Dolly matou Coca-cola.

Edson Panaro Junior - 5 °ano A



A vida das sereias e dos golnhos aprendizes

Uma sereia linda e suas amigas estavam nadando quando apareceu 

um menino na frente da casa marinha da sereia e dos golfinhos.

Assim que percebeu, saiu nadando o mais rápido que conseguia, mas 

quando viu, não era qualquer menino, e sim, filho da Lua, ela se apaixonou 

só de olhar.

Ao chegar a noite, ele subiu ao céu levando a sereia junto, deixando a 

mãe da jovem preocupada aqui na Terra.

A pedido da mãe, os golfinhos encontraram a sereia e trouxeram ela 

de volta pra casa. Chegando em casa falou que estava apaixonada por 

Tritão, filho da Lua.

Tudo ficou bem, os golfinhos receberam medalhas de recompensa 

e a sereia casou-se com seu amado.

Eduarda Fulgêncio Machado - 5°ano A 

Sertão: “o mar”

No começo, o Sol e seu guardião (uma águia) eram os maiores 

deuses da tribo Tupi Guarani, e amados por todos, sendo os mais queridos.

Um dia, surgiu um lindo mar no sertão, era radiante, cheio de animais 

marinhos de diversas cores e tamanhos.

Tudo corria normal, até que, em um dia comum, um pequeno índio 

estava passeando tranquilo até achar o lindo mar.

Não demorou muito pra notícia se espalhar e toda tribo Tupi se 

mudou para lá, ficaram encantados com o mar.

Mas, quem não gostou disso foi o Sol, morrendo de raiva, sem 

atenção ou carinho da tribo, ele radiou tanta luz que secou o mar.

Então, o sertão ficou seco e assim é até os dias de hoje, sem animais, 

sem nada.

Ellen Ketlyn Yumi Yamasaki - 5° ano A
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A or do menino

Em uma floresta mágica e secreta morava a filha da deusa Fauna e um 

menino gentil e carinhoso que adorava plantas.

Um dia, ele foi para um lugar secreto na floresta e se deparou com a 

pequena deusa que estava machucada, ele pegou em sua mão e a levou  

para sua casa.

Já em casa, a pequena deusa Ágata acordou com fome e sede, o 

menino lhe alimentou e imediatamente quis saber por que dos 

machucados , e ela explicou que sua mãe expulsou-a de casa.

Depois de algum tempo juntos, eles se apaixonaram e começaram o 

namoro.

Ao passar dois anos, se casaram e tiveram o filho,  Felipe.

O filho deles se transformou no novo rei da fauna e ganhou de sua 

mãe uma flor. 

Essa flor era especial pela sua cor roxa, o rei mandou plantar na 

floresta e desta forma surgindo várias violetas roxas.

Emanuele Tonetto Guandalini -  5°ano A

A existência da chuva

Em um sertão bem distante e bem ensolarado, vivia uma deusa e 

sua amiga onça pintada.

Ela sempre se perguntava por que ali no sertão era tão quente e 

nunca chovia, e em outros lugares chovia muito.

Não sabia e sempre pensava no que seria a chuva, chegou a 

conclusão que chuva é água que molha as plantas e que os lindos cactos 

do sertão guardam dentro de si um pouco dela.

Giovanna de Oliveira Silva - 5°ano A
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O seco sertão

Antigamente existia um rio chamado Sertão, ele era imenso, e perto 

dele chovia muito e fazia frio.

Um dia, o deus Rio, foi à uma reunião dos deuses e lá discutiram que o 

rio Sertão precisava secar, pois tinham pessoas sem lar. 

O deus Rio recusou-se, pois era o lugar preferido dele, mas não 

houve acordo, o deus do tempo secou aquela imensidão de água e 

durante dois anos o sol radiou luz queimando tudo.

O rio secou por completo, e restou apenas o sertão. Hoje o sertão 

brasileiro.

Iasmin Maranho Pacheco Gonçalves - 5°ano A

O nascimento do bicho preguiça

Um viajante estava perdido na floresta e se deparou com algumas 

araras azuis, ficou observando e saiu de lá.

Em seguida, conseguiu chegar em um pântano e ficou atolado na 

lama por alguns minutos, por sorte, um cipó caiu e ele agarrou-se e saiu 

daquela situação que estava.

Seguindo em frente, avistou um rio, como estava faminto, pegou um 

peixe para comer. Chegou à noite rapidamente, deitou por ali mesmo.

Ao amanhecer continuou seu caminho andando até que uma 

onça surgiu obrigando ele subir em uma árvore e ficou ali esperando o 

perigo passar.

Avistou uma tartaruga que, como mágica, se encostou em um animal 

e se transformou em uma espécie de macaco muito lento, lento mesmo.

Esse macaco é hoje o bicho preguiça.

Kawan dos Santos Menezes - 5°ano A 
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Onça no castelo!

Em um dia muito frio numa floresta, dois gêmeos se perderam e 

estavam à procura de um abrigo, ou de suas próprias casas.

Entraram dentro do castelo no meio da floresta e lá se abrigaram.

Nas suas andanças dentro do castelo encontraram comida e um 

quarto. Nesse quarto ficaram surpresos com o que viram: um ovo amarelo.

Eles ficaram por um bom tempo nesse lugar observando o ovo e 

decidiram pegá-lo

Pintaram com manchas pretas por fora do ovo. Após dias, de dentro 

do ovo nasceu uma oncinha com pintas pretas.

Essa onça foi muito bem cuidada pelos meninos e ela cresceu linda 

e esperta.

Por isso hoje as onças são assim pintadas.

Leonardo Faveri Turcato - 5°ano A

As cores da onça

Na floresta, a onça sempre andava livremente em seu lugar 

preferido para viver.

Até que em um dia qualquer, entrou na mata uma pessoa e capturou 

a onça para pintar de preto algumas partes do corpo do animal.

Assim, a cor não saiu mais. Ela continuou sua vida, teve dois filhotes 

que nasceram com as pintas pretas.

E, aos poucos, com o passar do tempo, as espécies de onças foram 

nascendo e dando cor a floresta.

As onças conseguiram cores. Elas existem com manchas.

Lorena Hoffman de Oliveira  - 5°ano A
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Por que o xiquexique tem espinhos?

Houve um tempo em que o deus da natureza estava muito bravo. 

E como estava com muita raiva porque alguns índios estavam 

matando muitas árvores, criou uma árvore.

Com essa informação, o deus da natureza criou uma árvore com a 

madeira extremamente abundante, mas, para consegui-la era difícil, pois 

quando alguém tentava cortar ou fazer algum mal à essa árvore, ela 

mexia, esticava, aumentava de tamanho até a pessoa ficar presa nela.

A árvore criava espinhos e machucava as pessoas, o que servia de 

aviso para não fazer nenhum mal para as árvores.

Lucas Hauser dos Santos - 5°ano

Um mar seco

O sertão é um lugar seco há muito tempo. Ele era um mar lindo, até 

que ficou tão quente que secou tudo que havia por lá.

Nunca mais foi o mesmo depois da seca, quase ninguém foi habitar a 

região, porque não era tão especial como antigamente.

E depois disso, as árvores ficaram murchas, sem cor, as flores 

morreram, as plantas caíram. Nada vivia e florescia.

Esse lugar ficou conhecido como sertão, cheio de cactos. 

Somente eles sobreviveram e sobrevivem até hoje, onde não tem água 

e nem animais.

Manuella Fernandes Ferreira - 5°ano A



O sertão é um mar que já secou? 

Há tempos atrás existia o deus Kephinius e a deusa Marena, eles 

moravam em um planeta bem distante chamado Sol. Os deuses vão à 

procura de alguns alimentos e muita água.

Ao chegar no planeta Terra, eles pararam em um mar liso, conhecido 

como sertão.

Eles pegaram tudo o que havia no mar como peixes, algas, corais e 

alguns animais.

Depois de pegarem seus alimentos ficaram tão cansados e com 

muita sede que beberam toda a água restante.

Os deuses de tanto água que consumiram explodiram e viraram 

cactos cheio de espinhos, com água guardada em todo seu corpo.

De tanto que os moradores do Sol passaram fome o planeta virou 

uma bola de fogo, e cada vez o planeta se aproximava mais da Terra.

Maria Fernanda Perina Gongora -  5° ano A

A origem da onça pintada

Na Grécia antiga, animais conviviam com humanos, estava tudo bem 

até que uma pessoa desconhecida foi visitar, mas nada aconteceu.

Os dias passavam e cada vez sumiam mais animais e a cada mês 

voltavam novos como: ornitorrinco e bicho preguiça.

As pessoas ficavam cada vez mais tristes, até que só restaram uma 

onça e uma pequena família de tatu-bolas.

Todos desconfiavam daquela pessoa e, em uma noite ela saiu de sua 

casa levando a onça e os tatus para a floresta.

Uma pessoa da vila seguiu eles e, mais tarde se revelou como o deus Zeus.

Todos ficaram surpresos e chocados. O deus fez magia e com isso 

ocorreu a fusão da onça e dos tatus.

A onça não mudou nada, mas os tatus viraram bolinhas, juntando-se 

com a onça, se tornou a onça-pintada.

Mateus Glade de Jesus - 5°ano A
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A origem da chuva

Há muito tempo, deuses e mortais viviam em harmonia. Um dia, 

Nimbus, o pior vilão dos deuses apareceu e, antes dos deuses perceberem, 

ele já estava espalhando boatos ruins dos deuses para os mortais.

Enquando os deuses menores esperavam, os mortais estavam 

pegando suas onças com asas e pedras onde estava escrito coisas 

maldosas sobre os deuses. 

Subiram ao céu com ajuda dos animais e peduraram as pedras em 

vários lugares do céu, em seguida, voltaram à Terra.

Sempre que os deuses encontram as pedras, eles começam a chorar 

e as gotas de chuva que nós conhecemos são os deuses chorando porque 

cuidaram tão bem dos humanos e eles fizeram isso, ingratos.

Nimbus sai discretamente sem ninguém perceber.

Paola de Souza Cenci - 5°ano A 

Cadê a água que estava aqui?

Tempos atrás, John estava navegando pelo mar, e cada dia a água 

começava a desaparecer em alguns pontos, em alguns lugares. John 

colocou-se a investigar esse mistério.

Ele abandonou o barco e nadou até o fundo do mar. Mais à frente ele 

achou uma criatura meio amarelo com laranja.

Essa criatura era chamada de sertão, e, ela que estava acabando com 

a água, porque o deus Malantas, havia expulsado ele da cidade de Atlas.

Então, ele aqueceu o núcleo da Terra, em toda parte acabou a água, 

restando apenas o sertão na região nordestina.

Rafael Lopes Gouveia - 5°ano A
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Laia - a onça

Laia costumava ser uma onça muito curiosa e queria saber de tudo 

que acontecia dentro e fora da floresta, sempre, por isso, todos os animais 

deixavam as coisas pessoais deles longe dela.

Assim, ficava cada vez mais difícil achar algo interessante para a onça.

Certa manhã, Laia ouviu um barulho estranho perto de sua casa. 

Achava que era os homens arrumando a rua.

Pensou que, se chegasse perto, não seria machucada, mas, quando 

deu seu primeiro passo para matar a curiosidade, deu de cara com um 

balde enorme de pixe por todo o pelo.

O pixe não saiu, e hoje em dia, as onças continuam com pintas pretas. 

São as onças pintadas.

Valentina Barbieri Alves de Oliveira - 5°ano A 

Origem do lobo

Em um belo dia, o único lobo estava solitário.

Hera, a deusa do casamento, viu a situação e o ajudou.

A grande deusa perguntou a ele porque estava tão triste e sozinho.

O lobo respondeu que era o único da espécie, não tinha ninguém pra 

partilhar nada, nem brincar. 

Os outros animais tinham suas namoradas, enquanto ele estava só 

no mundo.

Hera, comovida, com dó do lobo, pediu ajuda ao deus da Criação, 

para que fizesse uma companheira para o pobre animal.

Então, o deus da Criação, a fez.

Tempos depois, Hera realizou o casamento da espécie e deu uma 

grande benção à sua geração.

Vários filhotes começaram a povoar, um mais lindo que o outro.

Valentina Vasconcelos Grespan - 5°ano A
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Os textos a seguir foram frutos do trabalho envolvendo a unidade 7 do 

livro didático, a qual aborda sobre as principais características do gênero 

textual artigo de opinião. Após o conhecimento acerca deste gênero, 

com auxílio da professora Daniela Pierri, os alunos produziram seus 

próprios textos contendo suas argumentações que sustentam suas 

opiniões sobre a questão: o respeito começa em casa ou na escola?

O respeito

Um dia a professora da minha escola chamou todos da minha sala 

para conversar. Ela falou que nós não estávamos nos comportando bem. 

Aí eu me toquei que a minha mãe e o meu pai fazem tudo para que eu 

tenha a melhor educação. Com tudo isso, pensei que eu tinha 

desrespeitado a minha professora e tentei o máximo para consertar isso.

Eu acredito que nós temos que respeitar o outro ao máximo, porque 

mesmo que eu não goste daquela pessoa, ou não sou amiga dela, nós temos 

que respeitar essa pessoa, porque ao mesmo tempo, estaremos 

respeitando aos nossos pais e a Deus.

Um argumento muito importante para que respeitemos os outros é 

que se nós não respeitarmos, eles também não vão respeitar a gente, e em 

troca eles irão retribuir com raiva e ódio.

Então, para terminar o texto, vou dizer algumas palavras: se nós 

quisermos o respeito de nossos pais, amigos e professores, temos que 

respeitar eles também.

Ana Lívia Bailly Teles da Silva - 5ºB.



O respeito

Eu respeito muito minha melhor amiga, Julia Delconti. Eu a 

respeito mais ainda por ser a minha melhor amiga, mas mesmo se ela 

não fosse, eu ia respeitá-la do mesmo jeito.

Para mim, respeito é você tratar as pessoas muito bem, com carinho 

e paciência, mesmo que eu não goste dela.

Mesmo existindo pessoas más, elas merecem respeito também, e foi 

assim que meus pais me ensinaram e é assim que todos os pais deveriam 

ensinar seus filhos.

Então, eu termino o texto com uma frase que me inspira muito: se 

você quer respeito, respeite os outros também.

Camily Vitoria Comochena -  5ºB.

O respeito nas escolas

Na minha antiga escola, eu via muito desrespeito e eu achava 

um absurdo. Os alunos ofendiam a professora e os colegas, e isso era 

uma grande falta de respeito para mim.

Eu acredito que o respeito começa em casa, porque na escola os 

professores não ensinam os filhos a respeitar. Os professores preparam 

os alunos para ter um bom futuro.

O respeito começa em casa, porque a família prepara os filhos 

para ter respeito em outros lugares. Porque se não preparasse, todas as 

pessoas iriam ser mal-educadas.

Então eu acredito que o respeito é necessário para todos, assim 

como o amor e a paz.

Daniel Vinicius de Souza Menegassi -  5ºB.
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Respeito

Outro dia eu vi um jovem xingando seu pai no shopping. Eu achei um 

absurdo e uma falta de respeito.

Na minha opinião, esse jovem deveria ter um pouco mais de respeito 

com seu pai e as outras pessoas, pois respeito é fundamental para termos 

uma melhor convivência e sermos melhores pessoas na sociedade.

Portanto, respeito é saber conviver com pessoas piores e melhores 

que você, e não as maltratar verbal e fisicamente.

O respeito é muito importante para todos, pois poucas palavras ou 

agressões podem estragar a autoestima de uma pessoa. Por isso, 

respeito!!!

Então para aumentarmos e termos uma boa convivência, devemos 

estimular o respeito ao próximo.

Eduardo Pereira Klipan -  5ºB.

Onde começa o respeito

Quando eu era pequena, minha mãe já falava sobre o respeito. 

Respeito é algo que seus pais ensinam para você não magoar ou 

desrespeitar uma pessoa. Por exemplo, quando eu entrar em um ônibus e 

uma senhora de idade entrar, eu vou dar o meu lugar para ela, porque eu 

sei que isso é um sinal de respeito.

Na minha opinião, todos nós temos que nos respeitar, mesmo que 

nós não gostemos da pessoa, porque se nós respeitarmos aos outros, nós 

estaremos respeitando aos nossos pais, pois eles foram nosso exemplo.

Eu acredito que respeito é algo importante para todos nós, porque 

se nós não respeitarmos as pessoas, elas não vão respeitar a gente. Por 

isso, nós temos guerras, violência, assaltos e etc.

Vamos respeitar uns aos outros para que todos nós sejamos felizes e 

educados, para que os nossos pais fiquem felizes e assim, dando exemplo 

para os nossos filhos.

Fernanda Valentina Castaldo Zanoni - 5ºB.
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Respeito

O respeito é essencial em nossas vidas, para sermos respeitados e 

sermos especiais para as pessoas.

Na minha opinião, o respeito é aprendido em casa, pois a escola 

ensina outras coisas, incluindo o respeito. Porém em casa aprendemos 

muito mais.

Eu respeito as pessoas porque elas nos dão carinho e amor, mesmo 

que não me dessem de volta, eu respeitaria do mesmo jeito, pois as 

pessoas merecem isso. Também acredito que se não respeitarmos, as 

pessoas também não vão nos respeitar.

Se nós déssemos e praticássemos o respeito, faria bem para nós, 

para os outros e para a sociedade.

Gabriela Lopes Escudero -  5ºB.

O respeito

O respeito é fundamental para todos e todos devem ter ele para que 

tenhamos felicidade. Eu respeito muito o meu melhor amigo e meus pais, 

por exemplo.

A minha opinião é que o respeito começa em casa, porque nossos 

pais que estão nos criando lições de respeito para nós, e a escola coloca 

em prática esse respeito.

Vocês precisam ter o respeito para que vocês vivam muito bem. Sem 

o respeito, você não vai se dar bem na vida, porque as pessoas gostam de 

ser respeitadas e merecem respeito como eu e você.

Por isso todas as pessoas precisam de respeito para ter uma melhor 

convivência, pensando que isso vai afetar o resto de sua vida. Então 

respeitamos para sermos respeitados.

João Emílio Bom Amboni de Almeida Prado -  5ºB.
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Respeito

A pessoa que eu mais respeito é a minha vovó, porque ela é 

respeitável. Para mim, ser respeitável é ajudar a minha vovó, mãe, pai, tia, 

tia avó e assim eu serei também respeitável.

Eu acredito que o respeito vai além da minha família, porque eu 

também respeito os meus amigos, as minhas professoras, a Graça, minha 

fonoaudióloga, minha psicóloga, etc.

Então o respeito é importante para nós, assim como as leis do nosso 

país. Os dois mantém a ordem e a paz.

João Pedro Alvares Mattos - 5ºB.

Respeito sob o teto familiar

Respeito é a coisa mais importante nos dias de hoje. Respeito é a 

educação que se deve ter com alguém. Sem o respeito com as pessoas, a 

nossa sociedade seria uma bagunça. Se você fica em silêncio enquanto os 

professores falam, já é um sinal de respeito, por exemplo.

Eu acredito que o respeito começa em casa, porque os nossos pais 

devem nos educar e não os professores. Na escola nós aprendemos 

apenas as disciplinas para termos conhecimento.

Respeito é algo que vem de casa pois é obrigação dos pais ensinar 

aos seus filhos sobre educação social.

Somente os pais têm as ferramentas necessárias para educar os seus 

filhos, pois é importante que os pais estejam presentes para garantir um 

futuro melhor.

Então, concluindo, eu acredito que respeito vem de casa e 

independente de outra coisa, ele vem acima de tudo.

Juan Pierre da Cruz -  5ºB.
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Onde começa o respeito?

As pessoas que eu mais respeito são os meus pais, pois foram eles que 

me criaram, eles que me dão carinho, amor, me dão remédios quando estou 

doente e etc.

Eu acredito que o respeito tem que ser ensinado em casa. Na minha 

opinião, é obrigação dos pais ensinar o respeito aos seus filhos.

Eu respeito os outros pois gosto de ser respeitada e gostaria que 

todos fizessem o mesmo.

Com a palavra respeito e sua prática, podemos deixar alguém mais 

feliz, pois todos nós gostamos de ser respeitados.

Julia Delconti -  5ºB.

Respeito

Desde pequena, eu sempre respeitei todos à minha volta, como 

meus familiares, amigos e professores, por exemplo. Esses dias, vi várias 

propagandas numa emissora sobre respeito e achei muito interessante. 

Tinha uma propaganda com uma mulher sentada em uma cadeira, com 

um fundo preto. Ela tinha uma camiseta preta com a letra “R” de respeito. 

Achei muito legal e bonita. Ela falava sobre respeitar as pessoas e ser uma 

pessoa respeitável.

Eu acredito que o respeito começa em casa, pois nossos pais 

ensinaram a gente desde pequenos a respeitar os nossos colegas e 

familiares. Além de ensinar a falar as quatro palavrinhas mágicas: com 

licença, obrigado, por favor e desculpe.

Se nós não respeitarmos os outros, não seremos respeitados. 

Respeito é bom, pois se não o tivéssemos, todos deixariam de ser amigos 

e teriam mais confrontos ainda, como guerras, violência e mortes.

A minha conclusão é que o respeito se dá em casa, pois não é o 

professor quem cuida em casa, professor fornece conhecimento e os pais 

dão respeito e educação. Tudo começa pelo respeito!

Lara Aldrovandi Pastrelli -  5ºB.
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Respeito

A minha família, às vezes, se desentende. Então eu comecei a pensar 

se sigo os exemplos da minha família ou exemplos escolares.

Eu acho importante seguir os exemplos familiares, mas é lógico, só 

os bons. O mesmo caso com a escola, sempre aproveitando algum 

exemplo aqui e lá.

Portanto eu acho que existem necessidades que só os pais podem 

atender, como um melhor acompanhamento na construção de caráter de 

seu filho(a), por exemplo. A ausência dos pais nessa construção pode 

fazer com que o filho siga um mau caminho para sua vida.

Esta é a minha opinião, mas respeito a de quem não concorda.

Pedro Henrique Colombo Bombarda -  5ºB.

Respeito em casa

O respeito é muito importante para mim e acredito que temos que 

respeitar, não importa a pessoa e não importa o lugar. Hoje em dia as 

pessoas perderam o mérito do respeito. Eu comecei a falar de respeito 

quando minha mãe falou que temos que respeitar e isso foi há muito 

tempo.

Para mim, o respeito começa em casa, pois nossos pais que nos 

criaram e que nos ensinaram para nos preparar para a vida. Por isso que 

nós falamos que precisamos respeitar os mais velhos. Eles sabem mais 

que a gente e temos que seguir o exemplo deles.

Por favor, leitor, respeite seus pais! Se não existisse mais respeito, 

nosso país poderia virar uma bagunça. Isso pode acontecer porque as 

pessoas que não foram respeitadas poderiam ou te ofender ou te agredir. 

Pense nisso: seus pais tristes com você não tendo respeito. Ajude o 

mundo a ficar melhor, por favor!

Eu respeito quem não concorda comigo, mas pense melhor sobre 

suas atitudes.

Pedro Henrique Favoto de Oliveira - 5ºB.
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O respeito começa em casa ou na escola?

Esse não é um assunto muito debatido, mas é bem interessante. Ele 

tem dois lados: os pais que deixam a educação do filho nas mãos da escola 

e os pais que assumem a responsabilidade.

Eu acho certo os pais ensinarem, porque eles têm que educar seus 

filhos e estruturar a parte social, enquanto a escola fica com a parte dos 

conhecimentos.

Além disso, é muito importante os pais acompanharem de perto a 

formação sociopsicológica de seus filhos, para o mesmo trilhar um 

caminho de vida adequado.

