
  



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 roupinha rosa 
   

  Quando eu nasci, tinha uma roupinha rosa escura e uma 

manta, pelo que minha mãe disse foi essa roupa que eu usei 

quando estava no quarto, também tinha um lencinho rosa, mas está 

na casa da minha vó. 

  Eu também tenho bonecas de cada princesa, há muito tempo 

que tenho elas, mas só ganhei depois que nasci.  São elas: a 

Mulan, Branca de Neve, Ariel, Tiana, Bela, Aurora, Cinderela e 

Yasmim. Eu gosto muito delas, pois são muito importantes pra mim. 

A minha preferida é a Branca de Neve  

   Se for parar e pensar, tivemos tanta coisa importante que, às 

vezes, nem sabemos se ainda estão guardadas ou não. Aí, fiquei 

me perguntando onde estão os brinquedos que eu brincava tanto, já 

ganhei tanta coisa e perdi também, mas esses do qual falei, estão 

guardados e são delas que me lembro mais.  

   

  Beatriz kort kamp 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Um colete vermelho 
 
  Tenho um colete vermelho guardado no meu armário, 

pois quando eu tinha 5 anos e ia à praia com minha avó, ela sempre 

ficava nervosa. 

  Minha vó tinha muito medo do mar e eu não, por isso, 

ela comprou um colete para ficar menos preocupada, mas eu não 

usava nunca, pois sempre que íamos à praia, era junto, também, 

com meu pai e assim eu não precisava usar, porque ele me 

segurava. 

  As únicas vezes que usei o colete foi quando tentei 

surfar, mas como não conseguia levantar da prancha porque 

achava que ia me afogar, eu ficava deitado até chegar na areia, 

com medo de cair.  E o colete não fez nem diferença, porque eu 

nem saía da prancha.  

  Eu não gostava de usar nenhum colete, pois ficava 

desconfortável. Sei que minha avó comprou com a melhor das 

intenções.  

  E hoje, claro que não preciso e nem conseguiria mais 

colocá-lo. E ele   está agora a espera de outra criança pequena que 

precise dele.    

  

Bernardo Motta 



Minha camisa do flamengo 

 

       Desde muito pequeno eu torcia para o Flamengo e vivia usando 

minha blusa favorita. Minha mãe conta que quando ela não queria 

vestir a camisa em mim, eu chorava e até para festa eu queria usar.    

        Eu era um bebê muito levado, e que gostava muito de assistir 

televisão, principalmente “Backyardigans”, meu desenho favorito. 

Mas voltando ao assunto, quando a camisa não coube mais em 

mim, eu fiquei muito triste, mas meu pai me deu outra com o meu 

nome escrito atrás, eu sinto falta daquela época. Quando a blusa 

não coube mais, eu levei para a doação  

       Lembro do primeiro gol que fiz com aquela camisa, foi em uma 

festa onde brincava eu e meus amigos. Nós estávamos perdendo 

de 2X1, quando eu fiz o gol para empatarmos e comemoramos 

bastante alegres, mas não lembro se ganhamos ou perdemos, mas 

que estávamos todos felizes 

       Tive várias aventuras com aquela blusa, sempre vou me 

lembrar com muito carinho, além de sempre continuar torcendo 

para o flamengo.  

       Espero que outras crianças tenham uma infância feliz igual 

aminha e tenham amigos para divertirem muito, e ser feliz durante 

toda a vida. Que elas sempre se lembrem dos momentos felizes e 

nunca dos tristes. 

Daniel Feliciano Campos 

 



Boneco de pelúcia 

 

 Tive vários brinquedos na minha infância e gostava 

muito de brincar com todos eles, eu também gostava muito de usar 

fantasia de super-heróis. E relembrando com a minha mãe, 

mexendo nos meus baús de brinquedos, achamos um que entre 

todos os outros brinquedos foi muito especial tanto para mim, 

quanto para ela.  

 Esse brinquedo especial é uma carinha de um boneco 

de pelúcia que minha mãe, quando viu na loja, comprou, porque 

achou muito parecido comigo. Ela colocava o boneco na minha 

cama e eu sempre dormia abraçado, e levava o meu boneco para 

todos os lugares.  

 Como foi bom relembrar vários momentos da minha 

infância, mexer nos meus baús e encontrar os meus brinquedos 

que fizeram parte dela, e, principalmente, encontrar o meu boneco 

favorito.  

 

Felipe dos santos 

 

 

 
 

 

 

 



Meu ursinho 

 

Minha mãe estava com 38 semanas de gestação, faltava 

pouquinho para minha chegada e ainda queria comprar algumas 

coisinhas para o meu quarto.  Neste dia ela foi trabalhar 

normalmente, e no horário do almoço saiu para fazer as compras e 

achou este urso, ficou encantada para colocá-lo no quarto e 

comprou. O que ela não sabia é que neste mesmo dia às 23:55h eu 

nasci. Após dois dias no hospital, fui para casa e o urso estava me 

esperando. 

Depois de certo tempo minha mãe contou a história do urso, e 

todas as vezes que fazia aniversário dava parabéns para ele, pois 

também era seu aniversário. Sempre foi meu companheiro, em 

todas as viagens, mudanças e brincadeiras, até meus amigos 

gostavam de brincar com ele. 

O tempo passou e ele continua ao meu lado, logo 

completaremos 13 anos com a graça de Deus. Nunca vou 

abandoná-lo, sempre estará comigo independentemente do que 

aconteça, pois quando se apega a algo nunca mais se abandona e 

agradeço a todos os momentos bons que passamos, pode ser 

somente um urso de pelúcia, mas está carregado de lembranças e 

memórias. 

 
 

 Giovana David Ramires      



Meu chapéu 

 

         Quando era bebê não tinha nem um fio de cabelo. Então 

como não podia pegar sol minha mãe comprava um monte de 

touca, boné, chapéu, gorro etc. 

          Meu cabelo só começou a nascer com três anos, por isso só 

saia de casa com chapéu, mesmo que estivesse de noite. 

          Já que agora eu cresci e não uso mais, passei esse chapéu 

para minha irmãzinha Eduarda, porque ela também era carequinha. 

 

 

Giovana Langkammr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nostalgia da mamãe 

 

  Minha mãe tem o costume de guardar coisas que possam trazer boas 

lembranças, e então resolvi pedir a ela que me falasse um pouco delas. Então, 

ela foi logo pegando umas caixas que estavam em cima da última prateleira do 

armário. Quando eu vi aquilo já queria fuxicar tudo, e já comecei abrindo as 

caixas.  

  A primeira coisa que eu vi de cara foi um sapatinho bem pequenininho, 

e fui logo perguntando para ela o que eram aquelas coisas e ela disse:  

  - Filho, esse aqui foi o seu primeiro sapatinho que compramos antes 

mesmo de você nascer e eu guardei para o seu irmão usar também. 

  Fui revirando curioso aquelas caixas e não paravam de sair coisas dali. 

E então ela falou:  

 - Este é a sua sunguinha de praia, nós compramos para você ir à praia 

numa viagem para Saquarema.  

 Ela deu uma suspirada bem grande, acho que estava com saudade de 

mim bebezinho. Eu fiquei super me achando, porque já estou velho e todas 

aquelas coisas eram antigas. Levei um susto quando peguei um saquinho 

transparente e pequeno, tinha uns cachinhos loiros de cabelo nele. 

Simplesmente eram os meus cabelos, do meu primeiro corte em 2008! Deu 

para perceber que meu cabelo escureceu, eu era bem mais loirinho. Tinha 

também um casaco que ela disse que tinha sido uma tia muito especial que 

tinha me dado.  Continuei desbravando aquelas caixas e vi vários papéis e 

fiquei surpreso de saber que eles eram as receitas de quando eu era bebê e ia 

ao pediatra. Mamãe me disse que tinha todas. O mais engraçado é que as 

receitas tinham as fotos do dia da consulta e o meu peso. Eu fiquei 

surpreendido e continue procurando e achei uma pulseira e a curiosidade bateu 

de novo. Ela me explicou que era a pulseira que me identificava na 

maternidade e que ela usava uma igual com o meu nome nela. Tem a hora do 

meu nascimento, quando eu nasci eram 11h20, acho que é por isso que eu não 

gosto de acordar cedo. Eu era gordinho, nasci com 3,260k.  

