


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 

 

 



 



 

 



Boneca de pano 

 

 O brinquedo que tenho desde criança é uma boneca de pano. 

Eu a ganhei quando nasci e quem me deu foi a minha avó materna.  

 Minha mãe disse que eu ganhei várias bonecas, mas eu só 

brincava com aquela que minha avó me deu. Não a emprestava 

para ninguém, mas minha mãe falava para emprestar e não ser 

egoísta. Eu pouco a pouco fui me esquecendo dela, mas fazer essa 

redação me fez lembrar o quanto eu gostava dela.  

 Mas quando minha irmãzinha nasceu dei a minha boneca 

para ela e agora é ela que brinca.  Fico feliz de ver minha irmã 

brincando com um objeto que era meu. 

Anna Isabele Montalto Bizzo de Melo  

 

 

 

 

 



Homem das cavernas 

 

  Quando era bebê eu gostava muito da roupa de homem das 

cavernas que tinha, ela foi feita pela minha mãe e por minha vó 

para eu ir à festa. 

  Eu a usei dos 2 aos 8 meses, só que ela parou de caber em 

mim quando eu fiz 1 ano. 

 

Breno soares Eleotério   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juquinha 

 Desde que eu era pequena sempre tive uma mania de 

abraçar coisas enquanto dormia, de acordo com a minha mãe. 

Então ,certo dia, o meu pai foi à casa da minha avó para uma visita 

e quando ele voltou, não veio de mãos vazias, trouxe um pequeno 

ursinho de pelúcia que era chamado de “Juquinha” e  disse para 

mim: “Cuide bem dele Camila, esse era meu brinquedo favorito 

quando eu era pequeno e a sua avó decidiu te dar, então cuide 

muito bem dele.” 

 Nunca tive muitas recordações de quando era pequena, e a 

única coisa que eu ainda tenho e guardo com muito carinho numa 

gaveta do meu armário é o Juquinha. Sempre amei bichinhos de 

pelúcia e sempre os tive em cima da minha cama de decoração. 

Mas tive que me mudar para outro país totalmente diferente e como 

a gente tinha limite de bagagem não pude levar meus bichinhos de 

pelúcia que amava tanto, só consegui levar o Juquinha. Eu cuidei 

dele com todo amor e carinho, e até hoje o tenho guardado são e 

salvo na minha gaveta. 

 De vez em quando eu até abro a gaveta pra ver se ele ainda 

está lá ou é só um sonho. Mas ele sempre esteve lá e sempre vai 

estar. Minha mãe, de vez em quando, diz que eu já estou muito 

velha para ficar guardando bichinhos de pelúcia, mas eu sempre 

digo a mesma coisa: “Não mãe, eu vou guarda-los até morrer, eu os 

amo!”  

 
Camila Franklin Craveiro 



Perry 

 

     Meu brinquedo que eu tenho desde a infância é um Perry de 

pelúcia (ornitorrinco verde-água de um programa infantil famoso em 

2013 a 2015 chamado Phineas e Ferb da Disney), eu o ganhei na 

minha viagem para os Estados Unidos quando  tinha 5 anos, na loja 

de lembrancinha e desde aquele dia, tive um amor excessivo por 

ele, hoje  não sou mais tão ligado a ele, mas ainda é meu brinquedo 

preferido (apesar de não brincar mais com ele). 

    Lembro quando estava em um brinquedo que me assustou muito 

e fiquei morrendo de medo de perdê-lo, pois  era mais ou menos 

uma montanha russa que espirrava água na descida, o Perry quase 

voou para fora do carrinho da montanha russa, nessa descida. 

     Outro momento foi quando eu e minha mãe fomos ao castelo 

da Disney, no final da apresentação tocou uma música que minha 

mãe começou a dançar, era muito embaraçoso para eu dançar, 

naquela época, então comecei a falar que o Perry dançava por mim 

e assim diminuía minha vergonha. 

     No final das contas, ele foi o brinquedo mais amado na minha 

infância, não divido ele com meu irmão mais novo nem que me 

paguem, pois ele iria rasga-lo no primeiro momento que pegasse, 

minha conclusão é que: o Perry foi o brinquedo mais importante da 

minha infância. 

 

Joshua Luther W. Salgado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O brinquedo que mudou minha vida 
 
 O skate foi um dos meus primeiros e melhores brinquedos. 
Foi importante porque ele me ajudou a me tornar um atleta. Eu 
utilizo o skate até hoje para me ajudar nos movimentos de surf. 
 Eu ganhei o meu primeiro skate com 2 aninhos de idade, ele 
era do Ben 10 e as rodinhas ficavam brilhando quando eu andava, 
ele era bem pequeno. Meus pais me levavam para o parque para 
andar de skate e eu já sabia fazer algumas manobras. As pessoas 
ficavam me olhando e vibrando. 
 Meus pais viram que eu tinha talento para andar de skate e 
me colocaram no surf. A partir de então o surf virou o meu esporte. 
Eu me tornei um atleta, ganhei patrocínios e acabei sendo campeão 
estadual de surf em 2018. Treino com o skate diariamente para 
evoluir no surf. 
 Aquele primeiro skate mudou a minha vida. Hoje, além de me 
ajudar no treino, pego ele e vou ver o mar. 
 
Nathan Hereda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu vestido 

 

     Minha mãe guarda com muito carinho o vestidinho do meu 

primeiro ano de vida, ele é muito especial para mim. Como eu era 

muito pequena e por não me lembrar direito desse dia, tenho fotos e 

filmagens do meu aniversário. 

       Esse dia foi muito importante e na filmagem dá para ver a 

felicidade dos meus pais e familiares no meu primeiro ano de vida. 

         A importância desse vestido para minha mãe é que por ser a 

primeira filha, ela sempre dizia que ele ficaria para a minha primeira 

boneca e foi o que aconteceu, ela ficou muito feliz. 

 

 

Pyetra aguiar 

 

 



Meu avião 

 

 Desde muito pequeno eu gostava de viajar de avião, quando 
viajava de férias com minha família para várias regiões do Brasil o 
meu lugar preferido era na janela, onde eu gostava de olhar as 
nuvens e a curvatura da terra. O cenário era magnífico. Às vezes, 
eu fechava os olhos e imaginava que era muito poderoso e que 
poderia ir onde quisesse. 

 Eu só acordava dos meus devaneios quando a comissária de 
bordo vinha me oferecer os lanches mais gostosos. Todo esse 
encantamento fez com que eu desejasse ter um brinquedo de 
avião. 

 Quando eu fiz quatro anos meu presente de aniversário foi um 
brinquedo de avião. Ele foi dado pela minha tia aeromoça Elizabeth, 
que conhecia minha paixão pela ideia e pelo sonho de voar. 

 O avião tinha um som de turbina que representava os quatro 
motores. Além disso, acendia as luzes da cabine e de sinalização. 
O movimento que ele fazia ao taxiar na pista era muito realista. Era 
muito legal ficar com meus amigos contando sobre como era 
bacana viajar no meu avião. 

 Ao brincar com ele eu imaginava que era um piloto e estava 
voando para um lugar além da imaginação. Esse objeto traz a 
minha memória as melhores lembranças da minha infância 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Ávila de Oliveira  





 



  

Anna Isabele 

 Meu nome é Anna Isabele, quem escolheu Anna foi meu pai e 

o segundo nome Isabele foi minha mãe. 

 A origem do nome Anna é alemã que veio do hebraico e 

significa “graciosa” ou “cheia de graça” e uma curiosidade sobre 

esse nome é que 16.418% da população do Rio de Janeiro possui 

esse nome.  

 Já Isabele é de origem francesa que significa “Deus é 

juramento‟‟ ou “Deus em abundância” e mais uma curiosidade é que 

12.586% da população do Rio de Janeiro possui esse nome 

também, ou seja, tenho dois nomes bem comuns, mas gosto muito 

deles, afinal foram meus pais que escolheram com muito carinho. 

 

Anna Isabele M. Bizzo de Melo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beatriz 

 

  Meu nome, Beatriz Rodrigues Viana, minha mãe 

escolheu quando engravidou e descobriu que era uma menina, 

ficou toda feliz porque desde antes de engravidar ela disse que 

sempre falou que se fosse menina se chamaria Beatriz.  

  E ela pode escolher meu nome, porque era o combinado 

entre meus pais que se fosse homem seria ele a escolher, mas 

como foi menina ela quem escolheu. 

     O significado de Beatriz é “Aquela que traz felicidade”, 

“Aquela que faz os outros felizes”.  

  A origem do meu sobrenome Rodrigues é Portuguesa e 

de acordo com a onomástica, surgiu através do patronímico de 

Rodrigo. 

 

Beatriz Rodrigues Viana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breno 

Meu nome seria Bruno, mas eu tinha um primo chamado assim, 

por isso meus pais pensaram em Breno e foram ver o que ele 

significava, e descobriram que é “chefe”,” líder”,” sopro do criador”,” 

superior”, “nobre”. 

O nome Breno tem origem incerta, mas relatos históricos falam 

de uma invasão gaulesa à Roma no século IV a.C, cujos chefes do 

exército eram chamados de Brennus, com isso eles ficaram felizes 

com o significado. Breno teria sido uma das personalidades históricas 

de maior destaque na Roma antiga. Ele pertencia a uma tribo celta na 

costa do mar Adriático (Itália). Após ter saqueado a cidade, foi 

derrotado pelo ditador romano Marco Fúrio Camilo, o qual ficou 

conhecido como o “segundo fundador de Roma”. 