Minha conclusão é que o certo seria os pais educarem o filho, mas eu 

respeito a opinião de quem pensa o contrário.

Pedro Montenegro Seron - 5ºB.

Onde começa o respeito?

O respeito é uma coisa importante e agradável que todos gostam de 

receber. Isso acontece porque todos nós gostamos de outras pessoas e 

sabemos que elas prestam atenção em nosso respeito e educação.

Provavelmente, o respeito começa em casa, porque em casa é onde 

os pais educam suas crianças.

A escola foi feita para transmitir conhecimento para as crianças, 

fazendo com que elas pratiquem o respeito aprendido em casa pelos 

seus pais.

Portanto, se o respeito começasse na escola, os pais nunca 

educariam as crianças e os professores seriam os responsáveis. Essa ideia 

está errada e acredito que os pais são os responsáveis. 

Santiago Emmanuel Vitoretti Redmerski -  5ºB.
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6º ano
A / B

Professoras:
Eliane Cherba e Andreia Valotta
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Durante as aulas de Português, a professora solicitou aos alunos do 6.º 

Ano A e B que escolhessem uma personagem dos contos de fadas e 

criassem uma narrativa em que essa figura atuaria como protetora do 

meio ambiente.
Para a realização da produção, seguiram um roteiro:
· Quem é essa personagem?
· Que ações prejudiciais ao meio ambiente deveriam ser combatidas?
· Quem será o vilão e como será combatido?

Chapeuzinho ecológica  

Em um belo dia na floresta:

_ Acorde Chapéu! Disse a fada Azul.

_ Bom dia, mas quem é você?

_ Sou eu,  Fada Azul, sua protetora!

_ Ai meu Deus! Eu sou muito sua fã!  Disse Chapéu levantando-se 

da cama.

_ Bem, resumindo... Eu tenho uma missão muito importante e 

preciso muito da sua ajuda pra cumpri-la. 

_ Qual? Perguntou Chapéu, muito animada!

_ Vou te dar poderes. Você poderá virar loba, vai ter um ótimo faro, 

uma cauda forte e poderá derrubar seus inimigos. E o melhor, terá o poder 

de se teletransportar.  Alguma pergunta? 

_ Sim. Vou ter que ir sozinha?

_ Você pode levar o Lobo Mau; aliás, como anda seu convívio com ele?

_ Ah, muito bem!  - Eu gosto muito dele, mas ele não sabe disso!

_ Ótimo, comece sua missão agora fala: “Dabudi - Dabudi”

_ Dabudi – Dabudi.

Depois de um tempo elas foram visitar o Lobo e o convenceram a ir 

junto com  Chapéu nessa missão.

_ Pela estrada afora eu vou bem sozinha salvar o mundo dessa 

catástrofe inteirinha!  Cantarolava Chapéu! 

_ Quieta! Gritou Lobo Mau. 



_ Além de ter que te acompanhar, tenho que te ouvir cantando?!  Fala sério! 

_ Tá, já parei!!!  -- Aaaaa me esqueci de te falar, nós vamos ter que lutar 

contra um ser parecido com um biscoito gigante feito de lixo. - Tudo bem?! 

_ Que nojo! 

_ OK! Vamos nos teletransportar logo. 

Eles chegaram à cidade e viram o biscoito gigante. 

_ Lobo, olha! 

_ Caramba! - O negócio é gigante! 

_ Dá pra comer? Perguntou o Lobo Mau. 

_ Claro que não né, pura burrice!  Respondeu Chapéu! 

_ Mas, quem é esse biscoitão feito de detritos? 

_ Ele é o Guilbert, o primo do Biscoito de gengibre.  

_ Quer que eu conte a história dele?

_ Sim né! 

_ Bem, ele e o Biscoito eram melhores amigos, um dia os dois 

participaram de um concurso culinário e o Biscoito de gengibre 

ganhou, mas o Guilbert ficou muito bravo e conseguiu seus poderes 

por conta de sua raiva. 

_ Tadinho...

_  Tadinho nada! -- Olha só o que ele fez nas cidades e no mundo!!! 

_ Já sei! Disse chapéu. E gritou para o biscoitão.

_ O biscoitão! Não guarde mágoas, não se decepcione, se você parar 

de sujar tudo, te dou uma medalha. 

E o porcalhão gostou da ideia.

_ Tá! Respondeu o biscoito! 

_ Parei! -- Agora dá minha medalha! 

_ Só se você diminuir!  

O biscoito diminuiu. 

_Toma! Chapéu deu a medalha para ele que ficou todo feliz. 

_ Boa Chapéu! Disse o Lobo! 

_ Agora vou voltar ao meu décimo quinto sono!

_ Tchau Chapéu! – Até outra aventura!

Ana Laura Borges Lemes - 6.º Ano A
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Portal Inesperado

Era uma vez um garoto chamado Peter Pan. Morava em Nunkle, 

cidade próxima a uma floresta densa. O menino vivia vagando pelas ruas 

sem direção. 

Certa manhã, entediado, entrou na parte mais profunda da floresta e 

encontrou um círculo denso de energia. Sua curiosidade foi tão grande 

que se aproximou e constatou tratar-se de um portal. Mesmo com medo, 

decidiu entrar.

Olhou para todas as direções e avistou, em sua direita, uma cidade 

totalmente poluída. E no lado esquerdo, o causador de todo o mal – uma 

grande fera que por onde passava, deixava um rastro de detritos.  

Esse lugar chamava-se Terra do Nunca.

Peter Pan encarou a fera, olhou profundamente nos olhos dela e disse:

_Ei você! Parado já aí.

Então a fera fala:

_ O que você quer menino?

Peter Pan responde:

_ Pare já com essa poluição!

O ser repugnante não dá ouvidos ao pedido e continua com suas 

ações ruins. Perguntando ao Peter Pan:

_ E quem irá me deter?

Peter Pan salta na sua frente e grita: 

_ EU! 

Na mesma hora, a batalha se inicia. Durando meses. No final, Peter 

Pan ganhou, e espalhou um pó dourado e mágico na cidade que voltou ao 

normal, despoluindo-se  naturalmente. Peter Pan, vitorioso, volta a sua 

humilde cidade de Nunkle.

Arthur Macedo Carapelli - 6.ºA
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A união resolve tudo

Nos dias atuais, dentro da cidade escondida no Central Park, Peter 

Pan e Sininho, encontraram uma coisa nunca vista antes, um caçador 

correndo atrás do Meio Ambiente, que fugia assustado. Na mesma hora 

resolveram:

_ Temos que chamar a Fada Madrinha!!!

Quando chegaram à casa onde ela morava pediram ajuda.

 _ Fada Madrinha, precisamos que anuncie a todos do reino que nos 

ajudem a salvar o Meio Ambiente, pois ele está sendo perseguido por 

vários caçadores cruéis. 

_ Meu Deus do céu! Meus amigos, obrigada por me avisarem. - Vou 

resolver isso agora mesmo!

Ela gritou usando um alto falante mágico e todos começaram a 

ouvi-la:

_ Atenção! 

_ Moradores do vilarejo, Terra do Nunca, vamos agora mesmo cuidar 

do Meio Ambiente!! - Ele é muito frágil e precisa de nossa atenção!

O lugar todo se comoveu e iniciaram medidas para protegê-lo. Tais 

medidas, como a limpeza das nascentes dos rios e o recolhimento dos 

lixos jogados nos bosques, espantou os caçadores que desapareceram 

sem deixarem vestígios. O Meio Ambiente agradeceu e todos viveram 

saudáveis e felizes.  

Beatriz Dell' Agnolo Covatti - 6.º Ano A



O lixo é nosso

A maioria das pessoas não pensa que somos nós mesmos os 

responsáveis pela produção de todo lixo de nosso planeta. Portanto, 

devemos jogar lixo no lixo, dessa forma estaremos preservando o nosso 

ambiente, evitando a poluição e contaminação dos seres vivos por 

bactérias.

Então, fazendo nossa parte, fica a responsabilidade da limpeza da 

cidade uma tarefa da administração do município em coletar e deslocar 

para um local específico de tratamento  do lixo coletado. 

Eduardo Montenegro Seron - 6.º Ano A

Meio ambiente

Um dia estava passeando pela rua perto da floresta, avistei um nariz 

de madeira gigante vindo em minha direção. 

Olhando com mais calma, percebi que era o Pinóquio, todo 

entristecido. 

Fui falar com ele. Perguntei o porquê de seu aborrecimento, mas ele 

não falava. Tentava desconversar com mentirinhas. O nariz o denunciava, 

começava a crescer instantaneamente. 

Sem conseguir esconder, admitiu estar preocupado com o meio 

ambiente, via muita destruição por onde passava. Lugares muito 

poluídos, quase sem solução.  

Ele admitiu preferir o passado, em que a natureza vivia tranquila sem 

poluição provocada pela ação do homem – maior vilão do meio ambiente.

Nessa conversa com o boneco de madeira, fizemos um pacto para 

proteger a natureza e salvar a vida no planeta Terra.

Dessa forma, ficamos grandes amigos.

Gabriel Zacharias da Silva - 6.º Ano A
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Chapeuzinho Vermelho

Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho, ela 

adorava brincar com os animais da floresta onde morava.

Certo dia, quando estava brincando com um passarinho, uma sacola 

plástica passou voando por perto, como a menina era curiosa decidiu ir ver 

o que era. Pegou a sacola e levou para sua mãe. Em casa, Chapeuzinho 

perguntou:

_ Mamãe... O que é isso?

_ Ah filha... É uma sacola plástica da cidade. Respondeu a mãe.

O que Chapeuzinho não sabia era que morava perto de uma 

cidade grande. 

Depois desse dia, começou a reparar melhor a sua volta e percebeu 

que a floresta estava muito suja. Reuniu todos os animais e decidiram que 

ela iria até a cidade organizar, junto ao Poder Público, uma campanha para 

conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado com o meio 

ambiente.

Conversou com sua mãe e elas viajaram no dia seguinte. 

Ao chegarem, perceberam que lá era muito mais sujo do que a 

floresta e os responsáveis por toda aquela poluição eram os humanos. 

Foram convidadas para palestrar em várias escolas para 

conscientizar os jovens de como o mundo está poluído, aproveitaram a 

ocasião e pediram às crianças que contassem tudo o que aprenderam 

para seus parentes e amigos. Espalhando assim bons costumes para um 

mundo mais limpo e harmonioso.

Gabriela Bioni de Lima - 6.º Ano A



Combatendo o cigarro

Muito próximo ao meu prédio, existia uma casa encantadora 

construída numa árvore.

Um belo dia, indo à padaria comprar pão, avistei uma mulher muito 

bonita e branca como a neve entrando lá. 

Na sacada da casinha, percebi que ela estava fazendo cartazes. 

Ao chegar a meu apartamento, da janela do quarto, olhei pelo 

binóculo e li o que estava escrito, era uma campanha contra cigarro, pois 

havia no bairro uma velha chamada Rainha Má que estava oferecendo 

cigarros a todos os adultos e principalmente às crianças, poluindo com 

fumaça tóxica a cidade e causando sérios riscos à saúde.

Por trás de tudo isso havia uma magia. 

Fiquei amiga de Branca. Ela me disse que para nós vencermos, 

precisaríamos quebrar o isqueiro da rainha Má. Certo dia, encontramos a 

megera na rua e conseguimos pegar o isqueiro dela, porém era muito 

difícil quebrá-lo.

Branca de neve chamou com sua voz perfeita todos os animais que 

estavam sendo prejudicados pela poluição do ar, para nos ajudar a 

quebrar o objeto. Finalmente conseguimos vencer a rainha Má e todos, 

humanos e animais, respiraram com qualidade.

Giovana de Lima Gomes - 6.º Ano A
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A oresta de Arendelle

Arendelle era uma floresta habitada por Elsa e sua irmã Anna. Neste 

lugar havia um castelo encantado, onde se escondia Fera, um ser 

assustador na aparência, mas com um grande coração.  

Tendo grande antipatia por Fera, Elsa contratou capangas para matá-

lo e destruir a natureza, transformando-a em gelo puro. 

Anna, princesa de Arendelle, percebendo os planos malignos da irmã 

e não concordando com eles, foi até a moradia de Fera e explica o plano da 

irmã gélida, deixando-o  realmente bravo, pois não queria ver sua floresta 

congelada.

 Fera age normalmente como se nada tivesse acontecido. Ele 

prepara um combate contra Elsa para proteger o meio ambiente, para isso 

pede ajuda aos seus amigos.

Enquanto isso, Elsa o pega de surpresa, congelando a natureza e o 

castelo, todos saem correndo da floresta, menos Anna que enfrenta a 

irmã dando-lhe uma vassourada na cabeça, fazendo-a desmaiar. 

Elsa se torna prisioneira na torre mais alta do castelo de Fera e a 

floresta volta ao normal, vivendo todos felizes novamente.

João Fernando Delbem Lazaro - 6.º Ano A
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Combate mágico

Num reino distante havia uma mulher chamada Malévola, apesar do 

nome, ela era muito boa. Certo dia, seu mensageiro, Olaf, entregou a ela 

um comunicado dos guardiões dizendo que a floresta estava em perigo.  

Essa carta informava que o dragão, um dos vilões, não gostava da 

floresta, porque lá era muito alegre e ele não gostava de alegria, por isso, 

ele iria acabar com a natureza com a ajuda de Elsa. 

A rainha do gelo estava congelando os rios, mares e até mesmo os 

poços de água.

Destruía tudo que via pela frente. Espalhando o medo e o frio por 

onde passava.

Malévola, juntamente com os seres mágicos, descobriu que os vilões 

não gostavam de alegria. Ela era muito poderosa, podia mover as pessoas 

com a mente, congelar o fogo, derreter a neve e também voar. 

Então, usando seus poderes conseguiu combater os destruidores do 

meio ambiente. Ela usou o poder de congelar fogo para combater o 

dragão e o poder de mover as pessoas com a mente para combater Elsa. 

Assim, ela congelou o fogo do dragão e moveu Elsa até a prisão da 

floresta.

A paz e a alegria reinaram novamente.

Kauany Vitória Ramos de Souza - 6.º Ano A
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O desmatamento

Era uma vez um menino chamado Peter Pan. Ele adorava brincar no 
campo, pois vivia em uma cidade grande onde as plantas estavam quase 
em extinção. 

Um dia ele encontrou uma pequena planta morrendo por causa da 
poluição, ficou com pena dela levou-a para sua casa, deu água e adubo. 
Cuidou até ela crescer.

Quando ela cresceu novamente, plantou-a em um campo lindo. Ao 
final daquele dia lindo, Peter foi dormir.

No meio da noite Peter acordou com um barulho em seu jardim, foi 
ver o que era. Assustou-se com um rapaz cinza mexendo em suas plantas. 
Perguntou bravo:

 _ Quem é você? Parecendo que o conhecia!

O homem disse bem baixinho:

_Sou o seu inimigo, vou mudar sua vida, sou o Desmatamento.

O homem, ao dizer aquilo, saiu rapidamente e foi embora. Peter 
voltou para o seu quarto com a pergunta: “quem é ele? – parece comigo!” 
“Não!!!!! Não acredito, sou eu no futuro”. 

 Ao amanhecer, Peter foi ver seu jardim e estava todo escuro, cinza, 
destruído. Ficou sem entender nada. 

_ Nossa!  O que aconteceu aqui?!!! – E aquele homem?! – Será que conheço?

À tardezinha foi contar para os seus amigos, os meninos perdidos, o 
que tinha acontecido.

_ Amigos um rapaz chamado Desmatamento foi até a minha casa e 
matou o meu jardim.

Os meninos perdidos não acreditaram e ainda disseram:

_ Que bobagem Peter! 

Entretanto a dúvida pairava em seu pensamento, foi então consultar 
o oráculo da Terra do Nunca. Este o advertiu:

_ O homem que você viu Peter Pan é você no futuro. Muitos homens 
perdem seus valores e ideais quando adultos, esquecendo seu bem mais 
precioso – o meio ambiente.

Assustado, o menino garantiu que não se perderia daquela forma. 
Tornara-se, naquele momento, protetor da natureza.

Lívia Fernandes Valente - 6.º Ano A
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As Princesas protetoras do Meio Ambiente

Em um lugar distante vivia uma princesa, seu nome era Aurora. Ela 

morava com sua família em uma mansão perto da floresta.

Adorava passear na floresta, todos os dias, no fim da tarde, com seus 

animais. Conversava com as árvores, flores e todos os tipos de seres 

mágicos.

Certo dia, estava com sua irmã, Alice, e os animais andando pelo 

bosque como de costume, quando viu Malévola desmatando a floresta. 

Elas retornaram para  casa imediatamente. No dia seguinte, 

voltaram para a floresta com uma roca de tear encantada. Foram até uma 

árvore centenária e ficaram por lá, esperando. Deixaram a roca na frente 

do imenso tronco com um bilhete escrito que aquela máquina daria mais 

poderes para quem a usasse e subiram num dos galhos. 

_ Vamos esperar! daqui a pouco ela vem. Disse Aurora.

Alice, não aguentou esperar e desceu, escondeu a roca e subiu de 

novo. Esperaram por mais duas horas quando finalmente Malévola 

apareceu. A malvada percebeu que alguma coisa estava errada. Olhou 

para cima, entre os galhos, e avistou as meninas. Assustadas desceram e 

disseram:

_ Essa roca nos pertence, ela é mágica. Devemos entregá-la ao 

guardião do reino encantado. Não toque nela.

Dizendo isso, mais que rapidamente, Malévola rodou o tear 

liberando uma grande magia que a transformou numa pessoa boa.

 _ Não destrua mais o meio ambiente. Disse Alice voltando-se para 

Malévola que respondeu:

_ Tudo bem, não vou mais desmatar as florestas. Desaparecendo por 

completo.

As meninas ficaram felizes por salvarem a floresta. Houve uma 

grande comemoração naquele dia.

Luana Bianchi Costa de Paiva - 6.º Ano A



A protetora Bela

Era uma vez uma linda camponesa chamada Bela. 

Ela morava numa casa tranquila no meio da floresta. Numa manhã de 

domingo, sua tranquilidade foi abalada. Bela estava regando as plantas de 

seu jardim e um Troll muito zangado apareceu destruindo toda a floresta. 

Eles lutaram e bela conseguiu vencer o monstro. Entretanto, no combate 

acabaram derrubando árvores, Bela já sabia o que fazer - plantar mais 

árvores pele floresta.

Bela reparou todo o estrago feito pelo Troll na floresta. 

Dessa forma, ela transformou-se na maior protetora do meio 

ambiente.  Com o passar do tempo, a jovem foi nomeada oficialmente 

guardiã da floresta. Todos os seres que habitavam o local viveram 

felizes e tranquilos.
 

Maria Clara Nogueira Amorim - 6.º Ano A

O destruidor da oresta

Era uma vez uma menina muito branca como a neve. Morava em um 

reino distante, na floresta, perto de uma vila. 

A floresta estava sendo desmatada e poluída por uma Fera que tinha 

como objetivo maior queimar tudo, por pura maldade. Pensativa, Branca 

sabia que não poderia deixar isso acontecer com a natureza.

Numa noite completamente sem luar, Branca encontra-se com a 

Fada Madrinha e fica sabendo que Fera está sob poderes mágicos. Ele só 

pararia com as atrocidades ambientais que estava cometendo quando se 

apaixonasse por uma linda donzela. 

Como fazer isso acontecer?! Certo dia, Branca conheceu uma moça 

chamada Bela, muito delicada e simpática. Branca não perdeu tempo, 

apresentou os dois que se apaixonaram perdidamente. O destruidor nem 

sequer chegava perto da floresta de tão encantado com Bela. Casaram-se.

Cinco anos se passaram, eles tiveram um filho chamado Lumier, 

menino gentil e educado, adorava a natureza.
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Numa tarde quente, Lumier passeava pela floresta ao redor do 

castelo quando se depara com a Rainha Má – esta não perdeu a 

oportunidade de enfeitiçá-lo, lançou-lhe uma magia muito forte – para 

acabar com o efeito, iria precisar de um antídoto poderoso. E, daquele 

dia em diante, o garoto passou a odiar tudo e todos, inclusive a 

natureza. Começou destruindo-a perto do castelo. Logo aumentou o 

espaço de destruição.

Infelizmente, Fera e Bela não conseguiram achar a poção e tiveram 

que deixar o próprio filho preso para sempre numa masmorra. Dessa 

forma, a natureza foi salva.

Mariah Alves Piazzalunga Fernandes - 6.º Ano A

Peter Pan e o meio ambiente

Era uma vez, um menino chamado Peter Pan. Ele estava voando pela 

Terra do Nunca quando viu uma estrela linda no céu. Quis pegá-la. 

Imediatamente, voou em sua direção. Ao chegar perto, avistou um novo 

planeta bem próximo à estrela e dirigiu-se a ele.

Que tristeza! O lugar estava todo devastado, nenhuma árvore existia 

mais por lá.

Muito intrigado, procurou saber quem havia cometido tamanha 

barbaridade, descobriu, num rastro de queimada que era a Dragonesa – 

esposa do Burro Falante. 

Travaram grandes batalhas, mas Peter Pan perdia sempre.

Um dia, quase desistindo, encontrou o Burro Falante a procura de 

sua esposa. Peter pediu ajuda, esta não lhe foi negada. 

Ao encontrar a esposa sumida, Burro Falante levou-a de volta ao 

planeta Shrek, onde estavam seus lindos filhinhos chorando a falta da mãe. 

Peter conseguiu salvar o planeta. 

Miguel Peruzzi de Souza - 6.º Ano A
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Olaf - o protetor da natureza

Certo dia, estava Olaf no mundo de Frozen – o reino gelado - quando 

de repente apareceu Fera estalando os dedos, num passe de mágica, 

transportou o boneco de neve – seu rival – para o mundo atual.

Assustado, olha a sua volta e fica espantado com o que vê, o meio 

ambiente todo destruído – desmatamento, poluição do ar, poluição das 

águas; uma tristeza só!

Imediatamente, sente que precisa tomar uma atitude. A primeira 

coisa a se fazer é descobrir quem está por trás dessa calamidade.

Isso não foi difícil, andando um pouco pelo lugar, Olaf ouve um 

barulho estranho e se esconde. Ao espiar, vê Fera destruindo o meio 

ambiente do local.

É percebido pelo vilão, iniciando assim uma terrível batalha em prol 

da natureza. De um lado Olaf – o protetor, do outro, Fera – o destruidor. 

Após muito tempo guerreando, Olaf vence a batalha. Mas, 

infelizmente, ainda existem muitos seres que desrespeitam o 

ecossistema. Começa então uma campanha de conscientização – espalha, 

através das mídias, ideias favoráveis em relação ao ambiente, plantando 

assim uma sementinha de esperança nesse mundo quase perdido.

O boneco de neve volta feliz para seu mundo, com a sensação de 

missão cumprida. 

Murilo Alcure Camillo de Souza - 6.º Ano A
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A incrível história da Floresta Azul

Há alguns anos, depois do acontecido com "Branca de Neve", a 

Rainha Má matriculou sua filha, Evie, no (CRPPA) Colégio Real para 

Príncipes e Princesas de Auradon.

Evie não tinha muitos amigos. Ela era uma menina diferente, tinha os 

cabelos azuis, e usava uma camiseta escrita "a mais bela".

 A menina gostava de ir todo dia, depois da aula, à Floresta Azul. Lá 

ela cuidava dos animais e alimentava os pássaros. Porém, certo dia, ao 

chegar um pouco mais tarde que o habitual, pois teve que fazer uma 

prova de recuperação, deu de cara com um incêndio. 

