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Projeto de Leitura  “Traças, traços e tranças”

O Projeto “Traças, traços e tranças” do Colégio 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 ressignificar 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 3º ano do Ensino Fundamental à 1ª série do Ensino 
Médio 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 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. 
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Para esta edição, em especial, no início deste ano de 2021, não 
contávamos com todos os alunos em sala em decorrência da pandemia 
causada pelo SARS-CoV- 2, que nos mobilizou a reinventar a forma de 
transmitir o conhecimento e interagir com nossos alunos, mas cumprimos 
as etapas e, já com a possibilidade de termos todos os alunos no colégio, 
não poderíamos demonstrar fragilidade diante da força com que eles 
retornaram à rotina. Desta forma, após instigados pela leitura, foi dado o 
prazo para a ação e concluímos as “tranças” na produção deste material 
que esperamos ser apreciado pela comunidade Criarte. 

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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Melhor do que a criatura,

fez o criador a criação.

A criatura é limitada.

O tempo, o espaço,
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Erros e acertos.
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Projeta-se no Cosmos.
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Peter Pan

Era uma vez uma família muito pobre com duas crianças, as crianças 
viram algo brilhante e muito estranho, era um vulto, esse vulto era Peter 
Pan que estava no quarto das crianças.

Peter Pan se assustou ao ver as crianças e fugiu. Ao fugir ele acabou 
sendo sequestrado por um pirata.

Ficou algum tempo no navio do pirata até que Tinker Bell, uma linda 
fadinha, apareceu e Peter foi solto.

Depois de dois anos, Peter Pan adoeceu, e não encontrava com mais 
ninguém. As crianças e a fadinha perceberam que Peter não dava mais 
sinais de vida.

Todos choraram, ficaram muito tristes com a morte de Peter Pan.

Arthur Vieira Passarella -  3º A

CONTO QUE RECONTO

A pequenina

Era uma vez uma garotinha chamada Diana, sua mãe era a Débora e o 
seu pai o Carlos, a família era muito pequenina, eles eram do tamanho de 
uma formiga.

Não podiam ser vistos por ninguém, o trabalho deles era coletar 
comida nas casas dos humanos.

Um dia uma pessoa viu a filha deles e tiveram que ir embora com 
medo, porque ele era doente do coração, estava com medo de fazer 
cirurgia, pois podia não sobreviver.

Certa vez, a menina estava costurando e o pai estava procurando um 
lugar para morar, ele caiu e quebrou a perna, um menino que por ali estava 
o ajudou e o salvou

O garoto ajudou a se mudarem e a filha foi se despedir dele. Os dois 
gostavam um do outro.

Por fim eles voltaram para o barco e foram embora juntos.

Caroline Ayumi Tanabe Nonato -  3º A
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Noite de terror 

Era uma vez, uma garotinha chamada Ane, ela tinha um irmão 

chamado Alex, os dois viviam com sua mãe e seu pai em um sítio bem 

grande. O sobrenome da família era Santos, a família era bem feliz, o Alex 

tirava leite das vacas e Ane pegava os ovos das galinhas.

Certo dia, sua mãe e seu pai tiveram de fazer uma viagem de 

trabalho, então deixaram Ane e Alex no sítio, enquanto dormiam, entrou 

em sua casa uma pessoa desconhecida, pegou Ane e fugiu.

Felizmente Alex tinha acordado bem na hora e viu tudo. Ele tinha 

uma câmera e conseguiu tirar uma foto do homem fugindo com Ane. As 

únicas coisas que foram possíveis ver na fotografia era que o homem tinha 

uma tatuagem de cobra no pescoço e era careca.

Quando seus pais chegaram, Alex contou tudo e mostrou a foto. Na 

hora seu pai disse que parecia um amigo. Então resolveram ir até a casa 

desse amigo. 

Quando chegaram lá, viram que não havia ninguém. Desesperados, 

os pais e Alex foram de carro de cidade em cidade a procura de Ane.

Depois de um dia, já na madrugada, em uma noite fria de inverno, 

enquanto a neve cobria o parabrisa do carro, avistaram um homem com as 

características iguais a foto que Alex tinha tirado.

Foram atrás dele e viram que ele entrou em um galpão. O homem 

saiu logo.

A família percebeu que não era seu amigo. Eles entraram e 

encontram Ane amarrada em uma cadeira. Desamarram ela e ficou muito 

bem, e o homem nunca mais foi visto.

                                                 Eloah Andrian de Oliveira -  3º A
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Palha, madeira ou tijolos?

Há muito tempo atrás, viviam em uma floresta três porquinhos e um 
lobo mal. O lobo queria comer os porquinhos que fizeram três casas diferentes.

O primeiro fez uma casinha de palha, o segundo fez uma de madeira 
e o terceiro fez uma de tijolos.

O lobo muito mal, soprou, soprou as casas, a de palha e a de madeira 
caíram, e os porquinhos se reuniram na casa de tijolos que estava de pé.

Quando estavam lá dentro da casinha escondidos, o lobo tentou de novo 
a soprar, mas não conseguiu derrubar a casa, então entrou pela chaminé.

Não foi uma boa ideia do lobo, ele queimou o bumbum e fugiu rapidinho.

Emanuel Sebastian Gomes Rosa -  3º A

João e o pé de jabuticaba

Era uma vez uma menina que tinha só a mãe.

Elas eram pobres, com uma casa simples, viviam de uma fonte de 
renda de leite da vaca que morava no fundo da casa.

A mãe pediu para a Júlia que vendesse a vaca na cidade.

No meio do caminho ela achou um vendedor com sementes de 
jabuticaba. Júlia ofereceu a vaca e o vendedor aceitou na hora.

A menina voltou para casa e contou a mãe, ela ficou muito furiosa; 
mas a filha disse que era seu pai que lhe deu as sementes para plantar.

Então, ela plantou e esperou por duas horas, o pé cresceu até o céu.

Julia subiu no pé, e avistou um castelo, tocou a campainha da porta e 
apareceu uma mulher enorme.

A mulher a deixou entrar para lhe dar o que comer. No momento que 
Julia ia comer, o gigante chegou.

O gigante pegou sua galinha de ovos de ouro, e acabou 
adormecendo. 

Julia aproveitou e pegou a galinha, desceu pelo pé de jabuticaba, 
pediu para mãe um machado.

Ela cortou o pé e assim...

Viveram felizes para sempre!

Inacio Rocha Agulhão -  3º A
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Branca de Neve

Era uma vez uma menina chamada Branca de Neve, ela estava olhando 

no fundo do poço até que chegou um bravo cavalheiro e deixou Branca 

muito assustada, ela começou a correr e encontrou uma pequena casa.

Entrou na casa e foi deitar nas caminhas, as camas eram muito 

pequenas e com nome, cada uma tinha um nome, ao todo eram sete, 

provavelmente de anões.

Quando os anões chegaram em casa, viram aquela linda moça 

deitada nas camas, ela estava dormindo.

Ao acordar, ela contou o que havia acontecido, os anões 

entenderam e convidaram Branca de Neve para morar com eles. 

Eles se deram muito bem, e viveram felizes por muito tempo.

Isabelle Fernandes Ferreira -  3º A

A menina sonhadora

Era uma vez uma menina chamada Cínthia, ela era muito inteligente e 

amorosa, dizia sempre que queria muito ser professora.

O tempo passou, e ela começou a fazer Pedagogia, ela estava se 

saindo muito bem em seu curso, por isso Cátia, ficou muito brava e 

sabotou uma prova da Cínthia.

Quando a professora mostrou a nota de Cínthia, ela imediatamente 

disse que não havia respondido aquelas perguntas, que não eram suas 

respostas.

O diretor olhou na câmera e viu que a Cátia sabotou a prova da colega.

Cínthia então, foi falar com ela e explicou que não tinha necessidade 

de sabotar a prova dos outros.

A Cínthia também falou que se quisesse ela ensinaria a matéria para 

ela com muito prazer. Assim as duas se formaram juntas, se tornaram 

amigas de trabalho.

Viveram felizes para sempre como professoras.

Isadora Carneiro Alves -  3º A
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João e o pé de feijão

Era uma vez uma casa bem distante da cidade, lá morava um menino 
e sua mãe, eles eram muito pobres, e se sustentavam através da venda do 
leite da vaca e dos ovos da galinha.

Certo dia, João perguntou pelos ovos, e sua mãe muito triste disse que a 
galinha havia fugido e Mimosa, a vaca não dava nem mais um pingo de leite.

A mãe do João pediu a ele que fosse tentar vender a pobre vaca, ele 
foi até o meio da mata tentar vendê-la.

De repente apareceu um homem que ofereceu feijões mágicos em 
troca da vaca, ele aceitou.

Voltou para casa todo alegre e sua mãe quis saber o porquê de tanta 
alegria. João falou para ela que um homem havia vendido feijões mágicos.

A mãe, decepcionada, mandou ele ir dormir, antes de se deitar, jogou 
os feijões pela janela.

No dia seguinte, tinha um grande pé de feijão e ele curioso como nunca, 
subiu nele e lá em cima encontrou cem sacos gigantes com muito dinheiro. 

Mãe e filho foram morar na cidade e ficaram bilionários.

E então, viveram felizes para sempre!

Laura Herrig Fava  -  3º A

A menina

Era uma vez uma menina que andava a cavalo e amava a vida dela. Ela 
fazia de tudo para esse cavalo, tinha muitas amigas e era feliz com as amigas.

Seu amor pela mãe e pelas avós era enorme. 

Um dia, sua mãe falou que precisavam mudar de cidade, ela chorou 
muito, pediu por favor à mãe para não irem embora, para ficarem em 
Santo Inácio. A pequena garota não queria ir para Maringá.  

Mas, a mãe acalmou a menina dizendo que precisavam ir. A menina 
não gostou nadinha, mas mudaram-se.

Depois de um tempo na cidade nova, ela foi visitar a vó, e encontrou 
algumas meninas, achou bem legal isso.

Essa é a história da linda menina.

Piririmpipi a história acaba aqui! E lembre-se: sempre ame sua vida!

                                                                 Manuela Lopes Calori -  3º A
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A família que se reencontrou

Era uma vez uma linda menina que adorava brincar com seus amigos. 

Ela tinha um lindo nome, se chamava Clouy.

Certo dia, ela foi à feira e encontrou um menino lindo que parecia seu 

irmão, Ítalo, que desapareceu há tempos atrás.

Ao vê-lo ela ficou com uma dor no coração e começou a chorar. O 

menino foi chegando perto, perguntou seu nome e ela respondeu: - Clouy.

O garoto começou a lembrar de sua irmã. Ela perguntou seu nome e 

respondeu: - Ítalo.

Imediatamente os dois se abraçaram lembrando um do outro. Foram 

para casa, ao chegar sua mãe Carla chorou muito de alegria, e então a 

partir daí...

Viveram felizes para sempre...

Marcela Martins Coelho -  3º A

A arca de Noé

Era uma vez...

Há muito tempo atrás, havia uma arca no mar, com vários animais 

como girafa, raposa e muitas outras espécies, na arca havia um homem 

cujo nome era Noé.

Noé era meio barbudo, muito legal e amoroso. Amava Deus sobre 

todas as coisas.

Ele passava por aventuras no meio do nada, mas houve um dia que 

uma tempestade muito forte destruiu quase tudo. 

A arca do Noé começou a quebrar porque era de madeira, as ondas 

batiam com muita força na arca, balançando tudo, inclusive os bichos que 

estavam dentro do grande barco.

Infelizmente, os animais começaram a cair da arca, ela virou no mar, 

Noé nadou e subiu no casco da arca, mas aos poucos ela foi afundando e...

Vocês podem imaginar o que aconteceu, não houve um final feliz.

Marcelo Antonio de Freitas Santos -  3º A
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Cinderela

Era uma vez uma bela família com pai, mãe e uma única filha. A filha se 

chamava Cinderela.

Eles moravam em um belo castelo, até que um dia a mãe ficou doente 

e infelizmente faleceu.

Muito tempo depois, o pai de Cinderela se casou com uma mulher 

que tinha duas filhas. Essa mulher era muito má.

Um dia, o pai de Cinderela morreu e Cinderela passou a morar 

somente com a madrasta e as filhas. Como a mulher era muito má, 

mandou Cinderela dormir no porão da casa e todos os dias tinha que lavar 

a louça, fazer café da manhã, almoço e janta.

Certo dia, um homem bateu na porta para convidar todas para ir ao 

baile do príncipe. Não era qualquer baile, nesse baile o príncipe ia escolher 

uma das convidadas para se casar.

Cinderela fez um belo vestido e se preparou. No dia do baile se 

arrumou, a madrasta não queria que ela fosse e sujou seu vestido.

A madrasta e suas duas filhas foram ao baile. Cinderela ficou em casa 

muito triste.

Mas, uma bela fada madrinha apareceu, deu um novo vestido e sapatos 

de cristal, a fada providenciou uma carroça para levar Cinderela ao baile.

A fadinha avisou que Cinderela só tinha até meia noite. Cinderela 

apressou-se.

Ao chegar ao baile o príncipe ficou encantado e começaram a dançar. 

Ao dar meia noite, Cinderela saiu correndo e ao descer as escadas 

esqueceu um sapato de cristal.

 O príncipe pegou o sapatinho e no dia seguinte ele foi à casa de 

Cinderela. Ela provou o sapato e serviu certinho.

Então ele pediu para ela se casar com ele.

Casaram e viveram felizes para sempre!

Mariana Yumi Tahara -  3º A
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Naruto

Naruto era um menino que perdeu seus pais contra a batalha, contra 

uma besta que se chama Raposa de nove caudas.

Ele não tinha amigos e não tinha o respeito de ninguém, mas seu 

sonho era se tornar hokage para conquistar o respeito de todos. 

Não tinha talento algum para se tornar ninja, ele não passou na prova 

final e ficou muito triste porque todos os outros passaram.

Todos tinham o mesmo motivo para o ódio, porque a besta que 

matou seus pais estava dentro dele e as pessoas que têm uma besta de 

caudas se chamam jinchuric.

Com onze anos ele salva seu sensei e se torna um ninja, começa a 

fazer várias missões com seus dois amigos mais velhos. Eles fazem o 

exame chunini.

Mais tarde ele conhece jiraia, um dos três senseis lendários, partem 

para treinar e ficam fora por dois anos e depois a akatsuk que é uma 

organização de ninjas muito más e muito forte é vencida por Naruto.

Assim ele ganha respeito de todos e mais tarde consegue realizar seu 

sonho e se torna hokage e fez vários amigos e descobre que sua mãe está viva.

Ele passa a viver com sua mãe na casa de Naruto.

Mateus dos Santos Bornia -  3º A

A Raposa e as amoras

Era uma vez, uma raposa que estava andando e passou debaixo de 

uma planta carregada de amoras e ficou com muita vontade de comer 

algumas amoras.

Deu muitos saltos, tentou subir no pé, mas não conseguiu. Depois de 

muito tentar foi-se embora dizendo:

- Eu nem estou ligando para essas amoras, elas estão verdes 

mesmo...

Matheus Aguero Quintela Pinheiro -  3º A
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Enrolados

Era uma vez um rei e uma rainha muito queridos, a rainha estava 

grávida e ficou muito doente.

Os guardas encontraram uma flor que veio da luz do sol e deram para 

a rainha. A bebê nasceu com cabelos lindos e radiantes.

Certo dia, a menina foi roubada e ficou numa torre muito distante do 

reino, ela penteava seus cabelos todos os dias e crescia linda. Perguntava 

a sua falsa mãe porque não podia ir lá fora, e a mãe sempre dizia que o 

mundo lá fora era cruel, cheio de pessoas más.

Muitos anos se passaram e a menina estava com dezessete anos e no 

dia seguinte seria seu aniversário de dezoito anos. Seu sonho era sair e 

descobrir o que era a luz que aparecia em sua janela sempre.

A luz era da lanterna dos pais da Rapunzel que a procuravam na 

esperança de que um dia a princesa perdida voltasse para casa.

A princesa Rapunzel encontrou seu príncipe e depois de muita 

confusão eles ficaram juntos. Rapunzel reencontrou seus pais.  

Casaram-se e viveram felizes para sempre!

Nicole Montelares Ferraciolli -  3º A

O gatinho feio

Era uma vez uma gata cinza que iria ter filhotes. A gata morava em 
uma fazenda.

Quando os gatinhos nasceram, todos eram bonitos, de pelos 
branquinhos e macios, menos um, que era vermelho e de pelo arrepiado.

Um dia, eles foram até a praça para passear. As pessoas que ali 
estavam acharam o gatinho vermelho muito feio e não deram atenção a ele.

Os gatinhos foram crescendo e sendo adotados, mas ninguém quis o 
gatinho vermelho arrepiado.

Muito tempo depois, o gatinho vermelho estava passeando no 
parque, quando uma menina ruiva o viu, e achou-o lindo.

Ela o adotou e lhe deu muito carinho.

Samuel de Faria Crozariolli -  3º A
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A fada

Era uma vez uma fada linda, maravilhosa, com muitos poderes.

Um dia, ela acordou em um lugar muito estranho, tinha muita sujeira, 

ela percebeu que estava em uma jaula.

Foi uma bruxa que a pegou e queria seus poderes de fada. O desejo 

da bruxa má era ficar muito poderosa.

Então, a fada tentou achar uma saída, ela saiu correndo com medo de 

ser pega pela bruxa, achou enfim uma saída e  ficou muito feliz.

Mas, a bruxa viu e saiu correndo para capturar novamente a fada. 

A fadinha muito esperta e rápida, jogou seu poder na bruxa e ela caiu.

A fada fugiu e...

Viveu feliz para todo o sempre.

Valentina Berlato Soares -  3º A
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QUARENTENA

Minha quarentena

Durante a quarentena, fiquei muito tempo em casa, pensando em 

quando eu poderia sair de novo. Então tive a ideia de baixar o Tiktok para 

dançar, ouvir músicas, gravar vídeos e ganhar curtidas.

Quando minha mãe pegou a Covid-19, meu tio e minha prima 

também pegaram. Ficamos com medo, mas todos ficaram bem. Quando 

todos melhoraram, decidimos sair para nos divertir, então fomos ao 

Parque do Ingá para andar de pedalinho. Lá eu comprei um fidget toy e 

agora tenho dois: um de coração e outro de sorvete. Foi um dia muito 

gostoso, fiquei muito feliz!

Alana Beatriz Nascimento -  3º B

A vida com a quarentena

Nesta quarentena muita coisa aconteceu, meu tio faleceu, a aula 

online aconteceu, conheci várias pessoas, muita gente da minha família 

pegou a Covid, enfim, muitas novidades.

Por conta da quarentena eu passei dois aniversários em casa, só 

convidei meu tio e minha tia, meu avô e minha avó, minha mãe e meu pai e 

só, mais ninguém. Foi bem divertido, até ganhei uma bicicleta. Depois 

disso, um mês depois eu comecei a cozinhar várias coisas: brigadeiro, 

purê de batata, macarrão e muito mais. Num dia eu cozinhei para a 

família toda.

Depois de muito tempo comecei a ver minhas amigas e amigos, 

então ganhei vários fidget toys, comecei a colecionar materiais escolares, 

até fiz uma música, comecei a amar organização, plantei flores, assisti 

várias séries e filmes, vi uma estrela cadente e ganhei um cachorro.

Durante todo o tempo fiquei com muito medo de perder minha 

família para o vírus, até tive pesadelos mas continuei a buscar novas 

experiências. Coloquei unha postiça, ganhei dois piercings falsos, comecei 

a usar sutiã, ganhei um closet e pintei com aquarela.
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Comecei a fazer uma coisa que marcou minha vida: fiz pulseiras de 
crochê, de bolinhas, colares e coleiras para pets. Voltei a ler e já li uns 
quinze livros de cem páginas, fiz ímãs e joguei vários esportes. Com a volta 
às aulas na escola, tive mais experiências. Fiz aulas de costura, comecei a 
ter aracnofobia, pude visitar a minha escola, assisti Naruto, tive o sonho de 
ter um gato, conheci várias bandas como BTS e Now United, ganhei vários 
álbuns de fotos, fiz aula de inglês particular e fiz jiu-jitsu.

Enfim, foram muitas coisas novas que experimentei e decidi fazer 
durante a quarentena. Não deixei de buscar novas coisas, ainda busco 
fazer novas atividades durante esse ano.

Amara Chamseddine Panosso -  3º B

Minha vida na quarentena

Quando a quarentena começou, eu tinha seis anos. Um vírus letal 

chamado coronavírus matou mais pessoas do que muitas outras doenças 

que conhecemos hoje.

Esta pandemia ainda não acabou, no momento estamos no final do 

ano de 2021, mas ainda bem que já estamos sendo vacinados aos poucos 

porque as mortes em nosso país ainda estão acontecendo.

No Brasil eu estou sobrevivendo a isso e espero que eu me vacine logo!!!

Benício de Souza -  3º B

Uma mudança

Durante o ano de 2020, tivemos a pandemia e ficamos de 

quarentena. Na quarentena as minhas aulas eram online, ainda não 

estudava aqui na escola. As aulas duravam o dia todo e eram muito chatas 

porque nós só ficávamos olhando para o computador e isso me deu uma 

dor de cabeça muito grande, sem contar o enjoo.

 Depois de mais de um ano de quarentena, eu e minha mãe não 

aguentamos mais! Fomos buscar outra escola que tivesse aula presencial. 

Então minha tia deu a ideia de estudar na Criarte. Hoje eu vejo que foi uma 

boa decisão porque gosto muito daqui.

Davi Luiz Cardozo Moraes -  3º B
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Meu aniversário de nove anos

Meu aniversário de nove anos foi muito legal. Eu fiquei com meus 

melhores amigos: Thiago, Felipe, Pedro e Benício.

 Fomos de camioneta e tomamos refrigerante, jogamos bola e foi 

muito legal, mas quebramos o vidro do meu quarto de Ivailândia. 

Madrugamos, falamos com as pessoas da rua, contamos piadas, até vimos 

um rato morto e jogamos uma pedra nele, pulamos um muro, enfim, foi 

um final de semana que passou rápido, mas não queria que acabasse.

 Foi muito divertido, tanto que poderia durar toda a minha vida. E 

tem mais, tocamos a campainha e saímos correndo, demos salto mortal, 

lavamos as nossas bicicletas e acordamos às cinco horas da manhã. 

Também fomos comprar muitos salgadinhos e Coca-Cola.

 Na hora dos parabéns, o bolo e o brigadeiro estavam muito bom, 

até ganhei uma bola, cem reais, um chinelo e uma roupa.

Francisco Almeida Rocha Sampaio -  3º B

Minha quarentena

Na minha quarentena eu fiquei online por muito tempo porque 

minha mãe tinha muito medo da Covid-19. Por ter ficado tanto tempo em 

casa, fiz muitas coisas. Assisti a um filme muuuuito legal e triste ao mesmo 

tempo. O nome do filme é “Para sempre ao seu lado”, chorei muito junto 

com minha mãe. Também fiz outras coisas como jogar, brincar e até 

terminei minha série de “Jurassic World”. Não vou dar muitos detalhes, 

mas é muito legal.

 Outra coisa que me marcou na quarentena foi a visita do meu tio. 

Adorei estar com ele, até ganhei um presente! Um jogo de damas que eu 

adoro brincar, fiquei muito feliz.

Gabriel Bailly Teles da Silva  -  3º B
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Borboletas azuis e rosas

Pink e verde água, azul claro e índigo

Borboletas, cores mais lindas

Eu vi essas borboletas lá no meu quintal

Eu senti amor e calma

Ali também tinha flores, frutas e plantas

O jardim é calmo

O jardim é bonito

O jardim é natureza

Isadora Morelli de Souza -  3º B

Minha gata adotada da rua

Um dia estava no balanço esperando minha mãe chegar do trabalho. 

Passou um tempo até ela aparecer. Quando chegou, eu estava comendo 

miojo. Terminei de comer e fui de novo balançar no meu balanço.

 O tempo foi passando e comecei a escutar miados. Achava que 

era a Sky (minha outra gatinha), mas na verdade não era ela. Chegando na 

frente de casa, vimos que tinha uma gatinha no carro de minha mãe e ela 

nem tinha percebido que estava lá. 

 Minha avó pegou um prato fundo e pequeno, colocou um pouco 

de leite puro e ficou chamando, chamando e chamando… até que passou 

cinco minutos e nada da gatinha sair. Minha avó teve que entrar embaixo 

do carro para pegá-la. Enquanto isso eu peguei um pano e uma tampa de 

uma caixa para ser a casinha dela. 

 A gatinha ficou um mês inteiro em casa, sem fugir. Então demos a 

ela o nome de Mel! O tempo passou e hoje em dia ela tem dois anos.

Julia Menghini Bianco  -  3º B



A notícia boa e a notícia ruim

Foram duas notícias que me marcaram muito na quarentena, uma 

delas foi boa, foi quando adotei meu cachorro, o Thomas. Isso foi no dia 

quinze de novembro de 2020. Nessa época, ainda estávamos em 

quarentena.

 Em uma tarde de sábado, eu estava com a minha tia avó, quando 

meu pai disse que lá em Mandaguaçu tinha uma família de Goldens para 

adoção. Quando meu pai teve a ideia de ir lá vê-los, fomos eu, meu pai, 

minha mãe e meu irmão. Quando chegamos lá, vimos que era um mais 

fofo que o outro, tive que pegar todos no colo. Meu pai decidiu levar para 

casa o mais gordinho. 

 No caminho, citamos tantos nomes que meu irmão teve a ideia de 

chamar o cachorro de Douglas. Claramente não concordamos, então meu 

pai teve a ideia de Thomas. Todos disseram que era um ótimo nome! 

Alguns meses depois criamos o apelido de Goldo para ele, porque ele é um 

Golden bem gordinho.

A notícia ruim foi quando eu fui diagnosticada com a Covid-19, acho 

que peguei em fevereiro deste ano. Lembro muito bem de que foi terrível. 

Tinha muita gente esperando no hospital para fazer o teste, então tive que 

esperar em uma sala cheia de gente. Depois que me chamaram, fui para o 

corredor, sentei em um banco e esperei mais. Então me chamaram mais 

uma vez e fui para uma sala com uma doutora, onde ela mediu minha 

temperatura e colocou dois cotonetes enormes na minha boca e no meu 

nariz. Foi uma experiência horrível, mas depois que o resultado saiu, me 

cuidei e voltei à vida normal.

Maria Antonia Magi -  3º B
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O dia em que minha irmã nasceu

O dia em que minha irmã nasceu foi muito importante para mim. 

Lembro muito bem do momento que minha irmã Eliza deu um chute muito 

forte na barriga da minha mãe. Nisso ela já percebeu que estava na hora de 

ir para o hospital. Então meu pai e minha mãe foram CORRENDO para o 

hospital.

Em casa, ficamos eu e minha avó. Depois de um tempo, mais ou 

menos às 18h22, ficamos sabendo de que ela nasceu. Estávamos ansiosos 

para conhecê-la, mas só depois de dois dias meus pais chegaram em casa 

com minha irmã mais nova. Fiquei muito feliz porque fui o primeiro a vê-la 

(tirando meus pais). Hoje, um ano depois, vejo como minha irmã cresceu. 

Ela até fala, manda beijo e anda se apoiando nos móveis de casa.

Pedro Vaz Guanieri - 3º B

Eu na quarentena

Antes da quarentena, eu fui para a Bahia e fiquei muito tempo por lá. 

Foi quando ouvimos dizer sobre um vírus que estava se espalhando pelo 

planeta. Então voltamos para casa, eu e minha família, porque ficamos 

com medo do que poderia acontecer. Ficamos em casa e para mim o pior 

era sair de casa usando máscara.

 O tempo passou e eu fui me acostumando com a nova rotina. 

Quando os casos diminuíram, fomos para Camboriú e fiquei muito feliz 

porque parece que, aos poucos, estamos voltando ao que era antes. 

Espero que tudo acabe logo para que eu volte a viajar!

Maria Julia Gonçalves Alves -  3º B
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O ano de 2020

Expectativa: fazer coisas legais, sair com os amigos, ir à escola, ir em 
fast foods, passear, ir ao shopping e mais diversas outras coisas.

Realidade: a Covid-19 veio, ficamos em casa, tivemos aula online, 
comer sem sair de casa, sem passear e sem ir ao shopping.

Eu achava que 2020 seria um ótimo ano, mas… começou a Covid-19, 
então tudo foi consequência: as aulas online, ficar em casa, e tudo mais.

Com a quarentena, acabamos inventando algumas coisas para fazer. 
Em um dos dias, decidi fazer exercício, fiz uma esteira caseira (água e 
sabão no chão). Lembro muito bem porque fui segurar na cômoda para 
não cair e acabei caindo de cara no chão.

Por fim, outra coisa que me marcou durante a quarentena foi quando 
quis desenhar muito (aprender a desenhar) meu personagem favorito de 
Naruto, o nome dele é Pain (Nagato). Quando fui desenhar ele… FICOU 
HORRÍVEL!!! Então decidi ver tutorial de desenho, treinei bastante e 
acabei ficando melhor depois de três meses. Finalmente consegui fazer o 
desenho PERFEITO!!!

Thiago Henrique Silva de Pierri - 3º B

O dia que eu fui à Bombinhas

Vou contar duas coisas que me marcaram na quarentena. A primeira 
foi que eu fui para Bombinhas.  A viagem demorou umas cinco horas 
porque eram mais ou menos oitocentos quilômetros. Demorou muito, 
mas valeu a pena, porque fui à praia três vezes. Depois, fui em um 
restaurante, mas não gostei muito. Comi sem vontade e fui à um passeio 
na beira da praia. Esta foi a minha segunda viagem em Bombinhas.