  Foi muito legal ver todas aquelas coisas e perceber que minha mãe 

guarda boas lembranças de quando eu era bem pequeno. 

 

Hugo Novarine 

 

 

 

 

 

 



Meus pertences de quando eu nasci 

  Eu tenho alguns pertences que lembram o meu 

nascimento, porque os meus pais guardaram. O primeiro foi uma 

plaquinha que tinha o meu nome e o da minha mãe no quarto onde 

estávamos, escrito bem grande ACABEI DE CHEGAR. 

  O segundo item é uma roupinha bem pequena que foi a 

primeira que usei quando saí da incubadora que a minha irmã 

também usou, eu achei muito fofinho com os pezinhos pequeninos. 

  A terceira lembrança é uma manta que me enrolaram 

para eu ficar bem quentinha. Os três objetos que eu falei fazem 

parte de um conjuntinho usado nos meus primeiros dias de vida. Os 

meus pais guardaram essas coisas para lembrarem desse 

momento que foi importante para a minha família toda, pois é uma 

felicidade receber alguém novo na família. Tenho outros objetos da 

minha infância, mas essas são as mais importantes, pois todas elas 

são recordações que os meu guardam para quando eu for adulta 

poder mostra para a minha filha igual eles mostraram pra mim. 

 

Isabela Kort  

 

 



 

 

 

 

Minha boneca 

 

 

 Tenho muitos objetos que meus pais guardaram desde 

quando eu nasci. Mas um que eu tenho há muito tempo e que me 

marcou muito é uma boneca. Meus pais trouxeram de um cruzeiro 

que fizeram quando eu tinha apenas dois anos. Tenho ela até hoje!  

        Tem um valor sentimental muito grande para mim, porque 

fiquei muito tempo longe deles pela primeira vez e senti muita falta.  

        Meus avós, que ficaram comigo neste tempo, dizem que eu 

chorava todos os dias por saudades, e perguntava pelos meus pais! 

        Como faz muito tempo não me lembro. Mas tenho a boneca 

até hoje. Ela é muito importante para mim! 

 

Luma Rodrigues  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu coelho da Páscoa 

 

 Quando era pequena, eu tinha um coelho com um ovo na 

barriga, nunca dei um nome a ele, acho que sempre o chamei de 

coelho da Páscoa 

    Eu andava com ele pra cima, pra baixo e pra todo lugar que 

ia, ganhei ele quando tinha menos de um ano de idade, quando 

morava em Maricá. Esse coelho me faz lembrar de quando eu 

morava com os meus pais juntos e da minha antiga casa. 

    Ele está guardado até hoje com meu pai, acho que é o único 

objeto que guardo como lembrança de quando eu era pequena, as 

outras coisas fui dando e algumas sumiram. 

 

Maria Clara de Souza 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



Um álbum de bebê 

 

 Quando eu nasci ainda não era tão fácil ter fotos e vídeos 

como é agora. As fotos eram tiradas por câmeras fotográficas e 

dificilmente dava para revelar.  Hoje em dia tudo é gravado 

facilmente e temos mais opções de como registrar os momentos 

importantes. Quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, a 

moda era todas as mães terem um álbum do bebê, e foi aí que 

minha mãe ganhou da minha avó materna um álbum onde ela 

anotou as coisas mais importantes que aconteceram comigo, por 

exemplo, meus primeiros passos, meu primeiro corte de cabelo, 

minha primeira vacina, minhas primeiras amizades entre outras 

coisas. 

 Hoje, quando eu vi esse objeto guardado pela minha mãe com 

tanto carinho compreendi o significado de ter um álbum de 

registros. Chorei ao ler todas as recordações e ver as fotos me 

deixou muito emocionada. Também dei muitas risadas ouvindo as 

histórias que meus pais contaram sobre minha fase de bebê, 

minhas primeiras artes e como eu era muito mimada por toda a 

família. 

A partir de hoje, para mim, esse álbum está sendo muito importante 

e vou guardar para sempre comigo. 

Maria Luiza Gonzaga 

 

 
 

 

 

 

 



O dente 

 

Minha mãe guardou todos os meus dentinhos de leite. Por 

que ela gostava de guardar os dentes? Não sei, mas deve ser pra 

ficar de lembrança, talvez.  Ela tem uma caixinha com todos os 

dentinhos, são todos muito lindos e ela sabe a história de cada um 

deles. 

Lembro de quando meu primeiro dente caiu, eu estava 

sentada no sofá vendo televisão e comendo alguma coisa, e do 

nada ele caiu e fiquei desesperada porque estava sem dente e a 

minha boca estava cheia de sangue. Depois desse dia, que caiu o 

meu primeiro dente, eu sempre esperava ansiosamente para que 

outro dentinho ficasse mole, e quando finalmente eu sentia que ele 

tinha amolecido, eu mexia e mexia até  cair. O meu pai sempre me 

falava para não arrancar, e sim deixar o dente cair naturalmente, 

mas eu sempre queria arrancar. 

Um dia, eu senti um novo dentinho mole e fiquei louca para 

que ele caísse! Com o passar do dia eu me esqueci do dente e 

chegou a hora de  ir à igreja, à noite.  Quando cheguei lá, uma tia 

me deu um pirulito e eu comi. Esquecida do dente mole, enquanto 

eu chupava o pirulito, acabei mordendo e senti uma coisa muito 

dura! Quando eu vi, estava mordendo o meu dente e fui correndo 

falar com a minha mãe. Ela me levou no banheiro, lavou a minha 

boca, o meu dentinho de leite e guardou com muito carinho. 

A importância do dentinho para a minha a mãe é que ela olha 

para o dentinho e lembra quando eu era pequena, das peraltices e 

coisas que eu fazia quando era criancinha. E percebe como eu sou 

uma filha maravilhosa. E por isso os dentinhos são um dos objetos 

mais especiais que a ela guarda de lembrança da minha infância. 

 
 
Marisol Moreira 
 

 

 

 

 

 



Meu carrinho 

  

 Quando eu era criança tinha muitos brinquedos e adorava 

brincar com eles, mas o que mais me marcou foi o meu primeiro 

brinquedo. Ele era um carrinho muito bonito e muito legal que 

andava sozinho. 

 Eu não largava este carrinho de jeito nenhum. Tomava banho, 

almoçava e jantava com ele, mas um dia eu, sem querer, deixei o 

carrinho cair da escada e os vidros dele quebraram. No dia eu fiquei 

muito triste e procurei juntar os cacos de vidro para entregar ao 

para meu pai, mas, infelizmente, não deu para consertar o carrinho. 

 Apesar de tudo, mesmo ele estando quebrado, eu ainda 

guardo o carrinho. 

 

Murilo Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha foto 

 

 Quando eu era bebê não sabia de nada que estava fazendo, 

só fazia do meu jeito e ninguém podia tirar nada de mim, senão eu 

chorava. Mas eu gosto de ter lembranças boas da minha infância. 

Como por exemplo; minha mãe tem vários álbuns de fotos, mas ela 

não guardou nada assim tão especial, sabe. 

      Bom, eu quando vejo as minhas fotos me emociono. O legal 

disso tudo é que tudo tem o seu tempo, eu nasci, amadureci e estou 

aprendendo coisas novas a cada dia da minha vida, eu amo a 

minha família e tenho que valorizá-la a cada momento. 

       A vida nos ensina que a gente tem que aproveitar cada 

segundo dela, passar momentos bons com as melhores pessoas e 

quando sempre precisamos delas, elas estão com a gente. 

       Por isso, que eu sempre gostei de brincar muito, tirar muitas 

fotos pra registrar os momentos que eu vivi e lembrar de como eu 

era. Agora estou evoluindo cada vez mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole 



O lenço 

 

 

     O meu objeto é um lenço de um grupo de escoteiro que 

esteve presente comigo por 3 anos, saí do grupo porque tive que 

mudar de cidade, mas eu tenho o lenço guardado até hoje. 

  Ele me traz lembranças de um período que passei em um 

lugar que me divertia todas tardes, aos sábados. Esse lenço é 

significante para mim, porque ele me faz lembrar das pessoas com 

quem convivia quando morava em Brasília dos 6 aos 9 anos.  