Max, a filha do Lobo Mau, tão cruel quanto o pai, colocara fogo em 

tudo.

Muito brava – Evie foi até a cabana de Max, perguntou por que ela 

havia feito o que fez.  Max respondeu que foi para Evie nunca mais voltar 

para casa. A boa menina amava a Floresta Azul, apagou o fogo, salvando 

assim os animais.

Nina Zúniga Bezerra - 6.º Ano A



Uma aventura no combate à poluição

Era uma vez, uma cidade chamada Chocolândia, muito limpa e 

organizada, todos os seus moradores eram contra a poluição.

Certo dia mudou-se nesta cidade uma mulher chamada Malévola 

com seu filho Olaf. Não eram conhecidos de ninguém no lugar.

Estranhamente, a cidade começou a ficar muito poluída e ninguém 

sabia o que estava acontecendo. Depois de um tempo, muitos moradores 

estavam com falta de ar, danos na saúde, irritação nos olhos, diminuição 

da capacidade pulmonar, entre outros sintomas. 

Os moradores estavam desconfiados de que Malévola e seu filho 

estivessem causando essa poluição, pois isso nunca havia acontecido na 

cidade.

Em sua casa, Malévola falou radiante para o filho:

_ Olaf, nós iremos cada vez mais poluir esta cidade HAHAHAHAHA!!!

O que eles não sabiam é que havia uma moradora chamada Elsa que 

observava  cada passo da poluidora. Numa noite sem luar, viu Malévola 

queimando plásticos e consumindo muito combustível fóssil, poluindo 

propositalmente o ar. Ficou muito irritada e decidiu agir.

Com a ajuda de sua prima Anna e de toda a cidade, Elsa bolou um esquema 

para nunca mais haver poluição. Reuniu as pessoas e explicou o plano:

_ Bom, minha gente, os policiais seguirão Malévola para saber onde 

estão escondidas as máquinas poluidoras, em seguida, ela será presa. 

Todos concordaram. 

No dia seguinte, os policiais foram à casa de Malévola para prendê-la. 

Chegaram lá, empurraram a porta e acharam Olaf e sua mãe arrumando as 

malas para fugirem. Malévola lançou um poder de congelamento nos 

policiais, porém, Ana e Elsa estavam próximas da casa, conseguiram 

rapidamente reverter a magia, salvando os policiais. 

Malévola sumiu no mundo deixando Olaf para trás, o boneco de 

neve informou onde as máquinas estavam escondidas. Com pena, Ana e 

Elsa cuidaram dele, ensinaram a não mais destruir o ambiente.

Sylvia Cherba Consalter - 6.º Ano A
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A Bela e a Fera

Em um reino distante, existia uma lenda sobre uma fera que andava 

na escuridão da floresta amedrontando a todos. O que ninguém sabia é 

que ela foi abençoada com dons para proteger a natureza e que, no 

passado, havia sido um belo príncipe.

Sua aparência horrenda foi adquirida por descuido. Quando ele 

andava sozinho pela floresta, eis que uma bruxa cruzou seu caminho e o 

enfeitiçou. 

Nesse mesmo reino morava uma moça chamada Bela que, assim 

como a Fera, cuidava com zelo da floresta.

Certo dia, quando Bela voltava do vilarejo, avistou um incêndio. Que 

confusão!  As pessoas incendiaram a mata porque ficaram assustadas 

com Fera, acharam que ele estava desmatando tudo.

Bela descobriu o verdadeiro motivo da queimada e salvou Fera, 

esclarecendo assim a confusão. 

Desse dia em diante, Fera transformou-se no maior guardião da 

natureza, ajudado por Bela, sua melhor amiga. 

Amanda Moraes Medeiros - 6.º Ano B
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Alice no país da natureza

Era uma vez, há muito tempo, uma garotinha chamada Alice a qual 

vivia em uma bela casa com a irmã.

Certo dia, Alice ouviu dizer que os coelhos estavam em extinção. 

Então, no mesmo momento, viu um coelho branco e começou a segui-lo. E 

foi nessa perseguição toda que chegou até uma casinha. Ao entrar, viu em 

cima de uma mesa uma garrafa. Nela estava escrito NÃO ME BEBA! Sim, 

estava escrito “não me beba”.

Alice não ficou surpresa, porque observou que aquela água estava 

poluída.

Porém, ao lado da estranha garrafa havia outra com a inscrição: 

“BEBA-ME”. Curiosa, Alice bebeu o líquido e ficou do tamanho de um 

coelho, um coelho comum.

Viu uma chave e abriu uma portinha pequenina em sua frente. Como 

havia diminuído de tamanho, passou.

Sem sentir medo, chegou ao maravilhoso país da natureza. O lugar 

era cheio de bichinhos e plantas. Nele, percebeu que, além dos coelhos 

brancos, vários animais também estavam em risco de extinção.

E quem era o culpado? Alice estava curiosa e queria saber. Então 

sentou embaixo de uma árvore e pôs-se a pensar e, de repente, ouviu uma 

voz dizendo:

- O culpado de tudo isso? Há-há-há!!!! Todos os animais dessa floresta 

já sabem, é o homem. Ele nos caça para fazer roupas, comer nossa carne, 

utiliza partes nossas para produzir enfeites, entre muitas outras coisas.

Como num passe de mágica, Alice acordou deitada na grama e 

correu para sua casa, contou tudo para sua irmã. Resolveram voltar ao 

lugar à noite para salvar os animais. 

Sem que ninguém percebesse, resgataram os bichos e levaram-nos 

ao país da natureza.

Áurea Verdolin Alves - 6.º Ano B



Eu, ajudante do meio ambiente!

Olá! Meu nome é Laura, mas todos me chamam de Cachinhos 

Dourados. Eu fui contratada esse ano para deter o vilão dos vilões que 

odeia o meio ambiente. Estou muito animada, até ganhei um uniforme 

super maneiro. Sabe onde trabalho?! Estou trabalhando para Greenpeace, 

uma ONG que ajuda o meio ambiente. 

Meu grande problema chama-se Poluich, o vilão mais poluidor do 

meio ambiente e por isso a organização me contratou para detê-lo. Há 

alguns dias planejo como deter o Poluich, até  descobri que ele não 

suporta ervas medicinas. Dessa forma, irei enganá-lo com a ajuda de uma 

amiguinha: a Chapeuzinho Vermelho, cuja mãe tem uma horta só de ervas 

medicinais. Ela vai me dar um pouco para eu acabar com esse destruidor 

do ambiente. 

Terminada a poção, vou à floresta onde o Poluich está com sua 

máquina de fumaça tóxica poluindo tudo, quando encontrá-lo jogarei 

nele o chá feito com ervas poderosíssimo.

Dito e feito, no dia seguinte, encontrei o vilão Poluich, joguei a 

mistura nele e transformei-o num defensor da natureza. De agressor, 

passou a plantar árvores e recolher todo lixo em sua volta.

Missão cumprida! A organização não precisará mais de mim. Quanto 

ao uniforme, não conte para ninguém eu vou ficar com ele. 

Beatriz da Silva Almeida - 6.º Ano B
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“Branca” quase de Neve

Era uma vez, num reino distante, sete anões protetores do meio 

ambiente. Viviam para salvar a natureza dos maus tratos.

Numa linda manhã, estavam em seu escritório, quando receberam 

uma ligação anônima de uma mulher dizendo que a floresta estava sendo 

derrubada. Foram correndo para o local e viram uma moça que parecida 

conhecida deles. Não acreditaram, era a Branca de Neve. 

Os anões se surpreenderam ao verem que ela estava novamente 

derrubando as árvores, pois havia um lado destruidor que a atormentava.

Pediram para parar, mas ela continuou cortando tudo que via pela 

frente. 

Os pequeninos disseram para Branca de Neve uma palavra chave 

que funcionava como anulação de sua maldade, com a intenção de que ela 

parasse. Ela nem ligou. 

Juntos, os sete decidiram gritar a palavra chave: PRÍNCIPE.

Ao ouvi-la, Branca de Neve imediatamente parou com suas ações, 

caso contrário, não conseguiria casar com um belíssimo príncipe. 

Bruno Areas Lima - 6.º Ano B
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Chapeuzinho e o Meio Ambiente

Era uma vez uma menina com um nome bem diferente: Chapeuzinho 

Vermelho, moradora em um lindo bosque. 

Certa manhã, ela estava indo para cidade fazer compras. Lá, viu 

fumaça saindo de uma indústria que estava poluindo todo o céu, ficou 

muito triste e, por isso, resolveu pedir para o dono da indústria desligá-la. 

Ele disse não poder porque era ali que se produzia o alimento da 

cidade inteira. Ela ficou sem saber o que fazer e voltou para casa, assim 

poderia pensar em uma solução para aquele problema. 

No dia seguinte, ela foi até a indústria e ameaçou o dono dizendo que 

jogaria um pó mágico emprestado da fada Sininho direto na fábrica, para 

que as chaminés não soltassem fumaça. O senhor nem ligou. Assim, ela 

não teve escolha e jogou o pó, mas não deu certo. A indústria ganhou vida 

e passou a soltar mais fumaça e poluir mais ainda o ambiente, para seu 

desespero. 

Passados alguns dias, percebeu que estava jogando no lugar errado. 

Pediu ajuda para seu amigo Peter Pan, que voou sobre a chaminé, mirando 

diretamente no centro da mesma, na hora ela parou de soltar fumaça, 

melhorando a qualidade do ar. 

Todos os moradores do local ficaram felizes.

Henrique Bosco de Oliveira - 6.º Ano B



Olaf: O salvador

No ano de 2019, Olaf escorregava sobre a neve quando reparou que 

ela estava derretendo, foi até a Secretaria do Meio Ambiente e perguntou 

para o gerente:

_ Senhor, porque a neve está derretendo? Ainda é inverno!

Ele disse "Nós estamos machucando o Meio Ambiente".

Olaf estava andando pela região gélida e viu as pessoas jogando lixo 

por toda a parte. Ele olhou, pensou, olhou e pensou de novo, e achou o 

significado da fala do dono da loja.

Olaf, de óculos pretos e arma super poderosa nas mãos: sacos de 

lixo, foi catando lixo por lixo.

No outro dia, voltou para sua brincadeira: escorregar na neve e 

constatou que ainda havia muito lixo por lá, as pessoas não tinham 

consciência e continuavam com velhos hábitos.

Dessa forma, iniciou uma campanha publicitária que funcionou no 

início, era novidade. Porém, logo tudo voltou a ser como antes. Não sabia 

mais o que fazer,  pensou, pensou e nada. Andando pelo bosque, viu uma 

bola de sujeira gigante jogando muito lixo por todo lado. 

Seguiu-a o e disse:

_ Oi!

Uma voz de monstro respondeu:  

_ Oiiiiiiiiii !

Olaf perguntou se poderia parar de jogar lixo no chão, o ser estranho 

disse que não, pois era o destruidor da neve.

Na mesma hora começou uma guerra. Olhando atentamente para os 

lados, percebeu que estavam em cinco bolas de sujeira e Olaf sozinho, 

porém ele tinha as armas mais poderosas do mundo: sua determinação, 

além dos sacos de lixo.

Olaf derreteu muito, mas conseguiu livrar o mundo da poluição.

Terminada a missão, foi até  Arendelle e iniciou novamente a 

campanha contra jogar lixo no meio ambiente. Todos os moradores se 

uniram em uma viagem pelo mundo divulgando suas ideias. 

Júlia Spiguel Silva - 6.º Ano B
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Era uma vez um personagem chamado Rumpelstiltskin. Ele nasceu na 

era medieval. Gostava muito do meio ambiente e se divertia brincando com os 

animais da mata. 

Certo dia, estava brincando distraidamente no quintal de sua casa 

quando apareceu um machado gigante cortando árvores centenárias e 

matando animais indefesos. 

Rumpel, como era chamado, pensou, pensou e chegou a uma 

conclusão, indo a seguir falar com o cruel machado: “algumas árvores 

precisavam ser cortadas, mas outras deveriam ser replantadas”. “E 

quanto aos animais, esses deveriam viver”.

A princípio, o machado não quis conversa. Travaram uma grande 

batalha. Felizmente o destruidor do ambiente perdeu, rendendo-se.

A felicidade reinou por longo tempo na floresta.

Paulo Nicholas Lopes Pereira - 6.º Ano B

O machado

Transformação do meio ambiente

Era uma vez, há muito tempo, uma linda moça que transformou a 

própria vida. O nome dela era Cruella de Vil. Eu sei que você deve estar se 

perguntado “nossa, ela? '' Sim! 

Depois de perceber que não era nada maltratando os 101 Dálmatas, 

ela quis mudar, e para melhor! Assim, passou a usar suas forças para o 

bem.

Foi morar com uma pessoinha que todo mundo conhece: o Dumbo! 

Ele era a segunda pessoa que mais odiava a Cruella, mas quando soube 

que ela ficou do bem, abriu as portas da casa dele para ela morar e não 

ficar sem abrigo, já que os Dálmatas ficaram com a casa dela.

Dumbo havia comentado que tinha um vilão desconhecido tentando usar 

as árvores como penico, o solo como trampolim e o ar como um lugar para 

poluir! Foi investigar.

O elefantinho, depois de muito tempo, com a ajuda de um detetive 

particular, chegaram a conclusão de  que se o suspeito usa as árvores 

como penico, só pode ser um cachorro!
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_ Mas que cachorro poderia ser? – eles se perguntavam.

_ Têm tantos pelo mundo. – O outro afirmava.

_ Vamos chamar a Cruella de Vil, ela entende bem sobre cachorros.

_ Mas ela não é do mal? – perguntou o policial.

_ Vixi! Isso já é passado. Vamos!

No dia seguinte, eles levaram a Cruella há uma árvore próxima à casa 

de Dumbo para que ela investigasse. Chegando lá, observou as pegadas 

marcadas no chão e confirmou:

- É um dos 101 Dálmatas! Vou atrás dele.

Quando ela chegou à moradia dos Dálmatas perguntou:

- Quem está acabando com o meio ambiente? – Fale logo, não tenho 

tempo a perder!

- Nossa vai dar uma de boazinha agora? – respondeu o Dálmata mais 

velho. Então ela revidou:

- Quero fazer o bem, diferente de vocês que, além de estarem 

matando a natureza, estão acabando com a vida de todos, inclusive a de 

vocês!

- Nós podemos fazer o que quisermos - respondeu com uma cara de 

bravo o Dálmata líder. Atacando Cruella em seguida. Ela não ligou, 

protegeu-se com o seguinte pensamento: o bem é mais forte que o mal, 

isso fez com que os Dálmatas virassem abelhinhas para ajudar a natureza 

espalhando o pólen, ao invés de destruí-la como cachorros.

Bom, agora que você já sabe história, tem que entender a regra: A 

PRÓXIMA PESSOA QUE DESMATAR A NATUREZA TERÁ QUE 

REPLANTÁ-LA.

Rafaela Tamie Tahara - 6.º Ano B



7º ano
A / B

Professoras:
Eliane Cherba e Andreia Valotta





105TRAÇAS TRANÇAS

A crônica é um gênero textual baseado em fatos cotidianos, 

filtrados pelo olhar crítico do autor e registrados com humor, 

poesia e sensibilidade.

A proposta de produção para os alunos dos 7.º anos A e B foi de 

pensar em uma situação cotidiana, típica de centro urbano, que 

mereça ser destacada em uma crônica e rediji-la narrando a 

situação. Para isso, deveriam seguir as dicas:

· Lembre-se: a crônica costuma ser breve.

· Faça um recorte da situação. Parta de um ponto em que os fatos já 

estão próximos de ocorrer.

· Pense: seu texto será publicado em um livro e chegará a 

diferentes públicos leitores. Procure envolvê-los e diverti-los, 

despertando neles o desejo de chegar ao final da história.

· Empregue uma linguagem simples, direta e informal, como se 

estivesse dialogando com o público. 

· Terminada a redação da crônica, escolha um bom título, que 

atraia a atenção do leitor.
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Trânsito

Em um dia normal, José estava indo ao trabalho (como sempre).  

Apressado, porque estava atrasado, mas não tinha tomado café da manhã 

– o trânsito agitado, sem tempo para parar e outros fatores, como não 

estar com muita fome, impediram-no de parar em uma padaria ou 

cafeteria.

A fileira de carros estava parada, olhando pra frente ele conseguia 

ver desde o carro em sua frente até ultimo carro no horizonte. Lá na 

frente, enxergando com dificuldade, a chuva não dava tréguas, viu um 

líquido vermelho na pista. Parecia sangue! Todos os motoristas da fila 

ficaram preocupados, acreditando ser um grave acidente.

Entretanto, ao descerem dos carros e falarem com os agentes de 

trânsito, foram informados que um caminhão carregado de suco de 

morango havia tombado e a carga derramou na pista, misturando-se com 

a água da chuva. 

Os motoristas precisavam esperar a limpeza da pista. Nisso, a 

angústia de José foi crescendo, quase virou desespero, precisava chegar 

ao trabalho.

De repente, ouve-se um estrondo no final da fila, “alguém bateu no 

último carro do engarrafamento”, diziam. Outros, mais curiosos, 

voltavam com a triste notícia – “dormiu ao volante e bateu” – “está 

seriamente ferido”. 

“E agora José?” Como diz Drummond. Precisava do emprego, era o 

sustento de sua família. O celular toca. Era da firma. Relatou o ocorrido. 

Como sair do lugar? Nenhuma via liberada. 

O jeito foi esperar! Aguardou horas para a liberação da pista. 

Enfim, livre! 

Chegou ao trabalho quase na hora do fim do expediente. Só de 

pensar arrepiava! Como será a volta?!

Triste realidade dos grandes centros.

Alexia Maria da Silva Panaro - 7.º Ano A
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*Sequestrei minha mãe*

Era uma noite muito chuvosa, uma moça estava voltando a pé para a 

casa depois de um dia muito cansativo no trabalho, seu carro estava na 

oficina.

Andando apressadamente, ouviu uma voz chamando-a.

 _ Ei dona!

A mulher olhou em sua volta e avistou um carro parado, mesmo com 

receio aproximou-se. Aquela voz parecia conhecida.

 _ Será que a senhora poderia me ajudar?– Meu pneu furou no meio 

dessa rua, não sei trocá-lo e meu celular está sem bateria.

_ Que pneu?  Perguntou a mulher, olhando em volta do carro.

Quando ela chegou mais perto, rapidamente o homem a puxou para 

dentro do carro.

Ela gritava muito. Ninguém ouvia, ou fingiam não ouvir. Àquela hora! 

Perigoso até para prestar ajuda.

_ É melhor tu ficar quieta na sua, se não vai dar ruim pro seu lado! Dizia 

o homem.

Assustada, ela ficou quieta. 

Foi levada para um lugar distante – bem longe da cidade, lá havia mais 

um homem que disse:

_ Trouxe o que você queria, agora é só fazer a ligação!  

Ao olhar para a mulher, sentiu uma mistura de pânico e terror. 

_ Espera essa é...

_ Conhece a dona? 

_ Afffff! É minha mãe!

 Beatriz Fabri Montargil - 7.º Ano A
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Docinho

Numa manhã de sábado, estava na minha casa conversando com 

meu pai sobre nós termos um filhote e ele concordou de imediato, porém 

havia um grande problema: minha mãe não queria nenhum animal de 

estimação devido ao fato de sairmos cedo para escola e ela para o 

trabalho. Sendo assim, o animal ficaria muito tempo sozinho até o nosso 

retorno no final da tarde.

 Fiquei muito triste quando o meu pai me alertou sobre este fato. Mas 

não desisti.

No dia seguinte, novamente conversei com meu pai sobre o mesmo 

assunto, ele pensou e decidimos ir juntos falar com a minha mãe que 

estava passando roupa na lavanderia.

 Cheguei perto dela meio ressabiado, sem saber direito como pedir a 

ela um animalzinho de estimação, pois já sabia que iria levar um não. Ao 

me ver na lavanderia minha mãe pergunta:

_ O que você quer filho? Por que está com cara de choro?

Foi aí que tomei coragem e com ajuda do meu pai, fiz o pedido. A 

sorte estava lançada!

Argumentei que a maioria dos meus amigos tinha e gostaria muito de 

um dia poder ter um.  Depois de muita conversa com minha mãe, ela 

pensou e disse SIM. Eu fiquei muito feliz com esta decisão, nem acreditei, 

estava certo de que ela não deixaria.

No outro dia mesmo combinamos de irmos juntos a um local de 

doação e decidimos pegar um gato.

Finalmente adotamos uma gata branca dos olhos azuis, batizamos 

de Docinho. Todos na família, inclusive a minha mãe, nos apaixonamos 

por ela. 

Bruno Pires de Morais - 7.º Ano A
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O engarrafamento

Ficar preso no trânsito é muito entediante, você fica parado por 

horas, esperando os carros andarem e nada, a tensão aumenta. 

E no calor? Ar condicionado não funciona direito!  Pior coisa possível de 

acontecer, você esquenta dentro do carro, sem ter para onde se abrigar. 

Um dia aconteceu um enorme engarrafamento aqui na minha 

cidade. “Meu Deus!”  Fiquei muito irritado e comecei a gritar:

_ VAI LOGO!

E outras pessoas entraram na gritaria junto comigo:

_ ESSE TRÂNSITO É MUITO RUIM!

_ Verdade, parece que o povo dessa cidade não sabe dirigir.

Dentro do meu carro eu e minha família estávamos jogando truco, no 

final da partida eu ganhei, enfim passaram-se 15 minutos e nada dos carros 

andarem. Cochilei mais uns 15 minutos e nenhum carro se mexeu. 

Passaram-se mais 10 minutos e finalmente a fila começou a andar. O 

motivo do engarrafamento!  Eu ainda não sei. Na cidade grande, qualquer 

coisa trava o progresso.

Caio Augusto Pillonetto Consalter - 7.º Ano A
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Moradores de rua

A mulher saiu do restaurante, onde tinha um homem e um menino 

sentados no chão. Eram moradores de rua. Eles pediam para que a mulher desse 

dinheiro para almoçarem.

_ Senhora, pode nos dar dinheiro para almoçarmos?

A mulher fingiu que não ouviu e continuou andando.

_ Dona, espere! Você não tem nada para nos dar? Pode ser até alguma coisa 

para comer.

Ela resolveu olhar para os moradores de rua, pois não paravam de 

falar com ela.

_ Eu não tenho nada para dar a vocês.

_ Mas você não pagou para almoçar?

_ Paguei, mas foi com o cartão, eu não tenho dinheiro.

_ Nós também aceitamos um almoço no restaurante. E, até para 

você fica bom, porque dá para pagar com o cartão.

Camila Miguel Brustolin da Silva - 7º Ano A
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Uma tarde barulhenta

Numa sexta-feira, por volta das 18h30, na Avenida Colombo, ocorreu 

uma grande confusão: volta de escola, de trabalho, de outros lugares. 

Trânsito parado, engarrafamento gigantesco. Formou-se uma multidão 

de seres alucinados, loucos para chegarem a algum lugar. Junto a isso, os 

xingamentos, palavrões e buzinas.

Depois de um tempo, começou realmente a bagunça. Minha vizinha 

tentava adormecer seu bebê, e ao mesmo tempo, falava:

_ Dorme filho, dorme Daniel!

E do nada, a impaciência reinava.

_ Bi-bi-fom-fom !!!

Missão mal sucedida )=

Meu vizinho, coitado, estava fazendo Yoga no meio daquela 

barulheira, dava para ouvi-lo falando sozinho:

_ Calma Marcos, calma – e uma respirada funda...