Outra coisa que aconteceu foi o dia em que ganhei meu celular. Era 
uma tarde normal na minha casa, minha tia foi até lá e pediu para eu ir ao 
meu quarto. Quando cheguei lá, olhei em cima da minha penteadeira e 
quando olhei direito, adivinha só: tinha uma caixa com um celular! Eu fiquei 
tipo: não estou acreditando! Esse era meu sonho!!! Fiquei muito feliz!

 Minha tia já tinha ido embora quando eu adicionei algumas 
pessoas da minha família pelo Whats App. Também baixei alguns jogos e 
os joguei. Até liguei para algumas pessoas! Foi um momento feliz que tive, 
mesmo que durante a quarentena.

Rafaela dos Santos Morelli - 3º B
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A notícia que deu alarme foi de extraterrestres que invadiram a 
cidade de Maringá, no dia 24/09/2021.

A cidade ficou apavorada com a situação. Na verdade, eles queriam 
pegar naves que estavam na área 51 (um game). 

Acabaram levando embora algumas pessoas que achavam serem 
agentes secretos da 51.

O pânico foi geral, houve muita confusão, a população ficou sem 
entender nada do acontecido.

Os extraterrestres foram embora e até hoje não voltaram mais. 

Davi Felipe Borniotto -  4º A
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EXTRA, EXTRA,
NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA

Extraterrestre

Disco brilhante sai dos céus.

No ano de 1979, um objeto não identificado apareceu no céu de 
Maringá-Pr, por volta das 21h:00min.

Pessoas de todas as casas saíram para ver tal fato, ninguém sabia que 
objeto voador era aquele.

Então, um homem idoso apareceu dizendo para todos abrirem um 
círculo para o disco descer. Todos fizeram o que ele falou.

De dentro do disco, saiu um homenzinho verde, dizendo: 
“Saudações terráqueos, nós viemos em paz, só queremos 

entrar em contato com vocês”.

Todos ficaram boquiabertos, o homem disse que podiam usar nossos 
satélites para se comunicarem conosco.

Ainda hoje, anos após o fato, cientistas tentam comunicação com os 
extraterrestres. Ainda não foi possível. 

Mas, não quer dizer que eles não existam. 

Gabriela Alberton Cezar -  4º A
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                                                        OVNI passou em Maringá...

Em 26 de novembro de 2020, moradores maringaenses relataram 

que viram um óvni voando aproximadamente às 21h:30min da noite.

Alguns maringaenses viram o ovni no bairro São João e outros 

relataram ter visto em outros bairros.

Muitas pessoas estavam fora de suas casas, uma delas era a família 

Rodrigues e disseram:  “...isso foi horrível...” 

Já muitas pessoas comentaram não ter visto nada parecido com 

OVNI.

Henrique Akihiro Umemura -  4º A

OVNI passou aqui em nossa cidade.

Na segunda- feira do dia 20/09/ 1997, há cerca de 27 anos, um ovni 

passou em Maringá- Pr.

Relatos dizem que ele chegou através de uma nave e pousou dentro 

do Estádio Willie Davids.

Naquele dia, as pessoas que estavam acordadas viram a nave chegar 

e todos da região apagaram as luzes e não fizeram nenhum tipo de 

barulho, para não serem levados pelo Ovni.

Mas, como algumas pessoas dormiam com a luz acesa, acabaram 

sendo levadas pelo Ovni.

Foram duas crianças entre 2 anos de idade e cinco adultos entre 36 e 

51 anos. 

Lucas Balthazar Tupan Beatriz -  4º A



37TRAÇAS TRANÇAS

Nave alienígena é avistada na cidade.

Uma nave alienígena foi vista em Maringá- Pr, no dia 19/09/2021, 

sexta-feira.

Uma nave enorme surge no céu de Maringá, alguns moradores da 

região disseram ter visto uma nave alienígena, ela parecia com um disco 

pairando no céu.

Alguns especialistas comentaram que eles vieram para cá para ter 

contato com os terráqueos.

O prefeito da cidade (Ulisses Maia), resolveu agir, dizendo: “ ... tudo 

isso não passa de mentira, fake news “.

Muitos acreditaram ser verdade o fato acorrido, mesmo após o 

pronunciamento do prefeito.

Maria Cecília da Rocha Ribeiro -  4º A

Notícia do Murilo

No ano de 1979, apareceu na cidade de Maringá, um disco voador. 

Um alienígena desceu da nave tentando se comunicar.

As pessoas não entendiam nada do que falava, conseguiram saber 

que ele queria destruir o mundo.

 A nave foi embora dizendo que iria voltar.

No ano de 2021, apareceu no céu uma nave, aparentemente a mesma 

que surgiu anos atrás, o alienígena tinha voltado. As polícias começaram a 

atirar e a nave caiu.

Eles olharam tudo por dentro e não encontraram nada que 

identificasse quem era o alienígena.

A nave foi enviada para o conserto e o alienígena foi para os 

cientistas do governo, para ser estudado.

Murilo Ferreira de Oliveira -  4º A
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Ovni passa em Maringá

Ovni passa na cidade de Maringá- Pr, no dia 13 de agosto de 2015. 

Várias pessoas no centro de Maringá viram o ovni. Ele pousou na Catedral 

às 17h:44min.

Especialistas apontam que eles vieram ter contato com os humanos 

para testar os humanos.

Já, policiais afirmam que não era um ovni. Difícil acreditar.

Mas o povo desconfia que foi verídico, porque teve mais vídeos 

tentando provar que havia passado um ovni.

Policiais e vários jornais negaram tudo. 

Murilo Godinho Minetto -  4º A

A nave espacial

No dia 29 de agosto de 2021, uma nave espacial passou em Maringá- 

Pr, vários maringaenses viram aquilo no estádio, isso aconteceu durante 

um jogo entre Maringá e Sarandi, às 21:40h.

As pessoas relataram que parecia um disco voador voando pelo céu, 

pessoas de outras regiões também observaram.

Alguns disseram que queriam ver como eram os seres 

desconhecidos e acreditavam que os extraterrestres estavam aqui para 

conversar para saber sobre nossa tecnologia.

Rafael Henrique dos Passos Esperança -  4º A
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OVNI é descoberto!

Os extraterrestres foram vistos aqui na cidade de Maringá- Pr, ao 

meio dia de carnaval. Muitas pessoas viram e acharam muito estranho, 

várias pessoas fotografaram e mostraram para alguns cientistas.

E assim, os cientistas descobriram que aquilo era um OVNI de 

extraterrestres de verdade.

Depois de muita investigação, cerca de um mês de trabalho 

investigativo, eles encontraram a nave e os extraterrestres.

Levaram tudo para o laboratório e estudaram, descobriram algumas 

coisas sobre eles. Até mesmo que houve um acidente no lugar que 

moravam e tiveram que vir à Terra.

Os cientistas estão descobrindo mais e mais coisas.

Raul Sundfeld Penido Moreira -  4º A

Eles estão vindo? Há extraterrestre entre nós?

No dia 16/09/2021 às três da manhã, na cidade de Maringá, surgiu um 

OVNI nos céus, a população percebeu que as luzes das casas e dos 

apartamentos começaram a acender e a piscar repentinamente.

Muitas pessoas estavam nas ruas desesperadas. Tentando entender 

o que acontecia no momento.

Quando os agentes do governo começaram a falar que os 

extraterrestres invadiram a cidade e estavam abduzindo pessoas.

Toda a população se concentrou em mercados, lojas, farmácias. O 

pânico foi geral e muito medo de saírem dos estabelecimentos e voltarem 

à vida normal, preferiram ficar isolados em segurança.

Sara Pessoa Manchur -  4º A
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Notícia do dia

No dia 12 de agosto de 2001, durante à noite, extraterrestres 

invadiram a cidade de Maringá- Pr.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o OVNI, 

existiam três ETs que queriam ter contato com os humanos, porém a 

língua que falavam não era compreendida pelos seres humanos.

Assim, para que a comunicação acontecesse, os extraterrestres 

passaram a mão na barriga sinalizando estarem com fome, os humanos 

entenderam o que eles estavam querendo.

A maioria da população maringaense ajudou a decifrar a mensagem 

de comunicação e ajudaram eles, oferecendo alimentos.

Por fim, foram embora satisfeitos. A vida seguiu normalmente na 

cidade.

Thales Henrique Perillo da Silva -  4º A
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QUARENTENA

Novos ensinamentos

Nessa quarentena comecei a ficar mais em casa e sair menos. Meu pai 
pegou Covid, ficava sempre com dificuldade de respirar, quando um dia 
recebemos a notícia que ele poderia ser entubado, ficamos muito tristes. 
Depois de um ou dois dias, ele voltou para casa muito ruim, minha irmã 
mais velha, de vinte e três anos, começou a dar remédios a ele, e 
infelizmente ela pegou dele.

Minha mãe ficou preocupada com todos, então eu e minha irmã 
Laura fizemos o teste junto com minha mãe. Todos deram negativo, ufa! 
Assim, minha mãe levou eu e Laura para a minha avó Maria, para todos de 
nossa casa ficarem de quarentena. Daqui para frente, começou a ficar 
muito difícil, fiquei muito aflita e angustiada com o futuro.

Meu pai foi internado, minha irmã mais velha ficou bem, nenhum 
sintoma, então ela decidiu agir: fez um grupo de orações com mais de cem 
pessoas. Minha família rezou muito por ele. Depois de alguns dias ele foi 
curado!!! Todos ficaram muito felizes!

Quando meu pai chegou em casa, dei um forte abraço nele e fiquei o 
dia inteiro junto com ele. Sou muito grata e feliz por ter meu pai em minha 
vida de novo. Amo ele demais e não saberia o que fazer sem ele. 

Alice Tokikawa - 4º B

A quarentena e eu

Quando eu estava na quarentena eu não podia sair de casa, então eu 
achava tudo muito entediante. Não podia fazer nada, a única pessoa que eu 
tinha era a minha irmã gêmea. A gente brincava de bola, brincávamos com 
nossos cachorros em nossa garagem, entre outras coisas. Quando meu pai e 
minha mãe deixaram eu sair pela primeira vez, fui de máscara, mas fiquei 
muito feliz porque podia ficar ao ar livre e ir para a casa das minhas amigas.

O primeiro lugar que eu fui foi ao shopping, eu andei muito e quase 
dei uma volta inteira. Depois eu entrei nas lojas para comprar um chinelo e 
depois de comprar, fui embora com a minha família para a nossa casa descansar. 

Laura Tokikawa - 4º B
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Uma grande saudade

A minha quarentena foi um pouco chata e entediante. Foi um ano um 

pouco problemático porque muitas pessoas sofreram com a Covid. 

Lembro que almoçava assistindo no jornal todas as notícias das pessoas 

que não sobreviveram ao Covid.

Uma dessas pessoas foi o meu tio Du. Hoje eu tenho muita saudade 

dele, queria ter ficado mais tempo com ele antes de ele falecer. Até hoje 

fico muito triste quando lembro do que aconteceu. Estou superando, mas 

a vontade de chorar sempre vem quando vou visitá-lo para deixar flores 

no cemitério.

Querido tio Du, você está em meu coração! Vou lembrar de você para 

sempre, eu te amo!!! 

Bernardo Meireles Gomes  - 4º B

Minha vida na pandemia

Na pandemia eu aprendi muitas coisas. Durante o período da manhã, 

eu ficava com a minha avó em casa, somente à noite eu conseguia assistir 

as aulas gravadas pela professora.

Durante esse tempo na minha avó, aprendi a andar de roller e foi 

muito legal. Aprendi isto com a minha prima chamada Eloá. Andei, caí e até 

me ralei, pena que hoje já desaprendi a andar.

Quando eu tinha que assistir a aula gravada, eu me sentia sozinha e 

entediada, isso porque não tinha a professora falando comigo e também 

não tinha os meus amigos. Mas hoje estou aqui na escola fazendo tudo 

que eu queria e estou muito bem com isso.

Eu me sentia sozinha antes porque não tinha amigos para brincar. 

Também me sentia entediada porque a professora não falava comigo, era 

uma aula  muito demorada e  eu quase dormia.  Hoje  estou 

presencialmente e uso máscara, passo álcool em gel e mesmo assim estou 

muito feliz.

Valentina Sebastião da Silva - 4º B
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O que a quarentena fez comigo

Em 2020 eu não podia sair de casa, então para eu sair tinha que usar 
máscara. Isso para mim foi muito difícil, porque não podia ver meus avós 
pela sua segurança e eu sentia muita saudade deles.

Agora estamos em 2021, o ano está acabando mas o Covid ainda está 
entre nós. Antes eu achava que o Covid nunca acabaria, mas hoje vejo que 
com a vacina podemos sobreviver e voltar a nossa vida normal.

Muitas pessoas sofreram com tudo isso, minha tia acabou falecendo 
de Covid e isso me deixou triste. Por isso deixo um conselho para vocês: 
demonstre seu amor hoje porque não sabemos o que pode acontecer amanhã.

Maria Vitória de Lima Davoli - 4º B

Informações da Covid-19

A quarentena começou em dezembro de 2019, quando um homem 
chinês comeu um morcego que estava infectado com o vírus e se espalhou 
por todo o mundo. O vírus matou mais de 600 mil pessoas no Brasil e mais 
de 4 milhões de pessoas no mundo inteiro.

A Covid-19 pode ser transmitida pela respiração, por isso que a 
máscara está sendo tão importante, para nos proteger do vírus e diminuir 
a transmissão.

• Preocupação de todos

Todos ficaram preocupados porque foi um risco para as nossas 
famílias, ficamos com medo de sair pelas ruas e o vírus invisível acabar 
aparecendo. 

Para mim foi bem difícil porque fiquei com medo de ser contaminado 
e alguém da minha família também. 

•  Cuidados gerais

Aprendi que devemos usar máscara o tempo todo, sair de casa 
somente quando necessário e respeitar o distanciamento. 

Precisamos seguir estes cuidados para não correr o risco de 
voltarmos ao isolamento total, quando não podíamos vir à escola, passear 
no clube, viajar e ser feliz. 

Arthur Izaguirre Pires de Moraes - 4º B
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Um grande acontecimento

Quando fiquei sabendo da Covid, era uma quarta-feira, estávamos 

todos na quadra da escola e só se falava disso. O vírus era um grande 

acontecimento mas muitas pessoas achavam que ele não iria chegar na 

nossa cidade. Infelizmente todos estavam errados, hoje vemos que 

muitas pessoas não sobreviveram, tivemos uma quarentena, aulas online 

e muitas horas no computador. Ninguém aguentava mais aquilo, eu me 

sentia muito triste porque o ano passava e nada mudava. 

Foi um processo muito lento, as aulas ainda estavam online, tudo 

muito chato porque não tinha ninguém para conversar. Depois de passar 

vários meses finalmente as aulas voltaram presencialmente. Estava 

morrendo de alegria, porque tudo parecia que estava voltando ao normal. 

Seguimos o distanciamento, passando muito álcool, usando máscara, 

entre outras coisas.

Foi muito difícil mas com todos os cuidados deu tudo certo e hoje 

estamos aqui fortes e lutando cada vez mais para voltarmos ao normal!!!

Luiza Mocci Silva - 4º B

O aniversário

No meu aniversário de 25 de setembro de 2021, eu queria convidar 

várias pessoas, mas a pandemia não deixou. Então convidei de dez a vinte 

pessoas e mesmo assim foi muito legal! Foi um aniversário diferente mas 

não deixou de ser divertido.

 Isso me fez lembrar das coisas que eu poderia fazer antes da 

pandemia, entre elas lembrei da viagem que fiz para o Paraguai no início 

do ano de 2020, antes da pandemia chegar em nosso país. Lá eu comprei 

várias coisas e isso me fez sentir saudade de viajar. Espero que tudo isso 

passe logo!!!

Rafaela Paludetto Lollato - 4º B
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TEXTO DE OPINIÃO

O Show de domadores - 
Os animais precisam de liberdade!

O show de domadores usa animais para os espetáculos, mas cada animal 

tem seu habitat natural que é na selva e também tem sua própria família.

As pessoas não pensam duas vezes antes de fazer algo, porque estão 

maltratando animais que sentimentos e tem coração, são frágeis.

Muitos dos animais são enjaulados, acorrentados, apenas para fazer 

o público se divertir, com certeza é desnecessário.

Animais obrigados a fazer tudo o que as pessoas mandam e quando 

não obedece são chicoteados. Eles têm vida como dos seres humanos, 

deveriam ser tratados com cuidado e respeito.

Isso é inaceitável, é muito triste. Infelizmente o humano pensa 

somente em si.

Bruno Kwabara dos Anjos - 5º A

O Show de domadores

Em relação aos shows de circo, eles são bem divertidos e engraçados. 

Mas, tem coisas que não são boas, como usar e maltratar os animais.

O circo é até divertido, mas os piores shows, são aqueles que as 

pessoas usam os animais e o que entristece é que tem pessoas que 

gostam quando os animais aparecem e quando maltratam eles em cena 

com chicotes. 

Sabemos que é apenas para agradar e deixar a plateia feliz.

Esse tipo de entretenimento deve acabar, porque usam os animais e 

forçam eles fazerem graças. O lugar dos animais não é no circo e sim na 

floresta ou em seu habitat natural. 

Francisco Bom Amboni de Almeida Prado - 5º A
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O Show de domadores! Show de horrores!

Você concorda em assistir um show onde animais são ridicularizados, 

machucados, forçados a fazer coisas que eles não querem e maltratados?

Além do qual a certeza que você pode ter de que os animais não são 

maltratados, machucados ou até acorrentados!

É comprovado que presença de animais no circo só faz aumentar o 

tráfico de animais selvagens, sabendo que esses animais de circo valem 

uma fortuna.

E você,

Ainda concorda com esse show de horrores?

Gabriel Alves de Souza Martins  - 5º A

O Show de domadores - Animais têm família

Já parou para pensar se os animais gostam de serem separados do 

local onde vivem?

A resposta para esse questionamento é não, pois animais querem 

um espaço aberto, não uma jaula onde mal recebe alimento.

 Até seria permitido usar animal no circo, desde que o circo soltasse o 

bicho, tratasse bem com cuidados necessários, mas isso não acontece. As 

pessoas judiam deles para domá-los.

Você gostaria de ser separado do seu pai, da sua mãe, de sua família? 

Pois bem, os animais também não gostam disso.

Dê valor aos bichos!

Gabriel Quoos Moreira Ribas - 5º A
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O Show de domadores- Animais em circo

Os espetáculos são até legais, a parte que muitas pessoas gostam é 

quando apresentam animais em cena, os leões, tigres, elefantes chamam 

atenção nos shows circenses.

Mas, deve ser pensado em como são tratados os animais no circo, 

como troféus e não como animal que deve ser respeitado como ser vivo.

Ter animais selvagens em espetáculos só para ganhar dinheiro, ter 

lucro, é muito errado, pois acabam maltratando e deixando todos em 

péssimas condições.

Animais são para serem bem cuidados. Pense nisso!

Gabriela Tiemi Tomimori - 5º A

O Show de domadores

Animais presos em jaulas para entretenimento é uma situação 

lastimável. Primeiro que isso se torna ridículo, o entretenimento das 

pessoas não deve ser com o sofrimento de animais. A vida dos animais 

fora do picadeiro é o melhor que se tem hoje.

A lei federal não permite animais no circo, ou seja, um espetáculo 

com animais é ilegal.

A vida de um animal é como de um humano, se criar um animal que 

não tenha os cuidados certos e devidos é como criar um humano sem 

poder estudar ou comer direito.

Iago Machado de Oliveira Daianezi - 5º A
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Show de domadores

Será que é necessário utilizar animais em circo ou pode se fazer um 

circo divertido sem o uso de animais?

Considero errado o uso de animais em circo, pois eles não estão no 

habitat natural, por mais bem cuidados que possam ser, acabam sendo os 

primeiros a serem excluídos do circo, custam muito dinheiro.

Circo com animais não tem graça, por exemplo, temos alguns circos 

que não utilizam animais nas apresentações e são fantásticos.

Em circos pequenos e mais simples, os animais não recebem uma 

boa alimentação e são explorados para dar retorno financeiro aos donos.

Podemos ter circo atraente e divertido que ganhe seu dinheiro sem 

animais.

                                                         João Granzotto dos Santos - 5º A

O Show de domadores

Pensando em animais de circos, deveria ter uma lei para proibir a 

prática de domadores de animais.

Quando as pessoas perceberem que estão maltratando os animais, 

ficarão arrasadas.

Difícil entender o porquê estão machucando animais para fazerem 

espetáculos. As pessoas que trabalham no circo falam que não tem leis 

que proíbem esse tipo de atividades, mas elas existem em defesa dos 

animais.

Para os animais não ficarem em jaulas, machucados e com medo, os 

circenses não deveriam maltratar os bichos, eles podem morrer por 

descuidos.

                                                     João Pedro Faveri Marsola - 5º A
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O Show de domadores -
Será que isso é show?

Difícil entender como as pessoas podem ser a favor de animais no 

circo, pois podem não ver, mas os domadores maltratam os bichos para 

serem treinados, ridicularizando em público.

Domadores machucam somente para treiná-los e terem publicidade, 

também pensando no lucro do espetáculo.

Não se importam com os animais, se são ridicularizados ou se eles 

estão em jaulas, ou se estão bem. Os domadores forçam os animais a 

serem o que não são.

                                                       Julia Godoi Persona - 5º A

O Show de domadores

Animais não devem ser obrigados a fazer shows.

O homem obriga o animal ficar em jaulas e fazer show, todo animal 

deve ficar no seu ambiente, não podemos forçar o animal fazer o que as 

pessoas querem.

Não podemos bater em animais, para que eles façam nossas 

vontades, o circo não tem o espaço adequado para um animal viver.

Tirar o animal do seu habitat e obrigá-lo fazer atividades e coisas que 

não é para ele é considerado um crime. 

O homem pega o animal do seu ambiente para levar ao circo, prende 

em uma jaula e tenta domá-lo para ganhar dinheiro.

Sabemos que o circo não cuida bem do animal que lá vive, não é dado 

comida certa, e nem espaço favorável.

O circo pode e deve fazer ótimos espetáculos sem os animais.

                                           Maria Luiza de Almeida de Camargo - 5º A
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Os Domadores e os animais maltratados!

As pessoas vão ao circo para se divertirem, rir e ver coisas 

engraçadas. Mas para os espetáculos, as pessoas acham que precisam ter 

animais no circo, só que esses animais sofrem, ficam presos em pequenas 

gaiolas, não são bem tratados.

Os domadores ameaçam com chicote os animais se não fizerem o que 

querem para alegrar os telespectadores, na verdade, os animais são punidos.

Temos exemplos de leões que pulam em círculo de fogo, acabam 

sendo ridicularizados nessas apresentações.

Pensando sobre isso, o circo não precisa ter animais e sim outras 

atrações como: malabaristas, mágicos...

Sabemos que em alguns circos as condições financeiras não são muito 

boas, por isso, alguns animais não são cuidados e morrem de doenças.

Os animais que vivem em circo precisam de liberdade, estar na natureza, 

ter sua própria vida na selva, na floresta e não viver com chicotadas.

                                                   Mariana Herrig Fava - 5º A

O Show de domadores! Sofrência total!

Para que usar os animais nas apresentações?

Os animais ficam presos em jaula, são ridicularizados, maltratados e 

sofrem muito.

Não tem necessidade de maltratar os animais, eles podem se voltar 

contra os domadores e até mesmo matá-los. E se caso isso aconteça, as 

pessoas culpam os animais e não sabem o porquê o domador foi atacado.

Os bichos apanham sem motivo, ficam machucados, sem mencionar 

que essas atitudes dos domadores estimulam o tráfico de animais.

O correto seria o domador não usar chicotes ou até mesmo não usar 

animais em espetáculos. Mas isso não é o que acontece na realidade.

Existe tanto especialista formado e preparado para atuar em circo, 

eles podem fazer um ótimo show. Para quê os animais? 

Murilo Lanzoni Fante - 5º A
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O Show de domadores - Animais em circo

Animais em espetáculos de circo, não é algo bom. 

Os animais não podem ser tratados de maneira tão maldosa, isso é 

totalmente inaceitável ver nossa própria etnia machucando certas 

espécies para torná-los estrelas de circo.

Essas atitudes tiram dos animais seus direitos de estar na natureza, 

jaula não é o caminho.

Dar condições de vida apropriadas aos animais é necessário, 

maltratá-los tem que ser mudado, por isso, deve acabar os espetáculos 

com seres vivos. 

Paulo Gustavo Knupp de Goes  - 5º A

O Show de domadores - Atrás das cortinas!

Você concorda com o show de domadores?

O circo existe há muito tempo junto com domadores, mas o que você 

acha de mudar um pouco? Você não tem como saber se os animais têm 

todos os cuidados necessários para a sobrevivência deles em circo.

Pare um pouco para pensar como os domadores treinam os animais. 

Nós temos dois jeitos para domesticar os animais: com recompensas ou 

através do medo.

Na maioria das vezes usam o medo, a ameaça com chicotes e outras 

coisas que podem machucar eles. 

Hoje em dia, temos uma lei que proíbe o show de domadores. O circo 

pode ser fechado se desrespeitarem ou não cumprirem a lei.

Além disso, existem muitos espetáculos que não envolvem animais, 

tipo: malabaristas, equilibristas. 

Fala sério: ninguém gosta de show que envolve animal, isso é 

incrivelmente patético!

Sofia Nardo Cobo - 5º A
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A Verdadeira história sobre
o show de domadores

Não é certo ter animais em circo, pois os homens machucam os 

animais levando-os até a morte.

Depois que o show termina, os domadores colocam os animais em 

jaulas desproporcionais para eles, sendo pequena e apertada.

Diferente do seu habitat natural que pode ser grande e espaçoso 

para andar e caçar livremente em liberdade.

Já parou para pensar se os animais gostam disso? A resposta você 

sabe qual é: NÃO.

Animais não merecem ser gravemente feridos. Pense!

                                                  Talita Abdallah Seichas - 5º A

O Show de domadores -
Por trás das cortinas.

O show de domadores parece lindo, mas na realidade é sempre 

terrível, pois, por trás das cortinas velhas eles são presos em jaulas e, 

quando acaba o circo é quando o espetáculo realmente começa.

Eles falam que os animais são bem tratados em jaulas, mesmo 

quando são muitas vezes machucados, agredidos, torturados e obrigados 

a fazer coisas absurdas, como: pular entre o fogo, igual ao leão.

Leis dizem que animais podem viver apenas em um ambiente que 

reproduz seu habitat natural e pelo o que parece jaulas não reproduzem a 

selva, a floresta, a natureza! 

Espero que vocês compreendam que animal em circo é totalmente 

errado! 

Valentina Veloso de Azevedo Thereza - 5º A
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QUARENTENA

A quarentena

Bom, a quarentena foi uma surpresa para mim, falaram que seriam 
somente quinze dias, porém quanto tempo passou e quanta coisa 
aconteceu. Minha vida mudou muito, milhares de coisas aconteceram e 
eu vou falar sobre alguns desses acontecimentos (os principais).

Nessa quarentena eu fiz vários amigos virtuais, porém perdi vários 
amigos que conhecia presencialmente. Quando eu recebi a notícia de 
que eu talvez tivesse que mudar de escola no ano seguinte, eu fiquei 
super chateada. Eu comecei a chorar pois não queria deixar meus 
amigos para trás. Porém, no fim das contas, eu acabei ganhando vários 
amigos e professores incríveis. Mesmo longe dos meus amigos da outra 
escola, eu continuo falando com eles. Espero que ano que vem eu 
permaneça na Criarte!

Outro acontecimento que foi muito importante para mim foi que, 
nesse ano de 2021, meu irmão finalmente começou a falar. Agora que ele 
começou, nunca mais parou, ele adora conversar e riscar meus cadernos. 
Mesmo assim eu agradeço por ter ele em minha vida e aposto que ano que 
vem ele estará mais falante ainda.

Alice Alvares Martins - 5º B

A Covid-19

Durante a Covid-19 eu tinha ido para a minha avó e lá eu só brincava, 
assistia a alguns vídeos, brincava com o meu cachorro, andava de moto, 
ajudava os meus tios e minha avó.

Fiz muitas coisas por lá. Dava comida para as galinhas, cabras, gatos, 
cachorros, cavalos e vacas. Fiquei por lá uns cinquenta dias, bastante 
tempo. De lá, voltei para casa e voltei a fazer as tarefas da minha escola. 
Também arrumei um computador e fui fazer minhas aulas online nele. 
Fiquei feliz porque as aulas eram ao vivo e eu podia falar um oi para as 
professoras. Também fiquei feliz porque novos alunos entraram em nossa 
turma e tudo ficou mais divertido.

Edgar Aceti Goes - 5º B
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A pandemia

Em 2020 começou a “coisa” toda que estragou tudo. Bem, 

começando pelo fato da gente não poder mais ir à escola, que foi bem 

ruim. Durante esse tempo, eu e meus primos começamos a usar o Skype 

para conversar, antes disso tentamos o Hangouts, que por sinal não deu 

muito certo.

Durante as chamadas, nós fazíamos várias coisas, vou contar duas 

delas. A primeira era animação, meu primo me mostrou um app que fazia 

animação e era bem simples, nada de mais. A segunda foram os jogos 

novos que conheci, esses eram demais, só que houve um problema: eles 

fizeram eu perder nota, quando percebi que tinha ficado com 7,2 em uma 

disciplina foi bem ruim. Acabei ficando no tédio porque meus pais 

bloquearam todos os jogos para eu voltar a estudar.

Outra coisa legal que aconteceu foi que comecei a assistir Naruto e 

isso foi muito muito muito bom!!! Gostei tanto que até desenhei os 

personagens. Enfim, a quarentena foi ruim no geral, mas enquanto ela 

acontecia, eu soube aproveitar algumas coisas.