     Passei muitos dias felizes com essas pessoas nesse grupo 

de escoteiro, foi um local onde aprendi a cuidar da natureza, 

acampei, conheci outras pessoas da minha idade e nos dividíamos 

em tropas escoteiras, fico triste por ter deixado esse grupo, onde 

comecei a me interessar a ser uma escoteira.  

 Ainda faço parte de um grupo de escoteiro, só que em outro 

lugar. Tenho esse lenço e um outro guardado no meu armário, mas 

este é especial, pois pertence a outro grupo que participei por 

alguns meses. 

 

Pietra da Rocha 

 





  



Beatriz 

 

  Beatriz tem origem no latim beatus, que significa "feliz", 

ou no latim Beatrice, de beare, que significa “a que traz felicidade” 

ou "aquela que faz os outros felizes" ou viajante, peregrina.  

  Minha mãe que escolheu meu nome po que um dia ela 

teve um sonho com uma garotinha que disse que era filha dela e 

queria ser chamada Ana Beatriz, mas só depois do sonho que ela 

descobriu que eram gêmeas, mas ela não queria dois nomes 

composto então só botou Beatriz. 

  O meu sobrenome vem é de origem alemã, diz minha 

mãe que somos uma família única e bem grande. Agora, Machado 

da Cunha vem da família portuguesa, mas esse nome é bem 

comum, não é igual a kort kamp. E é isso que eu sei sobre meu 

nome. 

 

Beatriz kort kamp Machado da Cunha 

Cauê 

 

 O nome Cauê tem o significado de “gavião vitorioso”. Como 

todo nome tem uma história, eu vou contar a minha.  

 A minha vó dava aula em uma escola pública e minha mãe 

estudava nela, quando era criança, e lá, ela conheceu um menino 

chamado Victor, eles eram melhores amigos até acontecer uma 

tragédia que acabou matando o pai e a mãe dele. 

         Então, como o amigo dela ficou sem os pais e não tinha lugar 

para morar, ele teve que ser adotado. Minha mãe ficou muito triste, 

por isso colocou o meu nome de Victor. Só que na minha família já 

havia um Victor, assim ela decidiu colocar um nome na frente e 

escolheu Cauê por ser pequeno, rápido, fácil de falar e não muito 

comum de se ver. 

       Já o sobrenome Rodrigues dos Santos foi uma homenagem ao 

meu avô. 

 

Cauê Victor Rodrigues dos Santos 

 



Daniel Feliciano 

 

    Meu nome é Daniel Feliciano Campos. 

  Daniel significa “Deus é meu Juiz”. Segundo a bíblia 

existiu um profeta que após ser preso foi selecionado para um 

serviço especial e interpretou sonhos para o rei naquela ocasião 

tornando-se assim um líder político. 

             Feliciano tem origem no latim e significa sortudo ou feliz. 

Já o Campos é de origem Espanhola, significa: aquele que habita 

no campo. 

            Meu pai queria que meu nome fosse Arthur, minha mãe 

por causa da história bíblica sempre quis que o nome de seu filho 

fosse Daniel. 

           Tendo eu nascido pré-maturo, pesando apenas 1kilo e 

400gramas, resultou em um momento muito difícil para minha 

família e com muita fé ficou resolvido que meu nome seria 

realmente Daniel. 

         Eu gosto do meu nome, pois acho ele importante e muito 

significativo para minha família. 

 

Daniel Feliciano Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felipe 

 

Olá, eu me chamo Felipe dos Santos da Silva. Meus pais 

escolheram o meu nome por coincidência, pois os dois optaram 

pelo nome Felipe.  

Meu pai quis esse nome para homenagear meu avô paterno 

que se chama Felipe e a minha mãe queria por achá-lo muito 

bonito, ela dizia que quando tivesse outro filho e se fosse menino 

chamaria Felipe, pois eu tenho um irmão que se chama Harrison.  

O meu nome Felipe significa o amigo dos cavalos, aquele que 

gosta dos cavalos, o que ama guerra, tem origem no grego 

phillippos, formado pela junção das palavras philos que significa 

amigo e hippos que quer dizer cavalo.  

Felipe foi o nome de um dos doze apóstolos de Jesus e é 

citado no novo testamento na bíblia. Foi um nome muito popular 

entre os cristões de origem do Oriente, chegando ao Ocidente por 

volta da idade média.  

O meu sobrenome é dos Santos da Silva, Santos por parte da 

minha mãe e a sua origem é italiana. Já Silva é por parte do meu 

pai e tem origem portuguesa.  

 

Felipe dos Santos da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu nome é Giovana 

 

          Quando minha mãe ficou grávida, ela queria colocar meu 

nome de Eduarda, mas não tinha falado para minha família ainda. 

          O único problema é que quando ela engravidou, minha tia 

também estava e falou para todos da família que queria colocar o 

nome da filha dela de Eduarda, então já que eu ia nascer primeiro, 

para não dar confusão, minha mãe trocou o nome para Giovana. 

          Porém, quando minha prima nasceu, um mês depois de mim, 

minha tia colocou o nome de Laura. Eu guardo isso até hoje. 

 

Giovana Langkammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isabela 

 

 Meu nome é Isabela Kort Kamp Machado da Cunha, ele foi 

escolhido pela minha mãe. Primeiro iria ser Isabele, mas meu pai 

não queria, assim, ficou Isabela,  porque ele não gostava de 

Isabele. 

 O significado do meu nome é casto, pura, Deus é juramento; 

ou 

consagrada a Deus. A origem do meu sobrenome kort kamp vem do 

alemão é pelo que meus pais falaram meu tataravô veio da 

Alemanha para o Brasil. 

 A origem do Machado da Cunha vem de Portugal, meu 

tataravô saiu de lá, veio para o Brasil e aqui conheceu meu tataravô 

que era brasileira, eles se apaixonaram e se casaram, trazendo o 

sobrenome Machado da Cunha. 

 

Isabela Kort Kamp Machado da Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luma 

 

  Meu nome é Luma Rodrigues Da Cunha Ferreira. A 

origem do nome Luma é muito incerta, acredita-se que é uma 

variação do nome Luna, com origem do latim. Sendo assim significa 

“lua” ou também pode significar “brilhante”. 

          O sobrenome Rodrigues é de origem portuguesa, pois 

meu tataravô era português. De acordo com a onomástica, surgiu 

através do patronímico de Rodrigo.  

           O sobrenome Cunha é encontrado em Portugal e 

Espanha, classificado como sendo um toponímico, pois tem origem 

geográfica. 

           O sobrenome Ferreira significa “que vem de terra rica 

em ferro”. Pertence à onomástica da língua portuguesa, também 

classificado como toponímico. 

 

Luma Rodrigues Da Cunha Ferreira 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Clara 

 

 Meu nome é Maria Clara, mas seria Maria Julia, pois     minha 

mãe e meu pai queriam me chamar de alguma coisa que tivesse 

Maria.  

      Eles colocaram o nome Maria para lembrar da mãe de Jesus. 

Ele não tem uma história tão diferente. Eu acho que não mudaria 

pra nenhum outro nome. 

 Minha mãe me deu nome composto, porque ela falava que 

não gostava de nome simples como por exemplo Júlia. 

      

 

Maria Clara de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicole 

 Meu nome é Nicole que significa “a que vence com o povo” ou 

“a que conduz o povo à vitória”.  

 Nicole surgiu a partir do francês Nicole, que é a variante 

feminina de Nicolau, nome de origem grega e seu significado 

decorre da junção dos elementos níke, que significa “vitória”, e laos, 

que quer dizer “povo” 

 Meus pais me deram esse nome, porque acharam bonito. 

 

Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu nome 

 Quando eu nasci minha mãe queria colocar meu nome de 

Larissa, mas como ela e meu pai não conseguiram decidir, minha 

mãe deu outras sugestões de nomes como  Rebeca, Stela, Nicole, 

mas o meu pai  não tinha gostado de nenhuma e assim ele 

escolheu  Pietra, mas que na verdade iria ser Larissa. 

 Meu pai escolheu o meu nome, porque ele tinha um colega 

que a filha dele se chamava Pietra, e como ele gostou do nome, 

resolveu me registrar assim. 