E eu, tentando ler um artigo de direito, respirando fundo e tentado 

focar no livro de 1824 páginas!

Após horas, nada mudou, então decidi descer até a rua, de lá liguei 

para a polícia de trânsito e enquanto isso ainda ouvia:

_ Anda logo tio!!!

Enfim a polícia chegou, foram até o carro encrenqueiro:

_ Toc toc, o senhor poderia an... – para o militar, interrompido:

_ Estou numa partida on-line de poker! Não posso parar agora!

_ Então vamos ter que tomar outras medidas... – diz o policial.

O homem foi guinchado e multado.

Logo após, tudo voltou ao normal. A ordem na cidade grande reinava 

novamente. Ainda bem!!!

Gabriela Satie Uemura - 7.º Ano A
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Trânsito: o caus...

Pela manhã, todo paulista acorda para ir trabalhar, cada um no seu 

carro... Uma poluição que não acaba mais!

Parece que não sabem dirigir, acontece de tudo, um raciocina menos 

que o outro. 

Eu estava indo para o trabalho, quando um carro, com uma pessoa 

totalmente desatenta, mexendo no celular, entra na minha frente, logo, 

buzinei, pois não deu seta nem nada... 

_ Tem que avisar! Gritei para o desatento! 

Continuei seguindo meu caminho, o sinal abre, o carro da frente fica 

parado, ele só vai andar quando o sinal está quase fechando. Novamente 

“culpa do celular”!

Eu estava a 5 minutos do trabalho, quando do nada um bêbado (sim, 

um bêbado às sete horas da manhã) bate no meu carro e acabou com a 

minha traseira! 

Fiquei com ódio, ele me xingou e fugiu, levei meu carro para a oficina 

e fui andando para o trabalho... 

Cheguei lá com 1 HORA DE ATRASO!!!! 

A primeira coisa que eu fiz foi limpar minha mesa... Eu tinha acabado 

de ser demitida, tudo por causa do trânsito.

Giovana Montelares Moreira dos Santos - 7.º Ano A
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O Robô

O robô saiu da cozinha. E ele parou na frente do menino.

O menino assustado falou para sua mãe:

_ O que é isso?

_ Um robô. Disse a mãe distraidamente olhando o cardápio.

O menino ainda assustado. Para piorar o robô falou:

_ O que vocês irão comer?

_ Eu não sei! Respondeu o menino assustado

_ Quer que eu te mostre o cardápio? Insistiu o robô.

O menino continuava ainda, pois não tinha quase ninguém no 

restaurante, e todos os robôs olhando para ele. 

O menino e a mãe saíram correndo do restaurante.

_ Mãe, eu te disse que era para ir no Burguer Queen!

Henrique Manini Remundini - 7º Ano A

Acidentes de carro

Esses dias eu estava andando com minha família na rua, de repente 

presenciamos dois acidentes na mesma avenida. Num deles, meu pai foi 

perguntar o que tinha acontecido. A vítima respondeu:

_ Olha moço, não sei direito, pois foi muito rápido. 

_ Eu estava dirigindo tranquilo e do nada uma moto apareceu em 

minha frente. 

_ Tentei desviar, mas foi em vão, bati na moto e nesse outro carro que 

estava por perto.

A confusão tornou-se generalizada. Todos os passantes queriam 

espiar as dores alheias, como se não fossem comuns. 

O socorro foi acionado, entretanto o “show” continuou. Carros 

passam vagarosamente tentando, seus condutores, olhar a cena – como 

se dissessem “Ufa! Ainda bem que não foi comigo!” 

No dia seguinte, nova caminhada, novos acidentes! Santa rotina!

Isabela Dutra de Souza - 7.º Ano A



Saudade

E lá estava eu, na fila do supermercado. 

Ah! Só para avisar, eu era a sétima da fila. Pensa num lugar lotado! 

Atrás de mim havia uma senhora muito simpática que puxou conversa 

comigo, falávamos sobre assuntos aleatórios, como fazem as pessoas 

que não se conhecem.

Não dei muita atenção inicialmente. Mas ela insistia na prosa. 

Ao chegar minha vez no caixa, a senhora fez uma piada e começamos a 

rir, eu e a balconista, rimos muito. Comecei a olhar para a idosa diferente, 

parecia muito mais simpática.

Ofereci-me para acompanhá-la até sua residência, ficava bem perto do 

mercado.

As conversas foram ficando mais descontraídas, e ríamos de tudo. 

Nossa! Que saudade deu de minha avó. 

Entendi que a vida segue!

Julia Perina do Prado - 7.º Ano A
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Igreja

Espera-se, em época de tecnologia, que o lugar de paz, sossego e 

tranquilidade seja o banco silencioso e uma igreja. Dentro de uma cidade 

grande, com tumulto no trânsito, correria e muito trabalho, nós só 

procuramos um lugar de paz.

Sentada num desses bancos, tentando escutar o que o padre falava, 

me incomodei com ruídos que vinham de três jovens atrás de mim. Elas 

conversavam cada vez mais alto e se comportavam como se estivessem 

em suas casas. 

O que era para ser um local de paz transformou-se em algo perturbador e 

barulhento.

Santa misericórdia! Que vontade de sair correndo dali. O sangue foi 

subindo. A paz? Essa nem sei onde foi parar!

As pessoas não respeitam nem locais sagrados, quando não é a 

conversa – como nesse caso – é o uso do celular.

Se o objetivo delas era colocar o papo em dia, por que não foram em uma 

cafeteria, uma sorveteria, qualquer lugar propício para prosa? Tinha que ser 

na igreja?!!!!

Fico pensando de onde vem esse comportamento dessa geração do 

século XXI?! 

Saí da igreja, fui pra casa.

Laleska Segura Calixto - 7.º Ano A
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Uma quase narizinho arrebitado

As pessoas atualmente estão tão preocupadas em seguir o padrão de 

beleza imposto pela sociedade que acabam realizando muitas loucuras, 

consultas rotineiras com cirurgiões plásticos para “arrumar” imperfeições 

quase não perceptíveis é uma delas. 

Em uma dessas procuras, aconteceu que uma professora do interior 

do Paraná, bastante querida pelos alunos, mas com sérios problemas de 

aceitação por causa de uma pinta no nariz, buscou ajuda médica para 

sanar suas inquietações. 

Para manter viva a ideia de “padrão de beleza” pagou, com seu 

sacrificado dinheiro, um médico.  Este,  por sua vez, na data marcada, 

realizou o procedimento. 

Passados alguns dias, depois de desinchar, a mulher percebeu algo 

diferente e não gostou do que viu. A pinta foi retirada, entretanto, o nariz 

estava quase irreconhecível  - muito arrebitado.

Voltou ao consultório para reclamar. As aproximar-se do local 

percebeu uma movimentação da polícia não muito normal. O suposto 

médico estava sendo preso. Motivo – exercício ilegal da medicina.

O nariz – Ahhhh, nem fale!!!!!

Laura Sayuri Utumi Bezerra - 7.º Ano A



A catequese

Eu estava na catequese quando escutei duas vozes do meu lado, 

papeando descontraidamente, como se estivessem num local de lazer.  

Perguntei como quem não queria nada: 

_ Sobre o que estão conversando?

– Nada. Responderam-me. 

E o assunto da dupla continuou, só que dessa vez mais alto, muito mais 

alto. E não pense você, leitor, que falavam sobre, por exemplo, o 

nascimento de Jesus. Falavam sobre FREE FIRE. Tomei coragem, mesmo 

sabendo do teor da conversa,  perguntei: 

_ Vocês estão falando sobre jogo, certo?

 _ Sim. E daí? Responderam.

A conversa começou a tomar um rumo complicado. Observando 

tudo, estava o catequista, que olhou para a imagem do Senhor Crucificado 

e disse:

_ Gente, vamos parar de falar de jogos e prestar atenção no que 

realmente importa: a catequese.

 Então todos ficaram calados. 

O silêncio durou até o final da catequese. 

Lucas Coelho Freitas - 7.º Ano A
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A la que não tem m

Naquela tarde ensolarada, eu iria receber alguns amigos em casa. 

Não tinha nada para oferecer a eles; pensei em fazermos um lanche. Para 

isso, precisei ir ao mercado. Nossa!!! Antes não tivesse saído de casa. 

O engarrafamento cruzava praticamente a cidade toda. Passei 

minutos, horas dentro do carro, até que consegui chegar ao 

estabelecimento. Para minha tristeza, tinha acabado de fechar. Que 

desespero! E meus amigos?! Será que haviam chegado?! Tentei ligar para 

ver onde estavam. Informaram que estavam na porta de minha casa. 

Como retornar?! Peguei um atalho. Aquele dia parece que todas as 

pessoas da cidade resolveram mudar o caminho.

Cheguei! Meia hora depois de meus amigos. Nada de ingredientes 

para o lanche. Decidimos, então, pedir lanche, isto é, caso o trânsito 

permita.

Luiz Felipe dos Passos Esperança - 7.º Ano A
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Cotidiano

Mais uma noite que ele chegava tarde fora do seu horário habitual. O 

motivo - sair com seus amigos. A esposa não aguentava mais, e queria 

muito que ele ficasse mais tempo com a mesma. Certo dia isso aconteceu.

Ele chegou cedo, mas pelo cansaço, acabou jantando e dormindo. 

Ela deitou no sofá junto com seu esposo e ficou um pouco com ele, 

também cansada.

_ Eu não aguento mais ela! – Falou enquanto dormia.

_ Ela quem? – A mulher sábia perguntou, ao deduzir que possivelmente seria 

ela mesma. 

_ Minha esposa! Ela sempre pede para eu ficar junto com ela, mas eu 

prefiro ficar com meus amigos logo após o trabalho – Exclamou, 

frustrado, com o comportamento de sua mulher. 

_ Mas ela pode querer apenas um tempo com você, já parou para 

pensar?

_ Aquela mulher chata? – Prefiro mil vezes trabalhar até tarde a ficar 

perto dela.

_ Ah, entendi! – Disse brava olhando para ele.  Sem mais nada para 

perguntar, foi para o seu quarto dormir, deixando-o dormindo no sofá.

 No outro dia, quando ele acordou na sala, ficou um pouco 

desacreditado ao ver que sua esposa, tão amável e cuidadosa, havia saído 

para o trabalho sem acordá-lo.

_ Nem um “bom dia!” – Pensou ele.

Intrigado, dirigiu-se à cozinha. Nada de café.

_ Mulheres!  – Disse balançando a cabeça!

Maria Eduarda Anile dos Santos Vidotti- 7.º Ano A
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Trânsito louco

Esta semana ocorreu uma discussão no trânsito entre dois 

motoristas, o fato virou notícia de jornal porque houve até agressão. As 

pessoas não falavam sobre outra coisa. O fato ferveu as rodas de 

conversas.

Um dos motoristas estava dirigindo um carro, e o outro um ônibus 

circular, com vários passageiros. Durante o trajeto na pista, um fechou o 

outro e em seguida iniciou-se, dos dois lados, as agressões que foram de 

palavras de baixo calão até gestos obscenos.

Com o sangue fervendo, o motorista do ônibus partiu pra cima do 

outro com um canivete, ferindo gravemente o homem. 

Na confusão da chegada do socorro, o mais exaltado partiu em fuga, 

sendo encontrado pela polícia poucos dias depois.

Em meio a isso tudo, ficamos nós, passageiros, motoristas, 

pedestres. Até nosso sangue ferver!  

Matheus Luiz Barbosa Miranda - 7.º Ano A



A la

Joãozinho e sua mãe precisavam ir a um aniversário de um membro 

da família. A mãe combinara de levar confetes e refrigerantes, dirigiu-se 

ao supermercado para efetuar a compra. Mas era um dia muito lotado no 

comércio em geral, desses dias de véspera de Dia das Mães. As filas 

enormes, sem vagas de estacionamento, os produtos acabando, etc. 

A mãe teve uma ideia: iria comprar os produtos e João ficaria na fila 

esperando-a.

Eis que ela estava demorando. “O que fazer?” pensava o garoto! O 

tédio tomara conta de sua alma.

Surge, num relance, outro garoto na fila ao lado. Ambos iniciaram 

uma conversa. O motivo da ida ao mercado era diferente para ambos, 

porém, a demora e o cansaço eram os mesmos.

De assunto em assunto, conversas sobre o dia a dia, como: 

engarrafamento, trânsito caótico, a fila não andava e as mães não 

chegavam. “Que tédio!” pensavam os dois, entretanto, em meio ao caos, 

uma amizade surgia. Os garotos combinaram de passar na casa um do 

outro para jogarem videogame.  

A mãe de João chegou, pagou as comprar e saíram, era quase o 

horário do aniversário, mas conseguiram chegar a tempo.

Mauricio de Oliveira Guerra - 7.º ano A
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Estresse atrás de estresse

Não, não, não, não, já são 07h30, vou perder o metrô.

Ela levanta da cama e rapidamente se arruma, saindo de casa 

apressada, resolve mandar uma mensagem para sua amiga dizendo que 

vai atrasar, mas é interrompida  por mais uma ligação de sua operadora 

perguntando se quer outro pacote e todo aquele blá blá blá.

Se não bastasse aquela correria e estresse, quando chegou na 

estação o segundo metrô estava lotado. Então esperou mais alguns 

minutos, longos minutos, tediosos minutos, minutos estressantes... Até 

que finalmente ele chegou e ela era só mais uma entre outras espremidas 

pessoas.

Quando finalmente adentrou ao local de trabalho, quando 

finalmente sentou na sua cadeira, alguém bate na porta, sua chefe, disse-

lhe uma enxurrada de coisas ruins que estavam acontecendo na empresa, 

por isso seu salário iria atrasar.

O dia chega ao fim e ninguém tem como prever o que o próximo dia 

estressante traria para ela na correria de quem mora na cidade. 

Rafaela Ribeiro - 7.º ano A
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Indignação

Tenho uma amiga que pratica muitas coisas das quais eu não 

concordo. Certo dia estávamos conversando e ela me contou algumas 

dessas histórias...

_ Nossa amiga, esses tempos eu e minha família fomos para os 

Estados Unidos,

achamos uma promoção de um casal e duas crianças e acabou saindo baratinho. 

Foi demais!

Indignada com a suposta mentirinha, questionei:

_ Mas amiga, uma de suas filhas não tem 15 anos?

Ela me respondeu já toda sem graça!

_ Sim, mas ela passou facilmente como se tivesse doze anos e foi 

incrível.

Como assim? - pensei! Quem consegue burlar a fiscalização?! Ainda mais a 

americana!

Depois de mais alguns papos me contou outra: 

_ Nossa! Lembro-me de uma vez que eu ia levar uma multa e consegui 

me safar porque eu paguei o policial.

Fiquei até sem resposta para o que ela tinha me falado, mesmo assim 

continuamos nossa conversa que agora entrava nos assuntos políticos.

Ela não fazia outra coisa a não ser reclamar da corrupção! Fiquei abobada! 

Como assim?! Com essas atitudes ainda tem coragem de cobrar as pessoas que 

nos representam.

Sophia Visioli - 7.º Ano A
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Rotina

Para nós que vivemos em um grande centro urbano, passamos pela 

mesma situação diariamente: o trânsito.

Por exemplo, certo dia, Jobson, meu amigo, vivenciou uma situação no 

trânsito em Maringá na Av. Colombo. O que aconteceu foi o seguinte, ele 

estava dirigindo para voltar para casa às 18h mais ou menos, quando um carro 

para do seu lado, abre o vidro e começa a conversar com Jobson, e depois da 

conversa ele se perguntava: quem era esse cara?

Muito tempo depois, mais ou menos uns três anos, Jobson 

encontrou e reconheceu essa pessoa, era seu primo, que brincava com ele 

na infância. 

Hoje estamos tão ligados à correria do trabalho ou escola que não 

sabemos nem com quem conversamos.

E eu fico pensando nessa história muitas vezes porque ela nos conta 

sobre o que estamos nos tornando por causa da correria do trabalho, 

contribuindo para que esqueçamos nossas origens.

Tiago de Moura Penteado - 7.º Ano A



O Fim de Semana

Estávamos todos ansiosos para o fim de semana, era sexta-feira 

aumentava a esperança que no dia seguinte seria fim de semana. Ainda 

eram 17h30, eu saia às 18h05, parecia uma eternidade esses 35min 

restantes para o fim das aulas. Quando eu menos esperava tocou o sinal e 

saí gritando: – É fim de semana UHU!!!!

Como de costume, meu pai chegou para me buscar, e no caminho 

para casa eu comentei com ele que estava ansioso para ficar jogando 

videogame, mas ele falou que nós iríamos para a casa da vovó, pois ela 

estava mal. Ficaríamos por lá mais ou menos sete dias. Eu pude levar o 

videogame com a seguinte condição: só jogaria no horário da soneca da 

tarde da vovó. Concordei!

Entretanto, a felicidade dura pouco, eu me esqueci de levar os cabos 

para ligar na televisão, implorei muito para meu pai ir comprar outros cabos, 

mas ele comprou uma bola de futebol, e contou que adorava jogar quando 

criança. Acabou me convencendo. Tentei jogar, a regra era usar somente os 

pés, caso contrário se tornaria vôlei. Amei!

Joguei a semana inteira e não conseguia mais parar. Esses sete dias já 

tinham se passado e na volta para casa perguntei para meu pai como eu 

iria jogar dentro do apartamento, pois morávamos em um prédio. Para 

minha alegria, meu pai me falou sobre aquela quadra existente no edifício, 

eu nem imaginava que era de futebol e poderia jogar lá. Nossa! Fiquei 

animado!  

Chegamos, imediatamente chamei uns meninos para jogarem 

comigo. Antes tivesse ficado no videogame, caí e quebrei o pé, não pude 

jogar por dois meses.

Arthur Emanuel Franco Soares - 7.º Ano B
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O sonho

Após um longo dia de trabalho, Jonas chega no seu carro, cansado 

de tanta rotina, ainda tem mais um desafio até chegar a casa - o trânsito - 

uma prisão de tempo infinito.

Sair do estacionamento já é difícil, depois de minutos que pareciam 

horas, finalmente ele chega à estrada, vitória e derrota o enchendo ao 

mesmo tempo, atrás da janela só se veem carros, só se ouvem buzinas, e 

sons e sente stress, sua casa, apenas algumas quadras de onde está. A 

esperança de uma viagem não demorada, apenas grande o suficiente para 

dar-lhe a energia necessária para persistir.

Meia hora passa, a sua quadra em vista; finalmente ele acorda. Cada vez 

mais o stress da cidade invade seus pensamentos, sentimentos e sonhos, há 

algo de errado nisso.

Enzo Valle Duarte - 7.º Ano B

O melhor dia no cinema 

O cinema é um lugar que todo mundo vai para assistir um filme na 

estreia, mas um filme que ultrapassou a bilheteria foi Vingadores. Todo 

mundo queria assistir, as pessoas vão ao cinema cedo para comprar os 

ingressos, e por isso virou cotidiano, muitos vão toda semana.

Pedro, Ricardo e Fabio resolveram ir ao cinema assistir Vingadores. 

Eles foram comprar os ingressos quase na hora do início do filme. 

Entretanto, costumam sentar nas últimas fileiras para enxergar melhor a 

tela. Coitados! Aquele dia, cinema lotado – somente fileiras em baixo 

disponíveis – que tristeza! 

Desistir? Nunca! Mesmo que custasse uma semana de pescoço 

doendo! O que realmente aconteceu, porém foi um dos melhores filmes 

que eles assistiram.

Gabriel Clemente Miyamoto - 7.º Ano B



Um cão, um sofá e uma estrada

Eu estava viajando quando vi algo peculiar: uma pilha de móveis 

velhos jogados à beira da estrada, uma TV, umas caixas e um sofá, mas não 

era qualquer sofá, nele estava um cachorro preto, peludo e meio magro. 

Eu me aproximei, ele estava muito assustado, com fome, com sede e 

mesmo assim não queria abandonar o local. Aparentava ser o sofá de seu 

antigo dono. Concluí que ele estava esperando seu dono voltar, mas isso 

não aconteceu, ele nunca mais voltaria. Entretanto, o cãozinho não sabia 

disso, só queria cheirar novamente o dono,  brincar em sua casa, porém o 

que via era só uma estrada.

Com muito custo, levei-o para minha casa, estava deprimido e não 

queria fazer nada, nem comer, nem beber água, ficou ali, no canto, 

deitadinho! 

Enquanto isso, o antigo dono está à solta, pronto para repetir o que fez.

Gustavo Henrique Soares - 7.º Ano B
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Cachorrão

Grande parte das festas religiosas possui as famosas “barraquinhas”, 
para contribuir com a igreja, ou templo. A pouco mais de um mês houve a 
“Festa de Santo Antônio”, e em cada edição acontecem situações 
inusitadas, mais especificamente na barraca do cachorrão.

Um vez uma moça me disse:

_  Vocês fazem um vegetariano? Cachorro quente vegetariano?

_ Fazemos sim, mas daí fica só maionese, tomate, batata-palha e fecha 
no pão, pode ser? 

_  Isso! Põe numa sacolinha. Ela me diz.

Também existem aqueles que levam cachorrão para toda a família...

_  Aí, me faz quatro? Se der corta no meio, me vê também seis cocas lata.

_ Tá bom, cortamos sim!

_  Também me põe oito copos, na sacolinha?

_  Ah sim.

Depois da missa vem uma enxurrada de gente, e nós vamos fazendo e 
deixando pronto, mas mesmo assim tem a história de muita demanda e
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 pouca oferta, desse jeito a gente vai fazendo do jeito que dá, com o que dá, e 
assim acabando os ingredientes.

_ Tá acabando o tomate!

_ Põe uma colher só!

_ Acabou o tomate!

_ Faz sem!

_ Acabou o Bacon!

_ Faz sem!

_ Acabou a Salsicha!

_ Faz sem!

_ Acabou o Pão!

_ Faz se... , para de fazer!

 Até hoje uma história nos intriga, até onde vai a vontade de comer um 
cachorrão. Naqueles finais de festa que já não tem mais nada, acabou o pão, mas 
não a vontade humana.

_ AÍ, me vê um dog!

_ Mas não tem mais pão, nem salsicha, nem tomate.

_ Problema não! põe numa porçãozinha, só o bacon, a calabresa e a 
batata!

_ O quê?! Tá, tá bom então.

 A cada nova edição da Festa de Santo Antônio ficamos esperando cada 
loucura acontecer, e mais uma vez ser provado que o ser humano, com 
fome, não tem limites.

Ian Poletto Lugli - 7.º Ano B
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A crise do Fortnite

Dia normal, 01h30  da madrugada, Finn estava jogando em seu PC e sua 
esposa Millie incomodada com o vício de seu marido. Esperou ele ir dormir e 
entrou em seu computador, viu que ele estava jogando Fortnite. Curiosa, ela 
entrou em sua conta e foi ver o motivo de tanto vício, jogou uma partida de 
Fortnite e se apaixonou pelo jogo.

 No dia seguinte, Finn acorda e se depara com Millie jogando Fortnite, 
ela ficou a noite inteira jogando e ganhou umas 22 partidas solos, já estava 
profissional no jogo.

 Foram trabalhar. Finn chegou em casa às 16h e foi jogar para 
desestressar, porque chegou muito cansado do trabalho. A esposa 
chegou e se deparou com Finn jogando, brigou com ele e pediu para ele 
sair.  Finn saiu do computador para comer uma pizza e tomar um 
refrigerante ao entrar no quarto, viu Millie ganhar sua primeira partida do 
dia. Inconformado por “perder” o PC, fiz uma aposta com ela para ver 
quem ficava com o PC para jogar Fortnite.