Felipe Marcelo Brito Ambrosio - 5º B

Eu e meu cachorrinho

Na cidade de Foz do Iguaçu, eu ganhei um cachorrinho. Voltando um 

pouquinho antes disso, foi um dia comum e eu estava indo para a escola. 

Estava esperando meu pai e minha mãe me buscar de carro. Quando a aula 

acabou e meus pais chegaram, foi uma surpresa muito grande. Abri a 

porta do carro e foi um susto, um cachorro! Achei lindo, fiquei muito 

surpresa!!! Gostei tanto porque sempre quis ter um cachorrinho. Isso fez 

com que minha quarentena fosse mais tranquila, eu tinha a companhia do 

Snow o tempo todo.

Laura Tonin Fabricio dos Santos - 5º B
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A quarentena

Na quarentena eu gostava quando as aulas online duravam pouco 
tempo, porque assim eu tinha tempo para brincar, jogar e assistir vídeos. 
Porém tudo isso tinha um lado ruim: usar máscaras, passar álcool o tempo 
todo, ficar em casa, entre outras coisas. 

Depois, no fim do ano fui para a praia, com todos os cuidados passamos o 
Natal e o Ano Novo por lá. No Natal ganhei muitos presentes e no Ano Novo 
vimos muitos fogos de artifício. Foi muito bonito mas os animais fugiam de 
medo e seus donos iam atrás deles, chegou até passar na televisão.

Quando as aulas voltaram, eu achei que ia melhorar porque 
finalmente voltaríamos para a escola, mas isso não aconteceu e isso me 
deixou triste. Mas olhando pelo lado bom, comecei a assistir Naruto e 
achei muito legal, até já sei o nome de todos os personagens.

Finalmente estamos voltando para a escola e está chegando a 
semana das Olimpíadas e isso vai ser muito legal porque teremos muitos 
jogos. Mal posso esperar!!!

Lucas Henrique Padilha Custódio - 5º B

Sonhar

Esses anos foram muito difíceis, mas estamos aqui firmes e fortes. 
Muitas pessoas queridas se foram, mas sonhos se realizaram, como o 
meu, vou contar a minha história:

Eu e minha família nos mudamos, o meu sonho era ter uma 
cachorrinha, mas meus pais achavam melhor não, pois ela ia ficar muito 
tempo sozinha. Na minha casa antiga não tinha muito espaço, mas na 
nova tinha. Então eu não parava de insistir, até que pelo menos consegui 
convencer a minha mãe, só faltava o meu pai.

Demorou bastante mas eu consegui! Fiquei muito feliz, não parava de 
pensar em ideias de nomes. Ficamos procurando um cachorrinho em todos 
os lugares! Eu já estava quase desistindo, mas aí meu pai disse para nunca 
desistirmos dos nossos sonhos, então ergui a cabeça e continuei, e 
finalmente achamos a cachorrinha! Fiquei super feliz e ansiosa para o dia 
que meu pai buscaria ela. Até tinha decidido o nome: Bel!

O dia chegou, meu pai estava buscando ela lá em Londrina. Foram 
horas de ansiedade! Quando ela chegou, fiquei tão feliz que quase morri 
de felicidade. Hoje ela já tem um ano e nós a amamos! Por isso, nunca 
desista de seus sonhos, uma hora eles acontecem, podem demorar dias, 
semanas, anos… mas nunca desista, pois o meu aconteceu!

Manuela Volpato Vanço - 5º B
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Irmã mais velha
Tinha uma menina que sonhava ter uma irmã, todo Natal ela pedia ao 

Papai Noel. Só que um dia, em 2019, ela ouviu que sua madrasta estava 
grávida! A menina ficou muito feliz!

Nove meses se passaram e sua irmã nasceu, dia 11 de fevereiro de 
2020, e a surpresa foi que no mesmo dia, sua prima nasceu também.

Ela era muito feliz, a irmã dela fez um ano de vida, e se não fosse pela 
menina,  sua irmã não teria uma festa até em julho. Isso aconteceu por 
causa do Covid, não podendo ter festa em fevereiro.

Uns meses depois, ela teve outra irmã por parte de mãe, no dia 26 de 
março de 2021. Seus pais são separados, ou seja, a primeira irmã é por 
parte de pai e a segunda é por parte de mãe. Como eu não disse o nome 
das irmãs, vou te dizer: a primeira é Laura e a segunda é Mariah. 

Voltando à história, a menina ficou triste por não ver a irmã dela 
quando nasceu, mas hoje em dia ela a vê toda hora. Hoje em dia, a Laura 
está quase fazendo dois anos e a Mariah está com seis meses de vida.

Adivinhem quem é essa menina? Eu!!!
Manuella Oliver Vandresen - 5º B

Meus desenhos e eu
Em 2020, no início da quarentena e das aulas online, estava sendo 

bem estressante, foi quando me veio o interesse pelo desenho. No início 
eu era péssima, então comecei a treinar para melhorar. Eu fui treinando e 
treinando, tinha dias que eu ficava com ódio dos meus desenhos, porque 
um olho ficava mais torto que o outro, as mãos ficaram muito estranhas, 
eu não sabia desenhar tênis, entre outras frustrações.

Antes eu gostava de fazer desenhos da internet, então quando eu 
desenhava, achava que tinha ficado lindo, mas quando olhava o da 
internet… você já sabe, né?

Até que eu decidi parar de copiar da internet e usar minha 
criatividade, usaria a internet só para ver dicas, e isso me ajudou muito! 
Quando decidi ser original, senti que meus desenhos começaram a ter 
uma “magia” e me senti mais inspirada para desenhar.

Depois que soltei minha criatividade, meus desenhos já estavam 
melhores que antes, e foi quando eu tive interesse por animes, que foi 
algo MARAVILHOSO. Logo então, veio à minha cabeça: por que não 
desenhar os personagens que eu gosto?

Assim, eu comecei a desenhar um personagem de cada vez e deu 
super certo! Foi quando eu percebi que era aquele o meu ponto forte, e 
então comecei a desenhar só personagens. E há quem diga que desenhar 
é fácil. VOCÊ ESTÁ BEM ENGANADO(A)!!!

Maria Clara Duarte Cordeiro - 5º B
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PROJETO DE FILOSOFIA

Apresentação

Refletir sobre a ação e existência humana é uma prática bastante 

antiga.

A consolidação de alguns conceitos, que dão sentido à nossa vida, 

podem passar despercebidos para muitas pessoas, mas não para nós, 

comunidade Criarte. 

Nesse sentido, ao longo das aulas de filosofia do ano letivo de 2021, 

as turmas de sextos anos deram novos significados para diferentes 

conceitos.

Esse experimento filosófico teve como objetivo traduzir conceitos 

abstratos e complexos na linguagem leve, criativa e sensível das crianças.

Todos os textos foram construídos coletivamente e, a seguir, 

convidamos você a conhecer nossas perspectivas sobre pátria, infância, 

liberdade, identidade, diversidade, justiça e amor.

Pátria

Pátria indica a terra natal ou adotiva de um ser humano. É o nosso lar. 

Nosso mundinho. É o lugar onde você sente que pertence. 

É o que os moradores têm de costumes que podem levar para outros 

países para que outras pessoas consigam aprender com eles.

Quando seus pais sentem falta da sua cidade natal e tem saudade da 

comida da mãe, eles sentem falta de sua pátria. 

Pátria é um lugar onde nos sentimos bem, assim como é a água para 

os peixes.
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Infância

Infância é a fase da vida que você mais aproveita, pois pode brincar 

até cansar e vive sem pressa. É uma parte da nossa vida que sempre 

sorrimos. Durante a infância, imaginamos dinossauros, piratas, sereias e 

mágicas. Na infância, nosso maior sonho é conhecer uma princesa, um 

super-herói. Lembrar da infância é tão bom que parece que estamos 

tendo um sonho onde tudo é mais divertido.

Constatação: se você não está na infância, você já passou por ela.

Infância é o período da nossa vida em que se você quebrar um vaso, a 

sociedade não vai considerar como errado. É a fase em que as pessoas 

aprendem com os erros e se corrigem. Tudo que aprendemos na infância, 

levamos para o resto da vida.

Infância é uma fase em que todas as pessoas passam e nunca se 

esquecem. Certa vez minha mãe disse que, se pudesse, queria ser criança 

de novo.

Identidade

Identidade não é apenas um documento, mas também o que você 

demonstra ser. É o que cada pessoa tem de especial. É um registro de 

quem você é: sua cultura, seu país, seu sotaque, sua idade, seu endereço 

e seu rosto. Há identidade quando nos identificamos com alguém ou 

algum lugar.

As pessoas podem mudar, mas a identidade sempre será a mesma. 

Identidade é aquilo que revela se as pessoas são boas ou más, porque 

identidade é a verdade das pessoas. É como uma pessoa se vê e como ela 

lida com seus problemas.

Nossa identidade tem nossa essência e ela é única no mundo! 

Criamos nossa essência desde cedo, sendo influenciados pela forma como 

somos educados.

Identidade é igual comida, quanto mais se tem, mais se fica feliz.
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Diversidade
Diversidade é tudo o que nos cerca. Um pássaro cantarolando 

diferente do outro. Uma pessoa negra é diferente de uma pessoa branca. 
Um Pastor Alemão é diferente de um São Bernardo. Há pessoas que 
preferem cachorros, outras preferem gatos. Os gêmeos podem ser 
idênticos, mas nem sempre gostam das mesmas coisas. Ou seja, a 
diversidade é tudo, pois nada e nem ninguém é igual.

Diversidade é quando você se vê no meio da sociedade, que é 
formada por várias pessoas, mas cada uma tem seu jeito tanto em 
aparência quanto em gosto. 

Deus fez cada um de um jeito. Se não fosse assim, o mundo seria uma 
bagunça. É um lembrete para mostrar que somos todos diferentes e isso 
faz com que todos sejam especiais.

Se todo mundo fosse igual, qual seria a graça do mundo?

Justiça
Justiça é lutar por alguma coisa que precisa ser feita. É algo 

importante e necessário que ajuda o nosso mundo. É tratar todo mundo 
igual de um jeito bom.

Justiça é o que os super-heróis fazem. É se arriscar para salvar outras 
pessoas que precisam. É debater sobre os erros e acolher uns aos outros.

Precisamos de um mundo com justiça, onde todos sejam tratados 
igualmente.

Não é justiça se sua irmã pegar a maior parte do doce.

Amor
Amor é algo que deveríamos espalhar mais no mundo e, se isso 

acontecesse com mais frequência, seria incrível. É quando uma pessoa 
gosta da outra, mas gosta tanto e, com isso, sabemos que é amor. É um 
sentimento bom que temos por nossos pais, mães, família e amigos. É um 
sentimento de proteção e também o valor que damos para as coisas. 

Amor é uma coisa linda, mas, às vezes, amar pode ser duro, difícil e 
pode gerar dor.

Amor é uma das coisas mais importantes de nossas vidas. Viver sem 
amor no coração é viver como uma pedra.





6º ano
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Um apocalipse muito estranho

Em um dia normal como qualquer outro, Isaac e seu amigo Arthur 
estavam indo para a escola igual a todos os outros dias, para você que não 
sabe Arthur e Isaac são melhores amigos, eles faziam tudo juntos e todos 
os dias se divertiam muito. Um dia, receberam a notícia que iriam viajar 
para os Estados Unidos em Hollywood e na hora eles ficaram super 
animados e enfim, chegou o tão esperado dia, eles foram para o 
aeroporto e o avião decolou.

E para a surpresa dos dois, ao decolar o avião encontrou um disco 
voador não identificado que começou a cidade onde os dois moravam, 
destruindo todo o local. Quando eles pousaram, perceberam que todo o 
aeroporto estava destruído, menos a escola, foi quando, uma nave 
alienígena abduziu a turma inteira, mas por sorte, Isaac e Arthur 
conseguiram escapar. Logo depois, passou outra nave e um alienígena 
caiu de uma altura muito alta que chamou atenção dos dois, então eles 
foram checar e conversaram com o alienígena:

 -Quem sou eu? Onde eu estou? Questionava o alienígena.

Isaac disse: 

-Vamos chamá-lo ele de Bilu-bilu. Eu sou Isaac e ele é o Arthur

 -Olá Isaac e Arthur 

-Bilu-bilu, você pode nos mostrar como acabamos com o apocalipse 
alienígena? Indagou Arthur.

-Claro, vocês só têm que invadir uma nave mãe, apertar o botão para 
soltar os seres humanos e depois é só explodir a nave apertando o botão 
de autodestruição. 

-Eu posso ir voando com vocês 

-Ótima ideia Bilu-bilu! 

Depois que eles chegaram, se pintaram de roxo para se disfarçar e os 
aliens nem perceberam a diferença! Então, Arthur e Isaac entraram na nave:

-Arthur solta as pessoas e desce com elas que eu pulo e aperto o 
botão de autodestruição.

Então, o Isaac apertou e salvou a todos. Dois meses depois, tudo já 
estava normal, mas agora Arthur e Isaac estão muito conhecidos por 
terem salvo o lugar onde moravam.

Davi Zúniga Bezerra - 6º A
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O reino de Avalor

Era uma vez uma linda moça que morava em uma vila muito simples 

no grande reino de Avalor, nessa vila ela morava com sua mãe, seu pai e 

seus dois irmãos e tudo estava muito bem, até que um dia essa menina, 

chamada Melissa, ouviu sua mãe a chamar:

_ Filha, venha aqui!

Por um acaso, o príncipe estava passando por sua vila, procurando 

por sua nova princesa, seu amor. O príncipe, então, foi até essa menina 

encantadora e disse:

_ Olá, qual seu nome? E a moça respondeu:

_ Olá… me chamo Melissa, e você?

O príncipe encantado estava com muita pressa e sem tempo para 

respondê-la, mas assim que a viu pensou que aquela seria a jovem 

escolhida para ser sua princesa e entusiasmado disse:

_ Melissa, você será a nova princesa de Avalor! Melissa ficou confusa, 

porém logo percebeu que ela estava falando com o príncipe real, ficou 

super animada e foi falar com seus pais sobre aquela notícia inesperada.

Melissa, então, explicou aos seus pais que ela e o príncipe se 

apaixonaram, seus pais ficaram super preocupados, mas, também, felizes 

com a notícia. O príncipe chegou a casa de Melissa e disse que eles não 

precisariam se preocupar, pois eles iriam juntos ao castelo. Anos se 

passaram e Melissa e o príncipe se casaram e tiveram duas lindas filhas e 

assim eles conquistaram um “felizes para sempre”. 

Agatha Khristie Scolari Pensak - 6º A
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A máquina de lendas

Tudo começou com um dia chuvoso no Brasil quando um cientista 

chamado Guilherme criou uma máquina que dava vida a lendas e seres 

mitológicos. Ele restaurou algumas criaturas do folclore brasileiro como 

Saci, Curupira, Boi Tata, Iara para resolver os problemas do Brasil e ajudar 

com os pr incipais  problemas ambientais  como queimadas, 

desmatamentos, seca de rios.

Um dia ele recebeu uma proposta para a compra de sua máquina e 

recusou pesando em 

seus pais. No dia seguinte ele viu na televisão que alguns seres 

mitológicos estavam no Rio de Janeiro e percebeu que sua máquina havia 

desaparecido. Depois dessa supressa, resolveu ir atrás dos seres 

mitológicos. Quando chegou lá, viu uma luz bem forte saindo do céu era 

Apolo Deus do sol e na cidade ouviu o relato de que o Minotauro estava na 

praia.

Guilherme pegou um Uber para ir até a praia e lá viu as pegadas na 

areia e seguiu o rastro, No local, encontrou dois cientistas chamados Bob 

Jorge e Rafael e os chamou para desenvolver uma máquina para fazer os 

seres que surgiram desaparecerem. Guilherme tinha os materiais 

necessários para fazer a sua máquina e em vez de reconstruir eles tiveram 

a ideia de inverter os polos da máquina, deixando os seres que foram 

criados virarem pó. Essa máquina lançava ondas sonoras para os seres 

virarem pó, a máquina transmitiu uma onda sonora gigante que acabou 

fazendo Apolo e Minotauro virarem pó Que bom seria se essa história 

fosse real esses seres poderiam ajudar a resolver os problemas do nosso 

país que são: preservar a natureza, não realizar queimadas, evitar 

desperdício da água, reduzir o uso de combustíveis fósseis e separar o lixo.  

Enzo Duccas Guilhermitti - 6º A
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Uma aventura animal

Esta história se passa em um dia ensolarado no parque de uma 
cidadezinha pacata, onde vivem quatro amigos que viram uma coisa 
estranha na mata. Todos, então, ir até à mata preparados para uma 
ventura. Em suas mochilas tinha de tudo desde objetos de higiene 
pessoal, escudos, espadas e objetos cortantes. Quando eles entraram na 
mata tiveram uma recepção meio esquisita, foram recebidos por um 
cavalo falante que os levou até um lugar muito estranho, uma cidade 
abandonada parecida com um lugar construído pelos Maias. 

Então, um dos quatro amigos indagou ao cavalo:

- Então onde estamos? - Estamos em minha cidade natal. - Respondeu 
o cavalo.

Os quatro amigos indagaram tudo e todos. - Onde nós estamos! Isto 
deixou todos extremamente pensativos, pois nem mesmo os moradores 
daquela cidade perdida sabiam exatamente onde estavam. 

- Eu sei onde estamos, se quiser saber eu digo, porém tem um preço.  
Afirmou a cobra.  

Não sei se é boa ideia confiar nesta cobra, o que vocês acham? – 
Indagou Carlos.

- Também acho que não é boa ideia. – Antônio concordou. 

- Eu acho que não tem problema algum. – Disse Roberto. 

- Eu não vejo problema algum. – Fernanda apoiou Roberto.

- E então já se decidiram? – Indagou a cobra.

- Qual seu preço? – Perguntou Fernanda. 

- Vocês terão que fazer uns favores para mim, caso contrário, serão 
punidos para toda a eternidade! 

Todos concordaram com a cobra. E então todos aceitaram, o 
primeiro serviço que fizeram foi alimentar o cachorro da cobra, mas eles 
estavam com muito medo, pois Toby tinha mais de quarenta metros de 
altura, mas era tão manso quanto seus próprios cachorros. Então, toda 
noite Toby os procurava, levava para sua cama e os escondia na tentativa 
de livrá-los dos serviços, assim mesmo, não querendo, acabou 
condenando-os para toda a eternidade. 

Arthur Freitas - 6º A
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A história de Adele

Era uma vez, em um lindo castelo onde vivia uma rainha que 
descobriu que estava grávida de uma menina, mas no meio dessa 
gravidez, descobriu que estava doente e que essa doença podia colocar 
sua vida em risco. A única coisa que poderia curá-la era uma flor que 
recebeu um pedaço do sol e fazia curar qualquer um, mas ela não sabia 
que tinha uma bruxa muito má que usava essa flor para fazê-la ficar mais 
jovem e esconder sua identidade.

Essa bruxa fazia de tudo para ninguém descobrir a flor. Então, a rainha 
e o rei mandaram os guardas do castelo irem achar essa flor, eles 
conseguiram achar e fizeram uma sopa que fez com que a rainha se curasse 
e sua linda menina nasceu com muita saúde, mas com uma coisa que chocou 
todos do reino: ela nasceu com um cabelo castanho, com algumas mechas 
loiras. A menina recebeu o nome que para os reis significavam muito já que 
era o nome de sua antiga rainha o nome era Adele.

A bruxa descobriu que se Adele cantasse uma música especial seu 
cabelo iria brilhar e poderia curar qualquer pessoa. Então, a bruxa pensou 
em sequestrar a menina que era apenas um bebê, e invadiu o castelo, 
pegou a menina e foi para seu esconderijo, onde decidiu criar a menina 
como se fosse sua filha e não contar nada à garota. 

Anos se passaram e Adele percebeu que todos os anos no seu 
aniversário apareciam, como estrelas no céu, algumas luzes flutuantes. 
Quando Adele completou 18 anos ela decidiu ir ver as luzes de perto, mas 
sua falsa mãe não deixava, com medo de alguém perceber que ela era a 
princesa perdida e a levasse de volta para o castelo. A garota que nunca 
tinha saído de casa estava planejando fugir e ir ver as luzes de perto, mas 
antes de tudo isso acontecer surgiram três homens que queriam e 
conseguiram roubar a coroa da princesa perdida Harry e seus dois 
capangas Predo e Peter, que logo foram descobertos e seguidos pelos 
guardas do castelo, mas Harry fez só seus capangas serem pegos e ele 
fugiu e decidiu subir na torre misteriosa

Ao ver o homem, Adele, com medo, pegou uma frigideira e bateu em 
Harry e ele desmaiou. Quando acordou, ele estava preso em uma cadeira e 
desesperado perguntou quem era ela, o que ela queria e porque ela estava 
ali. Ela respondeu todas a suas perguntas e depois falou que só ia solta-lo se 
ele a levasse para ver as luzes. Confuso, explicou que na verdade, as luzes 
eram para ver se a princesa perdida voltava para seu castelo.
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Algum tempo se passou, e ele falou que ia leva-la para ver as luzes se 

ela devolvesse sua mochila que havia escondido, ela falou que tudo bem. 

Então, eles partiram para missão, mas o que Adele não sabia era que ele 

era um ladrão do reino. Assustada com o mundo do lado de fora nem 

perguntou como ele a achou e o porquê ele queria tanto a coroa. 

Depois de andar tanto, eles chegaram em um bar que só tinha vilões. 

Adele, tão animada com as luzes, nem reparou em nada, eles saíram de lá e 

foram a caminho do reino para tentar ver as luzes que a garota tanto 

queria. Adele ficou assustada porque nunca tinha visto tantas pessoas na 

vida dela. Logo, os dois pegaram um barco e foram ao rio ver as luzes, no 

barco, Harry percebeu que estava se apaixonando por Adele, então, ele 

deu um beijo na garota que nunca tinha sentindo amor na vida, mas ela 

confessou que também estava se apaixonando por ele, alguns minutos se 

passaram e eles finalmente viram as luzes.

O que eles não estavam esperando era que a bruxa descobrisse tudo 

pelos capangas de Harry, então, eles o armaram e a bruxa levou a menina 

para casa com raiva e falando para ela nunca mais fazer isso com ela. Ao 

chegar em casa, Adele parou para pensar e descobriu que ela era a 

princesa perdida. Harry estava sendo salvo pelos seus amigos do bar e 

assim que conseguiu se soltar foi correndo para salvar Adele, mas a bruxa 

o matou e a garota que estava apaixonada se soltou à força e foi salvar seu 

amor.

A bruxa se deu mal por que tropeçou e caiu da torre morrendo na 

queda. Adele tentou salvar seu amado com seu cabelo, mas não 

conseguiu e começou a chorar. Então, as suas lágrimas o salvaram e os 

dois apaixonados decidiram ir ao reino. A princesa perdida voltou para os 

abraços do rei e da rainha. Anos se passaram, Harry e Adele se casaram e 

tiveram duas filhas, os pais de Adele, infelizmente, morreram, e eles se 

tornaram os novos reis. As filhas Katty e Mylie completaram 1 ano e para 

comemorar, fizeram uma grande festa e chamaram muitas pessoas do 

reino. E assim eles viveram uma vida feliz, Harry Adele Katty e Mylie eram 

uma família feliz.  

Gabriela Mendes Feitoza - 6º A
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Mulheres

Era uma vez! Opa hoje vou contar uma história diferente, sobre a 

princesa Jade. Ela é uma menina forte e valente, sempre faz o que quer e é 

verdadeira. Seus pais queriam que ela tivesse jeito de princesa e também 

queriam que ela encontrasse um príncipe, mas ela não queria um príncipe 

mandando nela ou qualquer outro menino da sua região.

Todas as mulheres ou princesas do reino são capazes de fazer ou 

mandar em si mesmo. Então, Jade seguiu sua vida sozinha, estudou, 

arrumou um emprego bem bacana e provou aos seus pais que conseguia 

dar conta de si mesma, que não precisava de um príncipe ou de uma coroa 

para ser feliz. 

Giovanna Lazaretti Gobby - 6º A

Revivendo o folclore brasileiro

Em um dia ensolarado no Nordeste brasileiro, um menino chamado 

João estava a caminho de sua casa pela floresta, quando surgiu algumas 

pegadas e ele foi ver quem era. De repente, do meio do mato apareceu o 

Curupira e João, muito assustado, voltou ao seu vilarejo, mas quando 

estava voltando correndo ele viu uma barraca misteriosa ia parar para ver 

o que tinha lá, mas o tempo se fechou e começou a escurecer, João, então, 

resolveu ir embora e voltar no outro dia para vê-la.

Quando amanheceu, João saiu cedo de casa para ir até a floresta 

achar a barraca e descobrir o que de tão misterioso havia nela. Quando 

chegou, viu um Cientista chamado William que perguntou o que João 

estava fazendo naquela floresta. O menino respondeu que tinha ficado 

curioso para saber o que tinha na barraca e que também visto um Curupira 

na Floresta. Então, o Cientista contou sobre sua pesquisa de reviver as 

personagens do Folclore Brasileiro e eles perceberam que gostavam da 

mesma coisa, viraram amigos e reviveram o Folclore Brasileiro juntos.

Jhonatan Oliveira Martins - 6º A
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Uma história um pouco diferente!

Era uma vez, um lindo príncipe. Que havia sido excluído da sociedade 

por ser um pouco diferente e mesmo a maioria da população não o 

aceitando, ele incrivelmente foi aceito pela família. Ele costumava ser 

muito interessado por literatura e magia. Naquela época, havia escravos e 

a maioria deles eram negros e se qualquer pessoa tivesse relações com 

eles, riam ser consideradas “impuras”, já que na época os escravos eram 

muito mal vistos na sociedade. O príncipe costumava ir no jardim e falar 

com um escravo do reino, chamado José, que era um muito bom ouvinte, 

e a sua irmã: Mia, uma muito boa lutadora.

Certo dia, o príncipe, caminhava pelo reino, sem guardas, até que foi 

apanhado por uma quadrilha de ladrões, José e Mia rapidamente 

perceberam o sumiço do príncipe e ouviram rumores sobre ele ter sido 

sequestrado. Mia implorou para que José pedisse armas ao reino, para 

que ela pudesse salvar o príncipe, como eles eram negros, disseram:

-Dar armas a vocês? Isso só pode ser uma piada! Dar armas para uma 

pessoa fraca e impura?

Até que a rainha chegou, Mia explicou a situação e implorou por 

armas e a Rainha, por mais racista que fosse, ela estava sem generais de 

exército para o resgate do príncipe, então ordenou que dessem as armas 

mais poderosas, feitas e forjadas com os melhores minérios. Então, Mia 

ergueu forças para combater a quadrilha.

Quando chegaram, acabaram derrotando a quadrilha, mas, já era 

tarde, o príncipe estava morto. O corpo foi trazido para o reino, José e Mia 

choraram tanto que daria para encher uma piscina inteira.

  No final José se tornou o sucessor do trono, visto que era a pessoa 

mais próxima do príncipe e que não havia sucessor, Mia se tornou uma 

general do exército e os escravos acabaram sendo libertados. Mesmo 

assim, dizia-se que os irmãos, mesmo nos seus últimos dias, não deixavam 

de chorar pelo o príncipe. Mas lá no fundo, eles sentem que o príncipe 

ainda os vê.

Luiza Naomi Hayasi Pinto - 6º A
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As princesas
Era uma vez 14 princesas que se tornaram mulheres muito guerreiras 

e um exemplo para o povo, eu ainda nem falei o nome delas vamos 
começar? Havia a Pocahontas que virou uma arquiteta, Bela era juíza, Elsa 
enfermeira, Anna virou dentista, Cinderela era recepcionista, Diana era 
chef de cozinha, Rapunzel virou médica, Jasmine se tornou estilista, 
Aurora empresária, Branca de Neve, professora, Merida era mecânica, 
Mulan advogada, Moana virou marinheira, Ariel modelo. 

As meninas moravam todas juntas, elas eram superamigas, e 
dividiam os trabalhos da casa. Um dia, foram viajar para o Havaí e lá 
encontraram uma menina que era negra, de uma cor linda e olhos cor de 
mel. Ela era alta e muito amada pelo povo do Havaí ela era uma influencer 
digital e muito amiga da Moana e, por isso, começaram a excluir a Moana 
do grupo, pois sua amiga era famosa, sonho de todas as princesas.

Certo dia, as princesas começaram a se aproximaram de Moana e sua 
amiga e perceberam que poderiam se dar muito bem, unido suas 
qualidades. As princesas, então, perceberam que estavam erradas. Zoe, 
amiga de Moana, foi convidada a participar do grupo e agora elas eram 15 
princesas felizes.

Maria Cecília Silva Berbert - 6º A

“Melhores” Amigas
Em um universo paralelo, onde tudo era possível, plantas falavam e 

pessoas eram metade animal, metade humano. Viviam duas melhores 
amigas inseparáveis, Alice que era metade onça e Sofia que era metade 
águia. Elas passaram a infância inteira juntas até que um dia uma nova 
garota chegou na vila onde elas moravam e Sofia se separou de Alice. 
Revoltada, Alice se mudou da vila para viver uma nova vida. 

Sofia só ficou sabendo que Alice tinha mudado de cidade bem depois 
que ela havia brigado com a outra garota. Sofia queria achar Alice a todo 
custo para voltarem a serem melhores amigas. Anos depois, elas se 
encontraram em um jardim. Alice havia feito novos amigos e seguido a 
vida. Sofia relembrava da sua infância e desesperadamente pediu perdão, 
Alice, por outro lado, não aceitou o perdão e falou que ela não conseguiria 
perdoar Sofia pelo que ela tinha feito, mas se Sofia realmente quisessem 
elas poderiam manter contato. Sofia saiu arrasada e arrependida de um 
dia ter traído Alice. 