A origem do meu nome e sobrenome é Celta e Gaulesa, os 

Celta e Gauleses são povos que viveram principalmente na Europa e 

na África nos anos 500 a.C ou seja, há 2500 a 3000 anos atrás. Celtas 

é a designação dada a um conjunto de povos organizadas em 

múltiplas tribos e pertencentes à família linguística indo-europeia que 

se espalhou pela maior parte do Oeste da Europa a partir do II milênio 

a.C. A primeira referência literária dos celtas (keatoi) foi feita pelo 

historiador grego Hecateu de Mileto, no século VI a.C. 

 Boa parte da população da Europa ocidental pertencia às etnias 

celtas até à conquista daqueles territórios pelo império romano; 

organizavam-se em tribos, que ocupavam o território desde a 

Península Ibérica até à Anatólia. A maioria dos povos celtas foi 

conquistada, e mais tarde integrada, pelos Romanos, embora o modo 

de vida celta tenha, sob muitas formas e com muitas alterações 

resultantes da aculturação devida aos invasores e à posterior 

cristianização, sobrevivido em grande parte do território por ele 

ocupado. O termo gauleses designa a um conjunto de populações 

celtas que habitava a Gália, isto é, o território que corresponde hoje, 

grosso modo, à França à Bélgica e à Itália setentrional, provavelmente 

a partir da primeira idade do ferro. 

Breno Soares Eleoterio 

 



Origem do nome Camila 

 

 O nome Camila é um nome feminino com origem no latim 

“sacerdote nos sacrifícios” e, também, tem origem árabe “Kamilah” 

que significa “perfeição”. O significado do nome Camila é 

“mensageira dos Deuses”. 

 O meu nome inicialmente era para ser Stella (o que eu 

sinceramente acho meio ruim, desculpa a todas Stellas no mundo.), 

mas depois de muitas reviravoltas me registraram com o nome de 

Camila e agora vou te contar como. 

 Meus pais não tinham a mínima ideia de qual seria meu 

nome,  já que eles estavam tão preocupados como o parto iria ser e 

acabaram esquecendo  de me dar um nome, e quando eu nasci 

meu pai se tocou que eu ainda não tinha um nome, então eles 

entraram em pânico, porque obviamente você precisa de um nome 

para fazer o documento da “Certidão de Nascimento” e foi nesse 

exato momento que eles ligaram para TODO MUNDO  NA FAMÍLIA 

para me dar um nome e as opções eram: Letícia, Stella, Sophia até 

mesmo NOEMIA SUELÍ!  

 Minha mãe e meu pai no início gostaram de Stella, então esse 

foi o meu nome por uma hora e meia, estavam prestes a fazer a 

certidão quando receberam uma ligação da minha avó falando que 

eles deveriam me nomear Camila. Como tudo já estava uma 

bagunça e meus pais no desespero, acabaram me nomeando 

Camila e essa é a história do meu nome! 

  

 

Camila Franklin Craveiro 

 

 

 

 

 



Eduard 

 O nome Eduard (variação do Edward com mesmo 

significado), significa “Guardião das Riquezas”, “protetor das 

riquezas” ou “guardião rico”. Tem origem no nome Germânico 

“Haward”, composto pela junção dos elementos ead, que significa, 

“rico, próspero” e “Weard”, “ward”, que quer dizer “guarda, 

guardião”.  

 Meu nome foi escolhido pela mamãe, em homenagem ao 

falecido vovô, sendo acrescentado o sobrenome Neto.  

 As pessoas com esse nome têm tendências para as artes, 

motivo pelo qual guardam uma importante riqueza, que é seu 

talento. É um nome masculino, utilizado por meninas, na forma 

Eduarda, e é especialmente encontrado na língua inglesa, 

portuguesa e espanhola.  

 Foi um nome muito utilizado pelos Judeus para substituir 

“Iefraimi”, por começar com a mesma letra. Na Irlanda, foi muito 

comum entre Reis e Príncipes, foi adotado incorretamente para 

substituir o nativo “Eamon”.  

 

Eduard Wild Neto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iuri 

  Meus pais escolheram o nome Iuri, pois acharam legal, 

e porque queriam um nome curto, e eles não colocaram com Y, pois 

queriam um nome escrito de forma diferente. 

 Quem colocou meu nome foi minha mãe, meu pai queria Ian, 

mas minha ela não quis, então ficou Iuri. 

  Iuri significa "pequeno agricultor", "aquele que trabalha com a 

terra", "fazendeiro"; "a luz de Deus" ou "pessoa de ideais 

abundantes". 

 A origem do Sobrenome Zambroni é da Itália, tambem 

conhecido como Zambrano. O nome Zambroni foi uma derivação do 

nome original do meu Tataravô que quando veio da Itália foi 

registrado dessa forma. 

 

Iuri Zambroni 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joshua 

 

 

 Meu nome é Joshua que significa “Deus é a salvação” ou 

“Deus é auxílio”. Ele é de origem hebraica. Que também pode 

significar Jesus. E é variante de Josué, Yeoshua, Yoshua, Iokua, 

Ieosous etc. Os principais e mais conhecidos apelidos do nome 

Joshua são: Joshua-kun, Joshi, Josh. 

     O personagem bíblico do Velho Testamento Josué, foi um dos 

12 espiões enviados por Moisés à Canaã, chegando a ser o 

próximo líder de Israel. 

     O nome sob a forma de Joshua foi utilizado na Inglaterra pós-

Reforma como nome cristão. Por esse motivo alguns dizem ser de 

origem inglesa. 

   Esse nome é muito interessante, porém tem poucas 

informações, mas o meu nome veio de um forte comandante 

escolhido pelo sábio Moisés, Josué, o seu nome foi alterado 

inúmeras vezes até chegar a Joshua, ele passou do Velho 

Testamento até chegar no século XXI, em 2008, e ser escolhido 

pelo meu pai, que me deu a honra de ter esse nome. 

 

Joshua Luther W. Salgado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maria Clara 
 
 Maria Clara é composto por dois nomes de origens 
distintas, Maria e Clara. Maria é um nome com duas possibilidades 
de origem, uma através do hebraico Myriam, que quer dizer 
“senhora soberana, vidente”, e outra com origem no sânscrito 
Maryáh, que significa literalmente “a pureza", "a virtude", "a 
virgindade”.  
 O meu nome seria Isabela só que além da minha vó materna 
não gostar, porque talvez me chamassem de Belinha; o meu pai 
também não gostava muito e quando decidiram Maria Clara já tinha 
nascido (kkkk). Além disso, minha mãe (ela era enfermeira do 
colégio Cruzeiro) tinha uma “aluna” com esse nome e o achava 
lindo e todos concordaram. 
 Portanto, quem colocou esse nome foi minha mãe, como ela e 
minhas avós são católicas, elas sabem que Maria é a mãe de Jesus 
e Clara vem de clareza. 
 
 
Maria Clara Azevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Fernanda 

 

 Meu nome é Maria Fernanda Maia Furtado Marins, ele foi 

escolhido pela minha mãe. Ela sempre quis Maria, eu ia me chamar 

Maria Clara, mas o meu pai falou que Clara não era nome de 

pessoa. Aí minha mãe escolheu Maria Fernanda.  

 O sobrenome Maia é da família da minha mãe, o Furtado 

também, mas o Marins é da família do meu pai. 

 Minha mãe sempre teve o sonho de ter três Marias e assim 

ela teve a Maria Fernanda, que sou eu, a Maria Luiza e a Maria 

Eduarda. Meu pai sempre concordou com os nomes só não 

concordou quando minha mãe ia me dar o nome de Maria Clara, aí 

eles acharam melhor Maria Fernanda. 

 

Maria Fernanda Maia Furtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pyetra 

      Me chamo Pyetra, eu sempre fui muito esperada pela minha 

família. Minha mãe sempre quis ter uma menina, então f icou 

combinado que o pai escolheria o nome de menino e a mãe da 

menina, assim que ela descobriu o sexo já colocou o nome Pyetra, 

porque ela sempre gostou do significado. 

     Pyetra e um nome Italiano, cujo a origem é grega e significa 

“Pedra”.  

     O meu sobrenome Aguiar é de origem portuguesa, trata-se de 

um sobrenome toponímico, pois tem origem geográfica. Os 

antepassados da família Aguiar moravam ao norte de Portugal 

próximo a um lugar onde habitavam muitas águias. 

 

Pyetra Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rafael 

 

 Meu nome completo é Rafael Ávila de Oliveira. Rafael tem 
origem hebraica. Trata-se do anjo Rafael. Conforme relatado na 
Bíblia, é o anjo que cura em nome de Deus.  

 O meu nome foi dado por um consenso entre meus pais e ele 
foi escolhido por ser eterno, desde a antiguidade até o mundo 
moderno. 

O sobrenome Ávila significa “aquele que vem do vilarejo” ou 
“oriundo da vila”. Ele tem origem toponímica, a partir da região 
autônoma espanhola de Leão e Castela. 

 No final da Idade Média, a Igreja Católica implantou a 
Inquisição que perseguia os não-cristãos. Os judeus da Península 
Ibérica para fugir da Inquisição, converteram-se ao Cristianismo, 
ficando conhecidos como cristãos novos. A fim de serem 
reconhecidos, adotaram nomes de árvores como sobrenome.  

 Em Portugal, a Oliveira é uma árvore muito conhecida e, 
portanto, passou a ser sobrenome de muitos cristãos novos. 

 Eu tenho descendência portuguesa, africana e indígena. 

 

Rafael Ávila de Oliveira  

  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anna Isabele 

             

  Sou alta, magra, morena de olhos castanhos. Uma menina 

bem alegre, gosto de música e de preferência do grupo coreano 

BTS, minha comida preferida é sopa de ervilha e meu doce 

preferido é Petit Gâteau. 

 Eu gosto muito de brincar de pique bandeirinha com meus 

amigos e amigas.  