Primeiro fizeram uma batalha de Nerf que Millie venceu.
Foram para a segunda prova que era um x1, lá tentariam cair na 

mesma partida. Finn foi para casa de seu amigo Gaten para jogar em seu 
PC e fazer o x1, para ver quem ganharia. O marido foi jogando e matando 
muitos players e a esposa também, chegaram ao final com 22 kills cada 
um e lá estavam eles, frente a frente, prontos para o x1.

Fizeram uma passagem pela parede e começaram o x1. Finn acertou 
Millie, deixando-a com 5 pontos de vida. Ela conseguiu se curar, acertou 
Finn e ainda miou a vida dele, deixando-o com 17 de vida. 

A coisa estava ficando séria entre os dois. Realidade e ficção 
misturadas. Nenhum queria perder o poder sobre o PC, ainda mais agora 
que Millie tomara gosto pelos jogos.

 Ele conseguiu escapar, mas não tinha cura para se fortalecer, então 
continuou sem vida.  Millie não perdeu essa oportunidade. Finn só tinha 
um jeito de vencer essa partida – rushando. 

Eis que aparece em sua frente Finn, desesperada, ela disparou 
rapidamente, o mundo ficou em câmera lenta para ela, Millie viu o projétil 
fictício indo em direção a Finn, ela não podia errar, era uma questão de 
vida ou morte, casamento ou divórcio. 

Ela acertou! Millie ganhou a partida, gritava tanto de alegria que Finn 
conseguia escutar da casa de seu amigo Gaten. 

Ao chegar a casa, muito triste porque não poderia mais jogar, 
mergulhou na pia cheia de louças para lavar.

João Felipe Silva Berbert - 7.º Ano B
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A culpa é do celular

Emanuelle  tinha acabado de sair da aula. 

Foi para o ponto de ônibus. 

Após esperar um tempo, o ônibus finalmente chegou. Entrou e 
começou a usar o celular, pois wi-fi tem em todos os lugares.

Como estava distraída, desceu no lugar errado. 

Foi procurar outro ponto de ônibus, mas acabou se distanciando mais 
do lugar de destino.

Não restava mais nada a fazer a não ser ligar para o pai e pedir que 
viesse buscá-la.

O pai encontrou-a vagando bem longe de seu objetivo. Entretanto o 
celular estava lá, firme, forte, com ar de vencedor.

Até quando?!!!

Júlia Martinelli Calassara - 7.º Ano B

Até quando?

Eram duas horas da manhã quando dei entrada no Sistema Único de 
Saúde, pois tenho bronquite asmática e precisei urgente de um 
atendimento médico.

Havia quarenta pessoas em minha frente para serem atendidas, uma 
espera que parecia não ter fim. Tinham-se passado quatro horas após a 
entrada e apenas dez pessoas foram atendidas, somente um médico de 
plantão.

Até quando isso vai continuar?

Crianças, adultos e idosos esperam por um atendimento melhor na 
rede pública de saúde, isso é um dever obrigatório do governo em suprir 
as necessidades básicas.

Ninguém merece passar por isso, não é mesmo?

Como cidadãos, devemos questionar não só o sistema público, como 
também o  privado. Verificar se estão realmente funcionando e se 
atendem às expectativas para alcançar bom resultado. 

Letícia Dinardi da Silva Maciel  - 7.º Ano B
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Um dia inesquecível - indo para a escola

Meu pai acordou a mim e a minha irmã para irmos à escola. 

Levantamos como sempre: irritados. “Affff, mais um dia de aula!” 

Arrumamos nossos materiais, nossas camas, tomamos café da 

manhã, escovamos os dentes, vestimos nossos uniformes e descemos 

para o carro.

Meu pai foi dirigindo até a escola como faz todas as manhãs. 

Chegando ao local, desceu, aproximou-se do portão do colégio, olhou e 

ficou um pouco intrigado. Ao ver o vigia, perguntou:

_ O que houve aqui para estar tudo tão calmo? 

_ Onde estão os alunos?  

Nisso, eu e minha irmã ficamos felizes no carro. Nossa! Imagina!!! 

Sem aulas! Que alegria!

O vigia, olhando para meu pai, informou-lhe que não havia aula 

naquele dia. Era Sexta-Feira Santa.

Nunca me esquecerei da cara de decepção do meu pai.

Matheus Gomes Rodrigues - 7.º Ano B

Fim de semana

Cansada por causa da correria do dia a dia, não vejo a hora de chegar 

o fim de semana. Junto dele, a única coisa que interessa: deitar e dormir; 

só levantar na segunda-feira.

O trânsito, o movimento, as pessoas, como me irritam! Por isso, 

prefiro ficar em minha casa, sem ninguém para me aborrecer.

Natália Montelares Ferraciolli - 7.º Ano B



Cansei

Meninos, geralmente, não costumam ajudar as mães nos afazeres de 

casa justamente porque a sociedade diz que serviços domésticos são 

coisas de meninas. Mas com essa mãe acontece diferente.

Pedro estava assistindo TV na sua casa quando a mãe, muito ocupada 

com a confecção de bijuterias, pede um favor:

--Filho, lave a louça agora para mim?

O menino fez de conta que não ouviu. Continuou sem fazer nada! A 

mãe se irritou e arrancou o cabo da televisão da parede. Na mesma hora 

ele gritou: --MÃE!!!!!! Não acredito que você fez isso!

O menino não se conteve e disse:

-- Eu já estou cansado disso! Irei embora desta casa!

-- Ok! Vá!

Pedro encheu uma mochila com comidas, roupas e sapatos, e saiu de 

casa. Era noite. Ele morava em uma rua pouco movimentada e por conta 

disso, era bastante perigosa; o menino não teve dúvidas, voltou para casa. 

A mãe já dormindo e acreditando na volta do filho pródigo, deixou na 

porta um bilhete escrito: "CHEGOU!? ENTÃO VÁ LAVAR A LOUÇA".

Nina Dias Brun - 7.º Ano B
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Compras no Walmart

Roberto, pacato morador de um bairro tranquilo de Curitiba, foi ao 

Walmart fazer suas compras semanais, pois, como de costume, não 

acumulava alimentos em sua casa.

No supermercado, lembrou-se que iria acampar com sua família no 

final de semana, assim, além dos alimentos, precisaria de um colchão 

inflável e dirigiu-se ao corredor que vendia produtos para camping. Neste 

corredor ficou distraído com produtos como: barracas variadas, facas de 

caçadores das mais variadas formas, lanternas que iam desde lampiões 

até leds. 

Coitado, nem percebeu que o tempo passou. E passou mesmo.

Sua esposa estava tão preocupada em casa que foi até a delegacia 

registrar o sumiço do marido. Os policiais saíram apressados na busca ao 

desaparecido.

E ele, o marido, muito distraído, não percebeu o alerta de fechamento do 

mercado.

Quando se deu conta do ocorrido, ficou desesperado, Começou a 

gritar: - SOCORRO! ME AJUDEM! E nada! Ninguém o escutava.

Muito exausto, comeu uma barra de chocolate e tomou um 

refrigerante inteiro. Só assim, teve a ideia de gravar um vídeo com o 

celular, pedindo socorro.

Esse vídeo foi parar na internet e viralizou transformando-o em 

celebridade.

Rodrigo Schiavon - 7º Ano B
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Os alunos do 8.º Ano A assistiram ao documentário “Uma verdade 

inconveniente” e os alunos do 8.º ano B “Terra – ainda existe um futuro”, 

logo após discutiu-se sobre medidas possíveis para diminuir os danos 

causados pela ação do homem ao Meio Ambiente. Os alunos receberam 

orientação para se basearem no documentário, e elaborarem um texto 

em primeira ou terceira pessoa, em que o tempo desenvolver-se-ia num 

futuro distante e ambiente hostil. Agregando informações sobre como a 

raça humana poderia ter agido de forma a preservar o Meio Ambiente, 

evitando catástrofes.  

Caos
O ano em que tudo mudou foi o de 2100, não lembro o dia exato, 

depois que as geleiras derreteram, tudo mudou. 
Claro, elas não derreteram de uma vez, mas  parcialmente, de modo 

que o mar subiu cerca de 80 centímetros, o que atingiu uma média 118 
milhões de pessoas, causando muitas revoltas do povo contra os 
governos, as quais foram em vão.  

Constantemente membros dos países mais pobres buscavam ajuda 
na ONU, que nada fazia para amenizar o sofrimento dos desabrigados. O 
que não acontecia com os países ricos, pois dispunham de recursos para 
evitar as “enchentes”.

Inevitavelmente, anos depois, todas as geleiras desapareceram 
- e mais de 1 bilhão de pessoas sucumbiram debaixo das águas.

Com o fim das massas de água dos pólos, que funcionavam como 
contrapesos para o planeta, a rotação da Terra se alterou. O planeta 
passou a girar mais rápido, com dias mais curtos. 

Pensa que ficou somente nisso?! Que nada! O posicionamento do 
eixo de rotação da Terra em relação ao Sol também mudou, alterando as 
estações do ano. O clima ficou mais violento, com chuvas fortíssimas e 
nevascas (sim, nos pólos ainda ocorriam nevascas).

Tufões, furacões e maremotos se tornaram mais frequentes nas 
regiões onde já ocorriam.

O calor excessivo desencadeou um processo de desertificação em muitas 
regiões produtivas, reduzindo drasticamente a produção de alimentos. 

Hoje, sobrevivemos no mais completo Caos.
 

Aristeu Christian Cunha - 8.º Ano A
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20 de outubro de 2389, ou pelo menos, é o que acho
Nem sei por qual motivo continuo a escrever nesse diário, mas gosto 

de pensar que estou informando alguém sobre o passado ou que, pelo 
menos, informarei caso o futuro existir. Ontem eu estava procurando por 
comida e água junto com outros sobreviventes, já que a cidade onde 
estavam nossas reservas foi inundada, provavelmente pelo derretimento 
das calotas polares. Quando vejo esses acontecimentos não entendo 
como nossos ancestrais deixaram chegar a esse ponto, eles queriam que o 
mundo deles acabasse? 

Conforme procurávamos em meio a grandes e vastos desertos, 
acabei achando uma caverna, eu pensava ao menos, até entrar. Lá havia 
uma porta que parecia ser bem resistente. Com a ajuda dos outros, 
empurrei-a como se minha vida dependesse dessa ação e o que encontrei, 
acredito nunca ter visto em toda minha curta existência nesse mísero 
planeta. Ao primeiro olhar vi pessoas felizes, de algum modo, grudadas 
em papéis, além de grandes pedaços de madeira com objetos 
aparentemente antigos dentro, mas isso não foi o que mais me chamou 
atenção, os cadernos me atraíram. Fui correndo ao lado deles sem nem 
notar o grande estoque de suprimentos perto a porta.

Eles eram grandes e com capa dura, achei que fossem livros com 
histórias, mas eram diários daqueles que já haviam morrido. Pensei que 
seria uma boa oportunidade pra descobrir como o mundo havia ficado 
assim, então os peguei. Guardei na bolsa de modo discreto, porque não 
sabia o que os outros poderiam fazer se vissem, alguns têm tanto ódio que 
acho que destruiriam aquelas relíquias por assim dizer.

Pegamos vários suprimentos, mesmo aqueles que pareciam 
contaminados, não que tivesse algum aparentemente bom, mas 
sabíamos aproveitar o que tínhamos, afinal, nascemos e crescemos aqui 
sem muito a nosso dispor.

Todos foram embora e eu queria continuar lá para entender mais 
sobre essas pessoas, porém fui com os outros e prometi a mim mesmo 
que voltaria depois. Já de noite quase saindo do abrigo, alguém acordou. 
Por um momento achei que seria o fim, já que por mais que eu não 
concordasse, existiam certas regras sobre onde e quando ir. Apesar do 
medo, a menina apenas me acompanhou sem falar muito.

Fomos até o lugar e comecei a vasculhar, tinham roupas velhas e 
alguns móveis, além de muitos diários. Aproveitei o momento e comecei a 
lê-los, junto da menina que eu ainda desconhecia. Neles, alguém com uns 
14 ou 16 anos, falava sobre um chamado aquecimento global, era como se 
soubesse o que fosse acontecer no futuro. Segundo ela – havia carros – 
não sei o que são – causaram grande poluição, e quase todas as pessoas



da época tinham um. Além de indústrias – pelo que ela descreve, pareciam 
lugares onde os pertences e comidas eram produzidos – que poluíam 
ainda mais. Isso pelo visto prejudicava o planeta Terra liberando vários 
gases e substâncias que, lentamente, destruiu a camada de ozônio da 
atmosfera. Piorando ainda mais a situação. 

Mencionava também como os humanos quase sempre desprezavam 
o planeta – como eles faziam isso, pensei por um segundo e tentei 
imaginar um planeta diferente desse – e destruíram mesmo, essa é a 
palavra exata. Parece que esse mundo era habitado por muitos seres 
humanos, como ela fala, pareciam milhares. Como havia tantos? Nenhum 
que se preocupava? Será que grande parte deles nem sabia que algo como 
o meu hoje poderia acontecer?

O tempo passava e eu continuava virando as páginas, descobri 
algumas respostas de minhas dúvidas anteriores - sim a maioria sabia. Isso 
foi um grande choque – mas não faziam nada para não prejudicarem a eles 
mesmos. Ao ler isso fiquei vontade de gritar. Me toquei de que eles não se 
preocupavam com as gerações futuras, e percebi que não eram milhares, 
mas sim bilhões. Bilhões de pessoas que poderiam ter evitado tudo que 
passo hoje, mas preferiram não fazer nada. Segui esse raciocínio por um 
longo tempo, até pegar no sono lendo os diários.

Acordei com um grande susto provido de um barulho alto, a menina 
perto de mim também se arrepiava e pela primeira vez falou algo - eu não 
gosto muito de ouvir porque é a verdade. “Um furacão!” Que pior momento 
pra isso acontecer, logo o barulho aumentou e consequentemente ele se 
aproximou.  Ele atinge o que eu conclui ser um abrigo. Uma dor angustiante 
me consome. Digo um último adeus, acreditando que o maior problema do 
mundo era, na verdade, a  consequência de ações passadas ou até da falta 
delas. Uma raiva final vem e acho que... Ele morreu...  Parece que só sobramos 
eu e a menina, as quais sabem dessa grande verdade. Sinto a necessidade de 
contar para os outros, na esperança de que haja algo a fazer pra mudar esse 
mundo, já que nossos antigos 'eus' causaram isso. Tenho esperanças, mas 
concluo que não conseguirei sair daqui. Eles terão que descobrir sozinhos, 
tomara que seja diferente. E essas foram minhas últimas palavras escritas, 
acho que morrerei aqui sozinha. Estou desidratada e com fome, mas presa 
pelas paredes desse lugar. Ninguém veio nos procurar, se agem assim com 
alguém, imagine com o mundo. Contínuo pensando nos antepassados. 

Minhas forças pra escrever estão acabando. Então esse será o fim de 
meus curtos registros diários. O calor domina. Está literalmente muito 
quente, acho que já estou alucinando, vejo aquele rapaz ao meu lado - 26 
ou 27 de outubro de 2389.

Catarina Tavares Barbosa - 8.º Ano A
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O planeta Terra

Marte e Vênus conversavam sobre o Planeta Terra, que sofreu muito 

durante o século XXII, em que os seus habitantes ficaram só trabalhando 

em indústrias e em fábricas que produziam muita fumaça e poluição. 

Os seres humanos, mesmo sabendo disso, continuaram a produzir 

mais poluição, enquanto algumas pessoas avisavam sobre esse desastre 

que aconteceria, outras nem acreditavam. 

Durante décadas e décadas o planeta Terra foi ficando cada vez mais 

poluído e menos habitado. 

_ Vênus olha lá a Terra, coitada... O que esses seres humanos fizeram 

com ela? Pergunta Marte.

_ Eu não sei! Respondeu ele. 

_ Acredito que era um planeta favorável para ser habitado, mas foi 

destruído pela ganância das pessoas que nele viviam.

Por causa disso o planeta Terra ficou completamente destruído e 

totalmente desabitado.

Danilo Alcure Camilo de Souza - 8.º Ano A
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O mundo virou um caos, ou melhor, um forno gigante. Há um século, 

avisaram que isso iria acontecer, pensaram que demoraria, porém o 

aumento deliberado das indústrias e dos automóveis, provocou  o 

aquecimento global o que gerou diversos problemas para todo planeta.

Há um século, surgiram as primeiras pesquisas sobre o aquecimento 

global, e essas previam consequências que se concretizaram, como: 

derretimento de grandes extensões de gelo o que desencadeou a 

submersão de vários países, que gerou uma crise de refugiados em todo 

mundo, além de milhares de mortes . Outra consequência foi o aumento 

da temperatura do mundo, onde temperaturas de quarenta graus se 

tornaram comuns deixando certos lugares inabitáveis.

Cientistas registraram temperaturas de noventa graus em desertos 

norte americanos e em regiões do norte e nordeste no Brasil. Diversas 

espécies de animais foram extintas , como o urso polar e peixes. Com as 

mudanças nas correntes marítimas, furacões foram gerados em lugares 

onde nunca se formariam normalmente.

A humanidade, para evitar todas essas catástrofes atuais, poderia ter 

contido o crescimento desordenado das indústrias, deveria também ter 

se conscientizado e prestado mais atenção quando os problemas 

começaram a aparecer. Isso poderia ter contido as catástrofes.

Dante Hauser dos Santos - 8.º Ano A

Aquecimento global
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O futuro

Narrador – Numa alegoria futurística, dois amigos conversavam: João, a 

tartaruga e Maria, a baleia.

João – Maria o que houve com a Terra depois que partimos de lá?

Maria – A situação piorou muito, os humanos destruíram o planeta 

completamente.

João – Como?

Maria – Eles pensaram apenas em dinheiro e não no bem estar de todo o 

planeta. Depois de poluí-lo, resolveram o problema habitando outro lugar 

no espaço a consertar o que haviam destruído.

João – Me lembro de diversos canudos, plásticos e sacolas espalhados por 

todo o oceano!

Maria – Pois é João! Com o tempo despejaram todo o lixo no oceano e 

poluíram até os recursos se esgotarem.

Maria – E como está o sistema solar?

João – Os planetas estão se aproximando cada vez mais do Sol. Logo, logo 

teremos o fim desse sistema.

Maria – Você sabe que isso irá demorará milhões de anos para 

acontecer, não é?

João – Os humanos disseram a mesma coisa sobre o fim de seu planeta e 

se extinguiram  em 90 anos.

Maria – Tem razão, ainda bem que estamos na Federação Espacial 

observando a galáxia e tentando impedir que o pior aconteça.

João – Foi bom conversar com você Maria, até um próximo encontro.

Maria – Também gostei da conversa! Vamos, de agora em diante, prestar 

mais atenção nesses seres desmiolados! Onde passam, destroem! 

Eduardo Camillo Fauth - 8.º Ano A
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Narrador – Harley e Hina são umas espécies de pássaros que habitam a 

Nave Mãe. Sua maior distração é falarem sobre como os humanos 

destruíram a Terra há mil anos.

Harley – Ei Hina, eu estava pensando como os humanos foram ignorantes. 

Eles acabaram com toda a vida que existia no planeta Terra, mas, graças a 

uma divindade misteriosa, conseguimos colocar todos os animais e alguns 

humanos nessa nave (demonstra indignação).

Hina – Eu não sei o que você pensa,  mas eles tiveram bastante chance de 

mudar isso tudo, entretanto não ligaram, só queriam ganhar dinheiro com 

suas indústrias.

Harley – Isso é uma verdade bem obscura, mas devemos lembrar que 

havia bastante humanos avisando outros e até mesmo fazendo 

campanhas para diminuir a poluição do planeta. (Fala num tom alterado).

Hina – Calma aí, vou abrir nossa Câmera intergaláctica para ver como esta 

a Terra hoje em dia.

Harley – Meu santo Buraco Negro! Hina, olha só aquilo! Venha ver! Eu 

estou com medo de falar, vai que eu engasgo com a fumaça! (Num tom de 

doboche).

Hina – Você é bobo mesmo, estamos a mais de 100 mil km da Terra!

Harley – Desculpa se eu prezo pela minha saúde, ao contrário dos 

humanos. 

Hina – Olha só, devemos ser espertos. Agora é nossa vez de cuidar do 

Planeta e do espaço. (Sentindo-se importante).

Harley – Hina, você viu aquela geleira derretendo?

Hina – Meu santo Cosmos amado, é impressão minha ou aquela geleira 

derreteu em 3 segundos?

Harley – É difícil de acreditar, mas aconteceu mesmo. (Reage de forma 

espantada)

Hina – Ok Harley...você viu aquele país sendo inundado? (Fala com o olhar 

triste)

Harley – Espera aí, é aquele perto da Groenlândia!

Hina – Sim! (Fala com voz trêmula) 

Terra
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Harley – Claramente todos os países próximos a geleiras serão inundados, 

pois o aquecimento global está causando o derretimento do gelo.

Hina – Ah Harley! Estou bastante preocupada, acho que isso tudo pode 

ficar pior. (Com olhar de medo) 

Narrador – Hina teve a brilhante ideia de partir com a Nave Mãe em busca 

de um novo planeta, enquanto Harley tentava consertar o planeta Terra.

Harley – Acho que meu rádio vai parar de funcionar de tanta fumaça aqui.

Hina – Harley, pare com isso, essa é uma missão séria! (Expressa 

nervosismo).

Harley – Ok,você já achou algum planeta com condições para nos receber? 

De preferência sem humanos!!!!

Hina – Ainda não, acho que devemos voltar para a Terra! (Com expressão 

de frustração).

Harley – Ok, precisaremos levar os outros animais e os poucos humanos 

que temos na nave mãe.

Hina – Ótimo! Acredito que conseguiremos reconstruir a Terra. (Fala com 

entusiasmo).

Harley – Não vai ficando feliz não, lembra que ainda tem muito trabalho 

duro pela frente.

Narrador – Após muitos anos reconstruindo a Terra, eles sentiram uma 

pontinha de esperança! 

Eduardo Vizoni do Prado - 8.º Ano A



145TRAÇAS TRANÇAS

Terra  inabitável

Em uma galáxia muito distante, vivia uma raça com traços 

semelhantes ao dos humanos. Habitavam uma espaçonave que vagava 

no imenso espaço. Essa tripulação buscava descobrir o que havia 

acontecido com o seu antigo lar, queriam saber como o mundo deles 

entrou em colapso.

Muitos anos após a evacuação do planeta Terra, uma equipe de 

exploradores foi enviada para descobrir como tudo aconteceu. Não 

demorou muito para que encontrassem parte de uma tecnologia 

primitiva, entretanto, preservada. A reação dos exploradores foi 

inesperada, assustaram-se ao descobrir como seus antepassados (seres 

humanos) haviam aberto a própria cova. 

Os antepassados, mesmo após sérios estudos e avisos serem 

divulgados para o mundo relatando os perigos da poluição, não mudaram 

seus velhos hábitos, mantiveram a ganância, explorando e poluindo os 

recursos do Meio Ambiente. 

Numa dessas tecnologias remotas encontrou-se registro de um 

anúncio divulgado para a população em um lugar denominado televisão, 

ali dizia: “Comunicado urgente, calotas polares derretem e países baixos 

são inundados, cerca de 780 milhões de baixas são confirmadas e esse 

número tende a aumentar, a seguir ouve-se: "ztzttzzzzzztz" (barulho de 

interferência).

E um dos tripulantes fala com uma voz trêmula e espantada:

-- Meu Deus! O que eles fizeram aqui?

-- Destruíram tudo! 