Glaucia Verdolin Alves - 6º A
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O vírus

Em uma cidade muito distante, tinha uma menina muito linda 

chamada Lorena, mas todos a chamavam de Lua. Ela tinha um melhor 

amigo chamado Gabriel, os dois eram muito amigos, estudavam na 

mesma escola, faziam tudo juntos. Nas férias de dezembro, eles estavam 

muito animados, pois no dia seguinte iriam viajar para a China. No dia, eles 

acordaram bem cedinho para conseguir chegar ao aeroporto na hora 

certa. Chegando lá, o avião já estava no local, eles ficaram horas dentro do 

avião. Na China compraram uma hospedagem no hotel, para passar uma 

semana lá, como não tinham comido nada no avião, foram para uma praça 

de alimentação de um shopping do lado do hotel. Quando chegaram no 

aeroporto, foram direto para cama, porque estavam muito caçados.

No dia seguinte, acordaram com o homem da recepção falando: 

“Todos os hóspedes saiam do hotel”, os dois foram direto para recepção, 

Lua perguntou para o recepcionista o que estava acontecendo, e ele disse:

-Dois de nossos funcionários estão com um novo vírus chamado 

coronavírus, por isso, precisamos evacuar o hotel até as 15:45.

Quando Lua foi pegar o celular para ver o horário percebeu que o 

tinha esquecido no quarto, ela subiu correndo para pegar. Passou-se uma 

hora, e eles conseguiram sair do hotel, foram direto para o aeroporto. 

Quando Gabriel estava saindo do avião sentiu um mal-estar, e como 

tinham acabado de sair de um hotel contaminado, foram direto para o 

hospital, chegando lá descobriram que ele estava com o vírus.

Alguns dias se passaram e Gabriel estava cada vez pior, seu coração 

estava muito fraco. Os médicos disseram que ele não resistiria mais uma 

semana. Quatorze dias se passaram, e finalmente conseguiram achar um 

doador, a cirurgia tinha ido tudo bem, e logo após Gabriel acabar a cirurgia 

encontrou um bilhete dizendo

-Quando éramos pequenos você sempre me perguntava o que te 

daria no seu aniversário de 18 anos, e hoje te entrego meu coração.

Mariana Biazin Jovidi - 6º A
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Humanos traiçoeiros

Em um mundo no qual todos eram diferentes, essas diferentes os 
faziam iguais, nesse mundo não existia preconceito algum, os homens, que 
conhecemos hoje, não existiam, mas existiam os homens de bom coração, 
que não se importavam se alguém era homem ou mulher, elfo ou anão.

Neste mundo, existia diversas criaturas com diversas habilidades e 
poderes, homens e mulheres, crianças e adultos, criaturas e bichos, todos 
viviam e paz. O reino era cercado pela natureza que ajudava os que habitavam 
tal espaço, que retribuíam com zelo e cuidado. Existia outros reinos com 
outros moradores, mas esses não vivam em paz, viviam em constantes 
guerras. O reino de Mirgor era protegido por uma “cura” contra o vírus, que 
existia em todos os outros reinos, a cura é mantida pela natureza. Nenhum 
dos moradores poderiam sair ou entrar de outros reinos, pois levaria o vírus, 
tal vírus permitia que virassem pessoas ruins, com preconceitos que afetavam 
os cidadãos sensíveis para os problemas do mundo.

Em um dia normal em Mirgor, todos estavam felizes, os moradores 
do reino ao lado planejavam invadi-lo, com a intenção de roubar a cura, 
mas um de seus homens havia sido preso, o mesmo foi levado para o 
julgamento. O fugitivo estava perdido, não sabia onde estava, com que 
estava, era tudo muito diferente. Íris, uma mulher alta, metade alfa e 
metade humana, branca, tinha seus cabelos curtos e claros, perguntou 
qual seria o interesse do pequeno garoto, mas não obteve resposta, o 
fugitivo pode até parecer indefeso e inocente, mas não é bobo. 

Íris e seus ajudantes tomaram uma decisão, iriam deixa-lo isolado, 
pois seria impossível ele não estar contaminado. Mas um imprevisto 
aconteceu, o garoto tinha fugido do isolamento, entrando em contato 
com várias criaturas e pessoas, passando o vírus a elas. Depois de dias, o 
garoto e todas as criaturas que ele entrou em contato morreram, tendo 
assim em Mirgor uma morte em massa, isso acabou com a população. Íris 
queria achar uma possibilidade para o problema, já que a natureza estava 
destruída, assim não existia a cura, até pensou em falar com os outros 
reinos para chegarem em um acordo, mas sabia que seria inútil, pois eles 
são egoístas e só pensam em si mesmos. Foram dias e dias tentando 
chegar no ponto certo, mas até que enfim ela chegou a saída. Uma reunião 
foi marcada com a população para serem avisados, todos ficam muito 
felizes, depois de tanto tempo, tanta tristeza, todos perderam família, 
teriam, finalmente, paz novamente.



Precisamos de igualdade

Alguns anos atrás na escola que eu estudava, alguns estudantes 

faziam bullying com meninas e pessoas negras, para mim, isso era muito 

errado, mas na opinião dos outros, era uma coisa comum, normal. Um dia, 

vi uma turma de garotos brancos fazendo bullying com duas garotinhas 

negras, fui tentar ajudá-las, mas acabei tomando uma surra. 

Depois de ter apanhado, fui até a diretoria, mas eu não sabia o 

porquê daquelas pessoas serem tão más. No dia seguinte, as duas 

menininhas me agradeceram por ter ajudado com aqueles garotos que 

fizeram bullying. Hoje em dia, naquela escola, ninguém mais faz bullying 

com as pessoas, os meninos sofreram suspensão do colégio e 

aprenderam que todos somos iguais, independentemente da cor de sua 

pele.

Otavio Henrique Ferreira Maiano Pereira - 6º A
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A cura foi encontrada em uma raiz existente no reino e distribuída a 

todos, crianças, adolescentes, adultos, criaturas e até a natureza, que 

conseguiu resistir ao vírus e voltar com a sua proteção. Os casos do vírus 

diminuíram e não teve nenhuma morte, estava tudo voltando ao normal, e 

os outros reinos? Estavam a mesma coisa, caos, mortes e tristeza.

Tudo isso veio para mostrar como os humanos são traiçoeiros, 

egoístas, e sem noção, e isso não foi só por causa do vírus. O vírus foi só 

uma justificação para isso, é como uma brecha, tem como você abrir, mas 

não tem como fechar.

Seria injusto, no final de tudo isso, eu dizer que todos são assim, pois 

percebemos quem realmente sabe dar valor as coisas, ser paciente e 

pensar nos outros, além de si mesmo, existe, também, os que não são 

assim e pagaram o preço por aqueles que são, o tempo em que o vírus 

tinha chegado a Mirgor, foi horrível por que aqueles que são diferentes 

morriam, ou perdiam a família. E como eu já disse, esse tempo foi para 

mostrar como os humanos podem ser traiçoeiros.

Marina Valotta Camargo - 6º A



O amor proibido pelo racismo

Em 2019 existia um rapaz chamado Roberto que morava em Arataca 

na Bahia, vivia com sua mãe, Rosa, seu pai, Eduardo, tinha tudo do bom e 

do melhor até que as coisas ficaram difíceis. Em 24/03/2020, surgiu um 

vírus chamado coronavírus, por isso, seus pais ficaram desempregados e 

ele teve que ir para uma escola pública, fez uma amiga chamada Flávia. Ela 

o fazia rir toda hora, apesar do momento de dificuldade, mas havia um 

problema, os pais de Roberto eram extremamente racistas e não 

apoiavam a amizade deles. 

Até que um dia, seus pais o proibiram de vê-la, então ele começou a 

visitá-la de madrugada, viveram várias aventuras até que eles começaram 

a se apaixonar, começaram a namorar escondido. Isso durou dois anos, 

quando já estavam com 17 anos um dos amigos de Flávia foi na casa dela e 

Roberto chegou mais tarde e Marcelo (amigo de Flávia) viu os dois. 

     Tirou foto e publicou no jornal da escola, mas isso se espalhou na 

cidade inteira. Quando fizeram 18 anos, se mudaram para Salvador e aos 

25 anos se casaram em um campo lindo e tiveram uma filha chamada 

Kauana. Um dia, Flávia decidiu ir a uma balada, e lá, tomou algumas 

bebidas alcóolicas e ficou meio “desnorteada”, quando saiu da festa 

encontrou 3 caras que eram seus amigos e a ofereceram carona, mas a 

essa carona custaram sua vida. Depois de uma semana, acharam seu 

corpo e descobriram os assassinos que confessaram que há anos 

planejavam esse crime apenas por Flávia ser negra. Roberto prometeu 

que todo dia ia visitá-la em seu túmulo e matar a saudade lembrando de 

quando eram adolescentes. 

Mariana Martins Ono - 6º A
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Um pequeno grande polonês

Em 1938, um garoto Polonês de 17 amos muito pobre e trabalhador 
ajudava seus pais em tudo que podia, ele tinha dois irmãos e os ajudava. O 
irmão do meio tinha 11 anos e se chamava Oton, o irmão casula se chamava 
Antoni e tinha 9 anos, e o mais velho que é ele se chama Erik.

Um certo dia, Erik foi dormir mais cedo que o normal, pois trabalhou 
muito com o seu pai, no dia seguinte ele acordou muito assustado porque teve 
uma visão que uma tragédia que aconteceria no ano seguinte: uma guerra 
com muitas mortes e sofrimento.  Ele saiu correndo avisar a seus pais sobre o 
que viu, mas eles riram e disseram que aquilo tudo foi só um pesadelo comum 
e que nada disso ia acontecer, mas Erik não desistiu do que viu.

Depois de alguns dias, ele decidiu começar a montar um bunker, no 
porão de sua casa, escondido de seus pais, ele também decidiu que ia 
entrar no exército Polonês para aprender a se defender e defender a sua 
família e também usar uma arma caso necessário, Erik terminou o bunker 
4 meses antes da terrível guerra, assim que acabou o bunker ele conseguiu 
um emprego para conseguir dinheiro para comprar alimentos e guardar 
no bunker, ele também consegui comprar uma arma para poder se 
defender, caso necessário.

Um dia antes da terrível guerra, Erik pegou toda a sua família e 
trancou no bunker junto com ele, que trancou a grande escotilha de metal 
e começou a explicar tudo, sua família furiosa, começou a discutir, até que 
eles começaram a ouvir os terríveis soldados alemães marchando pela 
cidade, de repente Erik e sua família começaram a ouvir tiros e gritos.

Então, Erik respirou fundo, ganhou coragem pegou a arma que tinha 
comprado e sem mais nem menos abriu a escotilha e saiu do bunker 
sozinho, sua família tentou impedi-lo, pois era muito perigoso, mas Erik foi 
mesmo assim, subiu até o sótão, abriu uma janelinha circular quase invisível 
para quem estava lá fora. Erik mirou bem na cabeça do comandante que 
estava à frente da invasão, fechou os olhos e puxou o gatilho. Os soldados 
alemães, sem outra opção, recuaram e não voltaram mais.

Depois disso, Erik ganhou uma medalha de bravura do exército e um 
prêmio em uma alta quantidade em dinheiro do presidente Polonês, com 
isso a família deixou a pobreza e com o resto do dinheiro doaram para as 
outras famílias mais pobres.

Nikolas Amadeu Santana - 6º A
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A mulher que conseguiu se livrar
da prossão de princesa

Um dia, havia uma mulher que morava em um castelo, e que tinha a 

profissão de princesa. Ela sempre fazia as mesmas coisas, que eram: andar 

a cavalo com o príncipe, comer, lanchar e ficar em seu quarto.

Ela já não gostava desta profissão de princesa, pois ela queria ter 

mais direitos. Pensava em voltar para a cidade, também desejava contar 

isto tudo para o príncipe, porém ele só retornava ao castelo a cada duas 

semanas. Assim, duas semanas depois, ela pediu ao príncipe para voltar à 

sua cidade, este respondeu da seguinte forma;

-Por que você quer voltar? Não gostas do castelo?

A princesa então respondeu:

-Eu gosto do castelo, mas não gosto de ter a profissão de princesa e 

queria voltar para a cidade, para ter mais direitos.

Então, disse o príncipe:

-Você precisará da permissão do rei e de uma carruagem para fazer 

isso.

No outro dia, a princesa foi até o rei e a rainha para pedir permissão, 

estes responderam;

-Você pode voltar, mas seu príncipe também terá que ir, não se 

preocupe se ficarmos sem príncipe e princesa, temos vários candidatos 

querendo entrar no castelo.

A princesa ficou feliz demais, porém, iria sentir saudades de sua mãe 

e de seu pai (a rainha e o rei). Então, ela se arrumou e foi à cidade, 

alugaram uma casa, e depois juntaram certa quantia para comprar uma 

casa própria. Assim, a princesa ficou feliz em conquistar seus direitos e 

ligava para a mãe sempre que sentia saudades.

Vivendo desta forma, a princesa e o príncipe, que se tornaram 

homem e mulher comuns, viveram felizes, conseguiram empregos, 

amigos, formando uma linda família.

Sofia Lais Pardo - 6º A
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Os sem casas

Em um belo dia, caminhando pelo bosque uma nobre camponesa 

chamada Jully caminhava desatenta, quando tropeçou e caiu em uma 

caverna profunda e bateu sua cabeça em um galho de árvore. Ao abrir 

seus olhos, viu que tinha sido retirada da caverna mais não tinha lá e saiu 

correndo com muita dor em sua cabeça, ao longo do dia ficou se 

perguntando quem a teria tirado de lá, mas não conseguiu nenhuma 

resposta, pensou, pensou e nada. 

Até que depois de uma semana, conseguiu uma pista: soube que 

tinha homens e mulheres dentro da floresta, eles se chamam ”Os sem 

casas” esse nome foi dado a eles porque todo mês mudam de lugar. 

Sabendo disso, foi procura-los, andou muito até que achou onde ficam “os 

sem casas”, mas quando achou, estava escurecendo, então, voltou para 

sua casa e no caminho encontrou a aldeia dos “sem casas” e se assustou 

por que eles estavam indo em sua direção e ela, então, perguntou:

-Quem são vocês?

Um dos homens respondeu:

-Eu sou a pessoa que salvou a sua vida.

- Então, como posso retribuir sua ajuda? Jully respondeu.

- Casando comigo! O homem respondeu chegando mais perto do seu rosto:

Jully negou e saiu correndo, chegando em sua casa viu que o homem 

a seguiu e ficou escondido. Na manhã seguinte, depois de pensar muito na 

pergunta dele foi até a floresta e ao chegar lá ele já tinha ido embora. 

Depois de algum tempo, Jully se casou com o David, um antigo namorado 

e tiveram dois filhos: a Nicoly e o Bernardo. O homem da aldeia dos “sem 

casas” nunca mais foi visto, assim, as pessoas da cidade criaram uma lenda 

de que eles teriam sido extintos por conta dos soldados e das queimadas.

Gabriela Beatriz da Silva - 6º B
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Salvos do caos por um triz

Era uma vez dois carros que se transformavam em robôs, um se 
chamava Monaliza e o outro Uros. Eles estavam andando com seus donos 
e avistaram umas naves caindo do céu, foram na direção das naves e viram 
quando elas caíram e que dentro delas tinha outros robôs. Então, eles se 
transformaram e começaram a lutar para salvar a humanidade de uns 
robôs alienígenas. Os carros estavam lutando até que de repente os 
donos dos carros falaram:

 - Olha! Eu acho que vocês vão perder a luta.

 -Hahahaha! A gente perder? Disseram os robôs alienígenas.

 -É! Vocês são fracos para nos ganhar! Disse outros robôs alienígenas.

 -Nós fracos? Hahahahaha! Nós ganhamos todas as lutas das nossas 
vidas. Disse Monaliza.

Continuaram a luta e advinha quem ganhou? Eles mesmos: Monaliza 
e Uros! E continuaram salvando a humanidade.

 Henrique Dutra da Silva - 6º B

O combate às maldades

O super-herói Cleberson estava andando na rua quando viu uma 
pessoa xingando o seu amigo só porque ele era negro, aí o Cleberson disse:

- Ei! Pare de xingá-lo.

A pessoa respondeu:

- Saia daqui não se intrometa.

Na hora o Cleberson pegou o garoto, saiu voando e o levou até a delegacia.

Quando chegaram lá, Cleberson falou para o policial que o garoto 
estava fazendo racismo com o amigo dele.

O policial respondeu:

- Vou prendê-lo.

E o garoto ficou preso por 7 anos.

Depois desses 7 anos de prisão ele foi solto e nunca mais foi racista. Pediu 
desculpas ao Cleberson e ao seu amigo, e eles começaram uma grande 
amizade, se arrependeu dos seus atos ruins e se tornou uma nova pessoa.

Arthur Vissocia Pereira - 6º B
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O início de um reino animal

Um dia, um lobo chamado Spike estava caminhando pela floresta, 

quando achou uma coroa de rei.  Ele viu que a coroa estava abandonada, 

então, pegou a coroa, e começou a falar para todos os animais da floresta 

que ele era o novo daquele lugar!  Um tempo depois, que todos os animais 

já estavam sabendo quem era o novo rei da floresta, os amigos do Spike, 

foram falar com ele:

-- Eu não acredito que você é o novo rei da floresta, Spike!

Então, o outro perguntou:

-- O que você vai fazer agora que é um rei?

Spike respondeu:

-- Deixa eu pensar! Já sei, eu vou construir um palácio e depois 

montar um exército animal!

Então os dois amigos responderam ao mesmo tempo:

-- Boa ideia!

No dia seguinte, eles começaram a contratar animais para construir o 

palácio do rei Spike, alguns foram prestar serviço ao rei e se ofereceram 

para tornarem-se soldados de seu exército animal, o rei aceitou, e 

começou a procurar mais animais para seu exército. Dois dias depois, o rei 

já tinha conseguido 155 animais para seu exército, mas ele ainda não tinha 

o número suficiente para atacar onde queria. Seu palácio ainda não estava 

pronto, o rei precisava de no mínimo 200 animais no seu exército, ele 

pretendia alcançar mais animais enquanto construía o palácio. 

Um dia depois da construção do palácio, surpreendentemente o rei 

já tinha conseguido 225 soldados, então ao todo ele tinha, 380 soldados 

animais.  No dia seguinte, Spike anunciou ao povo da floresta que dali a 

dois dias eles iriam atacar a mata. Então, Spike começou os treinos para a 

guerra. Dois dias depois, logo após o meio dia, o rei iniciou o ataque contra 

a mata.  Uma hora e meia depois, a guerra acabou, e a floresta saiu 

vitoriosa.  Quando voltaram, todos ficaram felizes pela a vitória.  Agora o 

rei tem um território maior e comunicou para todo o povo que a floresta 

não vai mais se chamar floresta, e sim reino animal.

Eloah Luvisuto Rossett Flôres - 6º B
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Cansei! Virei uma mulher empoderada
Era uma vez em um reino chamado Malugagí nele havia uma princesa 

chamada Maddie. Em um belo dia, a rainha Eliza e o rei Felipe, pais de 
Maddie, anunciaram que ela iria se casar. Então, inconformada com 
situação Maddie perguntou:

-Mas como poderei me casar com alguém que não amo?

O rei Felipe respondeu:

-Não sei minha filha, por mais que você não queira ele é rico e é isso 
que importa.

-Mas não é isso que eu quero para minha vida. Ela respondeu e foi 
para o quarto. 

No dia seguinte, Maddie recebeu a notícia que a partir daquele dia 
participaria de uma escola que ensina como uma esposa deve se 
comportar. Durante as aulas, ela foi julgada por seu cabelo que estava um 
pouco bagunçado e sua maneira de comer. Ela já estava quase chorando, 
então, pediu licença para sair da aula e começou a refletir, Maddie tinha 
que ter direitos sobre a própria vida e deixou uma carta para seus pais 
avisando que ela iria recomeçar sua vida e que os amava muito e talvez 
voltasse um dia. A partir daí,  começou a lutar pelos direitos das mulheres 
e se sentiu mais livre e empoderada.

Giovanna Visconcini Rodrigues - 6º B

Amigos do planeta salvando a floresta
Um dia, um grupo de estudantes, conhecidos como “Amigos do 

planeta” saíram em aventuras para conscientizar as pessoas de como 
cuidar do planeta.

 Certa vez, os amigos da floresta estavam em sua casa na árvore, 
preparando-se para uma palestra e de repente uma explosão aconteceu 
na floresta, onde vários animais moravam. Curiosos, foram investigar 
quem era o culpado por isso. Chegando no local da explosão, descobriram 
que uma frota de tratores estava desmatando a floresta para criar gado. 
Frustrados, tiveram que adiar a palestra para resolver a situação. 

Leon, o mais velho da turma, avisou o povo Kaingang sobre o 
desastre. Preocupados com o seu lar, tentaram impedir o desmatamento, 
conversando com os desmatadores, mas não adiantou, pois eles eram 
muito maus. 

O povo Kaingang e os Amigos do Planeta pegaram alguns arcos e 
flechas e atiraram no motor das máquinas e assim elas pifaram.  E mais 
uma vez os Amigos do Planeta ajudaram a salvar a natureza e o povo 
Kaingang ficou muito agradecido.

Leonardo Lombardozzi - 6º B
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Homem-Silencioso

Em uma bela noite, um menino chamado Atlano começou   se 

questionar pela sua existência por que sofria bullying pelo fato de ser 

nerd. Nesse dia, Atlano estava jogando e encontrou duas pessoas 

alegando serem amigos do seu pai e disseram que já sabiam seu endereço 

e que qualquer dia ele receberia uma visita.

Certo dia, Atlano estava voltando da escola e quando chegou em 

casa tinha dois homens que mostraram suas armas e fizeram o menino de 

refém para que pudessem roubar a casa. Nesse momento, seus pais 

chegaram e tentaram arrombou a porta de casa para salvarem seu filho. 

Os dois indivíduos atiraram no casal e os mataram os dois bandidos 

empurraram Atlano para fora de sua casa alegando que ele não merecia 

toda aquela riqueza, pois era negro.

Com esse ataque e a morte de seus pais, Atlano foi para um orfanato 

pedir e lá morou por seis anos, ele ficava sendo chamado de menino 

silencioso. Depois que reconquistou tudo que perdeu na infância, ele foi 

forjar uma armadura muito tecnologia para conseguir proteger pessoas de 

assaltos e se transformou em um defensor silencioso das pessoas excluídas.

Mateus Braga Borges - 6º B

A cor não importa!

Era uma vez uma menina chamada Felomena que tinha se mudado 

para uma escola nova, ela não conhecia ninguém. Todos faziam racismo 

com ela porque ela era negra e também sofria preconceito pelo seu nome 

estranho, diferente.

 Um dia, ela estava comendo sozinha no pátio, até que uma menina 

chamada Jurema, linda de olhos azuis, chegou perto de Felomena que 

pensou que aquela garota também iria ofendê-la como todos faziam, mas 

Jurema só queria que fossem amigas.

 Felomena ficou feliz e as duas começaram a conversar e ficaram 

amigas. Com o passar do tempo, as pessoas que faziam racismo e 

preconceito com ela viraram amigas de Felomena e Jurema.

Lucas Magi - 6º B
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Por trás da janela

E lá estava eu, sentada em um banco olhando as crianças da minha 

idade brincarem. Todos os dias as olho pela janela de minha sala, 

esperando que alguma me chame para brincar, o que parece quase 

impossível, pois não percebem que estou ali.

Numa dessas tardes, uma que passava me avistou e rapidamente disse:

--Ei, por que você não vem brincar com a gente? 

-- Eu não tenho amigos...

A garota que acabava de me conhecer disse que agora eu era sua amiga.

 Pedi para minha mãe se eu poderia ir divertir-me com as outras 

crianças, junto com minha nova amiga. Claro que ela deixou, vibrando e 

dizendo que ter amigos é muito bom.

Ana Beatriz Paes Ruas - 7º A

Como não ser inuenciado por
padrões de beleza?

Escrevo esse texto porque fico terrivelmente triste ao ver como as 

pessoas se deixam influenciar por padrões existentes. Deixam de viver 

uma vida plena para focar somente na imagem. 

Pessoas que se preocupam somente com sua aparência acabam se 

tornado feias e irritantes. 

Quando não conseguem mais se olhar no espelho, fazem de tudo 

para mudar sua fisionomia. Mas, não entendem que  a beleza não está na 

aparência, mas sim nas atitudes. 

Edson Panaro Junior - 7º A
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Minha volta as aulas!
Minha voltas aulas foi bem divertida! Rever os amigos, os 

professores, fiz novas amizades. Eu estava com bastante saudade, pois no 
EAD nós não víamos uns aos outros – em casa o ensino não era o mesmo. 

Quando eu voltei para a escola, a sensação foi muito boa, parecia que 
tinha voltado para o meu lar dos estudos. Eu me diverti muito! Porém a 
pandemia não acabou, ainda está bem difícil. Não podemos aglomerar, 
nem abraçar os colegas, mas já isso irá passar, pois mais da metade da 
população está vacinada.

A coisa mais importante que aconteceu nesta pandemia foi a 
chegada da minha irmã, que hoje completa três meses, entretanto o lado 
mais triste foi que no mesmo dia que minha irmã nasceu (03/08/21) meu 
biso faleceu. A pandemia levou meus dois bisos. 

Voltar para a escola, foi a melhor escolha que eu fiz, porque me faz 
bem voltar a estudar presencialmente e estar junto de meus amigos.

Eduarda Fulgêncio Machado - 7º A

A nata da natureza
Nesta manhã refletindo entendi que, geralmente temos o primeiro 

contato com a natureza na infância e desde pequenos aprendemos a 
respeitá-la. 

Meu primeiro contato foi hilário, eu estava na casa da minha vó e lá 
tinha uma mini floresta. Eu e meu primo que na época estávamos com oito 
anos decidimos explorar a tão sonhada floresta, até pensávamos que 
iríamos encontrar uma bruxa ou um ogro, como se fosse naquelas 
clássicas histórias da Disney, mas acabamos só encontrando jabuticabas 
no chão. De repente eu tive a brilhante ideia de fazer uma guerra de 
jabuticabas, meu primo concordou com uma certa incerteza. Então 
começamos a Primeira Guerra Regional de jabuticabas e estipulamos que 
as regras seriam as seguintes: uma jabuticaba por vez e não jogar muito 
forte, o que era o esperado. Entretanto você realmente acha EU! iria 
respeitar isso. 

Deveria ter pensado duas vezes antes de jogar um punhado de 
jabuticaba em meu primo. Ele, para retrucar, jogou uma super, mega 
jabuticaba no meu olho.  Não deu outra,  comecei  a  chorar 
desesperadamente. Meu olho infeccionou e eu fui levado ao hospital. 
Aprendi muito dessa lição: não roubar nas regras de jogos. 

Posso dizer que tenho boas lembranças de minha ainda infância. 
Pena que está acabando! 

Eduardo Pereira Klipan - 7º A
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Um pet em sua casa 

Muitos falam que ter um animal de estimação dá muito trabalho, ou 

que é caro, realmente é tudo isso, mas a companhia que o inocente animal 

oferece para seu dono não tem preço. 

Eu falo isso porque conheci um garoto que, em meio a essa loucura 

de pandemia, estava perdido, como qualquer outro adolescente e neste 

ano, após perder seu querido pai (que morreu de covid), estava em um 

estado de luto, quieto e depressivo. 

No começo ele aparentava realmente estar normal, mas eu sabia que 

não. Infelizmente minha intuição estava certa e ele só foi piorando, que nem 

dava para esconder mais. Então sua família decidiu animá-lo e comprou um 

gatinho, isso não o trouxe completamente de volta, mas o ajudou a se 

recuperar. Ele e o irmão até brigavam sobre qual nome iriam colocar. 

Também tenho um primo de segundo grau que foi criado apenas 

com sua mãe e por falta de condições financeiras precisou sair de casa 

com apenas 16 anos, ele sofreu muito em sua vida e também deu a volta 

por cima, sempre com um gato ao seu lado. Desde quando me conheço 

por gente, ele tem um com ele, que cuida e acaricia, dizendo que os gatos 

são a melhor companhia que um humano poderia ter, o que acho 

engraçado porque se parece muito com aquela expressão: “o cachorro é 

o melhor amigo do ser humano”. 

Hoje meu primo tem uma cria de filhotinhos muito fofa, e vive 

tirando fotos e postando nas redes sociais, com orgulho de já ser “vovô”.

Ellen Ketlyn Yumi Yamasaky - 7º A

Não é culpa do cachorro   

Num dia desses, mais especificamente sexta-feira, estava andando pela 

rua com minha mãe e vi um cachorrinho sozinho abandonado. Ele não tinha 

coleira, parecia ser de rua pela aparência e porque estava bem sujo. Decidi 

segui-lo, mas ele estava correndo de mim, eu só queria passar a mão nele, mas 

minha mãe não deixava porque, segundo ela, poderia ter doenças. 

De repente, olhei para trás e não achei minha mãe. Sim eu me perdi. 

Bateu um desespero. Comecei a procura por todo lugar, voltei para o caminho 

que eu tinha ido, mas ela não estava lá. E olha que eu só tinha cinco anos. 
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Ao longe escuto me chamarem, era minha tia que levou um susto ao 

me ver perdida na rua e com um cachorro estranho junto. Contei toda a 

história para ela. Falei que até vi um shopping, mas não entrei. Minha tia 

ficou desesperada, avisou minha mãe para vir correndo porque tinha algo 

esperando ela.