 Meu nome é Italiano, ele tem o significado de pedra. Meu 

sobrenome não tem origem nenhuma, foi só a junção do nome da 

minha mãe com o do meu pai. 

 

Pietra da Rocha Rios Moreira 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beatriz 

 

 Oi, tudo bem, eu sou a Beatriz e vou falar um pouco de mim. 

Moro com a minha família no Rio de Janeiro e sou muito feliz aqui. 

 Bom, vamos falar de mim, sou uma garota feliz animada e um 

pouco palhaça, mas também sou bem irritada. É como eu sou, mas 

vamos falar da minha família. 

  Somos uma família bem feliz, meu pai Márcio, ele é bem 

alegre, divertido e muito carinhos. Já minha mãe é aquela mãezona, 

faz tudo que é possível para gente, ela é ótima e também é muito 

carinhosa. Minha irmã é a melhor pessoa da minha vida, a minha 

outra metade, nós brigamos, mas sempre nos perdoamos e temos 

uma conexão incrível. 

 Essa sou eu, a garota que ama todos e não tem ranço de 

ninguém, a garota divertida que ama fazer os outros rirem e sempre 

dá muito amor a todos. Assim sou eu e minha família. 

 

Beatriz kort kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felipe 

 

Olá! Tudo bem? Vou me apresentar, meu nome é Felipe, eu 

tenho 12 anos e estudo no colégio STG desde 2018 e gosto muito 

de lá. Tenho vários amigos e sempre brincamos no lanche. 

Agora vou parar de enrolar e vou logo para o assunto, eu me 

acho engraçado, às vezes bobo, sou legal e bastante educado e 

amo demais jogar videogame, estudar as vezes, mas sempre tento 

ter o melhor desempenho nas provas, bom acho que é isso. 

Agora vou fala da minha aparência sou um pouco alto (eu 

acho) cabelo castanhos lisos, olhos castanhos, branco e nesse 

momento estou com os meus dedões do pé ruins. 

 Bom é só isso...adeus! 

 

Felipe dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giovana        

 Sou Giovana, tenho 13 anos e vou contar um pouco 

sobre minha história para vocês.  

 Desde muito pequena sempre morei na mesma cidade e 

perto dos meus tios e avós por parte de pai, até que por alguns 

imprevistos e oportunidades mudamos de cidade. Continuamos 

perto da família só que agora por parte de mãe, e assim 

continuamos por alguns anos até, finalmente, chegarmos aqui. 

 Quando eu era bem pequena, falei para meus pais que 

um dia iria morar no Rio de Janeiro, era só uma brincadeira, mas 

olha onde estou agora, na cidade maravilhosa. É claro, sempre 

acabo pensando nos amigos que deixei pra trás, mas sei que tudo 

acontece por algum motivo, e hoje agradeço por conhecer pessoas 

maravilhosas que sempre ficam ao meu lado. 

Giovana David Ramires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sou a Giovana 
 
  Oi, meu nome é Giovana, nasci no ano de 2007, no dia 7 de 
fevereiro. Quando era neném, não tinha cabelo, no caso era careca, 
meus olhos são azuis e sou muito branca. Meu cabelo só começou 
a nascer com três anos de idade, então quando ia a escolinha 
ficava muito triste, porque minhas amigas tinham cabelo e eu não. 
Um dia cheguei até usar peruca, depois que meu cabelo nasceu era 
loiro, mas agora é castanho claro. 
          Fui criada com meus dois irmãos, Júlia e Felipe, por isso 
nunca fui mimada e sempre fui organizada, eu dobrava minhas 
roupas e colocava no armário, organizava minha mochila etc. 
          Desde pequena e até hoje adoro desenhar e fazer trabalhos 
manuais. O que eu mais gosto de fazer, hoje em dia, é praticar 
esportes e jogar bola. 
          Sou uma garota que faz tudo, eu adoro cozinhar e fazer 
doces com minha mãe, por mais que ela não saiba fazer nada, a 
gente pega na internet. 
 
Giovana Langkammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isabela 

Meu nome é Isabela, sou uma pessoa autoritária e divertida. 

Adoro estar com meus amigos na sala de aula, confesso que 

converso, às vezes, excessivamente na hora que o professor fala, 

mas sou uma aluna boa. 

 Sou muito fácil de rir ou ficar alegre, vou admitir que não sou 

organizada. Faço muita bagunça, principalmente, no meu quarto 

que pode se considerar um ninho. 

As coisas que eu gosto de fazer são: a primeira é cozinhar, eu 

sou apaixonada. A segunda é fazer nada, só ficar de preguiça, o 

que me atrapalha em algumas coisas. Eu demoro muito pra fazer 

tudo, tomar banho, me arrumar, até para fazer maquiagem eu sou 

lerda. 

 Agora no final eu nem sei mais o que falar, também sou muito 

esquecida ao ponto de perder meu celular três vezes seguidas, e 

minha mãe fica brava demais comigo. E esse é meu auto-retrato.  

 

Isabela Kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luma 

 

 Meu nome é Luma, tenho 12 anos e nasci dia 11 de janeiro de 

2007. Um defeito meu é que sempre fui muito tímida, nunca soube 

dizer não por vergonha e isso me incomoda muito até hoje. 

        Nunca gostei de dividir os meus sentimentos, não gosto de 

demonstrar que estou triste para não preocupar as pessoas, então 

prefiro guardar para mim. 

        Eu quero ser psicóloga quando crescer, gosto de ajudar 

pessoas que tem depressão, tenho paciência para isso, penso 

sempre sobre esse assunto. Sonho com isso desde pequena. 

 

Luma Rodrigues C. Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Clara 

 

         Eu não sei mundo bem falar de mim. Sei que sou uma pessoa 

muito estressada mesmo, tenho muito problema de confiar nas 

pessoas, sou muito bipolar e mudo de humor toda hora, tenho 

dificuldade em fazer amizade. 

   Eu sou muito sentimental, quando alguém briga comigo, 

sempre levo a sério. Geralmente, procuro não arrumar brigas, mas 

como eu sou muito estressado, discuto com muita gente por isso, 

mesmo sendo uma pessoa que odeia brigas. 

  Sou apaixonada por cachorro, inclusive meu sonho é ter 

um. Tenho 13 anos e faço aniversário em março, no dia 31. 

 

Maria Clara de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pietra 

 

 Eu sou a Pietra, tenho 12 anos, meu cabelo e castanho claro 

e cacheado, meu olho é cor de mel e meu nariz e boca são 

pequenos. Tenho 1,47 de altura e meu tipo sanguíneo A+, calço 

tamanho 34. 

  Puxei meu pai no meu sorriso e sobrancelha grossa, meu 

cabelo foi mais a mistura do cabelo liso da minha mãe e do cabelo 

crespo do meu pai, meus olhos também puxei da minha mãe. 

Tenho cor meio parda e minha voz é um pouco fina. 

 Gosto tanto de ler que acabo devorando livros, também gosto 

de dançar e andar de bicicleta. Nos fins de semana até pedalo com 

meus pais até a praia. 

Pietra da Rocha Rios Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raphaela 

 Meu nome é Raphaela , tenho 12 anos e nasci no dia 26 de 

março de 2007 . 

        Estudo no colégio Saint Georges, estou no 7º ano. Eu amo 

viajar e conhecer lugares novos, mas, às vezes, eu prefiro só 

chamar uma amiga pra minha casa e ficar sentada no sofá vendo 

filme. Sou evangélica e amo ir na “célula “(é tipo uma reunião da 

igreja)  

           Minha matéria preferida é inglês, programa bilíngue e 

espanhol, mesmo eu não sabendo falar nada, gosto muito da cor 

laranja, porém eu prefiro preto para roupa. 

          Isso é só um pouco sobre minha vida e das coisas que eu 

gosto de fazer. 