Imediatamente retornaram para a espaçonave. Lá, constataram que 

deveriam continuar com a missão de encontrar outro lugar na galáxia que 

tivesse condições favoráveis para abrigar esse grupo errante, pois a Terra 

estava completamente inabitável. 

Enzo Andreato da Nobrega - 8.º Ano A
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Pense numa pessoa que vive no ano de 2050.  Sabe, uma pessoa 

normal como você que está lendo esse texto. Vamos entrar no cotidiano 

dela e imaginar como é a vida dela. Parece fácil não é?!  

Siga meu raciocínio: Se hoje em dia, a maioria da população (não 

apenas brasileira) não tem condição de ter um prato de comida... daqui a 

31 anos então?... 

Voltando para a pessoa do futuro, ela acorda e olha para a janela 

imaginando uma linda manhã, porém tudo está escuro e nublado, mal 

consegue ver o sol e tem certa dificuldade de respirar. 

Ela se arruma e vai para o trabalho com seu carro flutuante. Pega um 

trânsito gigantesco (por causa da superpopulação).  Chega ao trabalho 

onde fica numa sala pequena cujas paredes são feitas de plástico. Ela olha 

para cima e vê uma média de quinhentas pessoas fazendo a mesma coisa 

que ela: teclando em computador com expressão triste e miserável. 

Acaba o trabalho. Vai para casa. Come pílulas para a janta sem nenhuma 

gota de água (pois comida e recursos foram esgotados). 

Vida triste não? Porém, o que poderíamos ter feito para mudar isso? 

Bom, de início, reduzir o consumo, deixar de explorar as florestas (isso 

inclui a queima), respeitar os animais e seus habitats animais...

Se quisermos um futuro, precisamos mudar nossa consciência.

Lara Batista Ribeiro - 8.º Ano A

No nonono
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Poderíamos ter evitado a destruição do meio ambiente de várias 

maneiras, e algumas delas eram: ao invés de termos jogado garrafas ao 

mar e papéis no chão, poderíamos ter guardado para jogar no devido 

lugar ou reciclado, porque da maneira que ficou esse mundo, está sem 

condições. Tartarugas? Nem sei mais o que é isso! Uma cidade linda, sem 

lixos no chão, um ar natural, já teve? Nem me lembro... 

A raça humana destruiu esse planeta e agora não tem mais 

salvação, estamos em um mundo prestes a acabar e, sinceramente, se 

eu pudesse voltar ao passado e mudar tudo, cada papel no seu devido 

lugar, cada garrafa não lançada ao mar, cada coisinha mínima que 

pareça não fazer diferença, mas na verdade faz e muita. Eu voltaria sem 

pensar, duas vezes, três ou mais vezes para conscientizar os indivíduos a 

mudarem sua maneira equivocada de pensar a natureza. Como eu 

gostaria de poder fazer isso! 

Larissa dos Reis Bratifich - 8º Ano A

Como prevenir!

Nunca é tarde?

Era mais uma noite vazia e silenciosa na imensidão do espaço. Os 

últimos tripulantes da nave SAV-US conversavam, recordando o agito do 

dia em que partiram de seu planeta natal. Juntos por tanto tempo, 

acabaram se tornando amigos, mesmo que por um motivo um tanto 

quanto trágico.

Lembravam-se das multidões evacuando o planeta, de naves 

superlotadas partindo, famílias sendo separadas. Algumas pessoas 

desesperadas por abrigo, outras em busca de acompanhantes. Mas todas 

com um único objetivo: encontrar outro lugar. Outro lar. Outra Terra.

– Eu me lembro claramente – disse um dos tripulantes – de como era 

o planeta antes d'O Caos. Nos últimos 12 anos, a Terra já não tinha 

salvação. Por mais que tentássemos voltar atrás, produzir menos lixo, ou 

até mesmo economizar recursos fundamentais, nada disso foi o 

suficiente. As pessoas não entendiam que se tratava da nossa casa. A 

nossa única casa.
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Aquele dia era memorável para todos. O planeta se encontrava em 

um ponto no qual não havia mais ar puro, mesmo depois dos estoques. 

Não havia mais nenhum recurso, e a escassez tomou conta de todo o 

território.

Até hoje, supõe-se que tudo começou a ocorrer na década de 2010, 

com uma drástica mudança nas condições climáticas. Mesmo depois do 

alarme de urgência ter sido acionado, a população passou 50 anos 

simplesmente adiando uma suposta solução para o problema. A preguiça 

e a procrastinação falaram mais alto, e todos ignoraram os avisos e os 

comandos de preservação.

As principais indústrias, cada vez mais potentes, dominavam todo o 

mercado e possuíam mais de 80% de toda a riqueza mundial. Nunca se 

importaram com o planeta. No final, todos tiveram de pagar caro por 

erros tanto passados quanto atuais. O ser humano nunca deu valor no que 

tem, mas depois de perder...

Isso atormentava os tripulantes das últimas naves todos os dias. 

Cada nave era um minúsculo pontinho no espaço, tão distante umas das 

outras. Jamais se encontrariam novamente. Os últimos sobreviventes se 

perguntavam se teria algum jeito de ter impedido todo O Caos. Ou, pelo 

menos, impedir a extinção da humanidade. A não ser que o universo 

precise de um tempo vazio, para se restabelecer e se recuperar de todo o 

estrago causado pelos humanos.

Quem sabe um dia, em algum lugar em toda a vaga imensidão do 

espaço, haverá um povo que saiba preservar. Que saiba respeitar o seu 

planeta como sua casa, e que o valorize. Quem sabe um dia nós 

aprenderemos a cuidar do nosso bem mais precioso. Quem sabe um dia, 

com nossos erros...

Lia Cristal Zúniga Bezerra - 8.º Ano A



Sinto que estou volvendo em uma espiral sem fim. Minha visão, 

turva. Não consigo respirar, não consigo respirar...

Tenho de utilizar a frase de Descartes como incentivo "Penso, logo 

existo.” Mas, no fundo, sei que não passa de uma alienação. Chegamos a 

um ponto em que estamos alucinando, não sei mais diferenciar o real da 

ficção. Não sei dizer se minha subsistência é real, e isso me desalenta.

O que mais me angustia é o conhecimento de que tínhamos a 

possibilidade de mudar tudo, por livre e espontânea vontade. Todo o 

sofrimento no qual vivemos poderia simplesmente não existir. Por que 

permaneceram calados? Humanos, por que tão egocêntricos? Não pensaram 

em nós? Seus filhos, netos, bisnetos... Não compreendo.

Tudo que sei foi descoberto por conta de livros. Resíduos de 

páginas que, não sei de que modo, ainda existem, resistiram. Essas 

palavras - mesmo que poucas e aparentemente insignificantes - me 

motivaram a viver.

A sociedade havia atingido seu ápice - tecnológico e poluente. Diversos 

seres avisaram, de forma verbal, não verbal, mas avisaram. Dói-me pensar 

nisto. Pessoas começaram a morrer de modo imperceptível. Não 

enxergaram que estava ocorrendo um massacre, até que seus ossos 

também jaziam enterrados. Três quintos da população foram 

exterminados. O problema é que eles se autoexterminaram. Com os 

dinossauros foi diferente extinguiram-se de forma natural e primitiva. Ao 

restante, não foi previsto muito tempo de vida. Com sorte, alguns anos.

E eis me aqui, com meus 17 anos, em 2125. Admito não considerar isso 

como algo digno de triunfo, pois eu só tento viver como todo humano do 

passado deveria viver. Mas não consigo. Todo dia busco forças, não sei 

onde a encontro para respirar, para viver. Não tenho mais razão para 

continuar. A motivação de minha vida era Capitu, mas ela se foi.  

Não consigo acreditar que nesse jogo de sobrevivência ainda há 

gente que perde seu tempo pregando ódio. Continuamos cometendo os 

mesmos erros do passado... 
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Eu não consigo respirar



Nossa! Quem diria que chegaríamos a esse ponto, tivemos tanto 

tempo para mudar isso, mas não. Era sempre a mesma frase "esse dia 

ainda vai demorar para chegar, relaxem", infelizmente chegou, em 3058 

estamos vivendo assim, no meio do lixo, com extrema falta de água, 

respirando esse ar poluído (já que não temos mais árvores o suficiente) 

e, com essa saudade enorme dos animais, que agora já estão quase 

todos extintos).

Não sei o que passou na cabeça dos meus tatatataravós, será que 

nunca pensaram em fazer alguma coisa pra mudar tudo isso? Bom, agora 

estou me lembrando que havia sim pessoas que se importavam com o 

bem estar do nosso planeta, mas eram poucas, infelizmente, eram 

poucas, e agora, somos nós quem tem que aturar tudo isso.

Eu fico sem saber o que dizer, por que eles eram assim, tão egoístas e 

ignorantes? Que custava ter um pouco mais de amor pela natureza? Uma 

das coisas mais impressionantes é que eles encontraram um caminho para 

chegar até a Lua, mas não tiveram a capacidade de encontrar um caminho 

“até uma lata de lixo”.
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Vamos mudar esse cenário

Nesse momento meus órgãos vitais já estão falhando. Meus 

pensamentos estão cada vez mais embaralhados e confusos, mas 

continuo pensando em Capitu. Continuo tentando viver por ela, não 

posso falhar.

Nesse momento, imagino estar em um belo campo de girassóis de 

mãos dadas com o amor da minha vida. É o nosso universo, nosso mundo 

perfeito. Anseio tanto ficar lá, para sempre. 

Estou alucinando.

Eu não consigo respirar.

Eu não consigo respirar.

Eu não consigo respirar....

Luiza Montanher Graveno - 8.º Ano A
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Será que era muito difícil não acabar com as árvores e os animais do 

planeta? Acho que era muito difícil não demorar duas horas pra tomar um 

banho, ou reciclar algo, ou até mesmo jogar o lixo no lixo, pois é, com 

certeza, eram coisas muito difíceis de fazer.

Será que eles não percebiam que só estavam piorando toda a 

situação? Não sei como conseguiam fazer todas aquelas catástrofes 

diárias sem ficar nenhum peso na consciência.  Às vezes, pego uma foto 

que tenho de como a Terra era antigamente, nossa, eu a admiro tanto, 

infelizmente ela não é mais assim.

Agora, estamos fazendo o possível e o impossível para reverter 

essa situação, mas está muito difícil, as pessoas de antigamente não 

colaboraram em nada, só que não vamos desistir tão facilmente. 

Acredito que um dos maiores sonhos do “meu povo”, é morrer por 

conta da velhice, mas acho que a situação que estamos vivendo agora, 

não vai ajudar, muito. Bom, a essa altura do campeonato, não adianta 

reclamar, nós temos que agir, isso sim, temos que ter fé de que um dia, 

por mais difícil que seja conseguirmos reverter essa situação (o que 

particularmente acho impossível, mas...), ou pelo menos melhorá-la 

um pouco.

Mariana Fabrício Quiderole - 8.º Ano A
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O que fazer?
Ver o mundo como está agora, olhar para trás e lembrar-me de como 

ele era, me deixa triste. Tínhamos aulas na escola sobre como preservar o 
Meio Ambiente, aulas que não serviram para nada. Como permitimos isso?!

Por causa da poluição, vivemos hoje em um mundo totalmente hostil. 
Após o derretimento das geleiras, o clima no planeta Terra transformou-se 
drasticamente - o inverno não é mais tão frio quanto era; o verão é tão 
quente fazendo a Terra parecer inabitável. Por causa disso, as épocas dos 
plantios foram prejudicadas, não conseguimos mais manter um padrão 
rotineiro para que as sementes plantadas desenvolvam-se, culminando 
com a colheita. A consequência disso: escassez de alimentos. 

Isso tudo tem um responsável – NÓS – raça humana considerada 
diferente dos demais animais por sermos inteligentes. Veja aonde essa 
inteligência nos levou!

Como eu gostaria de poder voltar ao passado! Meus ancestrais foram 
avisados e nada fizeram para modificar esse quadro. Vivemos em busca de 
novas fórmulas para tentar salvar o que ainda resta. Esperança é a palavra.

Mariana Montelares Moreira dos Santos - 8 ano A

Mero narrador!
Alguns anos depois que o Rio de Janeiro foi inundado e que 

metade das árvores sumiu, os seres humanos ainda habitam a Terra ou 
o que foi chamado de Terra, o planeta azul e verde daquela época já 
não é mais o mesmo. Hoje, metade do solo está debaixo d'água, 
grande parte das geleiras sumiu e quanto às árvores, nem se fala.

Entretanto, o que ainda não desapareceu foram os seres humanos 
que ainda estão aqui, não sei dizer se isso é bom ou ruim, pois pela 
experiência que tiveram podem construir uma sociedade melhor, porém 
podem também destruir o seu suposto lar ainda mais.

Eu, o seu incrível narrador, sou um dos que não sumiram e que, às 
vezes, se pergunta por que ainda não morreu?  Estou escrevendo isso, 
pois acho que se alguém do futuro encontrar este texto verá como era a 
nossa vida depois do desastre e também por que metade das pessoas que 
vivem comigo não levam a minha opinião a sério, dizem que ainda sou 
muito novo para falar dessas coisas.



Bem, tudo começou há muito tempo. Muito mesmo!  As máquinas 

começaram a ditar o ritmo das coisas e a busca por lucro só piorou tudo. 

Os homens faziam de tudo para tê-lo, lógico existiam pessoas que não 

eram assim, pessoas que faziam campanhas como as ONGs que avisavam 

a todos sobre o que estava acontecendo.

Entretanto, a busca pelo dinheiro prevaleceu e encobriu a voz da 

razão. As calotas polares e as geleiras começaram a derreter por causa do 

aquecimento global e o nível do mar foi subindo de pouco em pouco. 

Cidades do litoral foram as primeiras a ficarem submersas. Depois de 

muito sofrimento, as pessoas começaram a escutar e pararam para 

pensar em como resolveriam o problema, mas como disse não tinha mais 

volta, logo decidiram fugir para o centro dos países. Dessa forma, mesmo 

tendo morrido muita gente, ainda era pouca terra para milhares de 

pessoas e pouco a pouco a comida começou a se tornar escassa e cada vez 

mais difícil de encontrar.

O calor foi aumentando, diziam que em alguns lugares dava para 

cozinhar uma refeição inteira na calçada, as sombras quase não existiam 

pela falta de árvores.

Algumas pessoas que viviam ao norte vinham para o sul na esperança 

de que os boatos que escutavam sobre uma Terra intocada fossem 

verdade e o mesmo acontecia com as pessoas do Sul para o Norte e a 

maioria de nós ainda está vivendo assim, sem saber pra onde ir ou o que 

fazer. 

Penso que devíamos nos afastar e deixar que o planeta seguisse seu 

curso natural, ou viver de maneira mais simples possível: plantar nossos 

alimentos e acabar com as indústrias cuspidoras de fumaça. Sim! Seria 

difícil, mas se pararmos para pensar, nossos antepassados poderiam ter 

percebido o que estavam fazendo ao nosso lar e talvez hoje não 

estaríamos nessa situação.

Estão me chamando, a noite caiu e temos que continuar para o sul em 

busca da "terra intocada" 

Até mais 

Seu mero narrador do passado.

Rafaela Mendes Feitoza - 8.º Ano A
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Atitudes
Certo dia dois irmãos, Matheus e Ana, estavam mexendo nas coisas 

dos pais e acharam uma caixa cheia de fotos de paisagem.
_ Que lugares são esses? Perguntou Ana.
_ Não sei, mais são muito bonitos. Disse Matheus! 
Os dois, curiosos com as fotos, foram perguntar aos pais onde ficavam 

aqueles lugares. 
_ Mamãe onde ficam esses lugares das fotos? Perguntou Matheus. 
_ Será que um dia podemos ir lá? Questionou Ana.
_ Esses lugares das fotos não existem mais, o aquecimento global 

contribuiu para que todos esse lugares sumissem. Respondeu a mãe. 
_ Como isso? Perguntou Matheus.
_ O planeta esquentou e as geleiras derreteram, aumentando assim 

o nível dos mares que "invadiram" as cidades. A maioria das cidades hoje 
em dia estão submersas. Muitos animais acabaram morrendo ou 
entrando em processo de extinção. Isso tudo só aconteceu por nossa 
culpa. Nós não cuidamos do planeta como deveríamos ter feito. 

_ O aquecimento global já acabou? Perguntou um dos filhos.
_ Não, infelizmente ele ainda não acabou. As pessoas nunca se 

importaram com o Meio Ambiente. E esse desinteresse fez com que as 
coisas piorassem cada vez mais. Antigamente existiam muitos animais 
na água, no gelo e até na terra, mas o aquecimento fez com que os 
animais morressem.

_ Como eles morreram? Perguntou Matheus. 
_ Várias foram as causas da extinção de espécies, as que viviam no 

gelo extinguiram-se porque o gelo derreteu e elas não conseguiram 
chegar a um lugar firme para se salvar. Os animais que viviam na água 
acabaram morrendo porque a água ficou muito poluída e quente, e os que 
habitavam na superfície da terra sofreram pela falta de comida.

_ Dava para as pessoas terem feito algo para isso não acontecer? 
Perguntou Ana. 

_ Dava sim, mas somente se houvesse mudanças de mentalidades 
coletivamente. Caso contrário, duvido! 

_ Então tudo que aconteceu é por nossa causa?  
_ Sim, tudo o que vivemos hoje em dia só aconteceu porque as 

pessoas não quiseram cuidar do planeta.
Chateados com a descoberta, Matheus e Ana se comprometeram a 

cuidar do planeta.

Stephanie Ganem Kisner Souza Mattos - 8.º Ano A
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Uma palavra que poderia descrever bem a situação atual do nosso 

planeta é: calor. São temperaturas que sufocam nossa vontade de viver. 

Na verdade, já não vivemos mais. Buscamos a sobrevivência. E com que 

propósito? 

Meu nome aqui não importa, mas o que eu irei contar sim, e bastante. 

O mundo, hoje em dia, vive um novo período de terror: WW3, em busca 

pela água e pelo ar. 

Nossos ancestrais - não tão antigos assim - vieram desgastando o 

planeta ao longo desses anos. Agora é tudo um amontoado de confusão. 

Os problemas que eles diziam tentar resolver triplicaram. Lembram da 

África? Pois é, hoje se encontra inóspita. Não há possibilidade de 

existência. E acham que aqueles que moravam na região foram 

resgatados? Alguns - por sorte ou azar - sim. Outros, de forma trágica, 

literalmente queimaram. Isso há uns 15 anos.

Outros países do sul estão passando pelo mesmo processo. 

Acontece que, tirá-los de lá e simplesmente enfiá-los para os do norte não 

é a solução! Os problemas não serão resolvidos. Ninguém quer enxergar, 

mas, tudo isso que construímos durante 2114 anos, terá um fim. E ele está 

mais próximo do que nunca.

Thainá Lara Biff - 8.º Ano A

O m
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Passamos por uma época de escassez de água e comida. Sou um 
animal herbívoro, quase não há mais frutos e plantas. Nós, herbívoros, 
nem conseguimos beber um pouco de água que resta, os animais 
carnívoros não nos deixam. E o calor!? Pobre de nós com pelagem mais 
grossa, não aguentamos esse aquecimento, a menor temperatura é 30 C°.

Essa situação não foi a minha espécie que causou e, sim, os humanos, 
os quais vivem o problema e, mesmo assim, não param de poluir, nem 
ligam para o planeta, só ligam para o lucro, quanto maior melhor. 
Enclausurados em salas com ar-condicionado, não sentem os efeitos do 
CO², se tivessem consciência, acabariam com o desmatamento e com as 
queimadas. Mas não, fazem TUDO por dinheiro.

Daqui a pouco a questão não será nem mais a falta de água ou 
comida, mas sim o derretimento de geleiras que irão sucumbir por causa 
desse calor intenso.  Aí sim os humanos sentirão na pele o que realmente 
fizeram, já que, se as geleiras derreterem, o nível do mar se elevará em seis 
ou nove cm aproximadamente, inundando cidades abaixo do nível do 
mar, como a Dinamarca. Mas será que os responsáveis algum dia 
perceberão o que fizeram?! Acredito que não! 

Os dias passam e a comida vai acabando, a gente mal tem água. 
Quando olho para frente vejo um grupo de leopardos vindo em nossa 
direção, em condições normais até conseguiríamos fugir, mas quando eu 
penso em correr, minha visão começa a embaçar, acho que é o calor e a 
falta de água. Ao acordar, percebo que estou numa espécie de abrigo dos 
leopardos, com muitas outras espécies de animais, como tamanduás, 
cobras, pássaros, etc.

De repente olho para o lado e meu bando não esta ali. O mesmo 
leopardo se aproxima de mim e diz que meu bando não aceitou a oferta de 
ficar. Ele me explicou que organizaram grupos para buscar água e 
soluções para que o aquecimento global não piore. Dessa forma, aceitei a 
oferta e agradeci por terem me salvado e dado um pouco de água e uma 
fruta para não sucumbir.

Descobri com o tempo que tudo em grupo é muito mais fácil, 
conseguimos alimentos e água num lugar próximo à floresta onde vivemos. 

Lá, conhecemos as indústrias, grandes responsáveis pela poluição. 
Elas eram as causadoras de todo o sofrimento da Mãe Natureza. 
Encontramos ajuda e fomos de país em país, cidade em cidade, alertar os 
humanos para que diminuam a poluição.

 E foi assim que um grupo de animais salvou o mundo futuro.

Vinícius Morita Mitsugui - 8.º Ano A

Aquecimento global e a vida animal
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Hoje / amanhã

Nosso mundo já foi bonito no passado.  Havia nele muitas espécies 
de animais, árvores e água pura, ou seja, um mundo diferente do que 
vivemos hoje, um mundo sem poluição. Entretanto, se a espécie humana 
não fosse tão ignorante, hoje não seria assim, mas somos ignorantes, 
hipócritas e totalmente egoístas, pensamos no agora, resolvemos o 
amanhã sempre depois. 

É assim que somos e sempre seremos!

Se a humanidade se preocupasse com o mundo, teria aplicado em 
seu cotidiano com baixo custo algumas ideias ambientalistas como:  
automóveis movidos a eletricidade ou a água, árvores sintéticas, 
diminuição do consumo de carne animal, acabaria com o desmatamento, 
replantaria as árvores, não utilizaria mais usinas movidas à carvão ou 
outro combustível prejudicial ao meio ambiente, etc... 

Se isso tivesse acontecido lá no passado, nosso mundo seria hoje um bom 
lugar para se viver. Mas agora não tem mais volta, o mundo já esta destruído.

Amanda Zorzan Ferrassa - 8.º Ano B

O m do mundo
Esse ano, todo mundo está dizendo que vai ser diferente, mas 

estamos em 3019 e as coisas não mudaram. Mentalidades velhas em seres 
novos, deveríamos urgentemente mudar nosso comportamento diante 
dos elementos da natureza. 

Acredito que se chegar alguém com poderes e arrumar todas as 
coisas que a humanidade fez, ainda assim continuaremos com problemas.

Se tivéssemos evitado, no passado, o desmatamento das florestas 
pelo mundo, respiraríamos com qualidade, sem esses tubos de oxigênio 
acoplados em nossos macacões.  

Mas eu tinha esperança até que eu me toquei que não faz sentido 
ficar tentando recuperar os estragos cometidos aqui, para esse planeta 
não vejo mais solução. A propósito me chamo Clara. Grande parte da 
população saiu desse planeta em ônibus espaciais para habitar Marte, 
perda de tempo. O ser humano é o mesmo em qualquer lugar.

Ana Clara Alencar de Souza - 8.º Ano B
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O m do mundo

Eu e o resto do grupo vamos mudar hoje à tarde para outro 

acampamento e depois iremos ficar na fronteira da floresta.