 Quando minha mãe chegou e viu que era eu e que estava tudo bem 

comigo, me abraçou forte chorando. Disse para eu não sair mais de perto 

dela. Minha tia colocou a culpa no pobre cachorro. Mal sabe ela que eu 

segui o animalzinho indefeso que só queria carinho. 

Emanuele Tonetto Guandalini - 7º A

Parceria é tudo na vida! 

Dia destes eu estava indo ao shopping com minha mãe e uma amiga. 

Detalhe importante... Chovia, chovia e chovia demais... Vidros 

embaçados, muitos carros, estacionamento lotado.  Algum lugar próximo 

para estacionar? Imagina, Claro que não... todos a quase 1 km da área 

coberta do shopping. 

Minha mãe percorrendo sobre estacionamento para tentar uma vaga 

mais próxima, para se molhar menos. Mãe é mãe! Parceira e preocupada. 

Quando ela viu que não iria ter uma forma de estacionamento perto, falou: 

— Filha, deixo vocês na porta para não se molharem e eu procuro 

uma vaga mesmo que seja mais longe.  

Em um impulso falei: 

— Não, Claro que não mãe, se é para molhar, tomamos um banho 

igualmente, nós três. Minha mãe sorriu e disse: 

— Filha, amo você! Parabéns, está no caminho certo: parceria é tudo na vida. 

Gabriela Lopes Escudero  - 7º A
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Um ato de falsidade

Nessa última semana, em uma tarde, recebi uma mensagem, era 

minha amiga, ela estava irritada, Pedindo satisfação, pois ela teria 

`descoberto´ que eu `falei´ mal dela, eu não entendendo sobre essa 

situação, disse.

- Mas o que eu falei?

Ela rebateu dizendo:

-Você sabe muito bem o que você disse!

A verdade era que eu tinha dito há algum tempo. Eu e essa minha 

amiga éramos muito unidas, e hoje não somos mais tão unidas como antes.

No fim de tudo, fizemos as pazes.

Mas depois de um tempo, parei e pensei:

- De onde que ela ouviu que eu disse isso?

Fui procurar saber, e descobri que saiu de um grupo de conversa, no 

colégio, Chorei muito tempo, pensando sobre o que eu poderia ter feito 

para ficarem inventando mentiras sobre mim, e lembrei que as mesmas 

pessoas, que disseram mentiras sobre mim, algumas semanas atrás, 

diziam coisas boas. Depois de longas horas refletindo, decidi perdoá-las, 

até porque eu não quero ficar brigada com nenhuma delas.

      Mas refleti sobre a amizade de verdade, e cheguei à conclusão de 

que amigos são aqueles que dizem a verdade, aqueles para qualquer 

coisa, aqueles que te apoiam nos piores momentos da sua vida, e também 

nos melhores, aqueles que mesmo você estando triste, bravo, chateado 

com um simples sorriso ou uma simples brincadeira, te faz ficar feliz, 

aqueles que gostam de te ouvir, confiam em você para dar conselhos, e 

que podem passar muito tempo sem te ver, mas vão continuar sempre do 

mesmo jeito.

Giovanna de Aguiar Oliveira - 7º A
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Morte
Estava Julia andando a caminho de sua casa, tinha acabado de sair da 

feira que passava todo dia depois da escola, sempre ia para encontrar 
alguns amigos. Foi lá aonde conheceu seu melhor amigo, o Luís. Ele 
sempre contava a Julia que seu sonho era ir a uma corrida de carro, mas 
sua mãe nunca deixou, porque era muito caro e ela tinha medo que Luís se 
machucasse. 

Certo que um dia, Luís teve uma grande ideia: começar a vender 
pastel na frente de sua escola, pra conseguir dinheiro e realizar seu sonho.  
E assim foi juntando.

Essa corrida acontecia uma vez por ano em sua cidade, cada dia que 
passava ele estava mais ansioso para ir. 

Chegado o dia, Luís foi para escola como sempre fazia, as aulas eram 
pela manhã. Na volta, almoçou e foi para corrida à tarde, levando consigo 
sua amiga, Julia. 

Lá eles compraram pipoca. De repente, sente falta da colega que 
sumiu. Um tumulto estava acontecendo dentro da pista, mais precisamente 
no meio dela, a menina estava desmaiada e a corrida iria começar.

As pessoas próximas começaram a gritar por socorro, junto com 
Luís. Nada dela acordar. O socorro chegou e a encaminhou para o hospital. 
Ela havia passado mal devido ao calor intenso. 

Amiga bem, corrida nem tanto assim. Perderam de assistir ao vivo, 
mas nada que uma televisão de hospital não resolvesse. 

Giovanna de Oliveira Silva - 7º A

As escadas da escola
Em um dia ensolarado, avistei um menino sentado na escada da 

escola em que eu estudava. Sua aparência não era muito boa. Parecia 
muito triste. O que será que aconteceu com ele? Fiquei preocupado.

Nunca o vi com amigos, no intervalo, na sala de aula, na entrada e 
saída, estava sempre sozinho.

Várias vezes o vi brigando com os “colegas”. Depois de um tempo, 
percebi que ele sofria calado preconceito.

Que legal seria se as pessoas fossem mais tolerantes, evitaria muita dor.

Henrique Torres dos Santos  - 7º A
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Morte

Estava eu andando na rua e meu pai me ligou falando que minha tia 
havia falecido, fiquei muito triste. 

Quando eu cheguei em casa, arrumei minhas coisas e fui para Ponta 
Grossa, pois minha tia ia ser enterrada lá.

 No carro, durante a viagem, eu ficava imaginando como iria ser 
quando eu chegasse lá, estava com muito medo, pois não queria olhar 
para ela e não pensar que ela tinha morrido. 

No outro dia, após o enterro, eu chorei muito, parecia que um 
pedaço de mim estava indo embora. Meu pai me falou que conforme o 
tempo tudo vai passar, mas a cada dia a saudade aumentava.

Depois da morte da minha tia eu, meu pai e minha mãe fomos ajudar 
meu tio (marido da tia falecida) a cuidar do meu primo que só tinha cinco 
anos de idade, nem entendia bem o que estava acontecendo. No enterro 
cantamos "ouvi dizer" de Melim. Era a música que ela cantava todo dia 
com o filho. 

Por isso aproveite seu tempo com pessoas que você ama e que 
amam você, porque nunca se sabe quando isso vai acabar. 

Iasmin Maranho Pacheco Gonçalves - 7º A

Os acidentes

Três acidentes em uma semana no caminho da escola.

Eu estava de boa indo para a escola em uma segunda-feira, quando 
chegou em uma parte da estrada, começou um trânsito imenso. Achei 
estranho porque sempre a pista era tranquila. Só que nesse dia, fiquei uma 
hora parada, acabei chegando atrasada na escola.

Na quarta-feira, a mesma coisa, e na sexta-feira também. Fiquei 
preocupada. De volta para casa, minha mãe disse que era acidente.

Sim as três vezes foi acidente, inclusive com sérias consequências 
como ir ao hospital com ferimentos graves ou até mesmo a falecimento 
instantâneo.

Em alguns casos a pessoa que acaba sendo o causador foge, mas 
pelos menos muitos com uma boa consciência ficam e prestam ajuda. 

Isadora Heloá Gomes Rosa - 7º A
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Amizade

A amizade é algo muito importante para todos os seres humanos, 

pois se cada um de nós vivermos sozinhos seria uma vida muito triste, 

depois disso vem os amigos que são ótimas companhias que sempre 

estão do seu lado. Quando você tem amigos a sua vida melhora não só na 

escola mas em vários locais, pois sabe que nunca estará sozinho.

Eu estava na escola apenas brincando sozinho, sem nenhum amigo 

por perto, até que dois meninos chegaram e começaram a tirar sarro de 

mim. Entretanto, isso não durou muito, pois chegaram outros dois não 

mais para zoar de mim e sim me defender. Com isso fiz novos amigos, o 

que me fez sentir muito bem porque agora todo o intervalo posso sentar e 

conversar com eles.

Agora, depois daquela situação, ninguém mais quer me zoar, porque 

sabem que eu tenho companhia e que eles podem me defender dos 

perigos da escola.

João Emílio Bom Amboni de Almeida Prado - 7º A

Partida de futebol

Vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo no quinto 

ano. Toda vez que eu ia jogar futebol era um problema, chutava e parecia 

um tiro de canhão! Eu não conseguia controlar a força, chutava e marcava 

gol. Em seguida ia um para o chão. 

 Meus amigos me apelidaram de “João pé de ferro”. 

 Um belo dia o professor disse: “João, você vai ser o goleiro.” 

Ninguém mais ia para o chão, mas também ninguém marcava mais gol. 

Virei o “João, agarrador de bola.” 

João Pedro Alvares Mattos - 7º A
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Amizade entrelinhas
Tive uma amiga na cidade onde eu morava, ela era minha vizinha. 

Fazíamos tudo juntas, até que um dia a mãe dela nos proibiu de conversar, 
sem ao menos dizer o porquê. 

Depois disso tivemos que encontrar uma maneira para nos 
comunicarmos, e foi através de cartas escritas a mão. 

Todos os dias trocávamos cartas sem a mãe dela descobrir, indo 
sempre escondidas deixar as cartas na caixinha de correio uma da outra. 
Tudo isso foi muito divertido. Nessas cartas contávamos fatos 
acontecidos, sentimentos vividos e muita descontração. 

Mesmo sentindo falta uma da outra, as cartas faziam com que nossa 
amizade ficasse ainda mais forte. Depois de vários meses, nos 
comunicando dessa forma não habitual, a mãe dela resolveu deixar eu e 
ela nos vermos somente dois dias na semana, mesmo assim nós 
continuamos escrevendo uma para a outra todos os dias, porque nos 
expressávamos melhor através delas. 

Alguns anos depois eu me mudei de casa e quase não nos víamos, 
com o tempo fomos ficando cada vez mais distantes. 

Hoje não temos mais contato, porém ficaram as lembranças e as 
cartas de uma amizade incrível.

Lara Aldrovani Pastrelli - 7º A

Indo ao cinema
Estava eu andando com meus amigos na rua. Entramos no shopping 

e fomos em direção ao cinema. Escolhemos o filme. Compramos os tickets 
para entrar na sala de filmes assistir VINGADORES ULTIMATO.

O filme era grande demorava três horas. Ao entrarmos na sala de 
projeção levamos spoiler. Ficamos bravos, mas tudo bem, porque estávamos 
animados e ansiosos para assistir e nem ouvimos direito o que falaram.

O filme começou com muita emoção, a única coisa ruim é que tinha 
uma mulher gravando o filme e para piorar estava com flash. Não 
demorou muito para outra pessoa reclamar com ela, mas o que adiantou? 
Nada ela continuou gravando até que chamaram o segurança que retirou 
a senhora da sala de filmes. Para ajudar, o filme estava na metade e fiquei 
com vontade de ir ao banheiro. Fui e voltei bem rápido para não perder 
nada ou quase nada.

Depois que o filme acabou nós fomos para a praça de alimentação 
comer Mc Donald e tomar açaí, chegou a hora de ir embora. 

Assim cada um foi para sua casa.

Leonardo Faveri Turcato - 7º A
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Raiva
Raiva; querendo ou não, um sentimento até que comum, se duvidar, 

às vezes importante. A vontade de descontar em algo, ou alguém é coisa 
do dia a dia para mim, que fica bravo muito fácil, o que coisa boa não é.

Uns dias atrás, estava havendo olimpíadas na escola, e tinha uma 
gincana de “passar óleo de um copo para o outro com uma seringa”. 
Pessoa vai, pessoa vem, os professores anunciam que a gincana acabou e 
vão para outro lugar, só que eles deixaram os copos e seringas lá... Sem 
supervisão... Como já era de se esperar, resultado bom não deu.

  Estava andando distraído quando um jato de óleo veio em mim, 
ou melhor, na minha camisa nova. Minha camisa nova... O cara que atirou 
olhou pra mim. Eu olhei pra ele. E eu saí gritando seu nome; “DANIEL” pra 
cá, “VEM CÁ” pra lá, até que cansei e fui lavar minha camisa com água e 
sabão, então molhei minha mão e comecei o trabalho. Quando saí do 
banheiro, uma professora perguntou-me o que houve, e após explicar, 
descobri que era só água com corante...

Lucas Hauser dos Santos - 7º A

 Doces estranhos!
Em um dia de aula normal, Mariana aluna dedicada. Deparou-se com 

uma velhinha vendendo doce, e como a menina era viciada em doce, 
comprou mesmo sabendo que sua mãe não deixava ela comprar doce de 
desconhecidos. 

A teimosia custaria caro! Comprou e comeu. Uma delília! 

Chegando em casa, a menina subiu para seu quarto com um pouco 
de dor no estômago sem falar nada para sua mãe.

Durante a hora do jantar, vomitou na mesa e sua mãe ficou 
desesperada. Perguntou a filha se ela tinha comido algo diferente na 
escola, e ela disse que não, logo ela melhorou e foi dormir.

No dia seguinte, foi para escola normalmente como todos os dias e 
na saída da escola ela avistou a velhinha novamente e decidiu comprar 
mais um doce e comeu. Esse também estava uma delícia.  

À noite começou a passar muito mal e a mãe decidiu levá-la ao 
hospital. Chegando lá, fez uma bateria de exames e viu que de pouquinho 
em pouquinho o seus ossos estavam se deteriorando devido à uma 
substância estranha que ingeriu.

A menina faleceu horas depois.  

Manuella Fernandes Ferreira - 7º A
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A ilusão amorosa

Você já se apaixonou? Bom, eu já! E vou confessar que não foi uma 

das melhores experiências que tive. Vou explicar o porquê.

Eu estava na casa de minha avó, feliz da vida. Eis que, de repente, 

aparece um garoto no portão. Amor à primeira vista. Ele pediu o número 

de meu telefone. Sem pensar em nada, nem nas broncas que levaria, 

entreguei o número. Noção naquele dia eu não tive. 

Os dias foram passando e acabei esquecendo do ocorrido. Mas, num 

momento de distração, meu telefone tocou e era ele. Começamos a nos 

encontrar. Escondido, é claro!!!

Entretanto, como diz o ditado, tudo que vem fácil, vai fácil. As 

atitudes dele começaram a ficar estranhas. Não me atendia mais, dizia que 

não poderia sair, mas me contavam que o viam no shopping. Fiquei muito 

triste. Logo superei esse fora.

Foi assim, caro leitor, minha primeira e espero a última desilusão amorosa.

Maria Clara Nogueira  Amorim - 7º A

Animal de pandemia

O sentimento de solidão durante a pandemia levou várias pessoas à 

necessidade de comprar um animal de estimação. O pet, além de fazer 

companhia, traz alegria, amor, carinho e momentos de relaxamento.

Passando mais tempo em casa, as pessoas se sentiram sozinhas por 

causa do isolamento social e a companhia de um bichinho foi a melhor 

solução encontrada por essas pessoas para passar o tempo.

Mas o que o ser humano não pensou é que tudo voltaria ao normal. 

Em algum instante as aulas voltariam, o trabalho retornaria, as lojas 

abririam e a vida retornaria.

E esse momento está acontecendo, as pessoas estão voltando a suas 

rotinas e nessa rotina não se tem mais tempo para o animalzinho da 

pandemia. O tal “amigo” que trouxe companhia, alegria e tantas outras 

coisas boas passou a ser um problema.

O sentimento de solidão agora é do animalzinho de estimação!

Mateus Glade de Jesus - 7º A
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Desconforto no elevador
Pegar o elevador parece ser muito simples e rápido, porém, para 

tudo existe uma complicação. No meu caso, quando eu estava chegando 
em casa apurado para ir ao banheiro, indo pegar o elevador, que 
geralmente está vazio, aquele dia foi uma exceção. 

Com a porta do elevador quase fechando eu me apertei entre as 
pessoas, uma senhora, um homem e uma jovem. Ao chegar no quarto 
andar, o homem saiu e entraram duas crianças, foi então que eu percebi 
que devido ao meu apuro, esqueci de apertar o botão do meu andar, 
apertando na mesma hora. 

Depois de um tempo, chegamos ao andar dezessete, onde saiu a 
jovem. Voltando ao térreo, as crianças saíram e entrou um senhor cheio de 
sacolas, mas saiu logo no primeiro andar. 

O elevador subindo me deu uma esperança de que já ia chegar em 
meu andar, andar quatorze, mas o elevador passou direto levando a 
senhora ao andar dezenove. Ao chegar no andar dezenove pensei: Chega! 
Vou de escada. Desci desesperado e ao chegar, vi que o elevador estava 
parado em meu andar. 

Irritado entrei no meu apartamento, fiz o que eu tinha que fazer, 
almocei e depois de um tempo tive que sair de casa de novo, saindo vi que 
o elevador ainda estava em meu andar e só de raiva desci de escada.

Pedro Henrique Colombo Bombarda - 7º A

A lembrança
Na manhã de segunda-feira, eu estava sentado em minha cadeira 

dormindo um pouco e comecei a ter lembranças de quando eu era criança 

e como eu me divertia naquela época.
Não me preocupava com nada e brincava o dia inteiro, era muito 

divertido. Teve um dia em que eu estava indo pela primeira vez ao 

shopping com uma cara de felicidade, pois isso era novo para mim.  Eu via 

lojas e pessoas conversando e rindo, foi muito legal e inédito. Fui tomar 

sorvete pela primeira vez. Hmmmmmm foi muito gostoso!
Até que chegou a hora de eu ir embora. Fiquei um pouco triste, pois 

não queria sair de lá e comecei a chorar para ver se minha mãe se comovia. 

Que nada! Cheguei em casa e caí num sono profundo.
Sentado hoje nessa cadeira, ainda penso naquela época e me emociono. 
Como é importante valorizar quem nos ama, esses momentos são 

únicos e acabam um dia, então reflita nisso.
Pedro Henrique Favoto de Oliveira - 7º A



Um pequeno grande novo amigo
Todos já tivemos um amigo, certo? Mesmo sendo aquelas amizades 

que duram apenas algumas semanas (ou até alguns dias). 

Geralmente é mais fácil fazer amigos quando crianças, pois, na minha 
opinião, se mexesse e fizesse barulho já poderia ser meu novo amigo. Para 
mim, fazer amizades não era um problema.

Certo dia na escola, eu estava andando “de boa” pela quadra, 
quando me deparo com uma linda, e incrivelmente parada, joaninha. Ver 
uma joaninha era algo raro na minha escola, pois geralmente, elas eram 
esmagadas pelos meninos que jogavam futebol. 

Eu pensei que a melhor ação seria de salvá-la, então subi correndo 
para a sala de aula, abri meu estojo e peguei um apontador cego, com o 
corpo transparente e de tampinha rosa, desci igual um foguete para a 
quadra novamente. 

Eu abri o apontador e com todo o cuidado do mundo coloquei a 
pobrezinha dentro dele. Ta dam! Lá estava o meu achado digno de um 
prêmio Nobel, ou até mesmo de um Oscar. 

O sinal tocou. Coloquei a caixinha com ela dentro no bolso da minha 
calça e zarpei para sala de aula. Dias depois, descobri que ela tinha morrido.

Existe joaninha macho? Será que ela era um?

Valentina Barbieri  Alves de Oliveira    - 7º A

Aventura de viagem
Num desses dias de férias, um menino estava viajando com sua 

família para um hotel desses que nem precisa-se sair, não faltam 
atividades. Era a viagem dos sonhos. 

Chegando ao destino, foram recebidos com muita festa e um café 
maravilhoso. Já de cara ocuparam a piscina até à tarde. Cansados de tanta 
água, foram para uma trilha no meio da mata. Lugar mágico, mas um 
pouco assustador. Ouviram o grasnar desesperado de araras. Correram 
em direção ao som, constataram que elas estavam presas em uma gaiola e 
muito machucadas.

De repente, percebem a chegada de um estranho e se escondem. Era o 
contrabandista que viera buscá-las. Fizeram um barulho que assustou o malfeitor. 

As araras foram resgatadas pelo IBAMA e levadas a um abrigo 
provisório, uma delas não resistiu e morreu.

Infelizmente a ganância do ser humano não tem limites. 

Rafael Lopes Gouveia  - 7º A
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Minha melhor amiga

Estava chegando meu aniversário e eu queria muito um cachorro, já 

que eu sou filha única e estava muito sozinha. 

Chegou o tão esperado dia e eu estava ansiosa pelos presentes que 

sempre ganhei como bonecas, roupas, sapatos, entre outros, mas 

naquele dia ganhei algo diferente. Chegou minha mãe com uma caixa 

super grande, fui correndo ver o que era.

Imaginem só, ao abrir a caixa me deparei com um cachorro! Ela bem 

pequenininha, preta com algumas partes mais claras que as outras. Fiquei 

pensando o nome que daria a ela, veio na minha cabeça o nome Tinker 

Bell! Sim aquela fadinha da Disney.

Eu e a Tinker viramos melhores amigas, aonde eu ia, ela me seguia e 

assim foi. Mas eu tinha que ir para a escola e não podia levá-la mesmo 

sentindo muita falta uma da outra.

Fiquei bem triste, mas fui mesmo assim. Voltando para casa 

continuamos brincando, e assim, todos os dias a gente se diverte muito.

Valentina Vasconcelos Grespan - 7º A
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A Descoberta!

Sabe, as vezes fico pensando, como as pessoas escondem coisas das 

outras, mas o principal é como as elas reagem a situação, e quando isso 

acontecem deixa as pessoas com as emoções a flor da pele, e não pensam 

direito e acabam fazendo coisas que não deveriam fazer, isso acontecerá 

na seguinte história.

No prédio em que moro há uma família: pai, mãe, duas filhas e um filho 

pequeno, sou amiga das duas meninas, o que nos torna confidentes. Num 

desses dias, enquanto caminhávamos até a piscina, uma delas me disse: 

- O meu pai estava desconfiado que meu irmão Miguel não era filho 

dele de sangue, então ele fez um exame de DNA. Alguns dias depois o 

resultado do exame saiu, ele descobriu que o Miguel não era filho de sangue 

dele. Depois disso foi tirar satisfação com a minha mãe, e ela acabou 

confessando que tinha traído. Muito irritado, saiu de casa com malas. Agora 

os dois estão divorciados, e meu irmão chora desesperado a falta, mas meu 

pai não quer vê-lo. Será que ele não tem saudades também? 

Depois de ouvi-la, um sentimento estranho me invadiu. Pai é quem 

cria, não é? E todo sentimento envolvido? Por isso, ao receber notícias 

desagradáveis pense bem, não aja com a emoção, existem pessoas 

envolvidas.

Então paramos de andar e ela disse que iria se mudar, fiquei muito 

triste, mas poderíamos ainda nos falar pelo celular.

O dia da mudança delas chegou, foi muito triste. 

Infelizmente, os adultos são complicados. 

Ana Lívia Bailly Teles da Silva - 7º B
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Final de semana com o vovô

Semana passada minha mãe me disse que iríamos para casa do Vovô. 

Poderia parecer algo divertido, porém meu avô mora no meio de uma área 

rural -  imagine sem shopping, sem mercado e sem poder comer um 

hambúrguer, E o pior, ele não paga internet! Diz que a internet só serve 

para tirar os Jovens da vida real, o que eu discordo plenamente.

Acabamos de chegar na casa do meu avô. Não posso acreditar que não 

vou poder ver meus vídeos no youtube e no tik tok. Vai ser um tédio! Ao sair 

do carro dei “oi” para meu avô, abracei-o e saí para o quarto de hóspedes 

onde tinha a esperança do pesadelo acabar, várias vezes vim aqui e sempre 

me diziam “jogue um jogo de tabuleiro” ou “leia um livro”, mas nunca foi 

tão legal! Então decidi que iria dormir e ver o que fazer amanhã. 

Ao acordar vejo o vovô, estranhei, geralmente ele não acorda cedo.  

Eu levantei da cama e dei bom dia para ele, quanto estava indo tomar café 

da manhã vovô me cutucou, virei para ouvir o que ele queria dizer “tenho 

uma proposta para você” foram as palavras dele. Tenho que dizer que isso 

deu me interessou.

 Vendo que tinha minha atenção continuou “a proposta é, se você me 

vencer em três brincadeiras que eu fazia nessa fazenda quando criança lhe 

darei o presente que você escolher; mas, caso eu vença, você terá que me 

dar o que eu quiser”, ao ouvir aquilo eu não podia recusar. Uma pessoa 

jovem como eu contra um velhote que nem ele, aceitei o desafio! 

Meia hora depois, eu o encontrei pendurado no muro do nosso 

vizinho. Achei estranho, mas o desafio era pegar três goiabas da árvore 

que estava na casa ao lado, junto com um cachorro. Rapidamente eu pulei 

pelo muro, corri para a árvore, peguei duas goiabas, só que deu ruim, 

antes de pegar a terceira, ouvi latidos. Corri para o cachorro não me pegar, 

mesmo assim o bicho me alcançou e pegou minha perna. Felizmente 

consegui pular o muro de volta, entretanto meu avô já estava com as três 

goiabas dizendo “você perdeu”. Eu não consigo acreditar que ele me usou 

de isca! Assim ele venceu a primeira prova.

  A segunda Prova era um pouco simples, teríamos que fixar nossas 

mãos na cerca da fazenda e não poderíamos tirar por nada, fácil não é? Só 

que não, pois teríamos que fazer isso quando os animais estiverem no 

pasto e pode acreditar, a língua dos bezerros faz bastante cosquinha, mas 

o pior é a cabeçada.
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Ao começar o jogo, eu tinha certeza que ia vencer! Trinta Minutos no 

sol do meio dia esquentando a cabeça e tendo que aguantar a intensa 

vontade de me despreguiçar e nada. Não demorou muito para os bezerros 

chegaram, assim que viram minha mão na cerca começaram a lamber 

desesperadamente para o meu desespero. Um deles mordeu minha 

roupa até rasgar. Gritei um “Ai”! Outro me deu uma cabeçada que quase 

caí no chão e soltei a cerca. Quando me recuperei vi o vovô tirando sarro 

da minha cara até um bezerro ir dar uma cabeçada e ele cair no chão se 

esborrachando de rir, tirando a mão da cerca e colocando no abdômen. 

“Um a um velhote!” Pensei comigo mesmo.

Agora é a prova decisiva, estávamos na linha de partida para uma 

corrida de obstáculos em que teríamos que andar com pés de lata 

descalços. Ao ouvir o já da Mamãe, saí correndo, peguei o pé de lata e 

comecei a andar todo trêmulo. Acabei caindo e fazendo um corte no 

braço, felizmente sou vacinado contra tétano, mas logo levantei e 

continuei. Meu avô andava como se fosse o pé dele mesmo, mas, sem 

perceber, pisou num buraco e caiu para minha “sorte”. Pensa num 

homem bravo, brigando com a saliência do chão! Ao ver essa cena, gritei 

alegre “Venci”! Assim, chegou meu tão sonhado drone. 

Eu me divertir mais hoje do que uma semana com meu celular, então 

virei pra ele e disse “quero que me mostre o que mais você fazia quando 

criança” e vi um sorriso no rosto dele pedindo para eu segui-lo.

Temos que viver mais a vida real, embora seja menos confortável, é a 

experiência que vale!

Arthur Fratino de São José - 7º B
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Desilusão amorosa
A amizade é sensível, fina como um fio de cabelo. Quando você 

menos espera, o destino prega uma peça. Assim aconteceu comigo e 
minha melhor amiga. 

Numa dessas terças-feiras à toa, o garoto mais lindo da escola, José, 
pediu para sair com minha amiga, mal sabia ela as intenções dele. Esses 
convites tornaram-se rotina. Logo, fui convidada para sair junto com eles, 
o que causou certo estranhamento em mim, ninguém me convidava para 
nada. Nem disse nada para ninguém.

-- Oiiii, amiga!!! Que coincidência!!!! Você aqui?!

-- Oiii, coincidência?!! Eu disse, sem entender nada, achei que ela sabia 
que eu viria, mas José não disse nada sobre a minha presença. 

A menina, meio sem jeito, diz:

--Ah tá, tudo bem!!!! Que bom que você está aqui!

Passados alguns dias, fui pedida em namoro por José. Quase tive um 
troço. Ele, desde o infantil, era o amor da minha vida. Só que “deu ruim” !!! 
O que fazer? Ganhar o namorado ou perder a amiga!!! Claro, perdi a amiga, 
mas por pouco tempo. Ela ficou por um tempo triste, e nessa tristeza, foi 
consolada por Antônio – amigo nosso desde a infância.

Camily Vitória Comochena - 7º B

O barraco
Em uma tarde, minha mãe estava na cozinha de casa verificando a 

despensa e percebeu que tinha que ir ao mercado, pois as comidas da 
despensa estavam acabando e me chamou para acompanhá-la nas 
compras, pois achou que eu poderia ajudar.

Chegando ao mercado, já fui pegar o carrinho enquanto minha mãe 
olhava a lista do que precisava comprar, depois fomos ao lote de verduras 
e legumes para pegar cenouras, tomates, alfaces e 2 pencas de bananas. 
Coloquei as coisas no carrinho, olhei para o lado e percebi que ela estava 
no lote de pratos, taças e copos, então me desloquei rapidamente e fui 
correndo em direção da minha mãe e sem querer não consegui frear o 
carrinho e ele bateu nas porcelanas e vidros, mas eu e minha mãe demos 
uma de flash e escapamos dos cacos no chão e, por sorte, também as 
pessoas que estavam próximas não se feriram. Mesmo com todos ilesos, 
minha mãe me deu uns tabefes na frente do mercado inteiro. 