Raphaela Correa 

 





 
 

 

 
 



O tombo de bicicleta 
 
 Quando eu era menor, adorava brincar de tudo, a coisa que 
eu mais amava era brincar de boneca. 
 Mas tinha muitas outras coisas como brincar de corre, pular 
corda, esconde-esconde, queimado, pique-bandeirinha e andar de 
bicicleta. Em falar em bicicleta vou contar uma história que 
aconteceu comigo e minha irmã. 
 Um dia normal, eu sai da minha casa e fui brincar, naquele dia 
brinquei de várias coisas, mas ,à noite, inventamos de brincar de 
apostar corrida com um amigo nosso e começamos a correr, eu 
estava em segundo lugar e minha irmã quase me passando, mas  
ela subiu a calçada e deu uma cambalhota,  foi feio e ela ralou o 
ombro todo. 
 Na hora a bicicleta estava em cima dela e eu paralisei, mas 
depois de um tempo eu tirei a bicicleta e a levei até em casa, foi a 
maior queda que eu tinha visto. E foi essa história, lógico que eu 
também já tive várias quedas, mesmo assim eu continuo andando e 
vida que segue. 
 Mas apesar das quedas você continua brincando, vou falar 
com sinceridade brincar é muito bom, diverte, curte o momento, dá 
risada. Afinal brincar e se divertir é muito bom. 
 
 
Beatriz Kort Kamp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brincadeiras em grupo 

 

 Minha brincadeira de criança favorita era o pique-lateral. Esse 

pique tinha que ter no mínimo 10 pessoas, o último que entrava na 

brincadeira era sempre o pegador e precisava alcançar a bola que 

era chutada para   dar distância para que todos corressem.  

 Após pegar a bola, o pegador   deveria repor a bola no lugar 

de origem e pegar os outros jogadores. A bola será o centro de todo 

o jogo e será o lugar onde as pessoas deverão falar o seu nome 

para se livrar do pegador. Se o pegador tiver pego alguém, os 

outros não pegos poderão livrar os outros jogadores chutando a 

bola. 

   Muitas vezes brincávamos na chuva e levávamos a maior 

bronca dos nossos pais. Eles não entendiam que a chuva era um 

grau de dificuldade que nos animava, mas era um problema para 

eles. 

  Essa é uma brincadeira bem legal e movimenta bastante o 

pessoal, mas precisa de muito espaço para correr, se esconder, 

entre outras coisas e nem sempre, morando em condomínio, 

conseguimos juntar uma galera para brincar. Às vezes, queremos 

brincar de pique e acabamos nos encontrando nos jogos online, 

onde brincamos sem sair de casa. 

 

Cauê Victor dos Santos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esconde-esconde 

 

       Minha brincadeira favorita era esconde-esconde. Gostava 

muito de me esconder, porque sempre ganhava, pois ninguém 

nunca me encontrava. Só brincava na casa da minha tia que tinha 

um terreno enorme e tinha bastante espaço e obstáculos. 

     Os lanches sempre eram gostosos, ficávamos bastantes 

ansiosos. Depois de lanchar nos organizávamos e partíamos para 

as brincadeiras, pois íamos correr muito, voltávamos suados e sujos 

de tanto correr e cair no chão. Como tinha muita velocidade sempre 

era o primeiro a me salvar e todos eram pegos, mas, às vezes, eu 

ficava parado só para chegar a minha vez e pegar todo mundo. Eu 

brincava com o Allan, Pedro Henrique, Erick, Leonardo e Arthur, 

alguns são meus primos e os outros amigos.  

     Sempre fui um dos melhores quando corria, todos perdiam. 

Conforme fui crescendo parei para focar nos meus estudos, mas 

todo final de semana eu e meus amigos estamos brincando. 

Também brinco de outras coisas como: pique-ajuda, pega-pega, 

pega-vareta, futebol, basquete e corrida na piscina.      

 

Daniel Feliciano Campos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Queimada 
 

Desde bem pequena por já estar na escola, sempre fui 
rodeada de amigos e por isso brincadeiras nunca faltavam. Passava 
todas as tardes brincando, por estudar em período integral e além 
do Pique-esconde, Balança caixão, amarelinha e pular corda, 
também adorávamos brincar no parquinho, de balanço e 
escorregador principalmente.  

Me recordo que a brincadeira que mais gostava era pula- sela, 
em que todo mundo se juntava para brincar e dar muitas risadas, 
outra que me lembro bem é a Dança da cadeira que era engraçada, 
pois muitas vezes meus amigos acabavam caindo. 

Quando fiquei um pouco mais velha a minha brincadeira 
preferida era Pega-pega, brincávamos em todo lugar, na escola e 
em casa, e até hoje continua sendo minha preferida. 

 Quando fui crescendo cada vez conhecia mais brincadeiras 
como: Batata quente, nunca três, Estátua, Telefone sem fio, Vivo ou 
morto, O mestre mandou, Elefante colorido, detetive, Corre-cutia, 
bom uma infinidade de brincadeiras. Ainda tem aquelas que a gente 
sempre brincava na aula de Educação Física como Pique - 
bandeira, que brinco até hoje em dia e Queimada que quase 
sempre acabava sendo a última a ser queimada.  

 
Giovana David Ramires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas brincadeiras 

  Quando era criança adorava brincar de boneca, eu e meus 
irmãos pegávamos cobertores para brincar de cabaninha, 
colocávamos os cobertores do alto da escada até o encosto do sofá 
e um dia dormimos lá, foi bem legal. 
  Outra brincadeira legal era pular corda, minha irmã é a 
melhor até hoje, eu não podia pular muito por conta da asma, que 
também me impedia de brincar de outras brincadeiras. Eu adorava 
de brincar também de amarelinha, pique-esconde, pique-pega, 
pique-sardinha, comidinha (cozinha), Barbie, pintar etc.  
 Na minha casa antiga, tinha um brinquedo grande nos fundos 
da casa que eu e meus irmãos adorávamos, e tínhamos um quarto 
imenso de brinquedos, todos os dias a gente estava lá para brincar 
de alguma coisa. 

 

Giovana Langkammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha paixão de criança 

 

   Quando eu era pequeno adorava jogar futebol todo dia e 

assistir aos jogos da Copa, ficava me inspirando nos jogadores 

antigos e tentava imitar os seus passes, era divertido. Quando eu 

jogava bola com meus amigos sempre era escolhido como goleiro, 

então comecei a agarrar e me apaixonei por isso e não parei mais. 

Continuei treinando e treinando, para melhorar as técnicas. 

Sonhava em ser jogador de futebol, ser contratado por um time 

grande, viajar pelo mundo e dar entrevistas na televisão.  

   Eu amava jogar futebol, era como uma paixão para mim e 

continua sendo.  Quase todos os dias que eu dormia na casa da 

minha avó, eu acordava bem cedo para ir para a quadra jogar bola, 

com o sol já pelando na minha cara, sem querer sair, eu e a bola, 

sempre juntos. Jogávamos e jogávamos cada vez mais, com meus 

amigos, sozinho, com meu irmão e até com meu avô eu jogava, era 

muito legal. Minha avó tinha que ir me chamar pra almoçar, senão 

eu nem lembrava de comer. Eu jogava bola com todo mundo. 

   Agora, as coisas mudaram um pouco, não jogo tanto quanto 

gostaria, mas ainda brinco com meu irmão um pouco. Essa era a 

minha brincadeira favorita quando eu era menor e que sempre será.  

   Futebol, meu esporte favorito de criança e até quando meu 

coração parar de bater. 

Hugo Novarine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas brincadeiras 

 

 Quando era pequena gostava de brincar de muitas coisas e 

ainda tem algumas que eu gosto. Antigamente brincava de boneca, 

pique- pega, e outros piques, eu adorava a boneca Barbie, tinha 

uma caixa cheia, pois eu tenho uma irmã, então era tudo em dobro. 

 E agora que tenho 12 anos prefiro outros tipos de 

brincadeiras, como queimado, pique-bandeira, pique-esconde, 

polícia e ladrão, entre outras. Podemos dizer que de alguns anos 

pra cá, eu mudei alguns estilos de brincar, pois penso que não sou 

mais uma menina de 5 anos. 

 Também, eu e minha irmã brincávamos o dia inteiro juntas. 

Meu pai me contou que quando tinha 2 anos, tinha um quarto só de 

brinquedos meu e da Bia (minha irmã) e ficávamos muito tempo 

mesmo ali. Hoje em dia ainda brinco, mas é pouco, porque, agora, 

tenho o celular e eu mexo nele demais, às vezes. E essa são 

algumas brincadeiras que eu lembro. 