 

Anna Isabele M. Bizzo de Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beatriz 

 

 Meu nome e Beatriz Rodrigues Viana. Nasci no dia 28 de 

julho de 2007. Tenho 11 anos, cabelo preto cacheados, olhos 

castanhos escuro, meu peso é 53 kg, tenho 1,51 de altura, calço 

37e recentemente coloquei o aparelho para consertar minha arcada 

dentária.  

 Meu signo é leão, sou muito criativa, generosa, expressiva e 

decidida. Moro com minha mãe Bianca e meu padrasto Marcelo, no 

Recreio dos Bandeirantes no condomínio Frames, aqui é bem legal, 

pois tenho muitas amigas, elas são superlegais. Amo tomar banho 

de piscina e adoro comer açaí e doces. No frio me amarro ir ao 

cinema ou ficar em casa vendo meus vídeos.  

  Amo minha família, ela é bem divertida e quando a gente se 

junta só Jesus, a risada é garantida. 

 Estou no 6° ano no colégio STG, conheci algumas amigas 

super legais. 

 Adoro me maquiar, assistir vídeos e andar de hoverbord, e já 

ia me esquecendo meu time é Flamengooooo!!!!! Gosto de ouvir 

todos os tipos de músicas, mas a minha preferida e o funk. 

  Amo as redes sociais, divirto-me com meu celular e 

computador, amo meus cachorros e adoro conversar no whatsapp. 

 

Beatriz Rodrigues Viana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breno 

 Sou filho de dois engenheiros, tenho um irmão por parte de 

pai, porque meu pai se separou da minha mãe. Tenho uma 

madrinha por parte de mãe e um padrinho por parte de pai, tenho 

quatro primos e oito primas. 

 Eu nasci em 10 de julho de 2008, resolvi nascer antes da 

hora, consequência disso nasci prematuro e tive que ficar treze dias 

na UTI, minha dinda estava viajando porque ela não sabia que eu ia 

nascer prematuro, ela ia voltar em agosto que era a data prevista 

para meu nascimento, mas acabou que nasci quando ela viajou. 

 As brincadeiras que eu mais gosto são: jogar vídeo game, 

pique- esconde, pique- pega, pique- bandeira, queimada e andar de 

bicicleta. Todas estas, eu brinco com meus amigos, exceto o vídeo 

game, mas, às vezes, jogo com eles. 

 As matérias que acho mais difícil são redação, português, 

ciências e história, as que acho mais fácil são matemática, 

geografia, artes e educação física. 

  Breno Soares Eleoterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guilherme 

Meu nome é Guilherme Teixeira Beltrami, tenho 11 anos, 

nasci em 17/4/2008 e sou natural do Rio de Janeiro. Sou do signo 

de Áries, por isso sou muito sincero e honesto. Sou um rapaz 

bastante extrovertido e muito fiel aos meus amigos. Uma das 

minhas desvantagens é que sou muito impulsivo. 

Gosto muito da minha namorada, com quem compartilho 

todas as coisas boas que acontecem. Curto assistir um bom filme 

no cinema, passear com minha família, ir à praia com amigos e 

comer uma boa pizza de calabresa. Gosto de uma boa música ou 

de um bom vídeo, antes de dormir.  

No esporte, curto uma boa pista de skate e jogar futebol com 

a camisa do Flamengo. Nunca visto uma regata para ir na rua ou 

uma sunga para ir à praia. Gosto de usar bermudas compridas para 

tudo e sempre uma camisa mais escura para sair.  

Tenho medo de aranhas. Sou muito desastrado e já perdi a 

conta de quantos tombos levei na vida. Prefiro o verão ao frio. 

Quando meu pai me leva ao barbeiro, já sabe que está perto de 

arrumar uma guerra comigo. Não estou indo tão bem na escola 

esse ano, mas estou me esforçando mais agora. 

Ainda faço muita besteira e levo muita bronca do meu pai, 

mas eu sei que ele sabe que tento melhorar, para não dar tristeza 

para ele. Sou muito feliz e tenho muitos sonhos bons para minha 

vida. Como eu disse antes, meu nome é Guilherme, mas pode me 

chamar de GUI. 

Guilherme T. Beltrami  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iuri 
 
 Sou o Iuri Garcia Neves Zambroni Matins, tenho 11 anos, 
nasci no dia 21 de dezembro de 2007, na cidade do Rio de janeiro, 
mais precisamente na maternidade Perinatal no bairro de 
Laranjeiras. 
 Me considero inteligente, fiel aos amigos e interessante sou 
extrovertido e ansioso para ver as coisas acontecerem. Sou 
estudante da escola Saint Georges, no Ensino Fundamental 2, do 
sexto ano, no turno da tarde. 
 Gosto de vídeo games, de surfar, andar de skate, malhar e o 
lugar que eu mais gosto de estar é no mar com as ondas passando. 
Gosto muito de música em geral, de comida italiana, massas e 
gosto de correr.  
 Minhas principais inspirações são Gabriel Medina o primeiro 
campeão mundial de surf brasileiro, meu pai e minha mãe. Gabriel 
representa o surf para mim, quero conseguir chegar onde ele 
chegou. 
 Quando eu crescer eu quero ser campeão mundial de surf. 
 
Iuri Garcia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joshua 
 
 Eu sou Joshua Luther Wanzeler Salgado, nasci no dia 
09/04/2008, nos Estados Unidos, em Boston, Massachusetts e 
quando fiz 2 meses vim para o Brasil. 
     Já estudei em 7 escolas (incluindo as creches), brincava de 
muitas coisas, pique-pega, bafo, porém minha preferida era brincar 
com a imaginação, já fui treinador, Pokemon, o Homem-Aranha, 
ninja etc. Gostava muito também de brincar nos brinquedos do 
parquinho que para mim, eram super divertidos. 
     Mudei de casa por causa da separação dos meus pais, 
inicialmente morei com minha vó, após um ano, fui morar com 
minha mãe e depois eu vim morar ,aos onze anos, no Rio de 
Janeiro. 
     Hoje tenho muitos amigos tanto em Vitória quanto no Rio de 
Janeiro, em certos momentos eu penso em voltar para Vitória, mas 
lembro das amizades que eu fiz aqui e sinto como se eu fosse trai-
los voltando. 
     Eu tenho muitos acontecimentos na minha vida não só bons, 
como tenho muitas lembranças ruins, mas é a vida, um dia eu 
acredito que serei muito feliz. 
 
Joshua Luther W. Salgado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Fernanda 

 

 Sou Maria Fernanda Maia Furtado Marins, tenho doze anos 

de idade e faço aniversário dia 28/06. Estudo no colégio Saint 

Georges, na turma do sexto ano tarde. 

  Eu gosto de ver séries no celular. Não gosto de ir à praia não 

gosto muito de areia... Minha melhor amiga se chama Mariana, ela 

tem doze anos de idade e, também, estuda comigo, não tenho um 

melhor amigo, mas tenho vários amigos.  

 Estudei quatro anos, à tarde, no Saint Georges (minha 

escola), ano passado eu estudei de manhã pela primeira vez, mas 

acabou não dando certo e esse ano voltei a estudar à tarde. 

  Eu tenho duas irmãs uma se chama Maria Eduarda Maia 

Furtado Marins e a outra Maria Luiza Maia Furtado Marins, a Duda 

tem treze anos e está no oitavo ano, já a Malu tem seis e está no 

primeiro ano. 

 

Maria Fernanda Maia 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pyetra 

 

 

  Para começar a me descrever, minha cor é morena, meus 

olhos são castanhos, meu cabelo era cacheado, mas agora é liso e 

grande. Não sou tão magra nem tão gorda. 

  Adoro músicas, brincar e outras coisas. Minhas comidas 

favoritas são:strogonoff, pizza e macarrão com molho branco e 

vermelho. Minhas cores favoritas são azuis e preto. Adoro papelaria 

e amo ir à escola ver minhas amigas e meus professores.  

 Moro com meus pais e minha irmã. Tenho 11 anos e faço 

aniversário no dia 09/06, nasci no Rio de Janeiro, mas já morei em 

vários lugares. 

                                      Pyetra aguiar  

                                      

  



  



 



 
 

 

 



 

Pique – bandeirinha 

 

 Minha brincadeira de criança favorita é o pique – bandeirinha, 

porque com seis anos meus amigos me ensinaram a brincar e de lá 

para cá tornou-se a minha preferida. 

 Você sabe jogar? Não!? Então vou te explicar. 

 Começa assim, são separados em dos times e o objetivo é 

pegar a bandeirinha do outro time e o primeiro a passar para o time 

adversário é o vencedor. 

 E o melhor é que podem brincar pai, mãe, tios, primos, irmãos 

enfim, toda família, porque a brincadeira não tem idade. 

 Eu estou ensinando minha irmãzinha e espero que ela goste 

como eu. 

 

Anna Isabele M. Bizzo de Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas brincadeiras favoritas 

 

 Quando eu era menor gostava de brincar de: Pique-esconde, 

Pique-pega e boneca. 

 Essas brincadeiras fizeram parte da minha infância toda. O 

Pique-pega, por exemplo, corria a casa inteira. O Pique-esconde 

me escondia e as bonecas eu trocava as roupas etc. 

 Então essas brincadeiras são as que exerci na minha infância 

inteira, eu gostava, também, de Pique- alto, mas não brinquei muito 

disso, porque era pequena para subir nas coisas (mas um dos 

principais motivos de não brincar foi por escalar a parede do 

corredor).  

 Essas brincadeiras foram essenciais para a minha diversão. 

