
 



Prefácio 

 
O presente ebook tem como objetivo apresentar as produções 

textuais  que os alunos do Ensino Fundamental II escreveram. 
O ebook é a culminância de um trabalho anual dos alunos e 

da professora de redação, do colégio Saint Georges. Este é o 
quarto ano do evento, chamado carinhosamente de Bike Food, cujo 

tema é “Invista em memórias”. 
Este ano os alunos contaram um pouco da história deles, 

lembraram de fatos que marcaram a infância, escreveram sobre 
amizades, brincadeiras, encontros familiares e os momentos que 

viveram com os colegas no colégio. 
O ebook apresenta sete capítulos e cada aluno escreveu sete 

histórias onde puderam resgatar o passado deles. Portanto, 
familiares e amigos, aproveitem a oportunidade para conhecer ou 

relembrar esses fatos que marcaram a vida dos nossos 
protagonistas do futuro. 

 
 
 

“Todos nós temos nossas máquinas do tempo. Algumas nos 
levam para trás, são chamadas de memórias. Outras nos levam 

para frente, são chamados sonhos.” 
 

Jeremy Irons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana da S. Coviello 

Prof. de Português e Redação 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha infância 

 

 Infância é o tempo de nossa vida que mais sentimos falta. 

Quando estamos nela não nos damos conta de quão 

maravilhosa, fabulosa, encantadora ela é. Só nos lembramos 

disso quando a responsabilidade bate a nossa porta, aí 

entendemos o porquê das pessoas dizerem que a infância é a 

melhor de todas as fases. 

 Minha infância foi gostosa, filha única até os 5 anos, sempre 

tive tudo o que eu queria, brinquei muito e fui muito feliz. Minha 

mãe contou que quando eu era bebê, ganhei um boneco de pano 

do Botafogo ainda na maternidade. E dormia com ele até bem 

pouco tempo. 

 Minha mãe também ainda guarda até hoje um vestido e um 

babador com o meu nome, presentes que ganhei quando eu era 

bebê, e ela pretende dar para os meus filhos. Tem ainda uma 

manta, a saída de maternidade de família. A manta pertenceu ao 

meu tio avô. Minha mãe usou quando era bebe, eu usei, meus 

irmãos usaram e ela ainda guarda essa manta para os netos 

dela, os meus filhos, para que eles também possam usá-la. 

 A minha mãe é assim, ela guarda as coisas importantes e 
entende que as lembranças do meu tempo de bebê precisam ser 
preservadas. E a maneira que ela encontrou foi essa. 
 Eu agradeço muito minha mãe por ela ser assim apegada, 
porque, assim, eu posso estar aqui contando essa história para 
vocês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina Campbell 



  

Minha camisola 

 

 A história da minha lembrança é sobre uma camisolinha que 

eu usava quando tinha aproximadamente 10 ou 11 meses. 

 Achei essa camisola, porque minha mãe estava vendo se as 

minhas roupas cabiam em minhas irmãs. Ela contou que eu amava 

tanto minha camisolinha que ficava em pé no berço mostrando para 

meu avô e ficava com a cabeça parada apenas seguindo ele com 

os olhos. 

 Sempre pego álbuns de fotos para ver como era minha família 

antigamente e quando eu achei a camisola, lembrei de uma foto 

onde  minha mãe, eu e meu irmão estávamos na cama.  Sempre 

que acordávamos, ficávamos umas horas deitados na cama dela. 

 Por eu achar a camisola, fiquei sabendo de muitas histórias 

que não lembrava. 

 

Lara Leon 

 

 

 



Educação em primeiro lugar 

 

 Quando fui buscar uma lembrança em objeto, minha mãe 

disse que guarda todas ela na memória, pois teria muitas coisas 

guardadas e que só iriam ocupar espaço Para ela, coisas como 

cordão umbilical ou fios de cabelo não representam nada,  na 

verdade o que faz sentido é o que eu serei no futuro, e isso será a 

melhor maneira dela ter uma boa lembrança: ver os filhos adultos, 

educados e bons homens, isto seria uma forma de lembrança, 

saber que ela fez tudo que pode por nós.  

 Porém, ela guardou um convite de minha primeira formatura, 

pois foi muito importante eu ter conseguido o meu primeiro diploma. 

Ali, ela soube que fez um bom trabalho, me ensinando que se eu 

quero chegar a algum lugar, tenho que buscar por onde e fazer o 

melhor pra conseguir.  

 Eu fiz o meu pré-2 no colégio Alfa Cem, em Jacarepaguá, e 

também me lembro o nome da minha professora, a Paula. Foi bom 

eu ter pego esse convite de formatura, porque eu relembrei dos 

amigos que eu tinha na época, e também me lembrei que há um 

tempo acabei estudando com uma menina, que conheci no Alfa 

Cem, no Colégio Santa Monica.  

 Sempre que minha mãe fala comigo sobre futuro vem uma  

lição de educação que ela quer me passar, pois o que mais 

podemos ter na vida ,sem que ninguém  nos tome, são nossos 

conhecimentos.  