 

  Isabela Kort 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brincadeira com a minha prima 

  Quando menor, eu adorava brincar de várias coisas. Pique-

pega, pique-esconde e muitas outras... 

          Gostava de todas, mas a minha preferida era brincar de 

boneca com a minha prima. Ela é dois anos mais velha que eu, mas 

sempre que eu chegava da escola brincávamos juntas. 

          Eu adorava as datas comemorativas, como Natal, Páscoa... 

porque ganhávamos muitas bonecas e ficávamos brincando até 

tarde! 

         Mais uma brincadeira que eu amava, era fingir que era sereia 

na piscina com a minha prima! Ficávamos horas nadando e só 

parávamos quando as nossas mães pediam. 

 

Luma Rodrigues Cunha Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pular corda 

 

       Eu nunca tive uma brincadeira diferente, pois sempre brinquei 

das mesmas coisas, porém uma coisa que eu nunca parei de 

brincar a minha vida toda foi de pular corda. Sempre gostei dessa 

brincadeira. 

 Eu gostava bastante de jogar amarelinha e jogava todo dia, 

hoje em dia não brinco tanto. 

 Agora, na aula de educação física eu pulo corda, não canso 

nunca. Essa é a brincadeira que eu mais gosto. Eu chamo todas as 

pessoas da minha e das outras salas pra brincar comigo, porque 

sempre fui viciada.  

 

Maria Clara de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brincando com minha irmã 

  Quando era pequena, eu e minha irmã tínhamos o 

costume de ficarmos deitadas no Cafofo. Vou explicar o que é Cafofo, 

ele é um acolchoado que colocamos no chão para ficarmos todos 

juntos. 

 Enfim voltando, ficávamos eu e minha irmã juntas brincando no 

Cafofo. Umas das nossas brincadeiras era ficar brincando de Barbie, 

de Poli e montando castelos de madeira, e ganhava quem fizesse o 

maior castelo, mas também ficávamos brincando de empurrar e bater, 

e uma sempre saia chorando. Isso era quando tínhamos 1 e 4 anos. 

7 anos depois... 

 Quando eu cresci, as minhas brincadeiras já eram diferentes, eu 

brincava de pique-corrente e pula corda, de pique-ameba e de pique-

sardinha, minhas brincadeiras preferidas. 

 Nos dias atuais... 

 Eu e minha irmã não brincamos mais juntas, pois ela cresceu e 

quer ficar com suas amigas, mas a gente faz  várias outras coisas 

juntas, como por exemplo vemos filmes, só demoramos para decidir 

qual, pois cada uma quer escolher um diferente, eu sempre quero um 

filme romântico ou de dança e ela sempre quer um de aventura ou 

morte. 

 Nós também tocamos juntas, ela toca violão, bateria ou guitarra 

e eu toco teclado e canto. Jogamos juntas UNO, Detetive, Cidade 

Dorme e Água e Fogo, vou contar uma coisa que vocês não podem 

contar para ninguém, eu perco em quase tudo, mas faz parte. 

 Com o passar do tempo... 

 Eu cresci também, mas só de tamanho, pois eu ainda brinco de 

boneca, de pique-corrente, queimado, pique-bandeirinha. 

 Só um aviso, a gente cresce, mas é criança para sempre. 

 Brincadeira de criança... como é bom! 

Marisol Moreira de Moraes 

 



Meu carrinho 

 

 Oi, meu nome é Matias, eu tenho 12 anos e vou contar uma 

brincadeira que fazia quando tinha uns 4 anos. Na época, eu 

morava em Niterói, perto de toda a minha família.  

 Na minha casa era só eu, minha mãe Natália e o meu pai 

Juan, mas nos prédios do lado morava toda minha família, meu avô 

minhas tias, etc.... Eu brincava de Hotweels, sabe né? aqueles 

carrinhos em miniatura, que você pode colocar em rampas, apostar 

corridas, fingir que voam, fazer gangues, reuniões ou qualquer 

coisa que você quiser fazer.  Todos da família brincavam 

comigo, ainda mais meu avô que sempre me trazia carrinhos novos. 

Na brincadeira, minha parte favorita eram as rampas, porque eu e 

meu pai inventamos uma brincadeira que se chamava bate-bate.  

 Nós fazíamos uma rampa gigante, pegávamos cada um uma 

ponta da rampa e colávamos uma no armário e a outra na cama 

que fica em frente. Depois que preparávamos a rampa, cada um 

escolhia um carrinho, colocava cada um em um lado da rampa e 

lançávamos para ver qual ia cair para fora dela. Essa era minha 

brincadeira predileta.  

 Eu gostava muito de Hotweels, mas hoje em dia eu gosto 

mais de jogar futebol, videogame, conversar com meus amigos e ir 

à piscina. 

 

Matias Mendonça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esconde-esconde 

  

 Eu já brinquei de muitas coisas divertidas e animadora 

incluindo Pega-pega, Pique-esconde, Esconde-esconde e muitas 

outras brincadeiras. 

      Mas a brincadeira que mais me marcou foi Esconde-esconde, 

pois é muito legal e eu gostava dela pelo fato de ficar muito ansioso 

para procurar e ficar com muito medo de alguém achar você. 

       Esta brincadeira eu vou lembrar pelo resto da vida, porque eu 

brincava muito mesmo e me divertia com ela. E essa é a minha 

brincadeira favorita. 

 

 

Murilo Oliveira Souza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas brincadeiras 

  

 Quando eu era bebê, adorava brincar na rua. Meus amigos e 

eu brincávamos de queimado e amarelinha, que a gente desenhava 

com giz. 

 Fui crescendo e comecei a gostar de futebol que é uma coisa 

que meu pai me ensinou. Eu comecei a fazer três embaixadinhas e 

depois jogando em time nos aniversários que eu ia. 

 Para mim é muito bom brincar, mas depende muito da 

brincadeira. Sou uma pessoa que ama brincadeiras de rua, para 

mim, essas são as melhores. Acho que a tecnologia hoje em dia faz 

com que as pessoas não brinquem de na rua, um local que fazem 

as pessoas interagirem mais umas com as outras. 

 

Nicole Freire Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas brincadeiras favoritas 

 

 Quando eu era menor adorava brincar com meu irmão na 

nossa casa, as brincadeiras que a gente mais gostava era pique-

esconde. Quando a gente ia para a casa da minha avó brincávamos 

de pique-pega com a nossa prima, depois que mudamos para um 

apartamento eu brincava com outras crianças no play e sempre 

brincávamos de pique-pega, pique-esconde, pique-bandeirinha, 

pique-parede, verdade ou desfio entre outras várias brincadeiras. 

Às vezes, eu ia no parque, brincar nos brinquedos com outras 

crianças de gangorra, balanço, trepa-trepa, gira-gira... 

 Minha brincadeira favorita sempre foi pique-esconde, nós 

tínhamos que nos esconder e esperar o pegador terminar de contar 

para vir nos encontrar. Depois de um tempo, eu fui descobrindo 

outras brincadeiras também como Elefante colorido, era assim: 

tinha um pegador e os outro precisavam correr e procurar algo 

colorido e encostar nele dizendo a cor do objeto. Outra brincadeira 

era também “Gelinho gelão” onde o pegador tinha que pegar 

alguém e escolher gelinho, a pessoa ficava parada em pé, ou gelão, 

que a pessoa tinha que ficar deitada encolhida no chão. 

 Outra brincadeira que eu também descobri eram os jogos de 

tabuleiro e as bonecas, que eu amava. Quando não estava no play 

estava brincando com as minha Barbies ou as nenenzinhas, eu 

brincava mais com as nenenzinhas que minha avó me dava todos 

os Natais, já as Barbies eu sempre brincava quando voltava da 

escola até a hora de tomar banho e depois que brincava de cuidar 

de bebê. 

 

Pietra da Rocha Rios Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas brincadeiras favoritas 

 

 Quando pequena, eu gostava muito de brincar e as 

brincadeiras que mais gostava eram: Esconde-esconde, Pique- 

bandeira, Queimado, Polícia e ladrão etc. E nesta redação eu vou 

falar como funciona cada brincadeira. 