 

Beatriz Cruz Cordeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amarelinha 

  

 Na minha infância eu gostava de brincar de várias coisas tipo: 

casinha, boneca, amarelinha, Pique - esconde etc. Era uma infância 

muito divertida, tinha muitas amigas.  

   Minha mãe sempre muito criativa brincava conosco na 

calçada da rua em que eu morava, aí ela desenhava com giz, a 

gente jogava a pedrinha no quadrado e não podia pisar no 

quadrado onde a pedra estava, então a gente se divertia muito e 

dávamos muitas risadas 

   E quem mais brincava era eu e minha melhor amiga Mariana, 

a gente se divertia muito, mas teve um dia que nós estávamos 

brincando e eu me desequilibrei e cai, todos que estavam brincando 

riu, eu também ri muito, pois foi muito engraçado. 

 Nós sempre fomos uma família unida onde um ajudava o 

outro, eu adorava brincar de amarelinha, mas quando minha 

mamãe me chamava para entrar, ela preparava um lanchinho 

sempre com muito carinho. 

 

Beatriz Rodrigues 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As brincadeiras no condomínio 

 

 Quando eu era pequeno, gostava de brincar de pique- 

esconde com meus amigos, Matheus, Pedro, Gabi e Bernardo.  

Essa era minha brincadeira predileta. Nós brincávamos no 

condomínio em que moro. 

 Apesar de ser minha brincadeira predileta, mas como éramos 

pequenos não sabíamos nos esconder, então as partidas duravam 

cinco minutos ou menos, mas algumas duravam mais, pois nos 

escondíamos em lugares mais difíceis de procurar como embaixo 

dos carros, em cima da casinha do lixo, no quarto da churrasqueira, 

atrás da geladeira,  da quadra e em outros lugares. 

  Outra brincadeira que eu gostava é de pique- pega, que 

brincava com as mesmas pessoas que brincava de pique- esconde. 

Normalmente quem ganhava as partidas era o Pedro, pois ele corre 

mais rápido que as outras pessoas. 

 E outra brincadeira que gostamos é de pique- bandeira. Ela 

funciona da seguinte maneira: tem dois times, cada um tem que 

pegar a bandeira do outro time, se a pessoa entrar no lado inimigo e 

eles pegarem, ela fica preso no campo deles, até alguém do seu 

time ir e salvar.  Quem pegar a bandeira primeiro e levar para o seu 

campo, ganha. 

 E mais uma brincadeira que gostamos é de queimada, que 

funciona assim: tem dois times, cada um em um campo, um time 

começa com a bola, e um tem que queimar o outro, quando a bola 

cai no campo de um dos times o componente  desse time pode 

pegar a  bola e queimar o outro, quem for queimado vai para a 

prisão do seu time e se a bola cair nessa prisão a pessoa que foi  

queimada pode pegar e tentar queimar alguém, e se ela conseguir 

queimar, volta pro campo dela, e o time que queimar todo o 

adversário  ganha. 

 

 

Breno Soares Eleoterio 

 

 
 



Pular corda 
 
 Esses dias eu andei pensando nas brincadeiras que eu 
costumava brincar quando era criança, e lembrei que uma das 
minhas favoritas era PULAR CORDA!  
 Isso mesmo, eu adorava pular corda, na maioria das vezes eu 
brincava com as minhas amigas na escola na hora do intervalo e de 
vez em quando ainda brinco!  
 Eu me lembro quando ganhei a minha primeira corda como se 
fosse ontem, tinha 7 anos, lembro que a corda aparentemente 
tocava as músicas tradicionais da brincadeira como “O homem 
bateu na minha porta”, entre outras. 
 Aprendi vários truques com a ajuda da minha amiga que eu 
não vou mencionar o nome, e com ela eu aprendi a entrar na corda 
enquanto pula sozinha, a entrar na corda quando está jogando 
entre amigos, até as danças. 
 Essa foram umas das minhas melhores épocas na minha 
vida, mas já que estamos falando de brincadeiras que a gente 
brinca quando era menor, eu queria adicionar aí também a 
brincadeira de “Pular Elástico”, sempre gostei, mas cá entre nós, eu 
não era muito boa.  
 Bom, essas foram algumas das brincadeiras que eu gostava 
quando menor! 
 
 
Camila Franklin Craveiro  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brincar de jogar futebol 

 Quando eu tinha quatro anos só pensava em animas, gostava 

de ir ao zoológico, tinha muitos livros e revistas sobre a vida animal 

e uma coleção gigantesca de miniaturas de bichos. 

   Mas quando completei cinco anos o meu amigo Enzo que 

gostava muito de futebol me apresentou a bola, me ensinou os 

primeiros passos e desde então me apaixonei por este esporte. 

 Era dias e mais dias jogando futebol no meu condomínio, na 

rua da casa do meu pai e na pracinha que ficava bem perto da casa 

da minha bisavó. 

    Depois de tanto pedir aos meus pais, eles me colocaram em 

uma escolinha do Clube Guarani e foi o suficiente para a minha 

paixão só aumentar. Fiz muitos gols no campeonato interno e como 

o clube fechou, meus pais me colocaram na escolinha do Boca 

Juniors. Me destaquei desde o primeiro dia fazendo dois gols e 

durante o campeonato fiz quatorze gols em apenas cinco jogos. 

Descobri também que o futebol poderia ser jogado no videogame e 

aí essa virou outra maneira de me divertir com o que eu mais 

gostava. 

 Logo depois deste ano me mudei para o Rio de Janeiro, e 

tenho desenvolvido o meu futebol até hoje. Continuo jogando e me 

divertindo com a minha brincadeira de criança favorita. 

 

Frederico Gonçalves 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



Minhas brincadeiras 
  
  Lembro quando eu tinha uns 5 anos e ganhei meu 
primeiro lego, logo fiquei muito fissurado com o brinquedo e assim 
fiquei uns 2 anos só brincando ele, até que eu comecei a não gostar 
mais. 
  Lembro ,também, quando eu tinha mais ou menos 8 
anos, gostava muito de futebol e ficava jogando na rua de asfalto 
com meu amigo Junior, ele nesse tempo ainda tinha 6 anos, mas  já 
jogava muito, com isso nós viramos bastante amigos enquanto 
morávamos perto, ficamos uns 3 anos só jogando futebol e 
brincando com outras coisas e outros brinquedos. 
  Depois de algum tempo o Junior se mudou para um 
outro lugar e eu fiquei sozinho  no condomínio de casas, com isso 
eu me apeguei bastante ao videogame, nessa entrada ao mundo 
dos jogos, eu comecei a encontrar bastante amigos virtuais e não 
estava me sentindo mais sozinho, assim que  fiquei por algum 
tempo. 
 
Iuri Zambroni 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As brincadeiras de antigamente 

 

 As brincadeiras das crianças mudaram muito com o tempo. 

Antigamente, elas preferiam brincar em ruas e sem a utilização de 

muitos brinquedos e hoje elas utilizam muito a tecnologia para se 

divertirem deixando de conviver com outras crianças para jogarem 

sozinhas no aparelho celular ou no vídeo game, o que ocasiona 

diversos problemas decorrentes do sedentarismo.  

 Acho que os pais deveriam incentivar mais os seus filhos a 

brincarem como antigamente e, até mesmo, tirarem um tempo do 

seu dia para interagirem com eles. 

 As escolas poderiam criar projetos em que os alunos 

resgatassem brincadeiras em grupos. Favorecendo um melhor 

desenvolvimento, ajudando na expressão da criança e estimulando 

um bom convívio entre elas. 

 

Joshua de Oliveira 

   

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas brincadeiras 

 

     Como é bom brincar, ser criança, ter amigos, não ter 

obrigações. Quando era pequeno, eu brincava de pique-pega, 

pique-esconde, futebol, mas a minha preferida era brincar com a 

imaginação. Um dia, eu era um treinador Pokémon, outro, eu era o 

maior super-herói, eu era um espião, eu era o que eu quisesse. 

     Já tive e tenho muitos amigos que me ajudavam nas 

brincadeiras. Inventávamos milhões de outras brincadeiras e 

éramos muito engraçados. Gostávamos da hora do lanche mais do 

que tudo, quando chegava a hora de experimentarmos o lanche, 

que a escola nos proporcionava. 

     Já mudei também muito de escola, o que me fez ter cada vez 

mais amigos. Em cada escola eu mudava de interesse, uma hora 

era futebol, queimada e mais tarde bater bafo (assim, eu era bem 

ruim, mas não é o que nos interessa). 

     E por fim, a minha maior brincadeira até os 7, 8 anos era ler. 

Já li tantas séries de livros que nem sei, também lia muitas 

revistinhas, e então eu fiquei mais velho e abandonei tal vocação.  

Joshua Luther Wanzeler Salgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brincar de Polly 

 

 Quando eu era pequena, tinha mais ou menos sete anos, 

gostava de brincar de Polly, que é uma bonequinha bem 

pequenininha, que a gente trocava de roupa e sapato. A variedade 

de bonecas e de looks eram enormes. Era minha brincadeira 

favorita.  

 Eu ia para a casa da minha avó num condomínio perto de 

onde morava, onde tenho muitos amigos e minha melhor amiga: a 

Nathally. Eu brincava demais com ela. Era muito divertido. Passava 

a tarde brincando, era muito divertida a companhia dela. E até hoje, 

nós somos amigas!  cada dia era uma nova história pra montar e 

brincar. A criatividade nunca acabava, estávamos sempre criando 

alguma situação, boa ou ruim. Quando perdíamos algo, era um 

horror! Ficávamos apavoradas, e procurando tal objeto. Os 

acessórios eram muito lindos, mas também muito pequenos, então 

era fácil de perder. Por isso, o cuidado era enorme!  