 

Matteo Pereira Garritano 

 

  



Bau de Memórias 

 

   O item que traz uma lembrança para minha mãe é uma 

camisetinha que minha vó paterna mandou fazer para assistir a 

minha primeira Copa do Mundo, que aconteceu no ano seguinte do 

meu nascimento, em 2006, na Alemanha.  

 Como era primeiro neto da vovó, ela mandou fazer uma 

camiseta amarela escrita "Brasil Baby", até hoje acho essa 

camiseta bonitinha e a tenho guardada no meu armário. Eu assisti 

os jogos na casa da minha vó, infelizmente o Brasil não ganhou a 

copa, mas tive a camiseta como lembrança.  

 Minha mãe e eu adoramos essa camiseta. 

 

Nicolas da Rocha  





  



Aymée 

 

 Meu nome é Aymée, a origem dele é francesa e tem um 

significado muito bonito que é: amada por todos. 

         Aymée era o nome que a minha madrinha por parte de mãe 

queria para sua filha, porém nasceu um menino e quando ela 

engravidou pela segunda vez, também veio outro menino. Assim, 

quando minha mãe engravidou e descobriu que seria uma menina, 

ela quis botar esse nome, porque achou um nome muito bonito e 

minha madrinha sempre quis ter uma filha com esse nome. 

         Eu acho um nome muito bonito e diferente assim como todos 

os meus familiares e a maioria dos meus amigos acham. 

 

Aymée 

  



Carolina 

 Carolina significa “mulher do povo”, "mulher doce" e é 

considerado o diminutivo de Carla, o qual surge como feminino de 

Carlos. Do germânico Karl, karal, kerl, quer dizer literalmente “homem 

do povo”, se transformando em “mulher do povo” para a variante 

feminina. 

 Pode também ter sido derivado da variante do latim Carolus, 

outra versão de Carlos. Há ainda algumas fontes que relacionam a 

origem de Carolina com a união dos termos germânicos karl, 

“homem”, e lind, que quer dizer “doce”, significando “mulher doce”. 

 A variante Caroline foi introduzida na Inglaterra através da 

rainha Caroline de Brandenburg-Anspach. Depois disso, ele tornou-se 

um dos nomes mais populares no país durante o século XVIII. 

 Atualmente, principalmente no Brasil, o nome Carolina é por 

muitas vezes utilizado como um nome composto, ou seja, antecedido 

de outro nome. Exemplo: Ana Carolina, Maria Carolina etc. 

 As meninas registradas com esse bonito nome feminino 

costumam ser afetivamente chamadas de Carol. 

 As principais variações do nome Carolina ao redor do mundo 

são: Caroline (francês, inglês), Carole(francês), Carleen, Carlen, 

Carlene, Carlin, Carlyn, Carol, Carole, Caroleen, Caroly, Carolly, 

Carolyn (inglês, francês), Carola (inglês, alemão), Karoline (alemão). 

 Uma das personalidades mais conhecidas no mundo com este 

nome é a estilista venezuelana Carolina Herrera. 

 Minha mãe é que decidiu colocar o meu nome de Carolina, já o 

meu pai queria que fosse somente Carol. Mas foi definido que iria ser 

Carolina por conta do papa Karol Wajtyla que tinha acabado de 

falecer. E a minha mãe queria um nome que fosse internacionalmente 

conhecido, e assim acabou que meu nome ficou Carolina mesmo. 
 A minha conclusão foi que Carolina é um nome enorme, e que 

eu queria que meu nome fosse curto, igual os nomes dos meus 

irmãos.  

 Essa é a história do meu nome. 

 

Carolina Campbell Feler Henriques 

  



Lara 

 

 Minha mãe descobriu que estava grávida só no 4° mês de 

gestação. E no mesmo dia a médica disse que era um menino. 

   Com 7 meses de gestação, minha mãe fez o meu chá de 

bebê todo azul com o nome Alexander para todos os lados. No 

último ultrassom feito antes de nascer, a médica disse que havia se 

confundido, que era uma menina. E assim a minha mãe teve que 

trocar todas as minhas coisas inclusive meu nome, então ela pegou 

um livro de nomes e achou o Lara. 

   Até então meu nome seria Lara Ellen, mas a minha mãe todo 

dia escutava no rádio o padre Marcelo, porque antes da minha mãe 

descobrir que estava grávida de mim, ela tomava remédios que não 

poderiam ser tomados quando se era gestante e tinha medo que eu 

nascesse com alguma imperfeição. Um dia o padre Marcelo disse 

que se alguma mulher estivesse grávida de uma menina, deveria 

incluir ao nome dela o "Vitória" para ela nascer saudável. Por isso 

meu nome é Lara Vitória. 

 

Lara Vitória Escafura 

  



Maria Eduarda 

 

    Meu nome é Maria Eduarda Maia Furtado Marins, minha mãe 

sempre quis que meu nome fosse “Maria” e alguma coisa, mas meu 

pai não queria de jeito nenhum porque ele achava que o nome 

„Maria‟ era coisa de católico.    Minha mãe sempre 

quis ter três Marias, mas meu pai nunca concordou, ela tinha esse 

desejo para homenagear minha bisavó que se chama Maria. 