          O Esconde-esconde: nesta brincadeira precisamos de mais 

de 2 pessoas para brincar e um lugar cheio de esconderijos. Bom, 

uma pessoa conta até certo número e as outras se escondem, e 

quando a que conta achar alguém escondido e bater o nome dela, a 

pessoa que foi batida conta  

          Pique- bandeira: essa brincadeira para mim é uma das 

melhores! Precisamos de 2 times com o mesmo número de 

pessoas, cada um dos times têm uma bandeira e o oposto tem que 

pegá-la. Quem pegar primeiro vence, mas tem que tomar cuidado 

para não ser pego.  

        Queimado: nessa brincadeira também nos dividimos em 2 

times com o mesmo número de pessoas, e só o que temos que 

fazer é jogar a bola no time adversário e quem encostar nela e 

deixá-la cair está queimado!  

        Polícia e ladrão: nesta, dividimos um time de ladrões, que não 

podem ser pegos pelos policiais, e um time de policiais, que tem 

que pegar os ladrões  

 

 Raphaela Corrêa  

 

 





 
 

 

 



Minha amiga Luiza 

 

 Eu vou falar um pouco da minha melhor amiga Luiza, nos 

conhecemos na escola no primeiro ano, desde então somos 

melhores amigas. 

 Nós brigamos, mas sempre nos resolvemos, ela e como se 

fosse uma terceira irmã, pois sempre estamos juntas, uma apoia a 

outra, ela e uma amiga muito especial para mim.  

 Teve um dia que fomos a um parque aquático com meu pai, 

foi um dia maravilhoso, nos machucamos, demos risadas, mas o 

melhor de todos foi quando fomos numa boia de família. Quando 

chegou no final eu não consegui sair da boia e vinha outra atrás, 

entrei em desespero, mas no final não aconteceu nada de mais foi 

muito legal. 

 Adoramos ir ao cinema, ao shopping ou ir à casa uma da 

outra para dormir, mas sempre estamos juntas. Isso e só um 

resuminho, porque já passamos muitas coisas juntas. 

 

Beatriz Kort Kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meus amigos 

 

  Eu tenho vários amigos, pois consigo me enturmar muito 

bem. O meu melhor amigo é a cauã, nós nos conhecemos desde 

criança, tem também o Igor que é tio dele e meu amigo. No meu 

condomínio antigo, eu tinha mais de 40 amigos, nós brincávamos 

de pique-lateral, bete, pique-ajuda, pique-pega, futebol, polícia e 

ladrão. 

        Na minha escola antiga eu era amigo de todo mundo tanto do 

primário até o ensino médio, algumas pessoas do colégio eram do 

meu condomínio. Quando chegava o recreio todo mundo se divertia 

do terceiro ano até o quinto ano. Eu virava amigo até das pessoas 

que na turma ou na escola eram chatas, mas eles sempre 

participavam das brincadeiras. 

           Na minha escola nova, eu também me enturmei muito fácil, 

logo no primeiro dia estava conversando com quase todo mundo da 

sala e só alguns não quiseram ser meu amigo de imediato, mas em 

menos de uma semana eu já falava com todos eles. 

 

Cauê Victor dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As amizades 

         Nessa redação vou falar de um amigo chamado Samuel, 

morávamos no mesmo condomínio. Todos os finais de semanas 

jogávamos bola e o Guilherme sempre aparecia para brincar 

conosco. Um ano depois, o Igor e o Theo se mudaram para esse 

condomínio, mas Samuel ainda era meu melhor amigo, sempre 

jogávamos videogame e sua mãe fazia uma pipoca maravilhosa, às 

vezes, tinha noite de filme. 

 Algumas vezes tinha batalha de arminhas, e nosso time 

sempre ganhava. Quando íamos dormir, o primeiro a acordar tinha 

que acordar o resto, eu sempre era o primeiro ou o último. 

Jogávamos diversos jogos legais no videogame e ficávamos assim 

o dia todo. 

 Foi assim até o dia que me mudei de casa e eu não os vejo 

até hoje, apenas jogamos jogos online, espero poder vê-los de novo 

para relembrar os melhores dia de brincadeira e diversão.  

 

 Daniel Feliciano Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amizade 

 

 Cada vez mais, principalmente nos dias de hoje, está difícil 

manter amizades reais e verdadeiras e por isso vou contar essa 

história da minha vida.  

 Quando estava no berçário do hospital, minha mãe acabou 

conhecendo a Lia, ela era mãe do Arthur, um garotinho que tinha 

acabado de nascer, e elas conversando acabaram se tornando 

amigas. Por oito anos da minha vida ele foi o melhor amigo que eu 

poderia ter, fazíamos tudo juntos, além de estudar na mesma 

creche, escola e dividir o dia de aniversário, até que acabei me 

mudando de cidade e conhecendo novas pessoas.  

 Sempre foi fácil me enturmar, mas as coisas mudaram 

quando acabei chegando aqui, no primeiro dia de aula acabei 

conhecendo a Marisol ela era engraçada, divertida e se tornou 

minha primeira amiga. Demorou um tempo até que conheci minha 

melhor amiga, a Bia, ela estava sempre comigo nos momentos 

bons e nos ruins também, quando as coisas estão difíceis ela sabe 

que sempre pode contar comigo e eu sei que sempre posso contar 

com ela.  

 Hoje, tenho várias amigas com quem sempre posso contar e 

apesar de todos os desentendimentos continuamos unidas. Sempre 

acabo pensando em minhas outras amizades, como a do Arthur, e 

mesmo não conversando mais com essas pessoas, vou me lembrar 

de todos os momentos que passamos juntos. 

 

Giovana David Ramires 

 

 

 

 

 

 

 



Minha irmã, minha amiga 

          Oi, o meu nome é Giovana, eu considero minha melhor amiga 

minha irmã, a Júlia, eu a conheço desde quando nasci.  Eu e a 

minha irmã éramos grudadas, hoje em dia não somos muito, até 

porque nenhuma amizade é perfeita. Quando éramos pequenas 

brincávamos de boneca, casinha, de fazer comidinha, Barbie e 

íamos muito na pracinha para fazer piquenique. Hoje em dia só 

brincamos de pular corda e jogos de tabuleiro.  

          Sinto que devo a minha vida a ela, porque segundo a minha 

mãe, depois que perdeu uma filha, teve câncer e não podia ter mais 

filhos. Mas depois que ela adotou minha irmã, ficou muito feliz, 

conseguiu se tratou do câncer e o médico disse que ela podia ter 

filhos novamente, então ela me teve, o meu irmão, Felipe, e minha 

irmã, Eduarda. 

 

 

Giovana Langkammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amigos 

 

   Há muito tempo que estudo na mesma escola, na realidade, 

desde pequenino e por conta disso, hoje, tenho amigos que posso 

dizer que são de verdade. Nunca foi difícil fazer amigos, eu adoro 

os meus e posso até citar alguns, como o Bernardo e Davi, que são 

os mais antigos na escola. 

   Eu sempre acreditei que a amizade era tudo, porém percebi 

que não, existem outras coisas na vida além dela e entendi também 

que precisava curtir e aproveitar a vida com os meus amigos como 

se fosse o último dia.  

   Hoje aprendi a lidar com os erros a seguir em frente, pois 

tenho meu caminho, sou forte, corajoso e quando estiver no topo, 

meus amigos estarão comigo dando apoio e os que nunca nem 

chegaram a falar comigo vão tentar, e, talvez, não conseguirão.  

 Mas, contudo, eu sou um cara legal e cheio de amigos e com 

muitas coisas pela frente. Não posso dizer que na minha vida não 

existirão novos amigos. Deus tem sempre o melhor para a minha 

vida, inclusive novos amigos. 

 

 

Hugo Novarine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas amigas 

 

        Para falar das minhas amizades, eu vou falar de duas 

que são muito importantes para mim, mas tenho várias. 

         A primeira delas é a Luiza que conheço já há sete anos. 

Temos muitos momentos de brigas, de muita risada e diversão. É 

com ela que eu sempre falo muito, converso e até falo naqueles 

momentos tristes da vida. E eu a amo muito e a considero “minha 

irmã”. Nós também gostamos de contar cada piada uma para outra, 

que é outro nível. 