 Nós nos divertíamos demais quando brincávamos de 

Descendentes que é um filme musical da Disney, onde tem quatro 

jovens que são filhos dos principais vilões. Era a nossa brincadeira 

favorita, e todo o dia a história tinha algo a ver com isso. 

 Brincar de Polly era a minha brincadeira de criança favorita. 

Jamais vou esquecer! 

 

 

Marcela Patrocínio Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pique- Bandeirinha 

 

 Brincava muito na minha infância, me divertia demais com 

meus amigos, já brinquei na rua, na calçada, em quadra, em tantos 

lugares, mas muitos mesmos. 

 Como brincar: No jogo temos dois times, cada um possuindo 

uma bandeira (que também pode ser uma bola ou qualquer outro 

objeto), tem como objetivo capturar a bandeira do time adversário, 

localizada na "base" desse time, e trazê-la de volta ao seu território 

sem ser pega. Os jogadores do time oposto podem ser "pegos" por 

jogadores no território deles; estes jogadores serão pegos 

(dependendo das regras da partida)ou congelados (incapazes de 

deixar o local onde foi pego até que um membro do seu time o 

toque para o salvar e assim voltar para o seu território e ganhar). 

Extra: Não é permitido arremessar a bandeira para outra pessoa do 

seu time.  

 Quanto as regras, podem participar quantos jogadores 
quiserem, contanto que os dois times tenham o mesmo número de 
jogadores. Os jogadores que forem pegos deverão ser congelados 
no local que foi pego. E em cada campo são colocados uma 
bandeirinha, com o objetivo de cada equipe capturar a bandeira do 
adversário sem que seja colado/congelado.  
 
Maria Clara Quirino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pega-Pega 
 
 Quando eu era bem pequeno, uma das brincadeiras que eu 
mais gostava de brincar era “Pega-Pega”. Ela é praticamente uma 
brincadeira que tem que fugir do pegador, se você for pego vira o 
pegador. Eu gostava de brincar com os meus pais e amigos do 
prédio que eu morava. 
 E não tem como eu esquecer do esporte que mudou a minha 
vida, e essa brincadeira com certeza é o Surf, quando peguei minha 
primeira onda foi com 3 aninhos de idade, e continuo praticando até 
os dias atuais, é minha brincadeira predileta! 
 Outra brincadeira que adorava brincar era andar de bicicleta, 
eu gostava mais ainda era de competir, então quando eu 
encontrava meus amigos sempre queria fazer corrida com eles para 
ver quem era o „‟melhor‟‟, e eu sempre me machucava feio e 
sempre me ralava! 
 E eu ainda me divirto brincando com essas brincadeiras e 
sempre que meus amigos me chamam para brincar de algo, eu 
sempre escolho uma destas brincadeiras! É uma beleza! Porém, 
sempre acabava levando um trauma quando me machucava muito 
feio e ficava alguns meses sem brincar destas brincadeiras. Era 
engraçado! 
 
Nathan Hereda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esconde-Esconde 

 

  Muitas brincadeiras marcaram a minha infância tanto na 

escola quanto no condomínio onde eu morava. Embora eu 

brincasse de diversas brincadeiras, havia uma que eu mais gostava 

de brincar: Esconde-Esconde. 

  Nesta brincadeira, aquele que vai procurar tem os olhos 

cobertos ou fechados, até que termine uma contagem previamente 

combinada com todos os participantes. Quando termina de contar, 

os outros já devem estar escondidos. Então, a criança descobre ou 

abre os olhos e vai procurá-los. 

  O encarregado de procurar os escondidos será 

vencedor apenas se encontrar todos os participantes, antes que 

algum retorne ao ponto de partida. O primeiro dos escondidos que 

voltar para o ponto de partida, vence a brincadeira. 

           Existe uma outra forma de brincar de Esconde-esconde: 

uma criança conta até certo número com os olhos fechados e os 

outros devem procurar um local secreto para se esconderem. 

  Os que se esconderam devem voltar para o lugar onde a 

primeira criança contou e “se bater”, o primeiro ou o último 

(depende de quem está brincando) que forem “batidos” pelo que 

contou, deve ficar no lugar dele. 

  O local preferido para brincar era na minha escola, que 

tinha uma área de lazer muito grande, porém não podia se 

esconder nas três quadras da escola. Os colegas com quem eu 

brincava eram os alunos da minha turma. 

 

Rafael Ávila 

 



  



 
 

 

 

  



As amizades 
 
 Umas das minhas primeiras amigas foi a Maria Victoria, nossa 
amizade tem muito tempo, nos conhecemos com 3 e 4 anos 
(porque ela e mais velha que eu), nós gostamos de fazer várias 
coisas quando estamos juntas.  
 Gostamos de brincar na piscina, jogamos bola, vamos no 
cinema e muito mais. Porém em 2016, ela se mudou para os 
Estados Unidos, fiquei muito triste, muito triste mesmo. Mas depois 
conheci a Rapha e ela é a minha melhor amiga hoje em dia (a Maria 
Victoria  continua sendo minha melhor amiga ), ela estuda na 
mesma escola que eu e saímos todo final de semana juntas, 
gostamos de fazer várias coisas juntas tipo assistir vídeos, ver 
série, fazer festas do pijama, fazer títulos, ir ao Mc Donalds etc...   
 Também fiquei mais próxima do que já era da Leticia minha 
amiga e da Rapha, sempre fazemos festas do pijama para nós três, 
mas esse ano entrou uma nova integrante pro nosso grupo, a 
Nicole. Ela vai sempre com a gente no Hot Zone brincar, vamos na 
casa uma da outra para comer. 
 Agora, somos quatros e não me arrependo com isso, sempre 
ajudamos uma as outras, falamos o que está errado,  o que não 
pode fazer para melhorar nossa amizade,  falamos sobre os erros 
que estão incomodando e com isso preservamos nossa amizade de 
ser tóxica ,por isso amo todas as pessoas que citei nesse texto.        
 
Beatriz Cruz Cordeiro               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha amiga  

 

   Eu tenho várias amizades, poderia falar de todas, mas escolhi 

uma, o nome dela é Clara Vitória, nós nos conhecemos no colégio, 

na turma do maternal e estudamos até o 5º ano juntas. 

   Ela é muito especial para mim e quando estamos juntas a 

diversão é certa, gostamos de fazer de tudo, a gente corre, brinca 

de pique, conversamos, mas o que adoramos é trolar as pessoas. 

   Hoje não estudamos mais juntas e nem moramos mais perto. 

Sinto muita falta de estar perto dela, mas nos falamos todos os dias 

pelo telefone, fazemos chamada de vídeo e sempre que podem 

nossas mães marcam algo para a gente se encontrar, aí ela vem 

para minha casa ou eu vou para a dela para brincarmos e fazermos 

o que a gente mais gostava, trolar as outras amigas. 

 

Beatriz Rodrigues Viana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minha melhor amiga 
 
 Em uma manhã do ano de 2010, era o primeiro dia de escola 
“creche”, bem quando eu cheguei lá foi tudo normal até eu voltar 
para casa e perceber que tinha um festa no prédio em frente, eu 
fiquei observando da minha varanda até que outra menina apareceu 
na varanda do apartamento que estava tendo uma festa, ela gritou 
“OIE! QUER VIR AQUI?”, claro a mãe da garota escutou e pegou 
sua filha e fechou a porta da varanda. 
 Já no dia seguinte a mesma menina que estava tendo a 
festinha de aniversário me reconheceu na escola, e então ela me 
chamou, e somos melhores amigas desde então. O nome dela é 
Giovanna. 
  No final da aula nós fomos embora, mas antes disso 
apresentamos as nossas mães que por acaso também viraram 
melhores amigas e já como éramos vizinhas Giovanna vinha aqui 
em casa quase todo dia tornando parte da família. 
 Depois de anos, em 2017, aconteceu algo inesperado, 
Giovanna me ligou chorando falando que teria que se mudar para 
Portugal e então também fiquei chocada. Em 2018 tive que me 
mudar para Austrália o que tornou tudo mais difícil, pois o fuso 
horário era muito diferente, então só conseguia falar com ela na 
maioria das vezes apenas 2 vezes por mês ou nenhuma, pois nós 
estávamos muito ocupadas. 
  Aí tivemos a chegada de 2019, o ano que tudo mudou, nós 
duas voltamos para o Brasil, mas ela não era mais minha vizinha, 
pois mora com a avó, então ainda é complicado de conseguir vê-la. 
 Não esqueço o momento que saí do aeroporto vi uma menina 
segurando um cartaz escrito  “saudades”, eu imediatamente 
joguei minha mochila no chão e fui abraçá-la. 
   Até hoje somos melhores amigas ou melhor irmãs. 
 “Mesmo com 30 horas de distância, nós superamos tudo 
juntas, sempre!”.   
 
Camila Franklin Craveiro 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minha melhor amiga de trabalho 

 

  Aos três anos de idade eu conheci a Gigi em um desfile de 

moda infantil. Passamos o dia brincando enquanto aguardávamos o 

desfile começar.  

  Depois disso sempre nos encontramos em testes e ficávamos 

muito felizes, era sempre uma festa encontrar a Gigi.  Fizemos 

fotos, gravamos comerciais, trabalhamos juntas dos três anos até o 

ano passado. Trabalhar com ela sempre foi muito legal. 

  Acabamos ficando muito amigas e ela ia sempre dormir na 

minha casa e eu na casa dela, o que mais gostávamos de fazer 

juntas era brincar de espião, ir ao cinema, fazer vídeos. 