Quando minha mãe descobriu que estava grávida, ela já estava 

mais que decida em me chamar de Maria Eduarda, porém meu pai 

queria meu nome fosse Júlia, e por seis meses foi essa briga para 

decidir qual nome seria, até que ele resolveu ceder e deixar meu 

nome ser Maria Eduarda. Minha avó diz que esse nome significa 

„mulher escolhida por Deus‟‟, eu sinceramente não faço ideia de 

onde ela tirou isso, mas ela tem certeza que é isso. Eu gosto do 

meu nome, ele é comum, mas bonito. Eu gosto de ter nome 

composto, porque assim as pessoas tem várias opções de como 

me chamar. 

    Não acho meu nome muito forte, mas eu queria que ele 

fosse mais forte como Cléo ou Nicole, mas acho que Buda (meu 

apelido) é forte, então estou satisfeita assim.  

 

Maria Eduarda Maia 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

Carolina Campbell 

 Falando sobre mim... Eu sou alta, magra, tenho cabelo 

castanho, curto e cacheado. Sou também estudiosa e esforçada 

(pelo menos é o que as pessoas dizem). 

 Pratico vôlei, gosto de fazer, pois acho divertido e 

interessante. Gosto de ir pro cinema, brincar, ir à escola, 

conhecer gente nova, escrever, conversar e escutar música 

(sertanejo, pop e hip hop). 

 Não sou muito de praia, gosto mais de piscina, porque a 

areia da praia me incomoda bastante e também acho o mar muito 

forte e perigoso.  

 Gosto de brincar e dar risadas, sempre brinco nas festas de 

criança. Adoro brincar com meus irmãos, eles são legais, mas as 

vezes irritam bastante. 

 Tenho muita dificuldade, mas não é por conta disso que 

desisto das coisas. Sempre lutei, estou lutando e sempre irei 

lutar, sou forte e dedicada, e é por isso que meus pais falam que 

sou uma garota especial. 

 Tenho bastante orgulho dos meus pais, assim como eles 

também tem comigo. É por conta disso que sou muito feliz, 

sortuda e grata por eu ter pais assim (legais e dedicados) assim 

como eu sou também. 

 

Carolina Campbell Feler Henriques 

 

  



Sou assim 

 

 Eu me vejo como uma pessoa tranquila um pouco isolada, 

mas com alguns amigos. Também considero que tenho defeitos, às 

vezes, se alguém me perturba eu fico com muita raiva da pessoa e 

a maioria das vezes ela não entende o porquê de estar com raiva 

dela e ficam achando que sou louco.  

 Vejo também como uma pessoa de difícil confiança, fiquei 

assim quando sofri bullying em uma escola, desde então preciso de 

um longo tempo para realmente ser amigo de alguém. Às vezes, me 

vejo como uma pessoa fraca que tem dificuldade para levantar peso 

ou outras coisas, porque sou magro. Meu cabelo e olho tem a cor 

castanha que, para mim, é uma cor bonita, tudo bem que sempre 

quis ter olhos azuis, mas castanho está bom.  Sou alta, não tenho 

tanta dificuldade para pegar coisas em lugares altos. Sou uma 

pessoa arrependida de certas ações que escolhi fazer no passado. 

 Eu sou esperto, muitas pessoas acham que sou bobo só por 

causa do meu comportamento, mas me mostro inteligente quando 

há alguma prova ou teste. Também sou cuidadoso, cuido bem das 

minhas coisas e de minha família. É assim que eu me vejo. 

 

Nicolas Rocha 

 





 
 

 

  



Pique-bandeira 

      Minha brincadeira preferida é pique-bandeira, era sempre muito 

legal quando eu e meus amigos brincávamos disso, muitas vezes 

até os adultos brincavam com a gente. 

      Pique-bandeira é uma brincadeira onde um grupo de pessoas 

dividem-se em dois grupos iguais, de quatro, cinco, seis ou até 

mesmo sete pessoas. É feito um campo que é dividido ao meio, 

cada time fica de um lado. O objetivo é capturar a bandeira(que 

pode ser substituída por um chinelo por exemplo) do outro time, 

para isso é necessário atravessar o lado do adversário sem que 

ninguém te pegue, se alguém do outro time encostar em você, será 

obrigado a ficar parado no mesmo lugar até que alguém do seu time 

te descole. Depois que você passar da bandeira, ninguém pode te 

pegar, então você tem que pegar a bandeira e voltar para o seu 

campo, só assim conseguirá ganhar o jogo. 

      Teve uma vez que eu e meus amigos estávamos o dia todo 

brincando de pique-bandeira, e já no fim da tarde resolvemos fazer 

uma última partida. Tinha apenas eu e a Maria Eduarda (uma amiga 

minha) defendendo a bandeira, todo o nosso time estava colado ou 

na área da bandeira do outro time. Já estavam todos mortos de 

tanto correr quando um garoto e uma garota do outro time 

começaram a correr pra capturar a nossa bandeira, começamos a 

correr atrás deles, a Maria Eduarda não viu que tinha um buraco no 

chão, pisou com tudo nele e quebrou o tornozelo. Ela ficou muito 

tempo com o gesso, depois com uma bota e fez várias sessões de 

fisioterapia. Agora ela já está bem, apesar de, às vezes, o pé dela 

ficar bem inchado. 