Desde o dia em que as águas subiram tudo piorou, casas alagadas, 

cidades tendo que ser evacuadas, um calor que não se consegue ficar 

debaixo do sol, os insetos começaram a se expandir, as florestas não 

estão as mesmas e as pessoas ficam ainda com um pé atrás de se 

molharem nas águas dos oceanos, rios e mares. 

E o pior de tudo... os índices de mortalidade aumentaram de 

maneira absurda!

_ Yasmin! Yasmin! Terra chamando Yasmin! (Uma menina com 

cabelos ruivos fala para uma menina morena enquanto a mesma olhava 

para o nada, com uma cara pensativa).

_ Ãn? Oi! Não tinha te visto, desculpa Jessy (Fala balançando a cabeça 

e saindo do transe).

_ Tudo bem, já estou acostumada com seus transes (fala rindo, mas 

acaba parando de repente), mas no que você tanto estava pensando?

_ Bom... Estava pensando que isso tudo poderia ter sido evitado sabe?

_ Como assim? (a amiga pergunta claramente confusa).

_ Digo, minha avó dizia que no tempo do avô dela havia várias 

maneiras para evitar que esses desastres acontecessem! Existiam 

milhares de formas de reciclagem e maneiras de criar energia sustentável, 

existiam carros que não poluíam e até arvores sintéticas!

_ Uau! Mas peraí... o que eram carros?

_ Eram um meio de transporte que poluía muito o ar e que, além 

disso, fazia muito barulho.

_ Nossa! Então eles eram terríveis!...Yasmin como você sabe de tudo 

isso mesmo?

_ Como já disse meu avô me contou e... (ela é interrompida).

_ Ah é! Lembrei, mas se antigamente tinha tudo isso e até mais por 

que aconteceram todos esses desastres ambientais?

_ Não sei ao certo, mas creio que é porque eles não se 

conscientizaram e, na maioria das vezes, não seguiam os métodos de 

reciclagem, por exemplo.



159TRAÇAS TRANÇAS

Viver

_ Mas já? 

Queria saber como seria acampar, mergulhar em mares, rios saber o 

que é um ar puro sem nem um tipo de poluição. 

Que gostoso seria! Mas hoje, dia 13 de março de 2998, sofremos – eu 

e um pequeno grupo de sobreviventes - por causa de um grave problema 

do passado chamado poluição.

Se todo mundo antigamente reciclasse, usasse bicicleta, liberasse 

menos dióxido de carbono na atmosfera, talvez não estivéssemos aqui, 

trancafiados em um laboratório para poder respirar. 

Inacreditável como uma cédula podia valer mais do que uma vida! Se 

no passado eles pensassem menos em economia e mais na ecologia não 

estaríamos aqui. 

Eles têm culpa sim, pois todos foram avisados, mas sofremos as 

consequências do passado, não sabemos se nosso oxigênio acaba hoje ou 

amanhã, essa é a pior forma que existe para morrer, pois ela tem hora 

marcada e motivo.  Entretanto, lutarei até o fim.

 Mal sabiam ou não queriam enxergar que a poluição inicia-se com um 

simples papel de bala capaz de quebrar uma cadeia alimentar. 

_ Não pode ser o fim!!!! Vamos encontrar outra reserva limpa de oxigênio! 

Leandro Egídio Firmino Machado - 8.º Ano B

_ Nossa...

_ EII MENINAS! Venham rápido já vamos sair! (Elas ouvem outra voz 

chamando).

_ Já vamos! (gritaram as duas ao mesmo tempo).

_ Acho melhor continuarmos essa conversa outra hora (fala Yasmin 

rindo para a Jessy).

_ É acho melhor (Fala rindo também).

Assim as meninas saíram juntas na direção da voz e quando 

chegaram ao destino acabaram esquecendo essa conversa.

Joanna de Ângelis Carvalhais de Melo Gomes - 8.º Ano B
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Um futuro distante

Meu nome é Kim Essieny, mas pode me chamar de Kim.

Tenho 18 anos e tenho raiva dos meus antepassados, tudo isso que 

está acontecendo agora é culpa deles. Bom, mas vou explicar tudo, agora 

que fiz 18 anos, tornei-me maior de idade, dessa forma fui liberada do 

bunker, e começo a entender realmente as coisas.

Muitos anos atrás, em 2020, as pessoas que habitavam o mundo 

conseguiram gerar um aquecimento global muito, mas muito forte. Esse 

fenômeno gerou um enorme Tsunami, sobrando apenas metade dos 

recursos hídricos existentes na época. Somado a tudo isso, as pessoas 

simplesmente não ligaram e então o restante da água foi diminuindo para 

níveis alarmantes, sobrando o que temos hoje, ou seja, quase nada.

Assim, dada a falta de água, só restamos nós, habitantes no Japão, 

que obviamente é o lugar onde moro. Dizem que há outros países no 

mundo, mas os habitantes devem estar todos mortos.

Enfim, o Japão foi dividido em dois grupos de pessoas que são os 

Reds e os Purples, faço parte dos Reds. Eles brigam, fazem guerras por 

conta água que resta e, às vezes, geram até apocalipses. 

As crianças são trancadas em bunkers até os 18 anos para não correr 

risco de se machucarem nos combates. Quando completam 18 anos, são 

liberadas nesse mundo selvagem, entendendo como pequenas atitudes 

no passado poderiam salvar o futuro.

Luana Ferraz Leonardo - 8.º Ano B
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A árvore

Três amigos viajavam em busca da árvore do vento, a qual pode 

recuperar a atmosfera do mundo atual.

_ Hein, Marcos use seu teletransporte -- diz Paulo.

_ Claro – responde Marcos.

Chegaram ao vale perdido e no alto da montanha denominada 

Fantasma, encontra-se a árvore do vento, mas para passar, eles têm que 

enfrentar o pássaro CO².

_ Vamos passar em silêncio, ele não vai nos ver.

Passaram rapidamente sem serem notados, mas um pouco a frente 

Paulo pisa em um galho.

_ Droga...correeee!!!

Os dois sobem rapidamente até o topo e procuram a árvore, mas eles 

estavam no lugar errado.

_ Olha... A árvore está na outra montanha! -- Nossa! -- Vamos, corre!

O pássaro vem atrás deles como um raio.

_ Corre até a outra montanha, vou distrair o bicho. -- Diz Marcos.

Paulo corre até o topo

_ Ei! Pássaro! Venha me pegar. Gritando isso, corre para o lado 

oposto de Paulo que sai em disparada até o topo.  Ao virar para o amigo, 

Paulo vê o pássaro criando um tornado e jogando em direção a Marcos, 

desesperado, corre mais rápido e consegue chegar até a árvore. Ao tocá-

la, o mundo volta ao normal. 

Lucas Henrique Mattos de Paula - 8.º ano B



Novo mundo
O ano era 2832, Bella, uma garota de 25 anos, que morava no Brasil 

acorda sonolenta em uma manhã calma, vai até a cozinha e pega uma 
caneca com café, e depois se senta no sofá, onde liga a televisão e se 
depara com o noticiário falando sobre as previsões do tempo. 

Minutos depois Bella é surpreendida com um alto barulho, como 
uma sirene, vai até a sacada para ver o que está acontecendo, quando 
volta ,o noticiário já não está mais falando do tempo e sim avisando sobre 
o alerta vermelho.

Todos deveriam evacuar as cidades e ir para os locais indicados. Nesse 
momento começa uma ventania muito forte que chega a derrubar árvores.

Bella corre para o quarto e em choque fica parada na beira da cama 
pensando no que fazer, percebe que deve sair dali e rapidamente prepara 
uma mochila com tudo que ela achava necessário (roupas, carregador, 
comida, dinheiro), ela não sabia o que poderia vir a acontecer dali em diante.

Rapidamente sai de seu apartamento e vai para o local indicado no 
noticiário. Naquele momento a internet para de funcionar, as pessoas 
informavam-se somente pela televisão.

Chegando ao local, assustada, encontra muitos militares 
conduzindo, informando e entregando uma pulseira a todos (com cores 
diferentes).

_ O que está acontecendo?– Pergunta Bella assustada.

_ Nós acabamos com o planeta! – Diz o militar.

_ E agora estamos sofrendo as consequências? – Questiona Bella.

_ É... digamos que sim! – Responde o senhor.

_ Ok... E qual é esse de colocar cores nas pulseiras? -- Pergunta Bella.

_ Estamos formando grupos para poder organizar melhor, vejo que 
você é da minha cor, portanto é do meu grupo, aliás, meu nome é Richard, 
pode se dirigir para aquela sala.

_ Ah! Ok.

Bella vai para o lugar indicado, ali ela se dá conta que sua vida não 
será mais a mesma.

Algumas horas depois, toda a cidade havia sido evacuada e Richard 
apareceu para dar as notícias, que não eram boas. Deveriam partir dos 
abrigos em direção às “arcas” que os levariam até os lugares criados para 
“salvar” uma pequena parcela da população, seus novos lares.  

Bella fazia parte dessa pequena parcela.

Maria Fernada Demelo Jerônimo - 8.º Ano B
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Mudança de hábito
Em um futuro distante, houve uma catástrofe no mundo. Uma 

família acabou conseguindo se salvar. Passado muito tempo, eles foram 

obrigados a sair do abrigo, porque a comida havia acabado. O lugar se 

encontrava todo destruído, e como as crianças não eram nascidas na 

época da catástrofe, perguntaram aos pais:

_ Como isso aconteceu?-- Perguntou Tom (o filho). 

_ Bem... Tudo se iniciou quando as previsões dos cientistas viraram 

realidade, o ar começou a ficar muito poluído, a água doce estava 

acabando, a camada de ozônio estava sumindo. A nossa sorte é que, como 

o seu tio era cientista, ele preparou aquele abrigo para a nossa família, mas 

só nós conseguimos chegar a tempo no lugar – disse Tony (o pai). 

_ E o que nós poderíamos ter feito para impedir o que aconteceu? – 

Perguntou Talita (a filha). 

_ Nós poderíamos simplesmente ter parado de poluir, isso já teria 

funcionado e provavelmente não estaríamos vivendo dessa forma. – 

Falou Clarice (a mãe).

Assim, como não havia mais comida no abrigo, eles foram procurar 

outro lugar onde pudessem sobreviver. 

Andaram muito, enfrentaram muitos perigos, mas acharam outro 

abrigo subterrâneo, parecido com o deles. Por sorte, não havia ninguém 

lá, entretanto havia água e comida, ficaram por lá.

 Nesse tempo, praticamente ocioso, pensaram se havia a 

possibilidade de mudarem a situação e como eles poderiam ter evitado. 

Tom, como tinha muita imaginação pensou em super-heróis, viagens no 

tempo, robôs gigantes, etc... Os pais viram isso e pensaram "por que não 

tentar?". Acreditaram que o mais viável seria a viagem no tempo, 

tentaram várias vezes construir uma máquina com os livros de ciência e 

física quântica descobertos em um laboratório abandonado.

 Após ler muito e mais algumas tentativas eles conseguiram chegar a 

uma máquina do tempo que funcionou.

Eles a ligaram e se projetaram para o passado, mais especificamente 

no ano de 1885, convenceram as pessoas da época a não inventarem os 

carros. A seguir, partiram para o ano de 1912 evitando assim a primeira 

guerra mundial. Continuaram com a máquina e a próxima parada foi o ano 

de 1938, em que impediram a segunda guerra mundial. 
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E assim por diante foram consertando as coisas no espaço-tempo, 

enquanto eles iam viajando no tempo e arrumando os erros, também 

conscientizaram as pessoas para elas racionarem o uso da água potável; 

diminuírem a poluição provocada pelas fábricas. 

Ao retornarem para o futuro, viram que ficou tudo diferente, porque 

eles mudaram o passado e consequentemente mudaram o futuro 

também. 

O velho mundo estava ótimo para se viver de novo.

Mariane Hikari Moita Baldo - 8.ºAno B

De volta ao futuro

Estamos em 2142, a terra está em uma situação difícil, os recursos 

naturais estão escassos: os animais estão quase extintos e a vegetação 

acabando... A humanidade conseguiu desequilibrar o ecossistema. 

E para a sobrevivência, os cientistas desenvolveram alimentos em 

laboratório, que chamamos de alimentos alternativos: carnes, frutas, 

legumes... Alguns com sabores similares outros diferentes, tentando 

manter, na medida do possível, os nutrientes de acordo com os naturais.

Contudo, se nossos pais e avós tivessem cuidado da terra, não 

estaríamos assim agora. Eu e meus amigos estamos fazendo uma 

máquina do tempo para voltarmos para o passado... ops... Falei demais!!!! 

Eles já terminaram, minha gravação termina aqui...

Enfim, no passado... Estamos em 2019 tentando conscientizar a 

humanidade sobre a preservação do planeta, para assim mudarmos o nosso 

futuro... Está difícil, as pessoas dessa época só pensam em lucros, não se 

importam com a exploração do meio ambiente, mas vamos conseguir... 

De volta a 2142, a missão foi um sucesso, as pessoas do passado se 

conscientizaram da importância da preservação do planeta, 

consequentemente, nossa realidade mudou para melhor... Agora não 

vemos poluição, temos muitas árvores, todo gás carbônico que é liberado 

por fábricas é purificado e reutilizado... 

Vamos cuidar melhor da Terra!

Matheus Hideki Tomimori - 8.º Ano B



O ano é 2121, a cidade superlotada, muita tecnologia, diversos 
problemas, tanto ambientais, quanto de saúde das pessoas. 

Meu nome é John, moro na cidade de Townsville, na Austrália, em um 
apartamento próximo a um complexo industrial que libera todos os dias 
fumaça escura no meio ambiente, deixando o céu mais triste e sombrio.

Junto com outras pessoas, eu sofro com a poluição, desenvolvi 
problemas respiratórios que me causam dores, cansaço e angústia.

Se não bastasse esse desconforto com a minha saúde, ainda sofro 
vendo a enorme lista de animais extintos em minha cidade e no mundo, 
consequência da poluição que dizimou muitas espécies da fauna e flora do 
planeta. É uma pena, hoje tenho que me contentar em ver a maioria deles 
só por fotos. 

      Em 2050, nossos antepassados tiveram a oportunidade de salvar 
o planeta com medidas como: plantar árvores tanto reais quanto 
sintéticas, utilizar os capturadores de CO2, expandir o uso de energia solar 
e eólica, utilizar carros elétricos, evitar a emissão de CFCs e acabar com a 
poluição das águas. Porém, nada fizeram. E, hoje, sobrevivemos. Não 
quero imaginar como isso vai acabar.

Natália Possani de Lima - 8.º Ano B
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Heranças de um passado

Velhos hábitos
Há alguns anos, corria uma notícia de que se os humanos não 

diminuíssem a queima de combustíveis fósseis, o mundo sofreria uma 
grande catástrofe. O planeta aqueceria tanto que as calotas polares iriam 
derreter, provocando grandes tsunamis e até a extinção de alguns animais.  

Muitas pessoas não acreditaram, e continuaram a poluir. 

Poderiam ter evitado essas disfunções ambientais vividas 
atualmente com medidas como: rodízio no uso do transporte particular, 
reduzir o desmatamento, destinar o lixo de forma adequada... Mas a 
humanidade perdeu sua humanização. Reinava o caos.

Os anos foram passando e as pessoas continuavam com os velhos hábitos.

Hoje, em 2090, vivemos ou sobrevivemos em decorrência do 
descaso passado. O que esperar de nosso futuro? Milagre!!!!!!

Pedro Beraldo Mateus Mantovani - 8.º Ano B



Um meio ambiente futurístico
Charlie refugiou-se na própria casa, não tinha para onde correr, tudo 

seria devastado, esperava um tsunami gigantesco, pode-se dizer mundial.                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Em meio ao desespero, pensou: "O que nos trouxe até essa 
situação? O que poderíamos ter feito para salvar o nosso planeta?". 

  Apesar de não ser muito ligada ao assunto, Charlie sabia 
exatamente do que aquilo se tratava, afinal, ela viveu as mais importantes 
mudanças ambientais, que eram reportadas em jornais ou nas TV's.

  Mas para Charlie, já era tarde demais, a água tinha invadido a 
cidade, estava entrando nas casas e prédios. "Talvez se a gente 
preservasse mais o meio ambiente? As árvores? Os animais?" pensou 
Charlie, que estava em prantos. 

Logo, a água entrou em seu apartamento, pelas janelas e pela porta, 
afinal ela morava no primeiro andar, apesar das barricadas, já não tinha 
mais o que fazer.

Pedro Saldan - 8.º Ano B

Máquina do tempo
Em um futuro distante, depois que os humanos destruíram o planeta 

Terra, por causa de sua ganância com o meio ambiente, estão Martin e 
Luke – dois cientistas – discutindo sobre como amenizar os danos atuais.

-- Eu avisei para você não fazer isso! 

-- Eu sei que parece absurdo, mas acho melhor que a sua ideia.

-- Viajar no tempo é absurdo! A melhor solução é irmos para Marte, as 
naves já estão prontas.

-- Não acredito nessa solução!  Faz-me lembrar um poema que 
encontramos na biblioteca abandonada – “Os homens: As viagens” de 
Carlos Drummond – só iremos destruir mais um planeta! Eu irei voltar no 
tempo, e alertar as pessoas sobre o grande desastre que é o futuro, a 
máquina já está pronta, vou indo.

-- Não vou permitir! 

Martin entra na cápsula e some.

-- Funciona! Nossa! Não vejo este verde há muito tempo... Bem, vou 
alertar as pessoas antes que seja tarde! 

Ricardo Almeida Pasqualito - 8.º Ano B
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9º ano

Professoras:
Eliane Cherba e Andreia Valotta





Os alunos do 9.º ano fizeram a leitura da Carta escrita por Pero Vaz de 
Caminha e destinada ao rei Dom Manuel I, nela foi relatado o 
descobrimento do Brasil. 
A seguir, os alunos reescreveram essa epístola como se o Brasil fora 
descoberto nos tempos atuais. 
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Maringá, 22 de abril de 1500.
Vossa alteza,

Devido a um choque nos corais em meio à imensa tempestade, 
encontrarmos novas terras. Nossa rota foi alterada, acredito não estarmos 
mais em 1500. Atracamos em uma linda cidade chamada Maringá.

Tudo aqui é diferente!  Confesso que estranhei tamanha tecnologia. 
Aqui existem tantas coisas que meu Rei nem imagina, objetos que nem 
sabemos o que são como, por exemplo, um aparelho que os nativos dessa 
região chamam de celular, uma espécie de carta onde mandamos 
mensagens para as pessoas e não utilizamos caneta. Podemos até ficar 
frente a frente com a pessoa mesmo com ambos em lugares diferentes. 
Coisa de outro mundo! É simplesmente incrível!

Falando um pouco sobre o local, o verde predomina, muito vivo; 
árvores e mais árvores, praças para todo canto, comércio alegre. Se Vossa 
Majestade pudesse sentir o cheiro da natureza que essa cidade tem, 
esqueceria de qualquer problema, pois é muito aconchegante. Existe uma 
enorme igreja em formato de um cone com uma cruz no topo – o povo daqui 
nem precisa ser catequizado - dentro dela vimos um ambiente repleto de 
paz e por fora, ao seu redor, observamos piqueniques por toda parte, 
crianças correndo e animais brincando, esse lugar é realmente abençoado.

Os habitantes usam umas vestimentas diferentes, na verdade não existe 
um padrão, é tudo muito próprio, fica difícil descrever tamanha diversidade de 
estilos. Durante a caminhada pela cidade avistei um local lotado de pessoas se 
alimentando e fiquei curioso, fui conhecê-lo, o local se chama MC Donand's, lá 
é vendido comida rápida, provei o chamado Hambúrguer e o sabor não é nada 
parecido com o que estamos acostumados, não é nada natural e é bem 
gorduroso, porém, não é ruim. Essa cidade é realmente espetacular, posso 
dizer que vivi uma incrível experiência.

Agora, só me resta saber como voltarei. Espero deparar-me com outra 
tempestade quando estiver no mar. Acredito ser uma passagem para os 
dois mundos!

Cordialmente ,
Pero Vaz de Caminha

Fernanda Lazzarotto Braga - 9.º Ano



Rio de Janeiro, 22 de abril de 1500.

 Vossa Excelência Rei Manuel I,

Venho eu, este humilde escrivão, anunciar nesta carta a quem a 
destino, a descoberta de novas terras. Creio que não entendeste a 
localização desta, todas as coisas estão extremamente confusas para mim 
igualmente, mas a fim de esclarecê-lo, irei relatar todos os detalhes da 
viagem e do novo local para colonização. Acabo de chegar aqui, portanto 
mandarei outra carta posteriormente com mais informações. 

Durante a viagem no Oceano Atlântico, abaixo do Sul da África, uma 
das mais fortes tempestades já vistas nos atingiu, fazendo-nos mudar o 
curso para mais ao Sul ainda, porém, a tempestade nos acompanhou e 
creio eu que todos desmaiamos após resistir muito a ela. Ao acordarmos, 
estávamos em um inimaginável continente de gelo, sem condições para 
colonização, com somente cinco das dez naus e uma das três caravelas em 
que viemos restando. Nos meios restantes, seguimos viagem até 
encontrar as novas terras, que são incrivelmente peculiares. Antes de 
aportarmos, demos de encontro com um enorme navio de ferro, o que 
jamais foi visto por nós que navegamos. 

Aportamos então em uma praia com um grande número de nativos, 
todos diferentemente vestidos, e pudemos observar muitas 
características deles. Primeiramente, algo que me surpreendeu 
totalmente, que eles se comunicam em uma linguagem muito semelhante 
a nossa. Percebemos coisas extremamente peculiares, como o fato de 
haverem tanto pessoas de nossa raça como a das semelhantes às 
africanas, andando de modo e condições iguais nos locais públicos. Em 
nosso primeiro contato, esclareceram-nos tratar-se do lugar denominado 
Rio de Janeiro, por isso a localização desta carta.

Embora tudo seja muito diferente, o que mais nos chama atenção 
são uns adereços que usam pendurados no pescoço com a imagem da 
Santa Cruz, acreditamos que eles sejam provavelmente catequizados em 
sua maioria.

Novas informações como a geografia local serão mandadas 
posteriormente, a fim de nos organizarmos para a colonização destas 
terras.

Atenciosamente,

Pero Vaz de Caminha

Gabriel de Oliveira Fraga Silveira - 9.ºAno 
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Fortaleza, 07 de Julho de 1500.

Senhor Rei, 

Não sei ao certo onde estou, é um lugar estranho, novo, e não me 

recordo de conhecer pedaço algum daqui, sei apenas que não estou em 

casa e envio-lhe esta carta para contar-lhe um pouco sobre a aparência 

deste lugar. 

Acordei em uma praia silenciosa, e ao sair dela fui parar em ruas que 

por incrível que pareça estavam cheias de passantes. No local, as moradias 

eram estranhas, algumas altas e outras me lembravam as nossas. As 

pessoas estavam com vestimentas muito diferentes e havia “objetos” de 

metal consideravelmente grandes, em que moradores entravam e 

conseguiam se locomover, lembrando muito das nossas carruagens, 

entretanto, não eram puxados por cavalos. 

Estas terras me lembram as nossas, ainda não tentei me comunicar 

com os nativos, não sei se falam nossa língua, mas senhor... Tudo aqui é 

maravilhoso! Muita riqueza!

Espero logo descobrir onde estou e tomar o mais rápido possível o 

caminho a Portugal.

Desculpe-me não poder detalhar mais este lugar, mandarei 

notícias logo.