Chegando em casa meu pai brigou comigo, pois o cartão que minha 
mãe tinha usado para pagar as coisas quebradas do mercado era dele e o 
preço total saiu 10.000 reais.

Daniel Vinicius de Souza Menegassi - 7º B
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O estranho que pegou meu telefone

Aos dezenove anos me mudei para os EUA, para ter aquela vida dos 

sonhos que todo mundo fala, mas não foi o que aconteceu.

Meu nome é Larissa e, ao mudar de ares, fui me acostumando aos 

poucos com a nova vida, com minha “família nova” e meus novos amigos. 

Era meu primeiro dia de aula, eu estava muito nervosa.  Minha “mãe'' me 

deu um tapinha no braço e disse para eu parar de ser boba que o povo de lá 

não morde, dei risada e segui em frente.

O caminho era meio longo, mas nada de cansar. Estava um pouco 

frio, eu não vim preparada para isso. Não tinha como voltar para pegar 

uma blusa porque já estava bem longe de casa. De repente, um menino 

veio correndo para perguntar se eu queria o moletom dele, recusei pois 

não ia aceitar a roupa de uma estranho.  

No começo da tarde, o mesmo menino chegou em minha sala 

perguntando se podia me retirar de lá porque nós íamos “fazer um 

trabalho”. Fomos dar uma volta e ele disse que queria me conhecer mais, 

por isso mentiu para me tirar da sala de aula.  Conversamos a tarde inteira 

e ele me deixou em casa, entrei correndo e contei tudo para minha “mãe''. 

Ela deu risada e disse que o que aconteceu foi esquisito, fui para o quarto e 

comecei a pensar no ocorrido. Mal deitei na cama, recebi uma mensagem 

dele e achei estranho porque não tinha passado meu número a ele, ele 

disse que viu na minha pasta.

Conversamos por um mês, saíamos quase todo final de semana. Ao 

chegar o feriado mais esperado do anos: o Natal, não consegui voltar ao 

Brasil por complicações da escola, fiquei por lá mesmo. 

Durante as comemorações natalinas, na escola, todos estavam 

curtindo a festa quando ele me chama no microfone me pedindo em 

namoro. Achei que era mentira, mas aconteceu mesmo, estamos há dois 

meses juntos.

Fernanda Valentina Castaldo Zanoni - 7º B
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Um julgamento e duas perdas
Ontem, segunda feira, fez dois meses que eu e todo o condomínio no 

qual eu moro presenciamos uma das histórias mais tensas de todas, 
lembro-me que naquele dia pude ouvir alguns gritos seguidos de um 
choro. Na hora pensei que fossem torcedores de um time de futebol que 
jogava naquela noite, mas percebi que havia algo errado quando ouvi 
alguém gritando “socorro” seguido das sirenes do conselho tutelar. 

Eu e todos os moradores ficamos curiosos e fomos olhar pelas 
janelas de nossos apartamentos para saber o que estava acontecendo. O 
conselho tutelar faz uma investigação na casa da origem dos gritos, e 
constatou que uma criança de 10 anos estava sendo agredida no 
apartamento em que mora com os familiares. Saíram de lá levando a 
criança com eles. Difícil essa situação, mais um inocente vítima daqueles 
que deveriam ser seus protetores. 

Como estava tarde, decidi dormir. No dia seguinte olhei pela janela e 
vi uma mãe chorando desesperadamente. Pensei, “deveria ter parado de 
bater nele antes disso acontecer”, resolvi descer para ver se alguém sabia 
de algo. Disseram que o nome dele era Pedro e que seu apelido era 
Paquetá, por que ele era muito bom no futebol. 

Alguns dias depois, ficamos sabendo que os pais agressores foram 
chamados a depor diante de um juiz, como se isso resolvesse os traumas 
do garoto. A criança foi encaminhada para a casa de uma tia, visto que os 
genitores perderem temporariamente a guarda. 

Juan Pierre da Cruz - 7º B

Festa do pijama
Na noite da festa do pijama, acordei e olhei em volta do quarto, vi que 

Amanda não estava perto. Ao sair no jardim para procurá-la, ouvi seu grito 
apavorante. Voltei para dentro de casa e acordei minhas amigas para 
ajudar na busca. Fomos para o bosque em frente à minha casa procurar. 
Foi inútil. Nada de encontrá-la. 

Avisamos os pais dela sobre o desaparecimento e, em seguida, 
chamamos a polícia que não a encontrou. Os dias se passaram e nada da 
Amanda. Meu Deus!!! Nem podíamos imaginar o que aconteceu com ela. 
Fomos tocando a vida com muita saudade de Amanda e as férias 
acabaram. Nosso retorno à escola foi inevitável.
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Três meses depois do ocorrido e nada de respostas. Nos separamos, 
eu e minhas amigas da aterrorizante noite nos distanciamos. 

Passado algum tempo, cada uma de nós começou a receber 
bilhetes ameaçadores. No começo eram apenas frases sem sentido, ao 
juntarmos tudo descobrimos que era um enigma sobre o paradeiro de 
nossa colega. Tivemos que nos unir e resolver o problema. Ao juntarmos 
tudo, descobrimos que eram pistas sobre a Amanda e que se 
tentássemos procurar iria ser fácil de encontrá-la. Eu e as meninas 
ficamos meses procurando e as mensagens não paravam de vir, até que 
o sino da igreja bateu e ao olharmos para atrás lá estava ela -  a Amanda - 
nós ficamos tão felizes que saímos correndo e foi uma trombando na 
outra na tentativa de um abraço.

Julia Delconti  - 7º B

Problemas de família

No dia dois de novembro, uma garotinha chamada Hanna 
completava seus dez aninhos junto com seu pai e sua mãe, pois seus 
outros familiares não puderam participar de sua festa, o que não foi muito 
sentido pelas pessoas da casa, em virtude da pandemia do Covid-19.

Passados alguns dias, sua mãe passou mal e foi internada às pressas com 
sintomas de intoxicação alimentar, deixando a menina muito triste e 
apreensiva. Enquanto a mãe estava no hospital fazendo exames, o pai tentava 
distrair a filha com passeios em lugares variados como shopping e parquinho. 

No carro com o pai, Hanna ouviu a conversa dele com sua mãe ao 
celular dizendo que já estava liberada e poderia voltar para casa. Como era 
muito pequena, não entendeu nada. E assim, seguiram para o hospital.

Em casa, as brigas começaram. Sua mãe estava grávida e seu pai não 
podia ter filhos. Esse fato deixou a criança desconcertada, pois como ela 
seria filha deles se o pai não podia ter filhos!!!!! O pai simplesmente foi 
embora. Como abandonar sua família, isso não saia da cabeça de Hanna.

Meses depois, sua irmã nasce, para desespero de Hanna. A mãe tinha 
que trabalhar sobrando a irmã pequena para cuidar. As dificuldades 
apareceram na escola, o tempo para estudo era curto. O que é comum em 
muitas famílias brasileiras, pais separados com dificuldades de dar 
atenção necessária aos filhos, sobrecarregando outros menores.

Letícia Lima Ribeiro - 7º B
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Meu melhor amigo

Eu estava me lembrando de como conheci meu melhor amigo, o 
Mikey, eu estava no primeiro dia da escola que estudo hoje. O Mikey era o 
famoso menino rico e lindo que que todos as meninas corriam atrás, mas 
que nunca dava atenção para as fans girls, já eu, era a novata nem rica, 
nem pobre, não feia, mas também nem tão bonita, bem normal. Era o 
popular e a novata.

Meu primeiro contato direto com ele foi quando fomos 
praticamente obrigados a fazer o trabalho de ciências juntos. Eu sempre 
achei que ele era um mimadinho metido, jamais pensei nele como todas as 
meninas, então fiquei um pouco brava quando o professor disse que 
faríamos juntos. 

Como o trabalho era um experimento de física, teríamos que fazer 
em casa juntos. quando a aula acabou ele veio falar comigo "E Aí”, como 
sabe meu nome é Mikey, eu respondi baixo “eu sou a Vitória''. Ele 
continuou. “Então, eu queria saber se depois da última aula, você não iria 
para casa comigo, é que daí a gente já compra algumas coisas e fazemos o 
trabalho lá. 

Eu estava com dúvida porque nós mal nos conhecemos, então disse: 
“Não sei se minha mãe vai deixar, e estou sem dinheiro'', ele continuou 
“liga para sua mãe e pergunta, e sobre o dinheiro, “deixa que eu banco a 
experiência, não se preocupe''.

Eu estava começando a achar esse menino legal.   

Disse “Ok'', ele falou que depois da aula esperava respostas e fomos 
para sala. Quando a aula terminou, eu liguei para minha mãe e ela deixou 
contanto que não voltasse tarde para casa e desligou. 

Após a ligação, Mikey veio ao meu encontro e perguntou “E então, 
ela deixou?'' respondi “Sim, contanto que eu não volte tarde'', ele disse 
extremamente animado “Oba! Então vamos logo, meus pais sempre 
trabalham tarde.” “Não se preocupe com eles.” 

Ele me arrastou até a saída e percebi que várias meninas estavam me 
olhando feio, que gente ciumenta, eu e Mikey saímos e compramos tudo 
que precisávamos. Chegamos na casa dele e conseguimos terminar antes 
de escurecer. Nós conversamos bastante e criamos bastante intimidade.

O resultado foi nota máxima em ciências, um parceiro para ir à escola 
todo dia e a todo lugar que eu fosse ele estava e todo lugar que ele ia eu estava. 
Já somos praticamente da mesma família, vivemos na casa um do outro.

Paola de Souza Cenci - 7º B



121TRAÇAS TRANÇAS

Missão possível

Uma mãe e seu filho indo ao mercado, uma situação normal do dia a 

dia. O filho era diferente, com cabelos cacheados, olhos pretos, sardas por 

todo o rosto e uma mente inigualável capaz de imaginar histórias dignas 

de Rick Riordan, uma simples ida ao shopping poderia se tornar uma 

grande aventura futurística para o garoto. E no mercado não seria 

diferente. 

A mãe pede para o filho – Daniel – que vá pegar o leite... digo o 

“tesouro do labirinto”, mais que rápido, lá vai Daniel se esgueirando pelos 

corredores do labirinto via pingos de ouro por todos os lados, mas já não 

entendia aonde estava indo. Sentia uma brisa fria passar por todo o corpo, 

parecia o fim, até que ele viu uma placa que revigorou suas forças 

“derivados do leite”.

 A jornada parecia em seu fim, agora tem-se a impressão de que está 

apenas começando. Entrou no lugar da placa e lá viu, em sua forma mais 

reluzente, “leite desnatado”. Pegou o prêmio e levou a sua mestra, 

finalizando assim a missão.

 Agora só faltava voltar para o quartel-general... a criatividade da 

mente de uma criança é simplesmente incrível.

Pedro Montenegro Seron - 7º B



122 TRAÇAS TRANÇAS

A partida do cão

Eu estava entrando no campo, era o jogo mais importante do 

campeonato, minha equipe com meus colegas contra a melhor equipe da 

cidade. Nosso time era formado pelo meu amigo José, um cara alto, mas 

lento, por isso era o goleiro do time, além de mim e meus amigos – Pedro e 

Arthur – os atacantes, pois éramos ágeis.

 Mais ou menos na metade do jogo, o placar era 2 a 1 para o time 

adversário, porém o rumo do jogo estava se alterando. Do nada as portas 

do campo se abrem, um funcionário entra correndo de um cachorro 

furioso, que adentra ao campo. Ele se dirigia para a bola enquanto todos, 

na direção oposta. O cachorro chegou na bola, mordeu e furou-a. Não 

estando satisfeito, começa a seguir Pedro. Percebendo que o bicho não 

era tão irritado assim, atiçou o cachorro para atacar o goleiro adversário 

que fugiu no mesmo instante. Nisso eu peguei a bola furada e fui 

chutando-a quase tropeçando e marquei o gol de empate. Nisso, outro 

cachorro dessa vez mais ágil entrou no campo, indo confrontar 

diretamente o primeiro cachorro, iniciando uma luta de “karatê dog” mais 

estranha que já vi. Infelizmente Arthur tropeçou na bola fugindo do 

cachorro e bateu no gol, ficando ferido.

 Mais pro final, o outro time acabou marcando um gol contra, 

deixando o placar 3 a 2 para meu time. José conseguiu acalmar um 

cachorro fazendo carinho nele, já o outro, desistiu do ataque e fugiu. A 

partida acabou no escuro com a vitória do meu time e um novo cachorro 

para José.

 Em todas as partidas nosso mascote mordedor de bola aparece, 

para desespero dos adversários. 

Santiago Emmanuel Vitoretti Redmerski - 7º B
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O destino e o preconceito
Em um belo dia de verão, durante uma viagem de família para a 

França, Ana e Catarina se aventuravam pelos jardins de Paris. Alegres, 
observavam as flores deslumbrantes, o cantar dos pássaros e a alegria de 
quem por ali passava. Por estarem passeando pela área nobre da cidade, 
não percebiam que, não muito longe dali, o medo e a escuridão se 
alastravam pelos becos onde habitavam os necessitados.

Estavam fazendo a viagem para comemorar uma data especial para a 
família, dois anos da adoção de Catarina, vinda do Haiti, vivia uma vida 
muito triste na miséria, pois seus pais haviam morrido e não tinha contato 
com nenhum familiar. Sendo negra, sofreu preconceito no período de 
adaptação. Na escola a maioria das crianças eram brancas, nas aulas de 
inglês e ballet a situação se repetia. 

Para chegarem ao restaurante onde iriam almoçar, tiveram de passar 
pelos centros pobres da metrópole. A rua que dava para o restaurante saia 
de um bairro pobre. Ao chegarem ao restaurante, Ana, seu pai e sua mãe 
entraram primeiro enquanto Catarina estava amarrando o cadarço no 
lado de fora. No momento em que iria entrar para se sentar com sua 
família, foi barrada pelo segurança que teve a ousadia de dizer que lá não 
davam esmolas. A garotinha se sentindo humilhada, apenas disse que 
estava com a família e entrou. Após contar o acorrido para a família, foram 
imediatamente falar com o garçom e chamaram a polícia. O garçom foi 
levado à delegacia e teve que pagar fiança por injúria racial à menina. Mas 
o que aconteceu foi que ele, um homem branco, era quem não tinha 
condições para pagar.

Aurea Verdolin Alves - 8º

Nós somos iguais?
É tão comum falarmos ou/e ouvimos que somos iguais, e que há um 

respeito mútuo entre tudo e todos, podemos até esquecer que essa não é 
uma realidade, não para todas as classes e pessoas.

Somos iguais, mas pessoas as quais julgamos diferentes continuam 
vivendo menos que pessoas ditas comuns/iguais, o preto continua 
morrendo por ser preto, mulheres continuam sendo violentadas e pobres 
continuam morrendo de fome enquanto ricos passam mal de tanto comer.

As pessoas são iguais na teoria, pois na prática para serem iguais têm 
um longo caminho, uma grande e cara dívida histórica e social para se 
pagar para pessoas que foram abandonadas às margens da sociedade.

Se somos iguais, porque nos tratamos de forma tão desigual? Seria 
nosso sangue latino algo a nos tornar irmãos?

Amanda Moraes Medeiros - 8º
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Amigas?

Brenda é uma menina negra e Eliza branca, as duas se conheceram 
aos 4 anos na escola e sempre foram melhores amigas, eram a dupla 
perfeita. Brenda sofria racismo de alguns colegas de classe, mas sua amiga 
sempre a defendia.

Um dia, Eliza teve que fazer um trabalho escolar junto com seus colegas 
racistas. No começo ela ficou triste e brava, mas depois foi aceitando, foi se 
aproximando do grupo e cada vez mais ficando amiga deles, até que começou 
a praticar o racismo com Brenda. Isso durou anos e anos, elas foram crescendo 
e amizade foi ficando para trás, nunca mais foram amigas.

A menina sempre tentava avisar o que estava acontecendo para o 
diretor e para professores, mas eles nunca acreditavam nela. As 
"brincadeiras" que só aconteciam verbalmente foram ficando mais 
graves e agressivas, além de zombarem dela começaram a agredi-la 
fisicamente. A situação não acontecia apenas com Brenda e sim com 
todos os outros alunos negros.

O tempo passou, e aos 16 anos criou um grupo de jovens que 
passaram pela mesma situação que ela, denunciou Eliza e seu grupo e 
atualmente em sua vida adulta, Brenda ajuda jovens que sofrem racismo 
em lugares públicos e escolas.

Beatriz da Silva Almeida - 8º

Tratamento merecido

Eu sou uma policial que cuida do bem-estar dos animais, meu trabalho 
é bastante complicado e triste, cada coisa que temos que ver, dá um aperto 
no coração, as pessoas não têm dó de ver seus bichinhos sofrendo.

   Certa vez, fomos atender uma ocorrência em uma casa de uma 
mulher que prendia, batia e deixava sua cachorra sem comida. O motivo? 
Era porque ela latia muito, a cachorra estava com muito medo da mulher e 
seu corpo estava todo machucado. Nós levamos a agressora para a 
delegacia e ela responderá por maus tratos a animais.

   As pessoas têm que entender que os animais sofrem, eles sentem 
dor, elas precisam tratá-los como eles realmente merecem ser tratados, 
com carinho, amor e zelo.

Gabriela Bioni de Lima - 8º
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A realidade escondida nos cabelos da garota

Brenda é uma garota negra dos cabelos crespos, vinda de um bairro 
simples em situação de pobreza, mas hoje mora com sua tia branca rica, 
que ajudou a menina e seus pais a   saírem daquela condição.

Agora, Brenda começaria uma vida nova, estudando em uma escola 
particular que prometera ensino de qualidade e excelência. A garota 
estava animada e cheia de expectativas para o dia de hoje, seu primeiro dia 
de aula.

Ao chegar na escola, começou a chorar de emoção e entrou feliz e 
radiante. Quando a menina sentou em sua carteira, encontrou uma 
menina loira dos olhos azuis, que querendo conversar, ela disse:

-Oi, você é nova por aqui, quer que eu te apresente a escola?

-Oi, claro!

Após seu passeio pela escola, a garota loira se apresentou dizendo 
que seu nome era Alice e que tinha 14 anos, como Brenda. As duas 
conversaram sobre tudo e perceberam que tinham muito em comum.

Quando a aula começou, a professora fazia perguntas que Brenda, 
por ser estudiosa, sabia responder. Mesmo assim, a professora a ignorava 
e a olhava de maneira preconceituosa, e assim era também com seus 
colegas de sala, que nem ousavam olhar para seu rosto.

Alice percebe os olhares maldosos em direção à sua nova amiga e 
percebeu seu desconforto em relação a isso. No horário do intervalo, 
alguns garotos foram falar com Brenda e disseram palavras horríveis, 
insultando seu cabelo.

Naquela escola, todas as garotas que tinham cabelo liso eram 
ouvidas, exaltadas e quando a escola tinha propagandas; campanhas; 
cartazes, elas sempre eram escolhidas para ser o rosto bonito que 
representa a escola. A garota do cabelo “incomum”; do cabelo “bombril”; 
“rebelde” era deixada de lado, sempre.

Todos os dias ela e Alice se encontravam e Brenda se sentia 
humilhada diante da menina loira de olhos azuis, mas sabia que a culpa 
não era de sua amiga e acabou não compartilhando seus sentimentos com 
ninguém. A partir daquele momento, seu único sonho era ter o cabelo liso. 
Sua rotina se repetiria de novo, de novo e de novo, tendo de sofrer 
racismo e aguentar calada, sozinha.

Giovana de Lima Gomes - 8º
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A criança Inocente
Sempre gostei de passeios em parque e depois que tive um filho isso 

se intensificou e quando ele cresceu nós íamos a um lago próximo de casa 
quase todos. Lá, nós sempre passávamos por um monte de crianças e 
adultos que iam até lago para acampar. Meu filho era muito simpático e 
adorava conversar com todo mundo e brincar com as crianças, mas ele 
nunca tinha encontrado uma criança negra e eu temia que quando isso 
acontecesse ele a hostilizaria devido à minha família ser racista.

Em um lindo dia de sol, fomos ao lago e apareceu uma criança negra, 
meu filho não estranhou sua presença e nem tão pouco a cor de sua pele, 
brincou muito com a garotinha e começaram a conversar e brincar 
diariamente.

   Meu filho percebeu muito preconceito com a garotinha ao redor do 
lago e também que ela ficava muito triste com isso, e então a garotinha, 
um dia, ficou muito triste e se sentou na parte do lago e meu filho foi 
conversar com ela para tentar animá-la, depois dessa conversa, os dois se 
abraçaram e continuaram conversando e passeando até hoje pelo lago.

Gabriel Zacharias da Silva - 8 º

A mudança
Adriano e Barbara são um casal, moram juntos em um apartamento. 

Bárbara está prestes a ter um filho, faltam apenas três meses. O grande 
dia chegou, ao nascer, os pais foram informados que o bebê tinha uma 
deficiência, ele nasceu com problemas auditivos e respiratórios. Então, 
eles mudaram do seu apartamento e foram morar em um lugar mais 
simples. Adriano e Bárbara acabaram sendo dispensados do seu trabalho 
e não conseguiram arrumar emprego e tiveram que sair de sua casa para 
um terreno baldio.

   Adriano e Bárbara vagam pelas ruas para pedir esmolas e vender 
latinhas para ganhar dinheiro, mas acabaram tendo outros filhos, um casal 
de gêmeos. Adriano juntava latinha e pedia esmolas junto a sua esposa 
que mesmo grávida trabalhava para o seu sustento e guardava dinheiro 
para o seu futuro.

   Os filhos de Adriano e Bárbara nasceram e como o casal não tinha 
tempo para trabalhar começaram a passar fome porque não tinha 
ninguém para cuidar de seus filhos e passam muita dificuldade. Certo dia, 
em uma de suas andanças, Adriano encontrou um homem que lhe 
ofereceu um trabalho e a partir desse dia tudo na vida daquela família 
começou a mudar.

João Fernando Delbem Lazaro - 8 º
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O diferente

Desde pequeno Lucas foi ensinado a não andar com pessoas 

“diferentes” ele nunca entendeu muito bem o motivo mas aceitava, afinal 

se os pais estavam falando era para o seu bem.

Aos dez anos, ele fez uma amizade com um menino chamado Victor, 

eles sempre brincavam juntos no intervalo da escola. Até um dia que os pais 

de Lucas descobriram essa amizade, brigaram com ele por horas e até 

decidiram mudá-lo de escola simplesmente porque Victor era negro.

Cinco anos depois, Lucas ainda não via o problema que sua família 

tem com as pessoas que são diferentes deles, mas agia como se 

concordasse, pois não queria discussão. Até que certo dia, Lucas estava 

para mais um dia entediante do nono ano anunciaram a nova aluna, cabelo 

preto cacheado, olhos verdes e pele negra. As aulas eram em duplas e a 

única vaga era ao lado de Lucas, a garota se apresentou, disse que se 

chamava Bianca mais que gostava que a chamava de Bree.

Bree se encaminhou para o lugar indicado, Lucas ficou tenso, a 

garota tinha uma voz calma, ele não gostaria de ser grosso, mas se não 

fosse e seus pais o descobrem estaria ferrado. Mas ele queria a amizade 

dela, então decidiu que tentaria, e que seus pais não poderiam saber. Eles 

passaram o resto da aula conversando e se conhecendo, e descobriram 

que tem muito em comum, como os gostos musicais, filmes, séries e 

outras coisas.

 Com o passar dos dias, eles foram se aproximando e saindo juntos e 

Lucas viu que nada que seus pais falavam era verdade, que pessoas negras 

não eram “ruins”, que ser diferente não e ruim. E começou as perguntas 

porque minha família não gosta do diferente, e com essas perguntas foi 

crescendo junto um sentimento de carinho e paixão pela garota que o 

ensinou que o diferente é algo bom, e que o mostrou que nem sempre 

aqueles que achamos que sabem de tudo realmente sabem.

 Dois meses depois, eles se declararam um para o outro e começaram 

a namorar, Lucas não sabia como contar aos seus pais que ele se 

apaixonou pelo que seus pais disseram ser ruim. Mas ele convidou Bree 

para jantar em sua casa, claro que ele explicou toda a situação, ela aceitou 

e assim o jantar foi marcado.
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Os pais de Lucas ficaram animados por finalmente o filho ter levado 

alguma namorada para eles conhecerem. Quando a campainha tocou e 

eles entraram os pais ficaram em choque quando viram Bree é claro que 

eles agiram normal ou pelo menos tentaram, sempre ficavam olhando 

torto. Depois que Lucas levou Bree para casa os problemas começaram. 

Seus pais começaram a brigar e discutir, Lucas não aguentando mais 

decidiu finalmente dar um basta.

      Lucas sempre foi alguém que obedecia aos pais, que acreditava 

que o que eles falavam era o certo, mais dessa vez não ele ia abaixar a 

cabeça de novo, ele disse o que achava e que o diferente não era ruim, pela 

primeira vez ele conseguiu ter um pouco de autoconfiança e enfrentar os 

pais, e fez isso por alguém que era apaixonado ou melhor por alguém que 

amava, mas principalmente fez isso por ele mesmo. Depois do ocorrido 

Lucas conseguiu mudar a opinião da família sobre o diferente, claro que 

precisou ter paciência, mas no final conseguiu.

Giovanna Camilo da Silva - 8 º

Uma ação ensina mais que mil palavras

Em uma tarde de sábado, eu estava no mercado comprando tomates 

e vi um senhor, de pele clara e olhos azuis, alegando aos seguranças que o 

outro senhor ao seu lado havia lhe desrespeitado. Percebi que o homem 

acusado era negro, fiquei curiosa com o acontecido e cheguei um pouco 

mais perto, pelo que vi, o primeiro senhor, que aparentemente chama-se 

Henry, sentiu incômodo e desrespeito ao ficar no mesmo ambiente que o 

segundo, Érico. Fiquei muito surpresa e horrorizada com o acontecido, o 

segurança não sabia como reagir.

-  Vamos! Resolva o meu problema, seu imprestável! Está sendo pago 

para isso – disse Henry aparentando estar bem irritado. 

Érico chorava e suas lágrimas cristalinas mostravam o quanto estava 

triste e envergonhado, não conseguia parar de olhar para os pés.

Enquanto assistia à cena, vi duas crianças conversando, pareciam 

muito entretidas uma com a outra, estavam tentando abrir um pacote de 

balas de caramelo, uma delas era de pele clara e olhos castanhos, a outra 

tinha pele escura e, também, olhos castanhos. Logo elas vieram até o 

segurança e disseram:
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- Você poderia abrir esse pacote de balas para mim? Por favor.

O segurança olhava dos senhores para as crianças repetidas vezes, 
tentando, acredito, que dar uma lição em Henry.

- Claro que posso! – Disse ele sorridente e abaixando-se na altura das 
crianças para ajudá-las com seu problema.

Ao abrir o pacote de guloseimas, pegou no braço de um dos 
senhores e pediu para que ele se retirasse ou então sairia à força. Esse 
senhor era Henry.

Quando cheguei em casa parei para pensar nessa situação horrenda, 
aquela frase ¨Não nascemos racistas, nos tornamos racistas¨ nunca fez 
tanto sentido.

Julia Spiguel Silva - 8º

A história de Eduardo

Esta história começa em 2002, e nosso protagonista é um homem em 
situação de rua que se chama Eduardo e com o sol escaldante de São Paulo 
está pedindo dinheiro em diversos semáforos com seu fiel amigo Mel, um 
cachorro que sempre o segue. De semáforo em semáforo, eles sem dinheiro 
para comida, vão de casa em casa pedindo comida e vasculhando lixos de 
diferentes lugares da cidade, tentando se alimentar e também seu cachorro.

Quando Eduardo nasceu, ele era de uma família rica que morava em 
um dos maiores bairros de São Paulo, era amado ganhando até um 
cachorrinho de presente, mas quando cresceu, descobriu de onde veio o 
dinheiro que eles tinham da pior forma possível. Seu pai que era um 
político que acabou sendo descoberto em um esquema de corrupção cuja 
a família perdeu tudo que tinham, como casa, carros, e até a comida. A 
mãe, que também fazia parte deste esquema, foi presa junto de seu 
marido, o Eduardo foi obrigado a ir a um orfanato e lá ninguém o adotou. 
Ao fazer 18 anos foi expulso do orfanato e teve que se virar nas ruas desta 
cidade gigante.

Eduardo, que já estava há meses nas ruas, decidiu ir ver seus pais na 
prisão, mas quando chegou lá, descobriu uma coisa que o abalou ainda mais 
do que ser despejado de casa: ele descobriu que sua mãe havia tirado a própria 
vida na prisão e seu pai, já velho, tinha contraído uma doença que já estava em 
terminal decorrido da sujeira da sua cela. Quando Eduardo escutou a notícia, 
foi chorando para sua casa feita de papelão, e durante o caminho viu um 
pequeno cachorro que viria a ser seu melhor amigo e o adotou.
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E com isso, voltamos a o início, um dia, enquanto estava pedindo 

esmolas na rua com uma latinha na mão, Eduardo foi roubado por um 

homem loiro com um capuz de alguma banda e um tênis de corrida. Seu 

cachorro, que estava deitado, se levantou e latindo, saiu correndo atrás 

desse homem. Quando Edward se levantou para correr também atrás do 

homem, ele escuta um estrondo no quarteirão como se um carro tivesse 

acertado algo, e quando Eduardo viu ficou aterrorizado, o homem havia 

fugido, mas o pior aconteceu, seu melhor amigo havia sido atropelado e já 

sem vida no chão.

Eduardo viu seu amigo sem vida, ao perceber a morte de seu 

cãozinho querido, foi aos prantos, Então, nosso protagonista decidiu que 

mesmo sofrendo tanto, jamais andaria por caminhos ruins.