 

Aymée Agostinho Rezende 

  



Brincadeira antigas 

 

 Brincadeiras antigas ajudam no desenvolvimento. Brincar é 

importante porque ajuda as crianças a crescerem fortes e 

saudáveis. Quando elas correm e saltam, estão construindo seus 

músculos. Elas queimam energia e isso as deixa cansadas e 

famintas, melhorando a ingestão de alimentos. 

 O principal objetivo da brincadeira é explorar. E, para uma 

criança pequena, tudo é experimento, até jogar o prato de comida 

no chão para ver o que acontece. A brincadeira também pode 

servir como um espaço para explorar sentimentos e valores, 

assim como para desenvolver habilidades sociais. 

 Antigamente as crianças brincavam de carrinho de rolimã, 

amarelinha e pula corda. Elas chegavam em suas casas, todas 

sujas e nojentas, às vezes machucadas, pois sem querer ralavam 

o joelho, durante a brincadeira. As mães cuidavam dos 

machucados dos filhos e pediam para terem mais cuidado. 

 Mas as crianças não sabiam outras brincadeiras, só sabiam 

aquelas que elas brincavam. Atualmente, essas crianças 

cresceram, tiveram filhos, os filhos acharam mais amigos para 

brincar. Então eles se juntaram, e começaram a jogar todo mundo 

junto. 

 As crianças ensinaram as brincadeiras que elas brincavam, 

para as outras pessoas. Então cada grupo ensina suas 

brincadeiras. 

 Os pais ficaram muito orgulhosos, das suas crianças. Então 

elas chamaram os pais, para brincar juntos com elas. Todos 

brincaram e se divertiram. 

 

Carolina Campbell Feler Henriques 

 

  



Brincando de pique 

 

 Quando eu era pequenino, só queria saber de brincar, 

brincava muito de pique-bandeira, esconde-esconde, pique-pega e 

muito mais. Uma vez, eu e meus amigos fizemos até um enterro de 

um passarinho, todos choramos. 

 Bom, um dia estávamos jogando futebol, e no canto da 

quadra havia um passarinho com a sua asa torta, então um amigo 

meu pegou o mesmo para cuidar, mas ele esquecia de levar água 

para o animal, e ele bateu as botas. 

 Cavamos a terra e o enterramos, pegamos folhas e pedras 

para enfeitar o túmulo.  

 

kaleb de Oliveira Fernandes Abreu 

 

  



Pular corda 

 

 As minhas brincadeiras favoritas sempre foram, pula-corda, 

pique-esconde e pique-bandeirinha. Eu gosto de pular corda, 

porque fico mais alegre pulando um monte de vezes, é um belo de 

um exercício, e na parte em que tem que pular muito rápido, 

também chamado de "foguinho" os pés doem, mas eu gargalho de 

rir. Muita gente prefere pular e cantar músicas como " O homem 

bateu na minha porta" ou "Qual é a letra do seu namorado(a)", mas, 

particularmente, eu não gosto das músicas. 

   Já brinquei bastante de pique-esconde com os meus amigos 

na escola, por exemplo; brincávamos sempre depois que éramos 

dispensados das provas, ou na hora da saída. Adorava brincar com 

os meus primos e irmãos, sempre me escondia na dispensa. 

   Pique-bandeirinha, eu sempre brinquei nas minhas aulas de 

educação física, uma vez tentamos jogar com apenas meninas, 

mas não deu certo, pois nós, meninas, pensávamos nas mesmas 

estratégias e assim o jogo não rolava.  

 Fico pensando que as crianças dessa época não terão a 

mesma infância que eu tive, agora elas só vivem em seus 

computadores, tablets ou telefones. Trancados em seus quartos 

sem vida social. 

 

Lara Leon 

  



Brincadeira da cadeira 

  Separe algumas cadeiras, uma do lado da outra em uma 

roda, de acordo com o número de pessoas, menos um. Em uma fila 

indiana, os participantes devem circular pelas cadeiras, com as 

mãos para trás e ao som de uma música. Quando a música parar, 

elas devem se sentar na cadeira mais próxima. Quem ficou de pé é 

eliminado e uma cadeira deve ser retirada. Quando sobrarem duas 

pessoas mais uma pessoa deve ser colocada mais uma cadeira, e 

as duas cadeiras devem ficar uma de frente para a outra com uma 

certa distância, a música toca e os participantes giram em círculos 

em volta de uma e quando a música parar os eles devem correr até 

a outra cadeira. Vence quem sentar primeiro na cadeira.                                                                       

 A família da minha mãe adora brincar dessa brincadeira, 

principalmente em festas ou em reuniões de família.  Até os adultos 

entram na brincadeira e se divertem. Alguns levam a sério (até 

demais). Uma vez nós estávamos brincando desaa brincadeira e já 

estava quase no final, os dois últimos participantes estavam girando 

em volta da cadeira quando alguém tirou a outra e os jogadores 

correram para a cadeira (que não estava mais lá) e se 

esburracharam no chão.  

 Essa brincadeira é uma ótima para ser jogada entre amigos 

ou em uma festa de aniversário, lembrando que o único intuito é se 

divertir. 