  Como me mudei de São Paulo para o Rio de janeiro, eu e Gigi 

não nós vimos mais, então continuamos brincando e nos falando 

pelo celular.   Fazemos assim, conversamos por chamada de 

vídeos, dançamos, brincamos e assim matamos um pouco da 

saudade.  Espero um dia voltar a trabalhar com a Gigi, pois os 

produtores diziam que nós duas trabalhávamos muito bem juntas. 

  Eu sei que a Gigi ainda está trabalhando fazendo fotos e 

gravando em São Paulo, e eu agora vou trabalhar aqui no Rio de 

Janeiro, então vou ficar sempre torcendo para passarmos nos 

mesmos testes, assim posso ir trabalhar lá com ela ou ela pegar um 

avião e vir trabalhar aqui comigo. 

 

Fernanda yumi Vital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu amigo Enzo 

 

 Eu tenho até hoje o Enzo como amigo, quando eu nasci as 

nossas mães se encontraram no corredor do prédio e a gente se 

olhava, depois que eu completei um ano de idade, começamos a 

brincar de pique-esconde. 

   Até que um dia o Enzo me convidou para jogar futebol e 

como eu não gostava de futebol,  ele disse que iria me ensinar a 

jogar, mas com uma condição, eu teria que amar o futebol e não o 

abandonar, aceitei a proposta e ele me ensinou os primeiros 

passos. 

   Quando eu comecei a melhorar no futebol meus avós me 

colocaram em uma escolinha de futebol do Guarani, mas não fui tão 

bem, porém na escolinha do Boca Juniors fui artilheiro com 14 gols. 

   Mas tive uma triste notícia, eu teria que ir morar no Rio de 

Janeiro, mas a nossa amizade continua pelo celular e videogames. 

     Nessas últimas férias nós brincamos, jogamos videogame e 

fomos no cinema juntos assistir Toy story 4. 

 

Frederico Gonçalves S. Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amiga quase irmã 

 

 Atualmente, tenho alguns amigos muito especiais na minha 

vida. Mais meninos do que meninas. Acho que isso é normal, 

porque gosto de brincadeiras e esportes que a maioria das meninas 

não gostam. Vocês viram que eu falei “maioria”, mas existem 

algumas meninas bem diferentes. 

 Eu posso dizer que tenho uma grande amiga e ela gosta de 

tudo que eu gosto. O nome dela é Maria Eduarda. Claro que todos 

os amigos chamam de Duda. Nos conhecemos no playground do 

prédio da minha avó. Por coincidência, também era o prédio que a 

avó dela morava. Ela estava sempre com a prima e brincavam de 

futebol, queimada e na piscina. De vez em quando, a Duda andava 

de skate no play e eu também sempre gostei de skate. Num final de 

semana que a prima dela não foi, nos encontramos por acaso, 

andando de skate e começamos a conversar. Ela fazia escolinha e 

sabia um monte de manobras legais. Desse dia em diante, não 

paramos mais de nos encontrar para brincar juntos. Como meu pai 

sempre me levava para a pista da praça do Ó, passamos a ir 

sempre os três. Ficávamos horas andando de skate e ainda 

tínhamos disposição de chegar de volta no prédio, pegar a bola e 

jogar até apagarem as luzes do play. Então, essa amizade tornou-

se presença certa na minha vida e ainda é até hoje. Sempre 

estamos prontos para nos divertir. 

 Uma parte curiosa dessa história é que depois de um ano, de 

tanto passarmos o tempo todo juntos, pensamos assim: “Meu pai 

está solteiro e a mãe dela também. Que tal apresentarmos os dois 

?!” Bom, fizemos isso e eles estão casados até hoje. Então, 

atualmente, não só brincamos juntos. Praticamente, fazemos tudo 

juntos. Somos amigos leais e tenho certeza que sempre seremos, 

pois sempre nos preocupamos um com o outro, até porque, agora 

chamo de irmã e ela de irmão. 

 

Guilherme T. Beltrami 

 

 



Meus amigos 

 Quando eu era menor, gostava muito de brincar na praia e 
surfar com meus amigos. 
 Um dia na praia, eu estava com meus amigos, Pedro e 
Careca, nós estávamos com o pensamento de surfar, pegamos 
várias ondas e nos divertimos muito, depois de encararmos o mar 
com as pranchas, fomos com o peito, ficamos no meio do mar 
pegando as ondas menores. Quando saímos do mar, tivemos uma 
bela ideia de pegar uma bola de pilates e plantá-la na areia para 
mandar mortal, entao fomos na casa do Pedro pegar a bola, 
demorou um pouco. Quando chegamos na praia de novo nós 
fizemos um buraco na areia, cobrindo mais ou menos 70% da bola 
e começamos o Show, 
 Como o Pedro já tinha feito isso, ele começou e mostrou para 
mim e para o careca como fazia, entao nós fomos tentar. 
Primeiramente foi o careca e depois eu, bom eu cai bem feio 
tentando dar um mortal para frente de primeira, mas não desisti e 
continuei, na segunda já acertei um muito lindo ´´foi um mortal para 
frente. Depois disso nós começamos a mandar ourtros mais 
arriscados como um mortal para trás. O Pedro foi o primeiro a 
acertar e eu fui o segundo. 
 Depois dessa diversão toda, nós fomos num galeto do 
Terreirão e comemos lá, eles foram para minha casa e a gente ficou 
jogando vídeo game.  
 
Iuri Zambroni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas três amizades 

      Desde pequeno eu tenho muitas amizades, e esse ano, fiz 3 

amizades que foram realmente importantes. A primeira amizade foi 

com o Breno, eu o conheci no primeiro dia de aula quando nós 

íamos comprar o lanche, furamos a fila e acabamos começando a 

conversar, então sentamos na mesma mesa e fizemos uma 

amizade, hoje eu e o Breno ainda somos muito amigos. 

    A segunda amizade importante foi o Frederico. Quando eu o 

conheci, o achava muito irritante e chato, depois nós ficamos muito 

amigos, quase superando minha amizade com o Breno, porém 

agora o Frederico está me deixando mais de lado, está sendo 

deixado mais de lado também, pois nós estamos tendo 

pensamentos diferentes sobre algumas coisas. 

     E a terceira, mais não menos importante, o Nathan, eu e ele, 

no começo, não nos dávamos tão bem, e então um dia a professora 

nos botou perto um do outro no mapa de cadeiras, e então, ficamos 

mais amigos (no começo não tão amigos assim), e depois de 

alguns meses nós solidificamos nossa amizade e ,atualmente, eu o 

considero um dos meus melhores amigos. 

      Ainda tenho tempo para fazer muitos outros amigos esse ano e 

para o resto da minha vida. Talvez eu mantenha tais amizades, mas 

isso só ficaremos sabendo em outra história. 

 

Joshua Luther Wanzeler Salgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amizade 

 Eu tenho muitos amigos, melhores amigas e amigos também 
não só na escola, mas em tantos outros lugares, eu sinto muito a 
falta deles no cotidiano, sabe? eu agora não estou mais todos os 
dias (bom de segunda a sexta), mas alguns dos mais importantes 
pra mim são, entre eles: 
  A Giovanna uma das minhas “BFF‟S”.  Bom, a conheci numa 
feirinha (kkkk), na verdade a mãe dela, assim ela meio que se 
mudou para a minha escola e acabamos virando muito amigas, nos 
conhecemos acho que no segundo ano ou no terceiro, sei lá, não 
me lembro muito bem. Acho que nós amamos ver séries juntas, 
filmes, comer, conversar, e muitas outras coisas, a chamo de Gi. 
 O Daniel conheci ele no maternal dois, conheci bem 
pequenininho mesmo, então nem me lembro direito como conheci, 
mas sei que nunca vou me esquecer dele NUNCA, o chamo de 
Dani. 
 A Ana Luiza, bom, hoje ela é uma das minha 
“colegas”/”inimigas” (mas nem tanto) sabe? enfim atualmente eu 
falo com ela apenas quando a encontro no teatro (eu não faço, mas 
a Gi faz kkk),então eu nem evito, mas também não falo sempre com 
ela.  
 A Milena é uma das minhas amizades mais antigas, conheci 
ela e o Dani juntos bem pequenininhos mesmo, nós passamos o 
primeiro, segundo terceiro, quarto e o quinto ano também, somos 
amigas todo esse tempo. 
 
Maria Clara Quirino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha amiga Mariana 

 Minha melhor amiga se chama Mariana, ela é uma menina 

incrível, chata, bonita, companheira...  

 Eu amo a amizade dela, umas das melhoras que eu já tive. 

Conheci ela no começo do ano, quando voltou as aulas do meu 

colégio. A gente começou a se aproximar bem no comecinho das 

aulas de lá para cá parece que a gente se conhece há anos. Eu 

confio nela como se fosse uma parente, conto tudo o que está me 

deixando chateada e ela conta o que a deixa também, a gente tem 

esses momentos especiais onde uma ajuda a outra. Enfim, Mariana 

pode ser até lerda, mas ela é incrível.  

 Mariana me faz rir quando estou triste, ela é a melhor amiga 

que Deus poderia pôr na minha vida, eu sou grata a tudo que ela já 

fez por mim. 

 

Maria Fernanda Maia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meus Amigos 
 
 Os amigos sempre te apoiam quando você  precisa, fazem  rir 
e  divertir, quando estiver em uma situação ruim só quem vai te 
ajudar serão os amigos, por isso mesmo você deve valorizar seus 
amigos e apoiar  também, pois eles irão te retribuir. 
 Eu tenho vários tipos de amigos como:  do Surf,  da Praia,  da 
Escola,  da Casa, grupinho da sala, mas os amigos que eu mais 
vejo no dia são os grupinhos  da sala, que são eles o: Breno, 
Joshua, Frederico, Fernanda, Maria Clara, João Victor, Rafael, 
Sofia e eu, a gente brinca muito! 
 Nós até criamos apelidos uns para os outros como: 
Macacorreia, Macacorreia 2, Maria Gema, Cervinho, Japocotó, 
FredRico, Temaki, Abacate e PatoParafina. A gente zoa uns com os 
outros e muitas vezes nos damos mal, mas na maioria das vezes é 
só diversão! 
 Esses apelidos se referem a: Rafael e Breno: Macacorreia 1 e 
2, Maria Clara: Maria Gema, Fernanda: Japocotó, Frederico: 
FredRico, Sofia: Temaki, João: Cervinho, Joshua: Abacate e Eu: 
PatoParafina. Nós damos um apelido a cada pessoa que queira ser 
amigo da gente. E brincamos muito! 
 