João Luiz da Rocha dos Santos - 8º

A amizade entre tons

Quando uma criança convive com outra, mas com tons de pele 

diferente, por exemplo: uma pessoa branca convive com uma pessoa 

negra, como ela é criança ela não vai achar problemas nessa convivência.

Já uma pessoa adulta que é racista poderá ensinar seu filho a ser 

racista também, o racismo não conosco, mas conforme você é ensinado 

você se torna uma pessoa que não consegue conviver com o eu é 

diferente de você.

Nós devemos crescer em uma sociedade sem racismo sem diferença 

de cor não importa que a pessoa seja negra, importa seu interior, o que 

está no coração da pessoa. Devemos ser amigos uns dos outros não 

importa a cor da pele, não importa se a pessoa é rica ou pobre, não 

importa se seu cabelo é cacheado ou liso o que importa é o coração e a 

amizade que temos.

Eu conheci duas pessoas que são melhores amigos e cada um tem 

uma cor de pele diferente. Uma dessas amigas se chama Kelly e tem uma 

cor mais escura e seu cabelo é cacheado, o outro é um menino chamado 

Jeff, tem uma cor de pele branca o cabelo loiro liso e o olho claro. Podemos 

ver que a amizade é comandada pelo coração e não pelo preconceito. 

Kauany Vitoria Ramos de Souza  - 8º
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Márcio e Marcela

Marcela é uma menina de 17 anos que mora no Rio de Janeiro é filha 

de empresários e tem um melhor amigo chamado Márcio que mora na 

mesma rua e estuda na mesma escola que ela ambos têm 17 anos, seus 

pais são donos da mercearia da cidade. Marcela e Márcio são melhores 

amigos há muito tempo, suas famílias são muito amigas, então, sempre 

estão juntos e cresceram como irmãos.

Um certo dia, eles estavam no shopping e Márcio comentou com sua 

amiga que sua família estava passando, por dificuldades e seus pais 

tiveram que vender a mercearia, e ele começou a trabalhar, mas o dinheiro 

era pouco para as despesas, com isso, Marcela ficou tocada, sensibilizada 

com a história de seu melhor amigo e resolveu ajudá-lo.

Marcela entrou em casa com várias ideias para ajudar seu amigo, 

então, naquele dia resolveu conversar com seus pais para que ajudassem 

também e seus pais aceitaram e com isso seria uma surpresa. Eles 

compraram a mercearia e reformaram tudo e deram de presente por 

todos esses anos de amizade para a família de Márcio e ajudaram com as 

despesas e continuaram ajudando sempre e com o alcance da empresa 

eles tiveram várias clientes.

    Não passaram mais necessidades nem em casa e nem com a 

mercearia e Márcio agradeceu a Marcela e sua família e conversou com 

sua amiga e falou que gostava de Marcela e que era apaixonado por ela 

que também confessou que gostava dele e é apaixonada pelo seu melhor 

amigo. Então, depois de tudo isso, eles se beijaram e foram para casa dela 

almoçar, e as duas famílias, e Marcela e Márcio viveram todos Unidos, 

juntos e felizes em paz, alegria e amor sempre.

Luana Bianchi Costa de Paiva - 8º
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Ninguém nasce preconceituoso
Passeando em um parque infantil com os meus cachorros, presenciei 

uma cena que mostrou muito bem a pureza e a inocência das crianças. 
Tinham duas crianças pequenas e uma delas utilizava uma cadeira de 
rodas e elas brincavam juntas sem perceber a diferença entre elas

Quando o menininho viu aquela menina de cadeira de rodas que não 
conseguia subir nos brinquedos, ele chegou para conversar e perguntou 
porque aquela menininha tão linda ficava sentada naquela cadeira e ela 
respondeu que não podia mexer suas pernas. Então, o menininho sugeriu 
que eles brincassem de babaloo (que é uma brincadeira com as mãos), 
quando a mãe da menininha viu aquilo ela ficou muito feliz, pois não era 
comum as pessoas a incluírem, mas a mãe do garotinho ficou muito brava, 
porque tinha levado-o para brincar e correr e ela não queria que ele ficasse 
sentado com uma menina cadeirante. 

Então, ela chegou nele e o chamou para ir embora, mas ele recusou, 
pois queria continuar brincando com sua nova amiga, mas sua mãe o 
puxou para o carro e ele ficou muito triste.

A menininha ficou triste por ele ter ido embora, mas comecei a 
refletir: Será que a gente faria o mesmo que o garotinho ou faríamos igual 
a mãe que julgou só por causa da condição de alguém?    

Mariah Alves Piazzalunga Fernandes - 8º 

A história de Roberto
Em Maringá, observei um homem que estava em situação de rua, 

com um único amigo, que era um vira-lata. Então, como eu estava fazendo 
um trabalho, perguntei ao homem, qual o motivo dele estar em situação 
de rua, nesse momento, ele começou a contar sua história. O nome dele é 
Roberto, nasceu em uma família de classe média e estava feliz com sua 
vida e sua família, mas um dia, seus pais começaram a brigar, para ele só foi 
uma discussão normal, porém com o passar dos dias, o pai começou a 
bater na mãe e ele sempre observava pela escada.

Com o passar dos anos, quando Roberto tinha 19 anos e estava 
voltando de uma festa com os amigos, ouviram um barulho muito alto 
vindo da sua casa, era seu pai apontando uma arma para mãe que estava 
caindo no chão. O seu pai havia atirado na sua mãe, ela sobreviveu, mas os 
seus pais não se separaram e as brigas continuaram não aguentando mais, 
saiu de sua casa e começou a sobreviver na rua, achando seu amigo vira-
lata no qual seu nome é Floquinho, pois se ficar limpo o pelo é branco 
como a neve, assim comprando pão com o dinheiro que ganha pedindo 
esmola ele sobrevive, achei tão triste a sua história que ajudei com R$ 
50,00 reais, Roberto ficou feliz e vive até hoje com seu amigo na rua. 

Miguel Peruzzi de Souza - 8º 
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Não é pouco

Era quase Natal, eu estava ansiosa para as festas de fim de ano, a 

caminho de uma loja para comprar os presentes para a data. Quando 

cheguei na loja, encontrei um homem, ele estava sentado à beira da calçada 

e aparentava estar com fome, medo, frio, confuso, desconfortável. Ele não 

estava sozinho. Ao seu lado havia um cachorro bem grande, mas não forte, 

porque tenho certeza que ele não comia há dias.

Claro, não gostaria de estar no lugar deles, deve ser difícil não saber 

para onde ir. Precisar de ajuda, mas ninguém se importar. Imagina passar 

as comemorações de fim de ano sozinho, sem comer, sem família. Ele não 

escolheu estar lá.

Me desliguei de meus pensamentos, e segui meu caminho. Era quase 

meio-dia e eu estava com muita fome. Quando estava pagando a conta, 

me dei conta de que eu estava sendo apenas mais uma entre as pessoas 

egoístas que passavam pelo moço e não se importavam. Resolvi ajudar. 

Comprei um prato de comida no restaurante, acho que dava para ele e 

para o seu cachorro. Quando entreguei a comida para ele, seu sorriso foi 

enorme. Fiquei encantada ao pensar que mesmo com uma coisa que 

parece pouco para a gente, é muito para ele.

Rafaela Tamie Tahara - 8º 

Um ato de bondade

Manuela sempre foi uma menina muito estudiosa e inteligente, por 

isso ia para a escola muito feliz. Todos os dias ela ia andando até a escola com 

a sua mãe. Certo dia, no caminho da escola, um homem em situação de rua 

parou Manuela e sua mãe pedindo dinheiro para se alimentar. Juliana, a 

mãe, olhou com desgosto para o homem, segurou a mão de sua filha com 

força e voltou a andar, mas Manuela ficou intrigada com aquela situação.

No meio do caminho, a menina perguntou a sua mãe porquê ela 

ignorou o moço. Juliana respondeu que para pessoas ''daquele tipo'' é 

melhor nem dar bola. Não satisfeita com a resposta, Manuela passou o resto 

do dia pensando no assunto. No dia seguinte, ela guardou R$2,00 para dar 

para o homem, junto de um pedido de desculpas pela atitude de sua mãe.

Nina Zúniga Bezerra - 8º A
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Situação precária 

Semana passada, comecei a trabalhar em uma escola na África, 

quando cheguei lá eu vi a escola, me deu um aperto no coração, pois eu vi 

como o estudo desse país é precário, os alunos estavam desnutridos e na 

sala tinha alunos de várias idades misturados.

Ontem, fiquei chocada com o que um aluno me perguntou, ele queria 

levar a merenda da escola para a casa, porque seus pais não tinham o que 

comer e estavam ficando doentes. Com certeza falei que podia, e fiquei 

pensando que muitos alunos da escola passavam pelo mesmo problema.

A situação trouxe para mim várias reflexões e senti a necessidade de 

criar uma ONG para arrecadar e distribuir comidas para os alunos levarem 

para casa, pois eu realmente tive a experiência de presenciar isso, 

conseguir me colocar no lugar do outro, e aquele aluno que me perguntou 

se podia levar comida para seus pais fez com que eu realmente soubesse 

como é viver nessa situação.

Sylvia Cherba Consalter - 8º
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Joaninha não morde

Quando eu era mais nova, e tinha oito anos, eu não sei porque, mas 

sempre haviam joaninhas na janela. Para outras pessoas isso seria uma 

benção, mas não para mim, que era totalmente aterrorizada por elas, 

assim como por borboletas, o medo prevalecia. 

A minha irmã mais velha amava esses bichinhos, ela tinha uma 

casinha de joaninhas, e dava comida para elas, dava água, como um 

paraíso de joaninhas. Ela sempre tentava me fazer socializar com as 

joaninhas, como colocá-las em meu braço, na minha mão, mas nunca dava 

certo, porque eu morria de medo. 

Um dia, tomada de coragem, fui sozinha ver a casinha de joaninhas, e 

veio uma lá, dentre as três que lá habitam.  Eram como filhas, e uma delas 

estava lá, bonita, colorida, assustadora.  Abri a casinha delas e a joaninha 

subiu no meu braço, e estava correndo em direção ao meu ombro, para 

descansar em minha cabeça, para meu terror.

Fiquei apavorada, muito apavorada. Abri a janela, e virei meu braço 

de ponta cabeça, na esperança de que ela descesse, e ela desceu. Fechei a 

janela, mas fiquei com dó e abri para ela voltar. Vai entender!

No outro dia minha irmã percebeu que uma joaninha estava 

faltando, e ficou triste porque a perdeu. Queria saber como isso 

aconteceu, mas eu nunca contei para ela.

Alexia Maria da Silva Panaro - 9º

A Viagem Maluca

Há dez anos, eu estava em viagem com minha mãe, meu tio e minha 

avó para Balneário Camboriú.

A ida da viagem correu tudo bem. Fomos para a casa de uma tia. 

Logo no primeiro dia, minha avó quebrou uma mesinha de vidro que 

se localizava no centro da sala. No segundo dia nós fomos à praia, como eu 

era muito pequeno, tinha mais ou menos três, quatro anos de idade não 

me deixaram entrar no mar sozinho, minha avó entrou comigo. 

Estávamos lá brincando até que uma hora alguma coisa aconteceu que ela 

se distraiu, e eu, sem perceber, pulei e acabei acertando-a no queixo, pois 

estava com meu braço levantado, acabei quebrando um dente dela.
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Mais tarde meu tio foi pesquisar no Google para ver o que fazer 
mediante aquela situação, quando nos demos conta, ele estava 
pesquisando sobre como colar dentinho de leite, repito minha avó tinha 
cinquenta e poucos anos e meu tio pesquisando como colar dentinho de 
leite, caímos na gargalhada.

Mais tarde minha mãe foi aprontar as coisas para eu tomar banho. 
Até ai tudo bem, só que não. No banheiro ela se deparou com uma esponja 
verde, literalmente verde de tanto musgo que tinha, minha mãe jogou 
fora, era a esponja que minha tia mais usava.

Para finalizar a viagem, voltamos à noite e meu tio se perdeu, minha 
mãe acordou com umas luzes, quando ela foi ver estávamos em frente ao 
Jardim Botânico em Curitiba, minha mãe falou:

-- Estamos no caminho errado. Meu tio responde:

-- Não! não! estamos no caminho certo. Então como já era tarde 
minha mãe voltou a dormir, fomos parar na divisa do estado de São Paulo 
com o Paraná, aí neste ponto meu tio parou para perguntar e voltamos 
para casa.

Em resumo essa viagem foi muito louca e divertida, pena que não 
tivemos outra assim.

Arthur Emanuel Franco Soares - 9º

A pandemia e a obesidade

O excesso de peso chegou com o isolamento social. Nossa saúde 
ficou em risco. Isso porque deixamos de nos movimentar e ficamos mais 
ociosos e a falta de rotina nos deixou com uma alimentação irregular 
dando lugar a obesidade. 

Estatísticas apontam que mulheres são mais acometidas que os 
homens. Os hábitos alimentares das famílias também saíram de uma rotina 
saudável: comer em frente à TV, comer salgadinho, macarrão instantâneo, 
biscoitos ao invés de frutas e legumes. Esses alimentos com pouca qualidade 
nutricional desencadearam sérios problemas de saúde: como acúmulo de 
gordura, aumento de doenças crônicas, hipertensão, diabetes... 

   É importante saber que se o retorno à rotina com calma, a volta às 
atividades físicas diárias e se alimentar corretamente, os problemas de 
obesidade serão resolvidos.

Arthur Tonin Fabricio dos Santos - 9º
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Dez reais

Há dois meses, eu tinha saído para o shopping com meu amigo, havia 
comprado uma camiseta, e tinha me restado apenas uma nota de cem 
reais comigo. 

Estávamos atravessando a rua quando um grupo de três pessoas, 
prováveis moradores de rua, pararam-me e perguntaram se eu tinha 
algum trocado, respondi que só estava com uma nota de cem, então um 
deles ficou com a gente procurando alguma loja para trocar o dinheiro.

 Andamos por uns dois quilômetros. No meio do caminho, nos 
deparamos com uma bela mulher, e esse homem começou a fazer 
comentários abusivos, coisas desprezíveis, fiquei com muita raiva dele. 

Ao voltar para casa, pensei: “como é triste essa situação de assédio, 
tanto para mulher, quanto para homens”. E isso me deixou com a 
consciência muito pesada, pois queria fazer mais por essas pessoas, como 
que humanos conseguem fazer coisas desse tipo, tão repugnante. 

No fim do dia eu percebi que eu tinha perdido 10 reais.

Caio Augusto Pillonetto Consalter - 9º

O vendedor de balas

Semana passada, eu estava andando em uma avenida movimentada 
no centro da cidade quando avistei um vendedor de rua. O homem vestia 
roupas simples e vendia suas balas para comprar apenas o necessário para 
sua sobrevivência. No local, passavam muitas pessoas que tinham acabado 
de sair do trabalho e que viviam na correria do dia a dia, por isso, o vendedor 
passava despercebido por todos. Ele parecia cada vez mais preocupado se 
conseguiria vender suas balas à alguém, pois precisava do dinheiro.

“Quantas vezes esse homem passou despercebido por tantas outras 
pessoas? Será que ainda tem alguma pessoa que se preocupa com o outro 
ou será que todos foram contaminados pela maldade humana?” 
Perguntei-me.

As pessoas estão cada vez mais envolvidas em sua louca rotina que 
se esqueceram de enxergar o próximo. Ou até mesmo seu egoísmo fez 
com que ninguém se preocupasse com o outro.

Quantas vezes o egoísmo das pessoas fez com que o vendedor 
passasse fome ou deixasse de alimentar seus familiares? Estamos 
rodeados de situações em que poderíamos fazer algo, mas preferimos 
não enxergar esse momentos. 

Camila Miguel Brustolin da Silva - 9º
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O (des) mascarado

Era um dia como qualquer outro, estava trabalhando na loja que 

havia acabado de abrir pela primeira vez nos últimos meses graças a 

pandemia que aterrorizava o mundo. Era estranho estar de volta e vendo 

todos utilizando o álcool em gel e máscaras, mas me acostumei 

rapidamente.

Passadas algumas horas, uma mulher entrou na loja. Não tinha 

máscara, não tinha porta álcool em gel, não parecia nem ter um lencinho 

no bolso, e simplesmente pediu uma camiseta.

Rapidamente eu a disse que não poderíamos servir um cliente sem 

máscara por causa do novo decreto governamental, mas antes que eu 

pudesse terminar ela retrucou. "Ah, não vai me dizer que acredita mesmo 

nessas coisas né? É cada loja que não me serve só porque sigo meus 

direitos de me vestir como quero"

Fiquei chocado, e depois de um pouco de insistência, ela saiu, porém 

eu ainda não consegui completamente compreender o que havia 

acontecido. Ela não via as notícias? Não percebia os cartazes espalhados 

por todo lugar? Não se sentia sozinha vendo todos os outros respeitando 

as novas leis? Não tinha como, informações sobre o COVID estavam para 

todo e qualquer lado.

Eu costumava a questionar como o número de mortos crescia mais e 

mais todo dia, mesmo com todas as medidas de segurança. Porém depois 

daquele encontro comecei a pensar... e se tivesse mais pessoas como ela? 

Pessoas que não respeitam as regras de segurança simplesmente porque 

não querem. 

Mesmo depois de tanto tempo para refletir, não consegui achar a 

razão por que alguns colocam a vida de outros em risco simplesmente por 

recusam a tomar os cuidados necessários.

Enzo Valle Duarte - 9º
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A viagem mais longa do mundo

Há um ano eu fui fazer uma viagem com a minha família, estávamos 
planejando ir para Cachoeiro do Campo que fica em Minas Gerais. Então 
fomos nós preparar, alugamos um carro com um porta-malas gigante, 
compramos comida para comer no carro e arrumamos as malas que 
parecia que a gente iria passar um ano, mas foram só duas semanas.                       

Entramos no carro para partir, mas eu estava um pouco desanimado por 
ser uma viagem de vinte horas. Partimos. Morrendo de sono, meu pai não 
aguentava mais dirigir, fomos passar uma noite em um hotel no Rio de Janeiro.

Acordamos e continuamos a viagem e depois de duas horas 
chegamos a casa da minha tia, fizemos essa viagem para ver a minha avó e 
meu avô que estavam cuidando da casa até os meus tios voltar do Japão. 
Nessas duas semanas fizemos muita coisa lá, desde assistirmos séries, até 
conhecermos o lugar todo cheio de montes e cascatas.

Ao voltarmos para casa, mais vinte horas passadas dentro do carro, 
um olhando para o outro e meu pai, atento à estrada. Enfim chegamos.

No dia seguinte eu percebi que mesmo passando muito tempo no 
carro foi muito legal.

Gabriel Clemente Miyamoto - 9º

À primeira vista 

Numa tarde nublada e fria de segunda-feira, aguardava num banco 
de madeira escura no parque arborizado e fresco da cidade, meu 
transporte chegar. Aproveitando o clima e o silêncio do lugar, peguei meu 
livro e retomei a leitura. Assim como eu, percebi que havia um menino 
adolescente também lendo um livro. O garoto era magricela, de cabelos 
claros e óculos de grau redondos de armação dourada.

Continuava minha leitura até começar a ouvir comentários sobre o rapaz.

-- Nossa, quem lê em pleno século XXI? Que nerd! - Desdenhou um 
ciclista que pedalava na ciclovia ao lado da praça.

-- Por que ele está lendo? É loiro, com certeza é burro! - Riu uma 
mulher com sacolas de mercado na mão.

-- Que CDF! - Falou um valentão ao passar na rua com seus amigos.

-- Nossa, meninos leem livros? Isso não é coisa de menina? - 
Questionou uma senhora junto com um grupo de idosos voltando da feira. 
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Aquilo fora a gota d'água dentre todos aqueles estereótipos 
direcionados ao rapaz. Por que? Apenas qual é o sentido desses 
estereótipos? Apenas pelas características físicas podemos determinar 
como e o que uma pessoa é? 

Parem, quero gritar, apenas parem. Parem de julgar uma pessoa só 
pelo seu tom de cabelo, seu gênero, seus adereços e jeito de ser. Acabem 
com todos esses e todos os outros estereótipos. 

Não julgue, não tome decisões pela aparência. Apenas não. 

Meus pensamentos são interrompidos pelo barulho do motor do 
meu carro que havia chamado. Fecho meu livro e o coloco dentro da 
minha mochila bordô. Dou uma última olhada no garoto e me pergunto se 
ele ouvira algum dos comentários desagradáveis. 

Eu espero que não. Como leitora, já ouvi frases estereotipadas como 
essas, e por isso, sei o quão desconfortável isso é.

Entro no carro e me perco nos meus pensamentos novamente no 
caminho de volta para casa.

Gabriela Satie Uemura - 9º

O show

Em 2018 me apaixonei por um grupo musical, eles começaram a ficar 

famosos e minhas amigas também adoraram. Sempre que o grupo 

lançava música nova a gente pirava, chorava, era uma loucura

Eles sempre se apresentavam aqui no Brasil, mas só em São Paulo e 

Rio de Janeiro. Um dia anunciaram que iriam fazer uma tour em várias 

cidades brasileiras e uma delas era Curitiba.  O local mais perto para 

podermos vê-los, todas surtaram. No dia que abriu a venda dos ingressos, 

nós estávamos no colégio e nossas mães fazendo de tudo para poder 

compra-los e conseguiram.

Ao todo éramos em seis meninas. Três, incluindo eu e mais duas 

amigas fomos com a minha mãe de avião, as outras foram juntas de outra 

forma. 

No dia do show, 22 de Novembro de 2019, fomos para o colégio, 

fizemos duas provas e depois cada uma foi para sua própria casa arrumar 

para viagem. O show começava 21h, nós embarcamos às17h e chegamos 

em Curitiba às 18h.
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Fomos para um hotel, deixamos nossas coisas e partimos voando 
para o show, para não perder tempo na fila de entrada. Depois que nós 
entramos, foi tudo o um sonho muito lindo. Chorei, gritei, cantei, foi um 
dos melhores dias da minha vida.

Mesmo hoje em dia eu não escutar mais o grupo, sou muito grata por 
todas as experiências que eles me proporcionaram. Eu viajei de avião pela 
primeira vez e junto com as minhas amigas. Eles fizeram com que a minha 
paixão pela dança reaparecesse e desde então eu faço aulas de dança.

Giovana Montelares Moreira dos Santos - 9º

Família
Eu estava voltando da escola hoje, ao meio dia, quando parei em um 

semáforo. Estava bem próximo e então consegui ver uma família, 
aparentemente indígena, sentada no canteiro da avenida. Logo as 
crianças, de uns cinco até uns treze anos, começaram a vir em direção aos 
carros enquanto os pais ficavam sentados no canteiro. Eram muitas 
crianças para uma família só, umas nove. Um deles veio em minha direção 
para pedir, era um menino de uns nove anos, cabelo liso, preto e longo, 
meio moreno, eu dei cinquenta centavos que estavam no caro, ele 
agradeceu e foi pedir para outro.

Eu cheguei em casa, mas não conseguia para de pensar na cena, 
como um casal tão pobre tem tantos filhos sendo que não conseguem 
sustentar a si mesmos? Por que eles não usaram contraceptivos grátis que 
o governo disponibiliza? Eles não pensaram no futuro daquelas crianças? 
Eles esperam que os filhos não tenham uma vida miserável vindo daquela 
condição? Eu fiquei bravo com os pais, mas com um pouco pena, eles não 
mereciam estar em uma situação assim. Mas eu fiquei com pena mesmo 
foram das crianças que vão crescer e ser tão ou mais pobres que seus pais.

À tarde eu saí de casa novamente para fazer o meu curso de inglês, 
parei na mesma avenida e a família ainda estava lá, dessa vez quem veio 
pedir foi uma menina de uns treze anos, aparentemente a mais velha. Eu a 
olhei vindo e não queria acreditar, ela estava com uma barriga bem grande 
e desproporcional ao resto do corpo, ela pediu e eu recusei, uma vez que já 
tinha ajudado antes. 

Eu cheguei no curso e fiquei pensativo sobre aquela situação, como 
uma adolescente vai ter maturidade e dinheiro para cuidar de um bebê? 
imagine uma adolescente em trabalho de parto, não, nem imagine. 

Gustavo Henrique Soares - 9º
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Assédio

Há um ano uma menina da minha sala me acusou de assédio. Foi uma 

situação constrangedora para mim e acredito para ela.

Dizia que eu havia insinuado sobre a beleza do corpo dela, sendo que 

não falei nada, mesmo sendo isso uma verdade absoluta. Será que estava 

chamando minha atenção? Tenho dificuldade de entender essas 

linguagens. O medo de ser mal compreendido em relação aos nossos 

amigos comuns tomou conta de meu ser. Acabei ficando com raiva dela, o 

que durou pouco.

Passado algum tempo, tornamo-nos amigos, entretanto eu e ela 

nunca mais tocamos no assunto. Pode isso?!

Henrique Manini Remundini - 9º

Tema

Outubro de 2021, pandemia, semana de volta obrigatória às aulas 

presenciais. Sexta-feira tranquila, início de fim de semana, todo mundo 

esperando dar meio-dia e ficar livre; só saio daqui às seis da tarde.

Última aula antes do almoço é de redação, hoje o gênero é crônica. 

Falar sobre o cotidiano, promover uma reflexão a partir de uma 

observação e pá, mó difícil. Não faço nada empolgante. Dá pra falar sobre 

como derrubaram a cesta só na bolada, não passa de cinco linhas. Sobre 

chegar quase duas horas antes do teste começar, mas que clímax tem 

nisso? Sobre as centenas de milhares de vezes que eu venci João em algum 

jogo, mas ia pegar mal pra ele.

Show! Quase uma hora de aula e ainda tô nessa, não sabia que achar 

um tema era tão difícil assim… Tá bom, até que sabia sim. É bem comum 

até, odeio quando isso acontece, às vezes ficamos tão presos e 

preocupados em achar algo pra falar, que a única solução é essa -  escrever 

sobre não ter o que escrever. 

Até que me livrei bem dessa.

Ian Poletto Lugli - 9º
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Veja através dos olhos do próximo

Era dia 29 de Março, uma manhã fria, escura. Desci as escadas e fui 

direto para o quarto, era um dia de festa, todos estavam felizes, quero 

dizer, eram pra estar. Tiveram várias brigas, foram ouvidos muitos gritos 

antes do silêncio, um silêncio ensurdecedor que tomara conta da casa, por 

muito tempo se manteve assim, até que se pudesse ouvir algo de novo, 

dessa vez, eram sirenes.

Mas como chegaram a esse ponto? Até hoje não sei dizer direito, mas 

tentarei explicar tudo a você, meu leitor.

Ela era uma mulher solitária, sem muitos a sua volta, devido, talvez, 

às suas frequentes crises de raiva. Tinha uma rotina cansativa que se 

baseava em apenas duas palavras: trabalho e casa, a solidão era grande e a 

perseguia como um cachorrinho, queria atenção, ou melhor, necessitava 

de atenção. Essa necessidade a levava a fazer coisas extremas, coisas que 

lentamente a matavam por dentro.

Naquela manhã de domingo, ela só transmitiu tudo aquilo que 

sentia, transformou aquele “cachorrinho” num monstro, precisa acabar 

com aquela dor.

Como uma roupa, ela foi pendurada, leve como pena, balançava com 

o vento, infelizmente não pode desfrutar da boa brisa, seus pulmões 

estavam sufocados, ninguém podia fazê-la respirar novamente, em sua 

cabeça só se passava uma coisa, arrependimento, mas não adiantou, era 

tarde demais. Foi levada para longe, nunca mais foi vista, nunca mais 

voltou, sua dor sumiu, ou melhor, se foi junto a ela, deixando apenas eles: 

pele e osso. 

Depressão não é brincadeira, cuide de quem está perto de você.

Iasmim Granzotto dos Santos - 9º
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Regional

O ano era 2018, eu treinava GR todos os dias da semana das 14h às 18h. 
Era bem cansativo, mas não posso negar que eu gostava, e gostava muito. 

Nesse ano eu e meu conjunto fomos competir o regional em Porto 
Alegre. Eu e minhas amigas ficamos muito animadas para viajar juntas, até 
sorteio de lugares no ônibus fizemos. Imagina para decidirmos os quartos! 
Tudo muito divertido.

Ficamos uma semana fora, e até fomos passear em Gramado, foi 
incrível. No dia mais esperado, o dia da competição, treinamos bastante 
desde às 7h da manhã para competir no final da tarde. Ao chegar a hora da 
apresentação, eu estava tão ansiosa que sentia meu coração sair pela boca. 

Quando terminamos de passar a série, saímos de quadra pulando de 
alegria, eu me lembro muito bem da emoção que senti. Pulei no colo da 
minha técnica para comemorar, foi inesquecível. 

No fim do dia, a tão esperada premiação chegou, ganhamos o 3° lugar 
dos oito conjuntos. Fomos classificadas para o nacional. Pense, leitor, em 
nossa alegria! Nessa hora esquecemos de qualquer dor e sofrimento nos 
treinos, como diz o poeta “tudo vale a pena se a alma não é pequena”.

Ao retornarmos nossa rotina continuou, treino, treino e mais treino.

Isabela Dutra de Souza - 9º

O dia em que eu conheci a realeza lacostada

Naquele dia acordei com a notícia que eu viajaria para o Rio de 
Janeiro, então já levantei da cama rapidamente e fui arrumar minhas 
coisas para a viagem.

No aeroporto, como tínhamos chegado cedo, estávamos esperando 
e caímos no sono, quase perdemos o voo por conta disso, mas felizmente 
uma moça nos viu com o bilhete da viagem nas mãos e nos acordou, pois já 
havia começado o embarque no avião. Quando a aeronave estava perto 
de pousar, sofremos uma turbulência, logo passou, e chegamos seguros 
ao Rio de Janeiro.