Maria Eduarda Maia.                                                                                                     

 

 

  



Minhas brincadeiras 

 

 Eu morava em apartamento quando era menor e brincava 

muito de vários tipos de brincadeiras e jogos como futebol, 

queimado, pique-pega, pique-esconde, polícia e ladrão, e entre 

outras mais. 

  A minha preferida mesmo era o futebol. Como eu morava em 

apartamento, facilitava muito por ter vários amigos e muitas 

pessoas e já ter quadra pronta e parquinhos, era muito divertido 

brincar com os amigos. Depois me mudei do apartamento e 

comecei a morar em casas, aí dificultou muito as brincadeiras por 

não ter nenhum amigo e só brincava com meu irmão que não era 

muito legal por causa da diferença de idade e eu queria brincar de 

coisas e ele de outras.  

 Hoje em dia por causa do avanço tecnológico, as crianças 

perderam o costume de brincar na rua, principalmente quem mora 

em casas de rua por causa do aumento da violência, só jogam 

videogame e celular e não brincam de verdade como antigamente. 

Elas não querem sair da internet, não vou mentir que também adoro 

ficar jogando vídeo game e mexendo na internet, mas também sinto 

saudades das brincadeiras de um tempo atrás. Já foi comprovado 

cientificamente que ficar muito tempo na tela de um celular e 

computador prejudica muito a vista do ser humano, por tanto prefiro 

brincar com pessoas e me socializar muito mais, pois é muito 

melhor para a saúde, fazemos prática de esportes, ajuda no 

desenvolvimento muscular e crescimento corporal, melhora a 

vontade e necessidade de beber água e nos hidratar, faz bem pra 

mente, nos força a raciocinar, trabalhar o cérebro. 

  Acredito eu que a tecnologia ajudou muito, mas também 

atrapalhou a infância de muitas crianças. Bom, prefiro brincar, ser 

livre e me preocupar com meu crescimento e minha saúde, mas 

também gosto de tecnologia, tudo na vida é equilíbrio, basta saber o 

limite.    

 

Matteo Pereira Garritano 

  



Minhas brincadeiras de infância 

 Quando tinha 7 anos adorava brincar de Pique-esconde com 

meus amigos em Brasília. Passava a tarde brincando, mas não 

brincava só disso, brincava de Pique-pega, bolinha de gude e 

guerra de Nerf, que são brinquedos que parecem armas. 

 Lembro de um dia em que faltou luz enquanto estávamos 

brincando e começamos a brincar de assustar uns aos outros no 

escuro e também de Pique- esconde no escuro, mas minha mãe 

desceu e falou para eu voltar para casa, obedeci. No dia seguinte a 

luz havia voltado. Então logo levantei tomei café da manhã e fui lá 

no pátio brincar de novo. 

 Também jogava futebol no pátio, eu sempre era zagueiro, 

mas sempre defendia bem o gol! quando já tinha cansado de ficar 

no pátio, jogava videogame com os meus colegas e também 

passávamos um bom tempo jogando. Sempre que estava 

entediado, descia para brincar com meus amigos. Uma vez ou outra 

ficava em casa dormindo nos finais de semana. Mas nem tudo era 

bom, teve uma época que o filho da síndica começou a tentar 

mandar na gente e fazer o que ele quisesse, mas sempre que ele 

tentava, nós íamos embora, até que um dia a síndica decidiu não 

deixar ninguém brincar no térreo. Ficamos um bom tempo sem ir lá 

até que os pais foram e reclamaram, assim voltamos a brincar.  

 Quando me mudei do meu antigo prédio muita coisa se 

modificou, agora tinha muito pouco espaço para brincar. Eu e minha 

irmã tentamos nos adaptar ao novo lugar. Mas não conseguimos, 

então comecei a jogar futebol só na escola, ficava o recreio inteiro 

jogando futebol. Às vezes, esquecia até de comer o lanche, mas 

essas foram as únicas brincadeiras da minha infância. 

 

Nicolas da Rocha Rios 

 





 
 

 

 
  



As amizades 

 

      Minhas melhores amigas são a Maria Luiza e a Maria Eduarda, 

as duas têm doze anos, eu sou mais velha que elas alguns meses. 

Nos conhecemos quando eu tinha seis anos, morávamos no 

mesmo condomínio em Rio das Ostras, então a brincávamos todo 

dia, o dia inteiro. 

       O que mais fazíamos naquela época era brincar de médico e 

pique-esconde com os meninos que moravam lá, mas também 

brincávamos de outras coisas, como: queimado, pique-bandeira, 

futebol, pique-pega etc. Antes de me mudar, o que mais fazíamos 

era assistir „‟ Friends‟‟ na Netflix e jogar vídeo game. Nós jogávamos 

vários jogos, mas o meu preferido era Doritos Crash Course, que 

era um jogo com uma corrida de obstáculos ,onde cada um tinha o 

seu avatar e era permitido no máximo quatro jogadores, já quase 

zeramos o jogo, ficamos o dia inteiro jogando quando estávamos  

em um dos últimos níveis, acabou a luz e o jogo reiniciou, perdemos 

TUDO. 