Nathan Hereda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas cinco amigas 

 

     A minha primeira amiga   se chama Gabrielly, a conheci em 

São Paulo, no carro, porque minha mãe já era amiga da mãe dela.  

     Minha segunda amiga se chama Letícia, a conheci com 1 ano, 

na creche, e hoje gostamos de brincar. 

    Minha terceira amiga se chama Laura, a conheci há pouco 

tempo, na minha casa, minha mãe e a mãe dela são grandes 

amigas, e gostamos muito de brincar. 

    Minha quarta amiga se chama Beatriz, nos conhecemos na 

escola. 

     Minha quinta amiga se chama Manuella, a conheço desde que 

nasceu porque sou madrinha dela. 

 

Pyetra Monsores Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melhores amigos 

 

 Em 2014, fiz uma viagem para a casa dos meus avós, onde 

também moram meus primos. Certo dia, nós estávamos jogando 

bola, quando chegou um garoto e perguntou se podia jogar junto 

com a gente, dissemos que sim, então ele entrou na partida e 

jogamos até anoitecer.  

   Desde então, sempre que vou para a casa dos meus avós, 

encontro com meu grande amigo Vitor, nós jogamos bola, jogamos 

videogame etc.  E através do Vitor, eu também conheci outros 

amigos como o Caio e o Cainã, somos amigos até hoje. Nós já 

fomos para a praia juntos várias vezes, eles já dormiram na minha 

casa, fomos a um aniversário e ao shopping juntos.  

   Nosso próximo encontro será nas férias de dezembro, em que 

iremos comemorar o aniversário do Vitor, a formatura da 9ª série do 

Caio e o Natal. 

   Esses são os meus melhores amigos, no qual eu quero 

manter a amizade para sempre.  

 

Rafael Ávila de Oliveira 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 



                 

Lembrança de família 

 

   Na minha família tem muitas coisas para recordar: como 

aniversário, dia das mães, Natal e Ano Novo. Nessas datas, nossa 

família sempre se reúne e a festa é garantida. Em nossos encontros 

lembramos de tantas coisas que a gargalhada é certa, lembramos 

de cada coisa engraçada que cada um de nós passamos, é cada 

coisa.  

   Mas vou falar de um acontecimento familiar que me marcou 

muito, que foi o falecimento do meu primo Fábio, que eu chamava 

de tio. Ele era o mais brincalhão da família, ia na minha casa todos 

os dias quando chegava do trabalho, ele adorava zoar todos. No dia 

28/07/16, ele foi no meu aniversário de 9 anos, zuamos tanto e 

quando acabou a festa e foram todos embora. 

   No dia 30/07/16, fui trabalhar com a minha mãe, era um 

sábado ensolarado. De repente, o telefone do trabalho da minha 

mãe tocou e era a minha avó dando essa triste notícia que ele tinha 

morrido, abracei minha mãe, chorei tanto, e chorando falei “como 

assim, meu tio Fábio morreu! Ele é novo mãe!”, ela falou “Sim filha, 

que notícia ruim”, aí fomos embora para ficar junto com nossa 

família. 

   E com esse acontecimento que me marcou tanto, posso falar 

que nunca mais nossos encontros e festas foram iguais, pois falta 

ele, as brincadeiras... agora o que resta são as lembranças. 

 

Beatriz Rodrigues Viana 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 



Reunião em família 
 
 O único dia que quase toda minha família estava junta foi 
quando fomos a casa da minha avó, em Iguaba, quase todos os 
meus primos estavam lá por parte de pai, meus tios também 
estavam e meus avós, andamos a cavalo e fomos a praia. 
 Uma outra vez que estávamos juntos foi no casamento da 
minha prima, eu fui Pajem no casamento dela e meus tios por parte 
de mãe estavam lá, eu carreguei um bebê num carrinho, e quando 
eu cheguei me obrigaram a levar uma placa que tinha nela escrito 
uma coisa que fiquei com vergonha de mostrar e  sai correndo com 
a placa pra que ninguém visse o que estava escrito nela. Depois 
disso, na festa de casamento, eu dormi três horas e quando acordei 
faltava uma hora para ela acabar, estávamos em São Paulo e eu só 
voltei para o hotel quase quatro horas da manhã. 
 A outra reunião aconteceu quando eu passei o Natal na casa 
da minha dinda, meus tios e primos também foram e dormiram lá. 
No dia seguinte, fomos ao shopping e depois almoçamos juntos, eu, 
minha dinda, meus pais e meus tios.   Na passagem do dia vinte e 
quatro para o dia vinte e cinco, no Natal, eu ganhei um violão e 
dormi novamente na casa da minha dinda.         
                                                                                                                    

Breno Soares  

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Família 
 
  Natal de 2014, eu estava na casa da minha tia com a 
minha prima mais velha, pelo que me lembro a gente estava super 
entediada sentada no quarto e foi aí que minha prima teve a 
brilhante ideia de “estragar o Natal”. 
  Nós vasculhamos pela  casa até encontrar uma barata 
de plástico, então minha prima teve a ideia de apenas botar no pé 
de algum convidado, mas isso não aconteceu, porque quem teve 
outra ideia fui eu e ela era: botar a barata dentro no molho de 
cachorro quente, então ela foi lá, colocou e a gente foi embora. 
  Ao passar de algumas horas, estavam servindo a 
comida, a gente já tinha esquecido da barata, então continuamos a 
comer o nosso chester até que minha tia viu a barata e deu um 
PULO QUE ACABOU DERRUBANDO A PANELA DE CACHORRO 
QUENTE. Foi aí que a gente olhou uma no olho da outra e os 
nossos olhares diziam “vamos sair correndo”, METEMOS O PÉ e 
ficamos assistindo da janela do quarto da minha prima já que tinha 
vista para o quintal, a gente conseguia ver os cachorros da minha 
tia lambendo o molho do chão. 
  Por incrível que pareça minha tia não ficou brava, ela e 
os convidados começaram a rir com a gente e foi assim que 
passamos esse Natal. Eu era bem nova na época e não consigo 
lembrar dos detalhes, mas nunca vou esquecer disso, então a moral 
da história foi: eu e a minha prima fazemos muita farra e esse não 
foi o fim, acredite tem muito mais história para contar. 
 
Camila Franklin Craveiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viagem em família 

 

  O período de férias sempre tem momentos especiais em 

família. Nas férias, viajamos para lugares velhos ou novos, onde me 

divirto muito, faço novas amizades e como comidas deliciosas. 

Esses momentos ficam gravados em minha memória, como os mais 

legais com a minha família. Todo ano quero repeti-los, pois adoro 

de me divertir. 

  Ano passado fizemos a viagem mais marcante de todas 

que já tínhamos feito, fomos a uma cidade chamada Lambari, em 

Minas Gerais. Viajamos meu pai, minha irmã, eu e minha madrasta. 

Fomos de carro e meu pai disse que levaríamos seis horas para 

chegarmos lá. Fiquei muito preocupado, sem saber se aguentaria 

tantas horas, mas no caminho já começou a diversão. Minha irmã e 

eu fomos brincando no banco de trás do carro e olhando a estrada, 

que era na serra, lugar com paisagens lindas que nunca tinha visto. 

Era muito interessante ver tantas montanhas e tantos animais 

diferentes dos que vejo sempre. Vimos vacas e bois pastando, 

cavalos e até bodes, sem contar os enormes formigueiros de barro. 

Chegando lá, deixamos nossas malas na casa da minha tia-avó e 

fomos correndo brincar na rua, onde vimos muitas crianças 

brincando. A diversão estava completa e o lugar era lindo. 

Brincamos de jogar futebol, andar de bicicleta e, até mesmo, soltar 

pipa no barranco que tinha lá. No dia seguinte, andamos de 

charrete pela cidade, fomos ao parque, onde tinha um lago e muitos 

patos, que comeram nosso pão. Fomos na ducha, na piscina e 

andamos a cavalo. Quando voltamos para casa, minha tia estava 

nos esperando com uma comida mineira de dar água na boca. 

Todos os quinze dias que passamos lá, foram de diversão 

intensa. Foi a viagem mais diferente que fizemos, pois Lambari é 

uma cidade do interior, o que é bem diferente do Rio de Janeiro. 

Nas próximas férias, quero voltar lá, pois momentos inesquecíveis 

como esses, merecem ser repetidos. 

 

Guilherme Beltrami 

 

 



Um dia de Natal 

 

 Bom, essa história que vou contar agora e de um dia de Natal 

bem empolgante de chato, pois as únicas coisas que eu ganhei de 

presente foram ROUPAS e, infelizmente, eu só ganhei isso nessa 

data. 

 Beleza, mas vamos começar, então foi assim, estava eu numa 

preguiça de sair de casa porque tinha feito muita coisa antes e 

estava bem cansado. Depois que me arrumei tranquilo, fui para a 

casa dos meus avôs para a festa de Natal. Quando cheguei a casa, 

encontrei todos os meus parentes (a maioria é idoso como em todo 

Natal), entao me sentei na cadeira e ficamos conversando. 