Já no hotel em que ficaríamos hospedados, meus pais foram marcar 
check-in, enquanto eu fui à casa de um amigo que conheci há muito tempo 
através da internet. Ele havia dito que tinha uma "surpresa" para mim.
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Nem imaginava o que era. Quando cheguei lá, ele me entregou dois 

ingressos para um show do "MD chefe" que iria acontecer naquele fim de 

semana, um para mim, e o outro para ele.

O tão esperado dia do show chegou, então liguei para o meu amigo e 

combinei com ele o horário que iríamos nos encontrar, para o evento. 

Tudo certo, na longa fila para entrar, meu amigo recebeu uma ligação de 

um colega que nos colocou no camarim da "realeza lacostada", vulgo "MD 

Chefe", e assim aconteceu, fomos para o camarim dele, conversamos e 

tiramos muitas fotos. O show foi uma maravilha. 

João Felipe Silva Berbert - 9º

Leitores

Estávamos correndo o mais rápido possível. Caçadores estavam 

atrás de nós, tentando nos pegar. Eles lançam uma fumaça, que faz com 

que eu não sinta mais o meu poder dentro de mim. Mas isso não me 

impede de continuar correndo. Somos feéricos, mesmo sem nossos 

poderes ainda somos mais rápidos. Estávamos quase chegando no chalé, 

onde estaríamos protegidos, quando escuto minha mãe me chamar.

Eu estava novamente no conforto do meu quarto, sentada na cama 

com o meu livro de fantasia na mão. É tão impressionante e incrível a 

capacidade que um leitor possui de se tele transportar completamente 

para mundos paralelos, onde existem coisas que são impossíveis de existir 

na realidade, como a magia por exemplo. Leitores já viveram tantas 

experiências, não diretamente, é claro. Nós podemos “entrar” no livro. 

Sentimos que fazemos parte da história, que somos os protagonistas e 

estamos vivendo suas aventuras.

E, como dizia George R.R. Martin: “Um leitor vive mil vidas antes de 

morrer, enquanto o homem que nunca lê vive apenas uma”.

Laleska Calixto - 9º
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Pandemix

Em março de 2020, a coordenadora do colégio avisou que teríamos 
que ficar duas semanas em casa por causa do vírus da COVID-19 que há 
algum tempo havia sido descoberto, e acabara de “chegar” na minha 
cidade, Maringá.

Para mim, uma adolescente que gosta de assistir filme até altas horas 
da madrugada e dormir até o meio-dia, quinze dias sem aula não é nada 
mal, mas como tudo tem prós e contras, depois de alguns dias trancada 
em casa, fazendo as mesmas coisas e assistindo às mesmas notícias na 
televisão e na internet, as paranoias e as crises de existência começam a 
aparecer e um misto de emoções contaminava todo o meu coração.

A felicidade de não ter tarefas, trabalhos e provas toda semana era 
grande, mas depois de “comemorar” mais cinco minutos, a tristeza de 
ficar sem ver meus amigos ou sequer outras pessoas a não ser minha mãe, 
tomava conta dos meus pensamentos. O medo e angústia de perder a 
família ou amigos e não ter conseguido me despedir era um dos principais 
sentimentos, e da mesma forma que muitas pessoas ainda pensam nisso, 
eu também penso a toda notícia lida na internet sore o assunto.

Laura Sayuri Utumi Bezerra - 9º

O meu vício

Hoje eu acordei e fui para a escola. Estava muito cansada na aula e 
lembrei do que fiz na noite anterior, fiquei mexendo no celular e isso está 
me afetando negativamente. 

Esse aparelho é muito tentador, a vontade de olhar em cada toque 
recebido de mensagem e compartilhar assuntos variados com pessoas 
variadas parece vício. Acho que é vício!

Passo 75% do meu dia usando eletrônicos, isso afeta a minha relação 
com a minha família, afeta meus estudos, afeta minha vida! Será que isso 
acontece somente comigo? Claro que não, então porque largá-lo.

Logo vem a realidade, a tela dos aparelhos me dá enxaqueca pelo fato 
daquela luz forçar a minha vista, já tive problemas médicos por conta disso. 

Realmente preciso passar menos tempo conectada. Remédio para 
isso? Quem sabe disciplina e força de vontade. Vou conseguir!

Letícia Dinardi da Silva Maciel - 9º
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Nem tudo é o que parece ser

Bem, desde sempre eu e minhas amigas achamos que certos 
professores, amigos e até mesmo conhecidos são algo que eles não 
demonstram.

Vou dar exemplo de três pessoas, mas sem citar nomes. A primeira é 
alguém "próxima" de nós, achávamos que ela era LGBT por conta de sua 
aparência e jeito, mas por redes sociais descobrimos que não.

A segunda pessoa não é tão próxima já que não a vemos muito, mas 
da mesma forma tínhamos a mesma dúvida em saber se ela era LGBT, mas 
da mesma forma descobrimos que não.

A terceira e última pessoa não é alguém próximo, mas de qualquer 
forma temos uma curiosidade e mesmo não tendo nada confirmado 
descobrimos que ela tem duas filhas.

O final de tudo é que mesmo as pessoas tendo um estereótipo ela 
pode não ser aquilo que aparenta.

Lucas Coelho Freitas - 9º

Como Tudo Inuencia Tudo

Às vezes eu fico pensando sobre uma coisa. Uma coisa complexa, 
existencial, que me faz refletir sobre o sentido. O sentido de tudo. 

Uma vez, deitada em minha cama, cheguei à conclusão de que o tudo 
influencia um todo. Cada coisa que fazemos, por mais simples que pareça, 
pode mudar tudo. Vou exemplificar com um acontecimento pessoal, se eu 
não tivesse me mudado de cidade tudo iria ser diferente, mas não apenas na 
minha vida, na vida de todos que estão relacionados a mim hoje em dia ou que 
já foram relacionados, talvez não a vida inteira dessas pessoas, mas talvez não 
seria igual. E como eu influencio a vida delas, as pessoas relacionadas a mim 
também influenciam a minha existência com as suas decisões. 

Com base em tudo isso eu constantemente me pergunto se devo 
pensar antes de fazer qualquer coisa ou simplesmente ir fazendo e ver o 
que acontece, apenas deixar acontecer. Eu sinto que se eu não tivesse 
feito certa coisa anos atrás, eu não estaria onde estou no agora, e nem 
seria a mesma pessoa do agora. 

Eu não acredito em destino, acredito que nós, apenas nós 
influenciamos um todo. Sinto que tudo é tão temporário, tão fluido, tudo 
é um cheio de "talvezes".

Ludmila Guglielmetti da Silva - 9º
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Um dia confuso

Eu estava andando para a escola como todos os dias, mas no meio do 

caminho eu olhei para ela e estava fechada logo eu peguei meu celular 

para olhar o dia, mas estava sem bateria, então eu perguntei para uma 

pessoa que estava correndo na rua.

- Moço que dia é hoje?

- Dia 23 - ele gritou correndo.

Voltei, para minha casa e coloquei o celular para carregar. Confuso 

com situação, liguei meu celular correndo com ele no 1% de bateria na 

velocidade da luz chamei meu pai, para uma ligação quando coloquei meu 

celular no ouvido ele desligou sai de casa atrás de alguém só vi uma pessoa 

bem longe comecei a correr muito rápido, afobado perguntei:

- Dia 23, segunda-feira, feriado.

Cansado, voltei para minha casa.

Luiz Felipe dos Passos Esperança - 9º

A viagem para a lua 

Acordei com a notícia que iria conhecer a lua, depois de tanta espera 

por esse momento. Sai da cama às pressas, tropeçando em tudo que havia 

na minha frente, enquanto gritava alegremente. Minha irmã Ayla, entrou 

no quarto assustada e logo se animou junto, ao saber o motivo.

A viagem aconteceria em algumas semanas, mas, ansiosa como sou, 

comecei a arrumar as malas e ver vídeos de como era viajar para a lua. 

Depois de um longo dia, acabe dormindo vendo as passagens, acordando 

no outra dia mais animada que tudo. Desci para a cozinha para perguntar 

para Ayla se ela poderia me levar ao aeroporto no dia. E ela respondeu 

confusa:

-Tá doida? Vai viajar para onde? 

Fiquei paralisada. Como ela não lembrava da viagem? 

Só depois caiu a ficha que a viagem era apenas um sonho.

Maria Eduarda Anile dos Santos Vidotti - 9º
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O assalto

Quando eu era menor, ocorreu um momento em minha vida que 
me fez bem e mal. Se me lembro bem foi antes de eu ganhar o meu 
cachorro o Apolo. 

Estava eu voltando para casa ao término da escola quando de 
repente chega um cara e me pergunta qual era a hora. Muito inocente, eu 
tirei o celular do bolso e falei a hora para o homem.  Mal sabia eu que 
quando terminasse de falar ele puxaria o celular da minha mão e fugiria.

Óbvio que como alguém que nunca foi assaltado antes, fiquei 
muito assustado, pois nunca tinha me deparado com nada dessa real 
"face" do mundo.

Mas mesmo passando por esse problema achei muito construtivo 
para minha pessoa, pois no começo me perguntei -  "Porque eu?" -  mas 
agora falo que bom "que fui eu", pois tive muita sorte de sair ileso do 
assalto, agora estou bem mais "esperto" nas ruas e percebi que fiquei 
mais triste com o fato de ele ter roubado o celular que me deram de 
presente do que o roubo em si.

Acho que foi um aprendizado muito importante mesmo eu tendo 
sofrido, pois, às vezes, temos que aprender com as dores, em vez de só 
tentar esquecê-las.

Matheus Luiz Barbosa Miranda - 9º

Realidade e cção

A garota chegou na escola e como de costume sentou-se em seu 
lugar. Uma aluna da classe se aproximou dela e começou a zombá-la. Seu 
grupo de amigos entrou na onda. Assim as perturbações começaram. 

Cansada de toda a situação em que vivia, de todos os problemas que 
enfrentava, a garota pensou que ninguém se importaria com sua partida. 

No dia seguinte, como de costume, ela chegou na escola e se sentou 
em seu lugar. A zombaria começou, mal sabiam que era a última.

Após uma semana a garota subiu até o alto de um prédio e se jogou. 
O acontecimento causou muita comoção na cidade. A notícia chegou até a 
escola. A menina que havia começado tudo chorou.

De repente um gritou longe: “O almoço está pronto”. Era minha mãe 
me chamando, fechei o livro indignada por saber que essa realidade 
ocorre todos os dias.

Natália Calixto Balduíno - 9º
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Amor de verão 

Vamos para a praia minha – minha mãe disse. É costume da minha 

família, todos os anos vamos para alguma praia, dessa vez escolhemos 

Balneário de Camboriú, uma praia não muito longe.

 Chegamos muito animados e logo fomos para a praia. Como o calor 

era imenso logo entrei no mar, estava muito divertido. Quando percebo 

uma onda enorme vindo na minha direção, sou engolida por ela e bato em 

uma pessoa, abro meus olhos, é uma menina que estava meio 

desnorteada aparentemente também enfrentou a onda, reparo em seu 

rosto avermelhado provavelmente por causa do sol, em sua pele há 

sardas, cabelos pretos, e brilhantes olhos azuis. Quando me vê, abre um 

sorriso envergonhado e pede desculpas, minha pele começa a queimar 

por causa do nervosismo, devo estar toda corada - pensava comigo, após 

isso começamos a conversar. Ela era muito legal, passamos a tarde inteira 

juntas, quando vi já estava noite, antes de me despedir ela dá a ideia de nos 

encontrarmos à noite no mesmo local.

Cheguei, estava com um vestido leve, sentindo o vento bater em 

meus cabelos e um frio surge em minha barriga, me aproximava enquanto 

ela acenava e corria na minha direção. Estávamos caminhando quando 

sinto nossas mãos se entrelaçarem. Sua mão estava fria, provavelmente 

estava nervosa. Sorrio tentando acalmá-la, momentos depois ela dá a 

ideia de nos sentarmos na areia e aproveitarmos a noite, quando percebo 

seu rosto se aproxima do meu, sinto sua respiração acelerada e junto 

nossos lábios. Os dias se passaram e não nos separamos em nenhum 

momento, mas infelizmente nada é para sempre e chegou a hora de irmos 

para casa, como a tecnologia não era algo muito comum naquele tempo, 

não conseguimos manter contato.

Essa viagem aconteceu em 1971, quando eu tinha meus 16 anos e fui 

muito importante, pois pude olhar mais para mim, entender melhor meus 

sentimentos e lutar por eles. 

Natália Montelares Ferracioli - 9º
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Nada é por acaso 

Bom, em meados do ano passado (2020), uma amiga muito próxima 
resolveu “terminar” com a amizade, era algo que eu e muitas pessoas 
achamos que duraria por muitos anos.

Ela apenas, sem dar qualquer tipo de satisfação, resolveu parar de 
falar comigo. Tudo começou no início do ano, antes da pandemia chegar. 

Na escola ela estava estranha, meio que me ignorava e em casa não 
me mandava mais mensagem. Perguntei diversas vezes o que tinha 
acontecido, o que eu tinha feito e ela simplesmente dizia que estava tudo 
bem e que eu não tinha feito nada.  

Logo no começo da pandemia tudo piorou, ela passava horas sem 
me responder, e quando respondia era sempre curta e grossa. Isso levou a 
momentos em que ela já não me respondia mais e eu simplesmente desisti 
de correr atrás.

Com toda essa situação reforcei meu conceito de que as pessoas 
vêm para ficar e depois vão embora, o que nos mostra que nada é por 
acaso, e que muitas coisas vêm apenas para nos ensinar o que precisamos.

Nina Dias Brun - 9º

O lixo

Voltando da escola para casa, avistei um estranho jogando lixo pela 
janela do carro. Aquilo subiu o sangue de raiva.  Pensei comigo o quanto 
não valorizamos e cuidamos o suficiente do meio ambiente e como 
práticas como essa são comuns em nossa rotina. 

A poluição deixa o planeta cada vez mais frágil. Geleiras sendo 
destruídas espécies sendo extintas e poucas pessoas se preocupando 
com isso. Nosso planeta é uma obra de arte, com diversas paisagens para 
serem admiradas e com lugares de enorme beleza que podem 
simplesmente desaparecer por causa de uma “pequena”, mas 
destruidora atitude como essa.

Esse ato, tão comum entre alguns mal-educados, só tem uma 
explicação: falta de amor e empatia. Sensibilidade, nem fale, passou longe. 

Enquanto o cidadão não mudar seus hábitos, restará pouco do 
planeta para futuras gerações. 

Rafaela Ribeiro - 9º
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O paraíso ao meu lado 
Semana retrasada, no dia 09/10/21, eu fiz uma viagem para São Paulo. 

Fui visitar minha namorada, fiquei muito feliz ao vê-la. A saudade nem 
cabia mais no coração. O sorriso me contagiava, a alegria era tanta que eu 
parecia bobo.

Abracei-a e não queria soltar por nada neste mundo. A sensação foi 
tão boa que chorei. Eu me sentia em um paraíso, como se a voz dela fosse a 
melodia mais bela do mundo. 

Durante essa pandemia, nos falamos virtualmente todo dia e é meio 
triste ver a melhor pessoa do mundo do outro lado da tela e não poder 
tocá-la. Enquanto não podia vê-la pessoalmente, tentava me contentar 
com sua doce voz.

Foi a melhor viagem que já fiz, nunca vou me esquecer disso. E assim 
eu descobri que o melhor lugar do mundo, não é um lugar e sim estar ao 
lado da pessoa que você mais ama. Isso é o paraíso.

Rodrigo Schiavon - 9º

O cara na bicicleta
O ano era 2019, em janeiro virada de ano, estava eu e minha família 

em Santa Catarina, em uma praia, com algum amigos também. Como de 
costume, nós, jovens, íamos andar na praia à noite, estávamos em mais ou 
menos sete pessoas conversando descontraidamente. 

Chuviscava bem mansamente, mas continuamos andando, até que 
um cara de bicicleta começou a nos seguir. A maioria não tinha percebido.  
Somente os dois mais velhos do grupo viram algum perigo e disseram: 
"Gente está chovendo mais, vamos embora?!" 

Na mesma hora começamos a correr para o lado contrário da nossa 
casa, não demos importância porque achamos que íamos voltar a andar 
pela praia, mas o indivíduo apertou ou passo, ou seja, a pedalada. Nem nos 
passou pela cabeça que estávamos em maior número, e poderíamos 
reagir. Mas e se ele não estivesse sozinho?!

Acabamos saindo da praia, entramos em uma rua qualquer, não sabíamos 
onde estávamos ou para onde estávamos indo. Então, depois de tanto andar, 
quase a cidade inteira, achamos uma rua conhecida e nos localizamos, 
encontrarmos nossa casa. Depois disso nunca mais vimos o homem.

No dia seguinte ficamos meio paranoicos, qualquer pessoa em uma 
bicicleta nos parecia suspeita. 

O medo é uma sensação estranha, apareceu depois do fato. Não 
consegui sentir na hora porque a adrenalina não permitiu. 

Sophia Visioli - 9º
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Perseguidos

Em um dia normal durante a pandemia, estava eu e meu amigo 

jogando bola no quintal do prédio, até que ele chutou a bola e parou em 

um ferro que a furou, e para tentar resolver rápido eu e ele fomos numa 

borracharia que tem na avenida perto de casa. 

Quando estávamos chegando, passamos do lado de um homem com 

o olho muito vermelho e que estava falando sozinho, nos assustamos e 

seguimos meio longe dele. Deixamos a bola na borracharia e na hora de 

voltar passamos perto dele novamente. De repente ele se levantou e foi 

nos seguindo muito de perto.  Eu percebi e falei pro meu amigo “Esse cara 

tá atrás da gente”, então aceleramos o passo, ele também. Atravessamos 

a rua, ele também, saímos correndo, e ele correu atrás, por sorte o 

despistamos virando a esquina sem ele ver. 

Hoje quando nós lembramos, achamos muito engraçado, mas no dia 

foi desesperador. 

Com esse acontecimento, aprendemos a andar melhor na rua. 

Tiago de Moura Penteado - 9º
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Doghan: a origem

No inicio do universo, havia duas forças primordiais opostas e sem 

forma. Com o passar do tempo as duas formas se aproximaram e se 

chocaram uma com a outra. A força do choque foi tão grande que formou 

uma cúpula que as envolvia e foi chamada de Ovo Bellga.

O conflito dentro da cúpula era tão intenso que ela se rompeu, dando 

origem a dois seres opostos: Doghan e Nahgod.

No início, Doghan trabalhou criando estrelas, planetas e satélites. 

Enquanto Nahgod os fazia morrer e transformava-as em buracos negros. 

Doghan, após muito tempo de isolamento e solidão no vasto universo, 

decidiu que faria um novo planeta, porém um com condições 

extramentes específicas, que proporcionaram o surgimento e evolução 

da vida.

Doghan, vendo a evolução de todo o seu planeta, em especial a dos 

humanos, decidiu que daria início a uma civilização. A primeira cidade a ser 

criada pelo Deus foi denominada Astorga, e assim Doghan começa seu 

reinado na Terra. 

Dante Hauser dos Santos 

Luiza Montanher Graveno e 

Rafaela Mendes Feitoza 



O Deus da força

Era uma vez numa vila simples e pacata, um jovem morador que se 

chamava Luiz Panteão. Era um homem muito alto, forte, tinha exímias 

habilidades com saltos acrobáticos e atividades radicais. Ocasionalmente, 

ao final de uma missão, Doghan visitava a vila e era sempre bem recebido 

pelos moderadores. Todos faziam festas e banquetes para comemorar 

suas vitórias.

 Com o passar do tempo, Doghan se interessava cada vez mais em 

visitar a vila. Eles acabaram nutrindo uma amizade muito especial.

Quando Nahgod descobriu sobre essa amizade, ele fez de tudo para 

acabar com ela. Nahgod queria usar o pantaleão para enfraquecer o 

Doghan. Então, um dia, Nahgod chamou o Panteão para conversar.

Essa primeira conversa foi bem de boa. Depois de ver que o Panteão 

não iria ceder, continuou provocado e sabotando a relação. Um dia, 

Doghan teve que sair da vila para uma missão, deixando o Panteão 

sozinho, com isso o Nahgod aproveitou o momento para persuadi-lo 

Panteão novamente. Panteão ganha e é nomeado Deus da Força, pois 

resistiu todas as manipulações e lutas contra o Nahgod.

Lia Cristal Zúniga Bezerra 

Isabel Saori Wada e 

Pedro Beraldo Mateus Mantovani 

1º EM 
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Anhodg: O Mercenário

Certo dia, Doghan entrou em contato com o Anhodg, o maior e mais 

conhecido mercenário dos deuses, seja ele aliado de Doghan ou de 

Nahgod, Anhodg queria apenas faturar fazendo aquilo que sabia fazer de 

melhor. Doghan decidiu encontrar com o mercenário na sorveteria de 

Astorga, um lugar comum para encontro de “negócios”, Doghan, então, 

com tom de seriedade propôs um negócio. Doghan queria que Anhodg 

matasse o Super Xandas, um dos grandes fiéis seguidores de Nahgod, 

para isso Anhodg teria o prazo de uma semana e receberia em troca, se 

fizesse seu trabalho direito, cerca de 1 milhão de óbulos. Anhodg aceitou o 

serviço e sabia que à partir deste momento sua semana seria totalmente 

atípica.

Quando Doghan pede um serviço pessoalmente, ele quer que um 

obstáculo suma sem deixar qualquer rastro, por isso que sua primeira 

opção foi pedir a Anhodg, Xandas não era um seguidor normal de Nahgod, 

ele é um dos mais fortes, ele é incansável, imparável, quando Xandas 

colocava algo na cabeça ele não pararia até conquistá-la, e ficava ainda 

mais impossível de lidar quando o próprio Nahgod pedia algo. Com isso 

em mente, Anhodg começou a investigar, ele precisava saber exatamente 

a rotina e agenda de Xandas para assim saber a melhor maneira de sumir 

com ele, porém com o prazo de uma semana isso seria quase impossível, 

mas cerca de 1 milhão de óbulos em jogo muita coisa se torna possível. 

Anhodg se infiltrou na última vila que seu alvo foi visto, e perguntou 

para muitos moradores o que eles sabiam sobre Xandas, não demorou 

muito para que o boato de que alguém estranho estava em busca de um 

dos seguidores de Nahgod, se espalhasse pela vila, logo foi adicionada a 

teoria de que esse alguém estranho foi mandado como espião de Doghan, 

foi assim, então, que Anhodg soube que já estava na hora de sair dali, ele já 

sabia o suficiente sobre seu alvo, precisava apenas buscar uma maneira de 

matá-lo. Um dia, Xandas estaria a caminho da sede de Nahgod para 

negócios, a perfeita ocasião para uma morte “acidental” como uma 

batida de carro. Sexta amanheceu com o céu coberto de nuvens escuras e 

a previsão era de tempestade durante a tarde até o dia seguinte, parecia 

que o tempo sabia o que estava para acontecer e parecia querer ajudar.
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Já em sua posição no meio das árvores, Anhodg esperava ver o carro 
de Xandas aparecer a qualquer momento, por mais que fosse fim de tarde 
o dia estava escuro, as nuvens escuras cobriam totalmente o céu e a chuva 
começou a cair de maneira grosseira e pesada, a situação estava perfeita 
para um assassinato, tudo poderia ser feito e ainda parecer acidente, 
Anhodg avistou, então, o carro de Xandas, e jogou pregos na pista, 
quando o carro passou por cima dos pregos seu pneu estourou e o carro 
perdeu o controle e  caiu rolando de uma ladeira por fim batendo de 
frente em uma árvore, a queda foi feia, fumaça saia do carro e a grama 
destruída mostrava exatamente a trajetória que o carro havia feito em sua 
queda. Anhodg recolheu os pregos da pista e se preparou para voltar para 
casa quando escuta o barulho da lataria do carro se mexendo e se 
arranhado, quando ele vira para ver o que fazia tal barulho e vê uma figura 
escura saindo do carro, ele havia esquecido que Super Xandas não era 
normal. Ele viu a cena de Xandas saindo do carro parecendo um morto 
vivo, foi, então, que Anhodg soube que aquilo levaria mais tempo do que 
ele imaginava, seria mais cansativo, Anhodg puxou sua faca, ele teria que 
acabar com aquilo com suas próprias mãos, ele só precisava achar um jeito 
de colocar a faca dentro daquele ser que parecia ficar cada vez maior à 
medida que subia a ladeira, já no topo Anhodg partiu para cima de Super 
Xandas, era difícil manter-se estável enquanto a chuva caía, sua visão 
estava borrada, porém em um ato de loucura colocou toda sua força em 
uma única facada e acertou a garganta de Xandas, que lutou contra a dor, 
mas logo caiu morto no chão. Anhodg arrastou o pesado corpo morto de 
Xandas para o carro e fez tudo parecer um acidente, colocou fogo no carro 
afim de encobrir sua facada, o fogo era tão forte que nem mesmo a chuva 
pesada o impediu de crescer e queimar. Anhodg deixou a cena e voltou 
para casa, encharcado da chuva, exausto de sua “missão”, deitou em sua 
cama ligou a TV e a notícia de que um carro havia caído da pista rumo à 
sede de Nahgod. Então, duas notificações em seu celular chamaram sua 
atenção, uma do aplicativo do banco, no qual havia 1 milhão de óbulos 
depositados, e a outra notificação era uma mensagem de Nahgod 
pedindo um encontro.

Anthony de Lima Soncin  

Pedfro Madeira Buscarato Soares e 

Sthephanie Ganem Kisner Souza Mattos  

1º EM 
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Pensamentos de Doghan

Eu tinha acabado de terminar um projeto estava exausto, meu 

mensageiro vem aos meus aposentos e diz que Nahgod invadiu Hongad, 

lugar onde somente os vikings com mais honra descansam. Doghan abre 

os portões de Hongad e percebe que Nahgod estava atrás de Ragnar, 

viking mais forte que já existiu, causava medo até em deuses. 

_Veja lá Ragnar é o Nahgod no portão.

Então Doghan responde: Ragnar não caia na lábia dele 

_ Eu vou te destruir Nahgod – Ragnar responde.

Eu estou na minha forma humana, não tenho poder suficiente para a 

forma de Deus gastei tudo naquele projeto, pensa Doghan. Nahgod o 

enganou, não sei se vou conseguir lutar contra e Nahgod foge 

Ragnar pensa em destruir Doghan e ambos começam a lutar, mas 

Ragnar é muito rápido e Doghan suspira - vou ter que usar aquilo, pode ser 

que me destrua, mas não tenho tempo, não posso deixar que Nahgod 

fuja- e derruba uma lágrima. Doghan, agora em modo criador, com novas 

vestes, corpo fica bombado, e uns sinais em sua cabeça 

_ Desculpa, Ragnar, mas vou apagar sua forma, e seu nome será 

cravado nos portões de Hongad. 

Então, Doghan levanta a mão e o transforma em uma borboleta. 

Nahgod entrou em desespero, ele não sabia por quanto tempo Ragnar ia 

ficar transformado, poderiam ser minutos, horas ou décadas! O modo 

criador foi concebido apenas para Doghan, Nahgod não sabia quais eram 

as propriedades desse modo, mas ele também tinha suas cartas na 

manga, mas Doghan no modo criador, não poderia usá-las de qualquer 

maneira.

_ Esse é seu plano Doghan? Transformar meras vidas mortais? 

Aniquilá-las da existência que você mesmo criou? Pergunta Nahgod.

E Doghan responde: _ Eu não o aniquilei, não tente fazer esse seu 

joguinho. Não vou te explicar como meus poderes funcionam, o seu medo 

é minha vantagem.

_ Medo de você? HÁ! É você quem não sabe do que eu ainda sou 

capaz! 
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Nesse instante, Nahgod toca o chão, Doghan sente uma leve 

vibração em seus pés, mas na verdade, Nahgod estava movendo 

montanhas do lugar! Ele tinha aberto um caminho para seu grande 

exército de mortos vivos, que por sua grande quantidade, conseguiram 

escalar os Gigantes Muros de Hongad! Os moradores ficaram em choque, 

aterrorizados, mas eles ainda tinham Doghan ao seu lado. Em poucos 

segundos, Doghan erradicou aquele exército, transformando-os em 

estrelas, que formariam uma nova constelação. 

Doghan ficou espantado com os planos de Nahgod, mas isso era uma 

distração! Enquanto estava despercebido, Doghan foi esfaqueado nas 

costas, com a poderosa Dghano, a adaga capaz de matar deuses, uma vez 

usada por Doghan em suas batalhas. 

Nesse momento Doghan indaga: _ sabe por que há um abismo entre 

nossos poderes?

Por que não sou só um Deus, eu sou muito mais, eu sou a morte e a 

vida, o amor e a raiva. Os céus me temem, não por que sou um Deus, mas 

por que sou apenas um homem.

Doghan retira adaga Dghano de Nahgod e pede para que ele se 

renda e diz que vai transformá-lo naquilo que mais teme: um ser humano. 

Nahgod duvida do poder de Doghan, então ele ergue a mão e?? Será que 

Nahgod estava certo?

Leandro Egidio Firmino Machado 

Matheus Hideki Tomimori 

Pedro Saldan e 

Ricardo Almeida Pasqualito  

1º EM 
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• Escola Criarte Educação Infantil.....................Av. João Paulino V. Filho, 982.....Fone: (44) 3026-3534
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O Projeto “ Traças, traços e tranças” da Escola Criarte, destinado a 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental à 1ª série do Ensino Médio, 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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