      Atualmente a Maria Luiza voltou para Mossoró, no rio Grande 

do Norte, sua cidade natal, eu voltei para o Rio de Janeiro, minha 

cidade natal e a Maria Eduarda continua lá no condomínio, mas a 

família dela mora aqui ,então ,ás vezes, ela vem pra cá e fica uns 

dias aqui em casa, já a Maria Luiza não ,além dela morar muito 

longe, não tem nenhum parente aqui. 

 

Aymée Rezende 

  



Meus amigos de diferentes idades 

  Tenho vários amigos, alguns mais velhos, outros da 

minha idade, e até mesmo um pouquinho menor que eu. 

 Para ser sincera, eu até considero as amiguinhas da minha 

irmã como as minhas amigas também. Tenho amizades de todas as 

idades, alguns com 18, outros com 19, outros de 9 e 10, enfim. 

 Com a galera mais velha, gosto de conversar e jogar vôlei 

eles são: Paulo Victor, Bruna, Caio, Isabella, Renato, Thiago, 

Leandro, Enzo e Maria Eduarda (mais conhecida como Maduhh).  

 Nós gostamos de jogar vôlei juntos e conversamos sobre: 

Filmes, exemplos: Rei Leão, Aladdin, Pets, Toy Story e outros. 

 Os da minha idade são: Mabel, Ana Beatriz, Giovanna, Maria 

Clara, Liz, Luiza, Camille, Manuela e Pedro. Nós gostamos de 

conversar sobre novelas: “As aventuras de Poliana”, “Chiquititas”, 

“Carrossel” e “Cúmplices de um Resgate”.  

 Os menores: Bruna, Luísa, Isabella, Sofia, Bia, Isadora, Luiz, 

Enzo, Bernardo, Theo e Milena, com essa turma as brincadeiras 

são: pique-pega, mimica, verdade ou desafio, dançar, cantar, 

futebol e queimado. 

 Os mais velhos conheci no vôlei, já os menores conheci na 

escola, e os da minha idade foram no vôlei também, mas de 

qualquer forma somos todos amigos! 

 

Carolina Campbell Feler Henriques 

 

 

   

  



O sentido de ter amizade 

 

 Amizade é uma coisa que não se compra, se conquista, que 

lhe proporciona um arco-íris no meio da  tempestade, que sempre 

está ali para te orientar se você está no caminho certo ou não, e 

que mesmo não acertando os caminhos aquela amizade vai estar 

ali para te apoiar. 

   A amizade também te proporciona irmãos de outra mãe. Eu, 

por exemplo, tenho uma irmã de outra mãe, nem sempre estamos 

juntas, porém de longe apoiamos uma a outra. "Moramos" por um 

tempo juntas e isso só nos fez virar mais irmãs, ela me esperava 

sair do banho para dormir, eu fazia de tudo para acordá-la, ela 

ficava comigo até tarde da noite esperando terminar meus 

trabalhos, eu ouvia suas histórias até tarde da noite. 

   Amizade não é só momentos bons em festas e na internet, 

amizade é você estar ali para enxugar as lágrimas, não só dizer que 

vai ficar tudo bem, mas fazer ficar tudo bem. A melhor sensação é 

saber que tem alguém do seu lado, mesmo a pessoa não sendo do 

seu sangue, mas que faria de tudo para te ver feliz. 

 

 

Lara Leon 

  



Minhas amizades 

  Eu sempre considerei a verdade a base de qualquer 

amizade, há um tempo uma amiga minha mentiu para mim sobre 

estar se relacionando com um menino, mas como eu conheço bem 

esse menino acabei descobrindo, fiquei chateada na hora, mas 

como a vida é deles e eu não posso forçar ninguém a me contar 

nada, eu continuei falando com eles. 

   Para mim, amizade é uma coisa que deve ser levada a 

sério e eu levo, e muito. Eu tenho uma melhor amiga que considero 

irmã, conheço ela desde os meus 7 anos de idade e somos grandes 

amigas até hoje. Por um tempo perdemos um pouco o contato, mas 

no ano passado voltamos a nos falar, mas foi como se nunca 

tivéssemos parado. Estudamos juntas do quarto ao sexto ano, 

depois disso mantivemos contato pelo celular e esse ano que 

voltamos a nos ver mais. Minha amizade com ela sempre foi bem 

forte. 

   Quase todas as minhas amizades são assim, me apego 

muito rápido às pessoas, então me aproximo bem rápido e a 

maioria das minhas amizades atuais eu levaria pra vida toda. 

Algumas precisam de um pouco mais de paciência e esforço, mas 

todas valem a pena, se for recíproco sempre vale a pena, pelo 

menos eu penso assim. 

 

Maria Eduarda Maia 

 

  



Amizades 

 

 Quando tinha 5 anos, tinha um amigo que se chamava 

Matheus, nós brincávamos muito juntos. De vez em quando nos 

metíamos em encrenca, mas éramos boas pessoas e não fazíamos 

mal a ninguém.  Sempre na hora do recreio jogávamos pimbolin, 

que era um jogo de futebol de mesa ou pique pega e até vencemos 

muitas partidas juntos  

 Quando mudei de escola, fiquei com muitas saudades dele, 

tinha me mudado pra Brasília, onde tive que começar tudo do zero, 

não tinha nenhum amigo. Nessa época, conheci um aluno novo, o 

Gabriel Wanderlei. Ele era um cara legal, aliás continua sendo. 