 Depois que eu fiquei cansado de conversar com os velhos, 

peguei meu celular discretamente e saí no pezinho de para a sala e 

fiquei jogando meu jogo por 1 hora até chegar a hora de ir pegar os 

presentes queridos que os velhos me deram.  

 Quando cheguei na rua, tive a surpresa que todos os meus 

presentes eram roupas e eu fiquei meio “desempolgado”, só quem 

ganha roupa de presente sabe como não é legal. Depois disso fui 

para minha casa e fiquei bem chateado. 

 

Iuri Zambroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um Natal inesquecível 

 

    Era um Natal como todos os outros, ceia, família, aqueles 

parentes que você nem lembra quem são. Eu era apenas uma 

criancinha de cinco anos. Nos arrumamos, levamos a comida 

compartilhada, e então chegamos à casa do meu tio-avô, onde nós 

sempre comemorávamos nossos Natais, encontrei dois garotos da 

minha idade e começamos a brincar. 

     Era criança correndo para um lado, quase derrubando a ceia 

da mesa, até que minha avó chegou e avisou: 

     -Parem de correr alguém vai escorregar e se machucar!!!  

    Quem disse que nós paramos, continuávamos a correr ainda 

mais rápido. Então, meu primeiro machucado da noite. Eu e o 

menino apostamos corrida até a mesa da ceia o mais rápido que 

conseguíamos ir, até que eu escorreguei e caí, nada grave, porém 

ralei o joelho.  E aconteceu o que minha vó havia nos alertado (não 

completamente, mas metade do que ela disse aconteceu), nós, 

cansados de tanto correr, resolvemos fazer a coisa mais sensata no 

momento, brincar de algo menos acelerado, então decidimos 

brincar de vôlei com balão, a brincadeira estava no auge, o recorde 

atual estava prestes a ser batido, só dependia de ter coragem o 

bastante para salvar a jogada fenomenal mandada a mim e 

responder com a mesma qualidade, mas eu ,pronto para fazer uma 

jogada sensacional, me desequilibrei da forma mais impossível que 

poderia imaginar, e então,  cai diretamente com a testa na quina da 

pilastra. 

     Depois disso só me lembro do momento que  estava com 

minha mãe e sendo carregado no colo até a sala do doutor, da 

imensa dor que eu senti na hora da anestesia, e da manhã seguinte 

onde fiquei com um enorme curativo que protegia os dez pontos 

que  havia levado, três dias antes de  viajar à Disney. 

     Foi um bom Natal? Bom, eu diria que não, mas entrou para 

minha história, e não imagino minha vida sem a cicatriz na testa, 

que tenho até hoje.  

  

Joshua Salgado 

 



Família Quirino crescendo 
 
 Bom, tudo começou em 2014, minha mãe estava com 
suspeitas de ter um filho e logo quando ela descobriu o sexo do 
bebê (que seria menino) já pensamos em vários nomes como Bento 
e Enzo. Mas nesse mesmo ano o Bento nasceu então logo o nome 
seria Enzo. 
 No dia 14/07/15, minha mãe estava no hospital com tudo 
pronto e eu na casa da minha tia, fui para lá no dia 13. Fui visitá-la 
todos os dias, nós chorávamos quando nos víamos. O parto estava 
previsto para o dia 15/07/15 e quando ele nasceu tinha uma carinha 
de joelho linda. 
 Em 2016, Enzo completou um aninho e o tema do aniversário 
foi a fazendinha. No de dois anos foi de “Marsha e o urso” um 
desenho infantil, o de três foi de dinossauro, e o de quatro (o desse 
ano) foi do Homem Aranha. 
 Meu irmão é chato, me perturba, me enche o saco, mas é o 
amor da minha vida. Eu o amo para sempre mesmo com as brigas, 
tapas, arranhões, beliscos e tudo o que acontece, mas não importa 
o meu amor por ele e maior e supera tudo!  E mesmo que algo ou 
alguém venha nos separar, eu vou estar ali para abraçar, dar 
carinho e ele sempre vai poder contar comigo, porque vou estar ali, 
bem do seu lado. 
 Te amo Enzo!! 

 

Maria Clara Quirino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontros no final do ano 

 

   Meu primeiro encontro familiar foi no Natal, onde minha mãe e 

minha avó fazem as comidas e depois elas acabam, vamos nos 

arrumar.  

 Logo, ficamos conversando, brincando e esperamos chegar 

meia-noite para comer e desejar Feliz Natal. Em seguida, eu e 

minha irmã vamos abrir os presentes e assim acabou o primeiro 

encontro. 

        O segundo encontro foi no Ano Novo, que sempre é festejado 

aqui em casa, mas nesse ano foi diferente, pois passamos em Cabo 

Frio. Foi super divertido igual o Natal. 

       Nós, também, temos um monte de momentos juntos tipo: dia 

dos pais, dia das mães, aniversários, Páscoa e alguns fins de 

semana. 

Pyetra Aguiar  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontro de família 

 

 Uma das minhas melhores lembranças de reunião em família, 

foi na páscoa de 2016, quando viajei pela primeira vez para a casa 

da minha bisavó. Foi um encontro muito especial, pois eu conheci 

toda a minha família, inclusive minha bisavó. 

     Foi um encontro com meus pais, minha avó, meus tios, meus 

primos e minha bisavó. Foi um momento de celebração muito 

especial em família. Lá a diversão foi bem diferente e muito 

agradável, pois é um local com bastante espaço para diversão ao ar 

livre, não tivemos videogames  e nem eletrônicos, foram apenas 

diversão ao ar livre, jogo de futebol, banhos de açude, passeios a 

cavalos e também brinquei com os cachorrinhos da casa, o que me 

fez gostar muito deles até hoje. 

 Esse foi um dos encontros em família mais marcantes para 

mim, 

 e pretendo reencontrar toda essa família para uma reunião nas 

próximas férias. 

Rafael Ávila de Oliveira  

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabalhos em grupo 

 

 Com a aproximação da feira cultural, nós ficamos juntas para 

fazer os trabalhos em grupo. Ficamos mais amigas e saímos várias 

vezes.  

 Fomos a casa da Pyetra para fazer o trabalho, nos divertimos 

muito brincando com a tinta e cortando as coisas para a feira. Teve 

briga também, rasgaram o cartaz, mas compramos outro e o 

problema foi resolvido. Muitas coisas deram errado, mas 

consertamos sem maiores problemas.  

  Agora, estamos mais unidas, não nos desgrudamos e 

fazemos os trabalhos juntas. Nós estamos ficando cada dia mais 

próximas. 

  

Beatriz Cruz, Beatriz Rodrigues, Anna Isabele, Pyetra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabalho em grupo 

 

 Era uma segunda-feira, o dia que a nossa professora nos 

informou de um trabalho para a feira cultural do colégio. Ela pediu 

para fazer grupo de 4 alunos, assim decidimos que o nosso seria 

composto por: Eu (João), Iuri, Frederico e Rafael.  Depois a 

professora sorteou os temas, entre eles estava o do Zico, que foi o 

nosso tema. O nosso grupo combinou em ir para minha casa e 

dormir de quinta-feira para sexta-feira. Nós organizamos algumas 

ideias do trabalho e fomos dormir. No dia seguinte, fomos à escola. 

 O outro encontro do grupo aconteceu na casa do Frederico, 

era uma sexta-feira, à noite. Nós jogamos 6 horas de videogame e 

só fomos dormir às 5 horas da manhã. Quando acordamos, fomos 

visitar o Centro de Futebol do Zico (CFZ) para coletar algumas 

informações, tirar foto etc. Depois fomos à papelaria comprar 

materiais para fazer trabalho. 

 Nós terminamos de fazer o trabalho depois das 18 horas da 

tarde. Esperamos o Iuri ir embora e fomos jantar macarrão com 

almondegas. 

 

Iuri, João Victor, Frederico, Rafael 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Início das aulas 

 

 Era uma segunda-feira normal, na verdade, não tão normal 

assim. Foi o primeiro dia de aula do ano de 2019, no colégio Saint 

Georges. E o dia do encontro de dois garotos de apenas 11 anos, 

que mais tarde se tornariam melhores amigos. 

 Nesse dia, eles foram comprar lanche, furaram a fila, o 

Joshua resolveu falar com o Breno e viraram amigos. No segundo 

dia de aula, eles fortaleceram a amizade e conheceram outros 

alunos.  

 No terceiro dia de aula, era uma quarta-feira, teve aula de 

educação física e os novos amigos já estavam brincando juntos. 

Nesse dia, o Joshua ficou perdido e foi atrás de uma menina que 

logo fez amizade e depois apresentou ao Breno a Maria Clara, mais 

conhecida como Maria Gema. E foi assim que os três se tornaram 

grandes amigos.  

 

Joshua Salgado, Breno, Maria Clara 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amigos da escola 

 

 Nós somos cinco amigas, meu nome é Maria Fernanda e sou 

amiga da Mariana, Joshua, Guilherme e Marcella. Nos conhecemos 

no primeiro dia de aula. Ou melhor, eu já conhecia o Guilherme que 

conhecia o Joshua. A Mariana começou esse ano na escola e a 

Marcela entrou no segundo semestre. Nós tivemos uma impressão 

muito boa um do outro. 

 O dia que ficou em nossa lembrança foi quando o Breno 

desceu para a coordenação, porque estava jogando papel pela sala 

e rolando pelo chão.  

 Foi por esse motivo que a professora ficou muito brava com o 

Breno e o mandou para a coordenação para ele conversar com a 

Sandra. 

 

Maria Fernanda, Mariana, Marcela, Guilherme, Joshua 

  

  

  

 