Saudações,

Pero Vaz de Caminha

Giovana Martinatto Guelles - 9.º Ano
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Salvador, 01 de maio de 1500.

Prezado Rei,

Venho, através desta carta, informar as minhas impressões sobre o 

Brasil, país onde cheguei. Tenho boas expectativas sobre os recursos 

naturais.

Desde o momento no qual navegava em alto mar, sem rumo algum, 

devido a grande tempestade, ''torcia'' demais para que chegasse a algum 

paraíso para meus olhos e minha mente. Após algum tempo, avistamos 

terra. No momento em que eu olhei a vegetação abundante 

“esverdeada” fiquei completamente hipnotizado. Resolvi ancorar o navio 

e observar aquela linda natureza, desci para ver melhor. Uma grande 

labareda me chama atenção, bem distante, decidi ir lá ver. 

Ao chegar, constatei alguns pescadores por perto, então resolvi 

iniciar comunicação, perguntei “o que aconteceu”, para minha surpresa, 

descobri que era “queimada” natural devido ao calor intenso do 

nordeste, achei estranho. 

Rumei dali até a cidade, entretanto não compreendi o que vi, parece 

que estou em vários países ao mesmo tempo, existe aqui uma mistura de 

vários povos, cada um com sua “essência”. A cada canto, vários 

descendentes: japonês, italiano, alemão, africano, entre outros. 

Acredito ser um excelente país, porque é um lugar que aceita a 

diversidade, independente de onde as pessoas vieram, e de fato é mesmo, 

jamais tinha visto um povo tão alegre e acolhedor como os brasileiros. 

Presenciei também um evento que “para” o Brasil inteiro: o carnaval, 

um acontecimento muito importante para alguns brasileiros. Enfim aqui é 

um lugar maravilhoso em todos os sentidos que deve ser conhecido e 

explorado.

Sem mais, despeço-me com um forte abraço, 

Pero Vaz de Caminha

Gustavo de Souza Peres Pepinelli - 9.º Ano
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Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1500.

Meu Rei,

Por meio desta carta, venho lhe informar sobre um acontecimento 

jamais visto por minha pessoa, encontramos como por encanto, após uma 

tempestade, uma terra distante e aparentemente inabitada. Vejo raios de 

luzes muito brilhantes no céu, como se o local fosse iluminado através de 

magia. 

Quando a embarcação entra na costa do oceano de onde cheguei, 

tenho a certeza de que existem habitantes, consigo enxergar um povoado 

diferente de tudo que conhecemos. Acredito que alguma coisa não está 

certa, principalmente com nossa nau.  Aportamos nesse lugar de uma 

vegetação exorbitante. As pessoas veem ao meu encontro, usando 

poucas roupas de péssima qualidade, mas com cores exorbitantes. 

Conversando com eles, isso mesmo, consigo entender o idioma, 

descobri que nós colonizamos no passado este país denominado por nós 

de Brasil.

Fiquei espantado com o quão rebelde e mal educados são estes 

chamados brasileiros que, conforme meu conhecimento, estão no 

século XXI. 

Tento insanamente conseguir achar alguma forma de voltar para o 

nosso tempo, os plebeus nos chamam de velhotes, ultrapassados, 

arcaicos e idosos (acho que estão nos xingando), e quando falo que sou 

nobre, eles alegam que todos os membros da realeza são “hoje em dia” do 

Reino Unido, que na nossa época era a Inglaterra. 

Espero retornar logo para ajudar Vossa Alteza a planejar melhor essa 

conquista, mudando assim as atitudes e caráter desses nossos 

descendentes.  

Sem mais, despeço-me,

Pero Vaz de Caminha

Gustavo Dutra da Silva - 9.º Ano
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Brasil, 20 de fevereiro de 2019.

Senhor,

Ultimamente fatos muito estranhos aconteceram comigo: um 

homem com uma roupa muito diferente sequestrou-me e colocou-me em 

uma cabine. Dentro dela, ele me vestiu com uma vestimenta horrorosa e 

disse que quando saíssemos da cabine, estaríamos no ano de 2019, e eu 

deveria relatar a Vossa Majestade tudo que visse no país denominado por 

ele de Brasil.

Quando chegamos a essa terra, deparei-me com enormes 

construções diferentes de tudo já havia visto e isso atiçou minha 

curiosidade. Assim, abordei um cidadão que estava passando e lhe fiz 

algumas perguntas. Ele me disse que o país não andava bem, o que me 

impressionou. Esse homem misterioso informou-me que o presidente 

desse lugar tinha adentrado ao cargo há pouco tempo. Relatou que a 

maioria da tecnologia usada era importada de um país chamado Estados 

Unidos, entretanto, com todos os avanços que vi, a educação aqui beirava 

ao caos. 

 Tristemente constatei que nosso interesse pelos recursos naturais 

foi devastador para esse futuro, já que não identifiquei a natureza densa 

de quando viemos colonizar, perguntei o que havia ocorrido. Que tristeza! 

Nossa ganância no passado prejudicou o futuro do meio ambiente.

Mal pude continuar minhas observações, o estranho homem 

trouxe-me de volta a meu querido e amado país. Dessa forma, entrego 

pessoalmente esta carta para que Vossa Majestade reflita sobre os fatos 

apresentados.

Atenciosamente, 

Pero Vaz de Caminha

Henrique de Carvalho Gardelli - 9º Ano
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Salvador, 01 de maio de 1500.

Vossa Majestade,

Não sei bem o que aconteceu, mas sei que durante a viagem, nos 

deparamos com uma forte tempestade que quase afundou a nossa 

embarcação, mas conseguimos sobreviver. Não acredito que os outros 

dez tiveram a mesma sorte, mas conseguimos chegar com treze 

caravelas.

Achei estranho o local aonde chegamos,  grandes construções que 

atingem o céu, os nativos locomovem-se sem o auxílio de animais de 

carga. As pessoas caminham pelas ruas utilizando uma caixinha colorida 

ou preta que brilha; muitas delas conversam com esse objeto e ficam 

sorrindo em sua frente, acredito que nesse local não exista tratamento 

para loucura...

Os povos daqui utilizam pouca roupa, apenas as roupas de baixo, 

entre elas, camisetas extremamente curtas, e calças rasgadas à perna 

inteira. As mulheres não usam o cabelo amarrado como deveria ser, e 

muitas delas têm o cabelo colorido. Esses estranhos habitantes têm o 

corpo todo perfurado, orelhas, narizes, umbigos, acredito que até partes 

que estão cobertas pela roupa, são perfuradas.

Aguarde mais notícias, escreverei contando as minhas impressões 

sobre o novo local,

                                                                                 

Pero Vaz de Caminha

Isadora Bioni de Lima - 9.º Ano
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Senhor,

Estou lhe escrevendo esta carta para relatar a cultura brasileira. Eu 

estou me estabelecendo na cidade do Rio De Janeiro, e o que mais me 

chamou a atenção foi a beleza natural, aqui podemos ver muito bem a 

arborização e muitas montanhas que se torna único do lugar a praia tem 

uma linda maresia, com ondas intensas. Além da natureza, a diversificação 

dos povos que aqui moram é muito grande, e mesmo com tantas 

diferenças eles vivem em harmonia, sendo simpáticos com turistas e com 

a própria população. Esse povo vive em paz, e a maioria parece ser 

humilde.

Depois de conhecer um pouco mais a cidade, observei que a 

quantidade de moradores de rua é muito grande, e nas montanhas que 

tinha citado anteriormente são feitas casas, aqui chamadas de favela. As 

favelas são casas feitas de tijolos empilhadas uma acima da outra, são 

coloridas mas não bonitas, e são muitas, por serem feitas em morros 

dificulta a vida da população que como disse antes, humildes e negra. 

A cidade me encantou, parte pela natureza e parte pelo povo que 

vive nela, é uma terra com muitas riquezas e minérios, além de ter um 

clima tropical, muito diferente do de Portugal, que, como o rei já tem 

conhecimento é muito frio na maioria das épocas do ano. 

Eu fiz essa pequena carta para o senhor, com o objetivo de lhe 

mostrar a minha primeira impressão da cidade. Logo escreverei mais.

Atenciosamente,

Pero Vaz De Caminha

Isabella Cristine Alves Piazzalunga Fernandes - 9.º Ano
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Salvador, Bahia, 12 de Agosto de 2019.

Caro Rei Dom Manuel,

Eu, Pero Vaz de Caminha, ao navegar por este mar, de repente, 

deparo-me com um redemoinho, tentei escapar, mas foi em vão, ele me 

pegou. Quando eu acordei, estava em um lugar estranho, nem em sonho o 

conhecia. Fui atrás de ajuda e achei algumas pessoas gentis usando roupa 

muito estranha que me ajudaram porque falaram que eu estava 

parecendo um mendigo, ainda não sei o que é isso, mas eles me deram 

dinheiro e um lugar para passa a noite. 

No dia seguinte, eu fui atrás do meu barco que tinha deixado na areia 

da praia. Nossa que sofrimento! Ele havia sumido, não estava mais no local 

– para o meu desespero! Andei muito por esse lugar quente, até que o 

encontrei abandonado e saqueado pelos moradores, povo cruel esses 

nossos descendentes! 

Continuei andando para assimilar os hábitos locais. A comida daqui é 

de boa qualidade, entretanto, nem todas as pessoas conseguem ter uma 

alimentação adequada.  Há muita pobreza! É de dar pena!

Mesmo gostando do lugar, espero deixá-lo em breve. Assim que 

achar um meio de voltar para a corte, entregarei essa carta a Vossa 

Majestade.  

Fico feliz em ver nossa conquista, pois este país está muito bonito e 

desenvolvido.

Sem mais, despeço-me,

Pero Vaz de Caminha 

João Reynaldo Manini Remundini - 9.º Ano
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Itapoá, 22 de janeiro de 1500.

Vossa excelência,

Venho lhe informar que houve uma complicação em nossa rota, 

acabamos entrando em um redemoinho com o navio, quando a margem 

já estava à vista. 

Passado o susto, desembarcamos e vimos pessoas de todas as raças 

andando pela praia. Nesse lugar, há moradias iluminadas, com um brilho 

intenso, algumas eram construídas tão altas, quase encostavam ao céu. 

Os meios de transportes são barulhentos e não utilizam animais, sua 

rapidez é de admirar. 

Enquanto andávamos por estradas firmes de pedra, os transportes 

barulhentos se movem de acordo com a sinalização de máquinas 

brilhantes que piscam em cores: vermelho, amarelo e verde. 

E não pense que terminou, as pessoas utilizam caixinhas que brilham, 

fazem sons e vozes e mostram imagens. Suas vestimentas são estranhas, 

a maioria das mulheres usa calça de homens, porém muito mais curtas; 

outras, blusas extremamente pequenas e seus cabelos são coloridos e de 

diversos tamanhos. 

O ar dessa terra é bem diferente comparado com a de Vossa Terra, 

ele é mais denso, pesado, dificultando muito a respiração.

Como encerramento dessa carta, peço desculpa pelo alongamento 

da mesma. E espero que tenham sido úteis as informações contidas aqui.

De seu escrivão,

Pero Vaz de Caminha

Júlia Kwabara dos Anjos - 9.º Ano
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Salvador, 01 de maio de 1500.

Vossa Excelência,

Escrevo essa carta para lhe informar que estávamos, eu e a 

tripulação, em alto mar quando fomos de encontro a uma forte 

tempestade. As naus balançavam pra todos os lados e, repentinamente, 

fui lançado fora da embarcação. Acordei meio confuso numa terra 

estranha. Os gentis encontraram-me. Tinham um visual diferente de tudo 

já visto por mim nas inúmeras viagens que fiz. 

Tudo aqui é muito bonito, as casas têm colunas com janelas e fios por 

toda parte. Entretanto, o que mais me deixou literalmente de boca aberta 

foram as naves que carregavam as pessoas e voam sobre minha cabeça. 

Esses seres devem ser estudados. Seguravam pequenos retângulos que, 

tempo em tempo, colocavam-no perto do rosto e falavam através dele. 

Porém, aborreci-me demais com o descaso deles para com a 

natureza. Árvores, em pequenas quantidades; ar, carregado, denso por 

causa da fumaça, levando os habitantes a ingerirem pílulas 

constantemente.

Não sei como voltar para a nossa terra, estou com dificuldade em me 

comunicar com essas pessoas, mas não desistirei. Acharei uma forma de 

enviar a Vossa Majestade essa carta.

Despeço-me na certeza de meu retorno em breve,

Pero Vaz de Caminha.
 

Júlia Maria Santana Garcia - 9.º Ano
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Maringá, 23 de abril de 2019.

 

Prezado El-Rei D.Manuel, 

Posto que outros capitães escrevam à Vossa Alteza sobre o 

achamento dessa vossa terra nova que nessa navegação se achou. Darei 

ao senhor a minha enorme boa vontade de descrevê-la. Presenciei marés 

profundas, variedades de pessoas com diferentes vestimentas 

apropriadas a esse banho de mar, apesar de serem vestes distintas das 

que estou acostumado a ver. 

As moradias também são divergentes do que a realeza ocupa. O ar 

aqui é poluído. As carruagens são mais modernas em relação àquelas que 

estamos habituados e lojas com diferentes tipos de mercadorias. A 

natureza fica em último plano, os recursos naturais estão mais escassos, 

cada vez mais se degradando com automóveis e produtos prejudiciais à 

mesma.

Saudações calorosas, 

Pero Vaz de Caminha

Marcella Pimentel Baptista - 9.º Ano
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Salvador, 01 de Abril de 1500.

Senhor,

Escrevo essa carta para relatar o que estou descobrindo aqui nessa 

terra de meu Rei, chamada Brasil.

Em 09 de março, eu e meus companheiros de bordo estávamos em 

alto mar em busca de novos horizontes – ou seja – terras novas para o 

bem da Coroa. Quando nos deparamos com um imenso redemoinho. 

Lutamos bravamente para escapar, mas não conseguimos.  Percebi que 

a nau descia para um abismo sem fim e foi tudo o que vi.

Ao acordar, estava eu em um quarto deitado. Em minha frente havia 

um aparelho denominado pelos nativos do lugar como, televisão. 

Apavorei-me, supliquei pela minha tripulação. Disseram-me que não 

sabiam de nada, haviam encontrado somente a mim. 

Tudo a minha volta era futurístico, tecnologias que jamais 

sonhávamos em ter ou ver. Ah! Como eu queria que Vossa Alteza estivesse 

aqui, quantas ideias! Porém, nada de vegetação. Os gentis me informaram 

que desde muito tempo não havia cuidado nenhum com a natureza. 

Parece que estou sonhando! Vou descobrir mais  sobre esse lugar.

Sem mais por hora, despeço-me 

Pero Vaz de Caminha

Maria Eduarda de Souza Cruz - 9.º Ano A
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Brasil, 20 de fevereiro de 2019.

Vossa Alteza, 

Cheguei ao Brasil anteontem, e aqui estou surpreso. Se o Senhor 

pensava que não teria nada nessa Terra, perdoe-me, errado estava. Não 

sei quem é o Imperador de tal local, mas este tem um gosto arquitetônico 

que me parece feio e entediante. As moradias todas cúbicas e 

acinzentadas, até parecem presídios. E entre as casas, ruas pavimentadas 

com carroças engraçadas. Estas nem usam cavalos, não sei como 

funcionam, mas parecem práticas.

Essa terra é muito habitada, há pessoas por todos os lados e cantos. E 

uma coisa interessante que notei é que usam sapatos e meias, os quais 

qualquer um pode comprá-los. Tenho a impressão de que não gostam de 

Vossa Alteza.  

Espaços naturais extensos são raríssimos, por onde andei não me 

apareceu sequer um campo verdejante, ao contrário somente o que os 

nativos denominam prédios – construções altas e sólidas.

Caminhando pela rua, chamaram-me de lunático e disseram que 

Vossa Alteza havia falecido há tempos. O que fazer agora?! Como voltar? 

Aliás, não sei o que aconteceu com nossa caravana e como vim parar aqui. 

Meu último pedaço de memória é a cena de uma gigantesca tempestade 

aproximando-se das naus e tudo ficou escuro como a noite. 

Preciso voltar!

Sem mais, despeço-me

Miguel de Moura Penteado - 9.º Ano A
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Brasil, 21 de Abril de 1500.

Senhor,

Conforme determinado pelos comandantes dessas naus, fiquei 

encarregado de relatar tudo por mim visto. E o farei de bom e alegre 

modo.

Tudo beira o caos nesse lugar estranho. Durante o trajeto, a nau em 

que eu estava deparou-se com uma tempestade elétrica; raios, 

relâmpagos e trovões nunca vistos antes. Pensei que iríamos morrer, 

mas saímos ilesos. Com toda essa agitação, avistamos, eu e a tripulação, 

terra firme.

Lugar diferente. Conforme nos aproximamos do porto, percebemos 

o quanto estávamos longe de nossa amada pátria. Quando finalmente 

atracamos, nos vimos em meio as mais diferentes construções e, por mais 

estranho que pareça, carroças motorizadas nos cercavam.

Apesar de o lugar ser aparentemente mais evoluído, os habitantes 

nativos não demonstram essa ideia. Andam quase nus. Suas vestimentas 

são simples e mínimas, acredito ser por causa do imenso calor. 

Vamos encontrar um meio para retornar a nossa pátria amada. 

Sem mais para o momento

                       

Pero Vaz de Caminha

Paulo Henrique de Souza Cenci - 9.º Ano A
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Brasil, abril de 1500.

Vossa alteza,

Estou lhe enviando esta carta e nem sei se ela chegará ao destino, 

para relatar uma viagem no tempo que ocorreu inesperadamente durante 

minha volta às terras de meu Rei.

O problema ocorreu devido a uma forte tempestade que alterou o 

curso do vento e assim, mudando o rumo do meu barco. Por esse motivo 

fui arrastado até o limite da Terra e caí num precipício aparentemente 

infinito. Eu estava numa velocidade tão alta que desmaiei. 

Ao acordar, tudo estava muito diferente! Era o futuro, precisamente 

ano de 2019. Vendo mudanças culturais, tecnológicas e econômicas, 

entendi que não só o Brasil mudou, mas todo o mundo. Hoje, por 

exemplo, existem muitas coisas inovadoras, como, carros (máquinas que 

se movem automaticamente com a queima de combustível fóssil), 

alimentos feitos em pouco tempo e grande duração, porém de qualidade 

duvidosa. A medicina é bem avançada, estudos científicos sobre assuntos 

como, luz, estrelas, matéria, reações químicas e as regras do mundo e 

como ele funciona no geral.

Porém, ele ainda não é perfeito, pois existem problemas como, 

desigualdade social extrema, roubos, corrupção, músicas totalmente 

depravadas e pessoas gananciosas. 

Em que erramos no passado? 

Sem mais para o momento, atenciosamente.

Pero Vaz de Caminha.

Raul Sérgio Alberti - 9.º Ano
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Terra Nova, 26 de abril de 1500.

Vossa Alteza,

Após sairmos de Portugal para navegar, uma tempestade nos 
surpreendeu, enfurecendo mar e céu, logo as gotas de chuva 
engrossaram, o que a fez a caravela agitar-se de um lado para o outro, 
permitindo que um dos de seus homens avistasse um grande buraco no 
mar, com pavores de todos os homens, tentamos desviar o  percurso, mas 
acabamos sendo engolidos pela água.

Ao amanhecer, pensei que estivesse no céu, mas quando me 
levantei, percebi que a caravela estava encalhada e, ao olhar a paisagem, 
achei-a um pouco diferente do que imaginava, com caravelas bem 
maiores, feitas de metal colorido. Assustado, recorri aos outros homens 
para acordá-los. Descemos do barco e percebemos que os habitantes 
possuíam vestes e apetrechos incomuns.

Desorientados, olhamos em uma placa verde de metal, escrito 
“Bem vindo a Santos (SP)”. Enquanto eu e os outros homens vagamos 
pelas ruas, encontramos todas as pessoas com vestes muito peculiares, 
seguravam e apertavam freneticamente um pequeno retângulo, feito 
de vidro e metal, que emitiam luz e som. As ruas possuíam um número 
controlado de árvores e moradias grandes e altas, com várias janelas, 
acho que algumas delas alcançavam o céu, também tinham 
paralelepípedos de metais coloridos e rodas de borracha no final, que 
substituíam as carroças.

Enquanto andávamos, encontramos um lugar chamado 
“Prefeitura”, entramos e nos deparamos com um retângulo de metal e 
vidro, onde havia uma moça dentro e que falava da posse do poder do 
novo Presidente do Brasil, no ano de 2019. Assim deduzi que esse 
“presidente” fosse o monarca dessas terras e que não podiam mais ser 
colonizadas. Por fim, eu e os outros homens voltamos com grandes 
frustrações, e embarcamos novamente na caravela, rumo ao mar, 
encontrando, assim, a tempestade novamente, para, caso seja possível, 
retornamos. 

Sem mais, despeço-me,

Pero Vaz de Caminha

Sofia Tronquini Candido - 9.º Ano
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Rio de Janeiro, 22 de Março de 2019.

Vossa Alteza,

Se o senhor está recebendo esta carta, então tudo ocorreu como 

planejado, caso contrário, ainda estou preso aqui, sei que isso parece 

meio estranho e confuso, então vou tentar resumir. 

Enquanto navegávamos, tive algumas dores de cabeça, decidi subir 

no convés para pegar um pouco de ar fresco, quando escorreguei e caí na 

água gelada, após isso eu não lembro nada, e logo depois eu acordei. 

Estava em um lugar cheio de metal, um frio enorme. Não tarda muito, 

entra na sala um senhor que se chame “Emmett Brown”. Muito simpático, 

ele foi mostrar-me a cidade. Eu fiquei chocado, grandes construções de 

pedra, caixas de ferro que andavam a velocidades impressionantes.

Aparentemente não existe um Rei e sim um “Presidente”, 

continuamos a caminhar até chegarmos a uma caixa de metal 

denominada “Delorean”, um veículo estranho e certamente algo que não 

devo entender, fomos até Portugal e de alguma forma voltamos para 

1500. Aparentemente eu contraí uma doença na viagem, então eu não 

tenho muito tempo, pedirei que lhe entreguem essa carta, espero que o 

senhor receba.

Atenciosamente 

 Pero Vaz de Caminha

Vincenzo Piovezan Gini - 9.º Ano
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www.escolacriarte.com.br

• Escola Criarte Educação Infantil.....................Av. João Paulino V. Filho, 982.....Fone: (44) 3026-3534

• Escola Criarte Ensino Fundamental I e II.....Rua Campos Sales, 1253.............Fone: (44) 3031-1805

• Escola Criarte Plus..................................................Rua Campos Sales, 1221.............Fone: (44) 3029-8788

O Projeto “ Traças, traços e tranças” da Escola Criarte, destinado 

a alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, é desenvolvido 

durante o ano letivo e busca desenvolver o gosto pela leitura e 

compartilhar os conhecimentos e dúvidas que os livros inserem na 

nossa rotina. Ler requer envolvimento, exige concentração e o 

desenvolvimento de funções que, quando desenvolvidas, atuam de 

forma positiva na formação da pessoa crítica. 

As traças devoram livros, como elas, nosso objetivo principal é 

despertar o gosto pela leitura atenta, crítica e habitual. Os traços são 

as impressões que cada leitor absorve da mesma leitura. Um texto, 

depois de divulgado, mantém a fidelidade às estruturas gramaticais, 

mas abre-se às interpretações individuais de seus leitores. E tranças 

são construídas a partir das impressões de cada um; não apenas ler, 

mas ter a capacidade de compartilhar as impressões das leituras e 

criar a partir das mesmas.
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