Ficamos dois anos na mesma sala, depois combinamos de mudar 

de escola juntos, mas depois de uns meses, por causa de 

conversas excessivas, a mãe dele trocou ele de horário, foi estudar 

à tarde e começamos a falar muito pouco um com o outro. 

 Tive de me mudar de cidade novamente, dessa vez para o 

Rio de Janeiro, foi onde também comecei sem amigo algum. Eu  

passei por muitas coisas ruins, mas  depois que mudei de turma 

conheci o Pedro, o Luigi e o Matheusin (chamava ele assim, porque 

era baixinho e não se importava), nós já não brincávamos tanto, 

apenas conversávamos muito sobre jogos e outras coisas, mas 

sempre tinha alguém que queria me  perturbar e eles me ajudavam 

com isso. Passamos muitas coisas juntos, sentia-me feliz lá, até 

que mudei de escola de novo. E, agora, estou no Saint Georges 

onde tenho só um amigo que é o Daniel, sem contar o Breno e o 

Thales, nós só conversamos, pois não tem lugar para brincar. 

 Ah! esqueci de mencionar os meus amigos do prédio lá em 

Brasília que eram o Gabriel, o David e o Patrick, nós brincávamos, à 

tarde, de muitas coisas, quando não tinha nada para fazer. Esses 

foram todos os meus amigos. 

 

Nicolas da rocha 

 





 
 

 

 

 



Ano novo de 2016 

 

      Em 2016, eu ainda morava em Rio das Ostras, em um 

condomínio de casas. Normalmente eu vinha para o Rio de Janeiro, 

ficava na casa dos meus avós e comemorávamos com todo a 

família, mas nesse ano foi diferente. 

      Em vez de irmos para a casa da minha avó e meu avô, eles 

foram para a minha casa e sem dúvida nenhuma foi o melhor Ano 

Novo da minha vida até agora. Estavam todos os meus amigos lá, 

fizeram churrasco de dia e à noite tinha um chester muito bonito e 

gostoso. A parte ruim foi que só podemos comer depois das dez 

horas, quando faltavam mais ou menos trinta minutos para dar 

meia-noite, fomos para uma praia que tinha mais duas famílias, 

fizemos amizade com as crianças que estavam lá. 

      Fizemos a contagem regressiva e começou uma queima de 

fogos de mais ou menos quinze minutos, foi lindo. Todos nós nos 

abraçamos e desejamos feliz Ano Novo. Voltamos para o 

condomínio e terminamos a noite jogando jogos de tabuleiros e 

brincando na rua. Para completar acabou a luz, todos dormiram em 

seus carros, pois assim conseguiriam ligar o ar, porque estava 

muito calor. 

 

Aymée Rezende 

 

 

 

  



Viagens em família 

 

 Eu e a minha família (avó, padrinho, tia, primos e tio) temos 

hábitos de viajar, almoçar, ir ao cinema, teatro, ir à praça (Nossa 

Senhora Da Paz) e também fazer festa. 

 Nossos almoços, normalmente, fazemos aos domingos, ás 

13 horas (pois é o horário bom para a família) na casa da minha 

bisavó Lúcia ou também na casa da minha avó Rosália, por parte 

de mãe.  

 Já as viagens, fazemos em dezembro ou em janeiro, pois é 

o período que eu, meus irmãos e meus primos entramos de 

férias. Nós, quando viajamos, vamos para o São Moritz, esse 

hotel é muito maneiro, vou nele desde quando eu era bebê, as 

pessoas de lá são muito educadas e gente boa. 

 Nas férias de janeiro fomos a Petrópolis, “Cidade da 

História”. Lá, nós fomos para o clube, que tinha perto da pousada. 

Íamos nele direto, aliás teve um dia que quando nós fomos, 

houve uma confusão enorme, enfim, resumindo, fomos expulsos 

do Clube e nunca mais pisamos nele. 

 Desde então, não fomos mais a Petrópolis, somente para o 

hotel São Moritz. 

 

Carolina Campbell Feler Henriques 

   

  



Churrasco da família 

  

 Nas minhas festas juninas sempre ia apenas minha mãe, mas 

dessa vez, em 2017, metade da minha família foi, como ela é bem 

grande, então metade já é muita gente. A festa junina foi bem legal, 

meu pai gravou, postou muitas coisas, chorou ao me ver dançando 

e ficou com ciúmes do meu par. Como a festa junina foi em um 

sábado, depois teve um churrasco que sempre tinha aos finais de 

semana. Meu pai chamou vários amigos dele e muita gente da 

família. 

   Meu primo estudava de manhã, então quando o churrasco 

estava começando, por volta de dez horas da noite, ele dormiu no 

sofá. Como o meu irmão Lucas é implicante, ele ficou enchendo o 

saco dele, colocando música no ouvido do meu primo e mexendo 

nele. Até que ele acordou muito bravo e pulou do sofá, mas acabou 

caindo no chão, ficamos com pena dele e o levamos para o quarto. 

   Essa era a noite mais fria do ano, andávamos de coberta e 

meia pela casa brincando de pique-esconde. Até que o meu pai 

apareceu com a nova namorada dele como de costume, ela era 

filha de um japonês com uma baiana e ainda tinha olhos verdes 

bem claros. Eu e meus irmãos, nos primeiros minutos, não 

gostamos dela, mas depois que ela começou a conversar com a 

gente, nós a adoramos. 

   Enquanto os adultos ficaram conversando fora da casa, eu e 

meus irmãos passamos a noite dentro dela, vendo YouTube e 

brincando. Depois de várias brincadeiras, Hoverboard e TV, já 

estava dando sete horas da manhã, os amigos do meu pai estavam 

indo embora e nós fomos dormir. 

 

Lara Leon 

 

  



Brincadeira na família 

 Então, minha história é a seguinte, minha família não é nem 

de longe a mais normal do mundo, principalmente a por parte da 

minha mãe. É uma família bem grande, minha bisavó teve 8 filhos 

então dá para imaginar o tamanho das “resineiro de família”.  

A última reunião de família foi a mais engraçada de todas. Lá na 

família da minha mãe a gente gosta de brincar de pique-esconde, é 

uma brincadeira tão típica da família que até os adultos participam. 

Nessa última reunião não foi diferente, todos se juntaram e uma 

prima da minha mãe começou a contar e as pessoas foram se 

esconder no galinheiro que o irmão da minha avó tem. Quando o 

tempo acabou e a prima da minha mãe encontrou as pessoas que 

estavam jogando, saiu gente molhada de xixi de galinha e de bolas 

de água que a galera que não estava brincando jogou neles. 

 Depois de cortarem o bolo, que estava cheio de glace, começou 

a guerra do glace, que também é uma brincadeira meio que típica 

da nossa família. Quem começou foi minha tia que estava cortando 

o bolo e lambuzou a minha mãe toda, depois minha mãe sujou meu 

primo e no final estavam todos com glace na cara rindo uns dos 

outros. São essas e outras brincadeiras que tornam minha família 

unida e sempre se divertindo com qualquer tipo de situação. 

 

Maria Eduarda Maia 

 

  



Encontro familiar 

 

 Eu estava indo a São Paulo encontrar meus parentes, quando 

cheguei abracei, conversei com todos da casa e ficamos, eu e meu 

primo, jogando. De repente, minha tia estava grávida, começou a 

passar mal, quando foi ver o bebê estava algumas horas de nascer. 

  Fomos ao hospital, esperamos longas horas até ela sair com 

o bebê, o nome dele é Benício, fiquei tão feliz porque finalmente 

tinha um priminho pequeno. Ele, hoje em dia, está meio “balofinho”, 

mas não deixa de ser fofo. 

 Depois do hospital fomos ao shopping e comemos 

hamburguer, o meu tio adora, porém toda vez que vai ao Burger 

king, falam um nome sem ser o dele, é muito engraçado. Eu e meu 

primo nos divertimos muito.  

 No dia seguinte fomos à piscina, brincamos no terraço, 

jogamos videogame, contamos piadas um para o outro e 

conversamos sobre jogos. Já faz um tempinho que não 

conversamos desse jeito por causa do meu castigo, mas sempre 

que possível conversamos por curtos períodos.  

 Infelizmente, minha vó é difícil de ver, pois ela está morando 

na Argentina. Os meus tios moram em são Paulo, por isso 

demoramos nos ver, nossa família é muito espalhada pelo Brasil. 

 Esses encontros normalmente duram de dois a cinco dias 

apenas. E nós conversamos tudo sobre todos os assuntos nesses 

dias. 

Nicolas Rocha 

 





 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Trabalho em grupo 

 

 Certo dia, eu e Nicolas fomos para a casa do Daniel logo 

depois da aula. Ele era a pessoa que morava perto de todo 

mundo do nosso grupo, por isso fizemos na casa dele. 

 Nós fomos para a casa dele, pois tínhamos um trabalho 

para fazer. Foi uma noite maneira, nós nos divertimos muito. 

Enquanto fazíamos o trabalho, a mãe dele pediu uma pizza para 

comemorarmos que tínhamos acabado o nosso trabalho. A mãe 

dele nos ajudou também, pois era muita coisa para serem feitas. 

 A mãe do Daniel é muito gente boa. Ela pediu pizza de 

calabresa, pois era a preferida de todos nós. Logo que acabamos 

de comer, nós finalizamos o cartaz. 

 Nós fizemos um cartaz lindo, ficou muito legal. Ele falava 

sobre os seguintes filmes: “Toy Story” e “A Dama e O 

Vagabundo”. O cartaz era amarelo, tinha imagens coloridas e 

bonitas. Tínhamos que fazer lembrancinhas também, fizemos 

várias estrelinhas amarelas.  

 Quando acabamos o trabalho, fomos brincar de polícia e 

ladrão, pique-esconde, pega-pega, queimado, vôlei, basquete, 

pique-corrente, pique-cola americano, estátua, cobra cega, 

videogame, pezinho, bocão, garrafão, telefone sem fio, 

dançamos, jogamos futebol e pique- bandeirinha.  

 Depois de tanto trabalho e tanta diversão, fomos embora 

para nossas casas.  

 

  

Carolina  

Nicolas 

Daniel 

 