         A segunda é a Marisol do colégio STG, que é umas das 

minhas melhores amigas. Ela é a menina que sempre procuro 

quando estou com alguma coisa para falar, nós duas, também, 

quando estamos juntas rimos muito e podemos dizer que somos um 

pouco malucas, mas não da forma ruim. 

         Sei que elas duas são muito importantes para mim, e eu 

nem sei como agradecer a elas. Amo muito vocês meninas. 

 

Isabela Kort 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha amiga Giulia 

 

 Uma amizade que eu tenho há muito tempo e quero ter para a 

vida toda é com a Giulia, minha “irmã”, nós nos chamamos assim 

desde pequena, não é de sangue, mas é de coração! A nossa 

amizade é incrível mesmo com todas as brigas (são sempre na 

intenção de ajudar) e diferenças que temos. 

        Nos conhecemos quando tínhamos apenas 3 anos de idade, 

ela estudou comigo até os 11, mas foi morar na Taquara, porque 

era melhor para ela e para a família dela. Fiquei triste, mas entendi 

e vi que nada disso ia acabar com a amizade que a gente tem! 

        Quando pode, ela vem me ver, sinto muita falta de vê-la todos 

os dias, perturbar, passar vergonha com ela..., mas essas coisas 

acontecem e eu continuo a amando muito!!! 

 

Luma Rodrigues C. Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amigos 

 Amigos são aqueles que você pode confiar, pedir conselhos, 

contar segredos e que não se desgrudam por quase nada. Existem 

dois tipos de amigos, os que não se separam, os melhores amigos, e 

aqueles que não são tão grudados, mas não deixam de ser amigos. 

 Eu tenho melhores amigos e amigas, eles são: Malu, Bia e Bela, 

Be, Giovana Ramires e Murilo. A Malu é   uma pessoa muita boa, ela 

sempre quer ajudar as pessoas, mas é muito louca igualzinho a mim, 

e muito escandalosa. Ela é a minha melhor amiga, nós não nos 

desgrudamos. 

 A Bia e a Bela, elas são muito engraçadas, sempre quis ter uma 

amiga como elas. O que eu mais adoro nelas é que elas são super 

escandalosas, mas também são super sentimentais e sensíveis. 

 O Bê é muito bobo, parece uma criança de 6 anos, é super 

infantil, mas em compensação é muito esperto, ele é muito legal.  A Gi 

é muito boba, mas é muito inteligente, ri por tudo e por nada. Eu gosto 

muito dela, minha segunda melhor amiga. 

 O Murilo, ele é uma pessoa muito legal, gosto muito dele,  muito 

engraçado, ele é uma pessoa muito especial e não nos desgrudamos. 

 Eu conheci todos eles na escola, a Gi ,no primeiro dia de aula, 

foi a primeira pessoa que eu falei. A Malu eu conheci no meio do ano 

e nos identificamos uma com a outra, por isso somos melhores 

amigas. O Bê eu conheci de verdade na terceira semana de aula, pois 

a gente mal se falava. O Murilo, só conheci de verdade no meio do 

ano, pois a nossa turma não se comportava e teve o mapeamento, e 

eu ficava perto dele, que bom, ganhei um melhor amigo. 

 Independente das nossas brigas, eu nunca vou parar de ser 

amiga de nenhum deles.  

 

Marisol Moreira de Moraes 

  

 



 

Meu amigo 

        

  Quando eu tinha apenas 1 ano, conheci um garoto 

chamado Rafael que morava na mesma rua que a minha. Nós 

viramos amigos desde então. 

       Anos se passaram, e juntos crescemos brincando, 

jogando futebol, indo à praia, pescando etc. Ele sempre vem na 

minha casa para jogarmos vídeo game. 

      Há pouco tempo, ele fez aniversário e eu fui à festa 

dele. Ela foi muito legal e divertida, brincamos muito, jogamos bola, 

vídeo game, brincamos de polícia e ladrão, comemos salgadinhos e 

um bolo delicioso.  

       Nós adoramos passar o tempo juntos conversando e 

brincando. Toda quinta-feira, nós jogamos na escolinha de futebol 

perto de casa. 

       É muito bom ter amigos assim sempre por perto! 

 

Matheus Gilaberte Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meus amigos 

          Hoje, vou contar uma história de como conheci meu 

amigo Rafael. Eu o conheci aqui no meu condomínio faz uns 2 

anos, no começo eu não gostava muito dele, não sei por que, mas 

depois que a gente foi se conhecendo melhor ficamos bem amigo  

           Quando a gente está juntou gostamos de andar de 

bicicleta e ficar conversando. Quase todo final de semana ele vai lá 

em casa almoçar, é muito legal porque depois a gente fica jogando 

Fifa para descansar e depois descer para jogar bola com os outros, 

também gostamos muito de ir ao shopping ficar zoando. 

        Um dia, eu lembro que apostamos corrida de bicicleta umas 5 

vezes e todas foram empate foi muito divertido, depois fomos ao 

shopping com os outros amigos. 

          Eu gosto muito do Rafael só que como acontece com toda a 

amizade, a gente já brigou feio, até caímos no tapa, mas depois a 

gente se reconciliou. 

 

Matias Mendonça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meus amigos 

 Minhas amizades sempre foram legais e muito leais a mim, 

todos os meus amigos nunca me largaram, eu sempre fui muito 

rigoroso a fazer minhas amizades.  

 O João e o Guilherme são muito amigos, eles nunca me 

deixaram, quando estou em momentos difíceis, são amigos leais, 

que eu não posso largar, por isso mantenho contato com eles até 

em outro estado.  

       Eu nunca fui de deixar meus amigos, muitos deles não vejo 

mais, mas eu converso com eles por whatsap, e sei que são amigos 

de verdade. 

 

Murilo Oliveira Souza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As amizades 

 

 No meu primeiro dia de aula, na minha primeira escola, eu 

conheci uma menina que se chama Ana Beatriz. Nesse dia, ela já 

foi carinhosa comigo e eu adorei isso. Eu tinha 6 anos e ela marcou 

minha vida com a nossa amizade. 

 Nós sempre queríamos ir à casa de uma e da outra, por isso 

nossos pais se conheceram e viramos melhores amigas. 

 Hoje em dia, ela tem 12 anos, igual a mim. Nós nos falamos 

até hoje, só que não estudamos na mesma escola e já temos sete 

anos de amizade.  

 Nós brigamos muito, mas também nos resolvemos muito. 

Esse é o bom da amizade. E eu a amo. 

 

Nicole Freire Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas amigas 

 As minhas amizades são as mais verdadeiras, por exemplo a 

que eu tenho com meu irmão e minha com minha melhor amiga.  

 Uma amiga que eu gosto muito é a Joana, que conheci no 

grupo de escoteiro 75 GEA BP, outras amizades que eu fiz nesse 

lugar foi com a Camillie, Duda, Dani, Sofia e Bernardo. Já a minha 

melhor amiga Giovanna, eu a conheci em um colégio que estudei 

há 1 ano e nós temos quase 3 anos de amizade e mantemos 

contato até hoje.  

 Agora no STG, eu não diria que realmente fiz amizades, para 

mim, são apenas pessoas conhecidas com quem eu gosto de 

conversar, apenas a Vitória, eu considero minha amiga.  Eu 

também tenho amigos virtuais e tenho minha melhor amiga Luana 

que gosto ainda mais dela por termos uma amizade a distância, o 

que me dá mais confiança nela de alguma forma.  

 Eu ainda tenho uma amiga, só que nós não temos contato, 

que conheci no colégio São Jose, em Foz Do Iguaçu, quanto eu 

tinha 2 ou 3 anos. Nós éramos muito amigas na época que até 

dividíamos o nosso lanche, que era sempre bolinhas de queijo. 

 

Pietra Da Rocha Rios Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minas amizades 

 

 Quando era pequena minha mãe   levava para a escola e lá 

fiz vários amigos, uns que duram até hoje e outras amizades que 

não duraram tanto.  Nesta redação vou citar algumas das minhas 

amizades de muito tempo.  

       A minha 1º amizade começou em 2008, na creche, foi com o 

Bernardo e a Julia, e sou amiga deles até hoje.  

       A 2º amizade começou em 2009, no nascimento dela, a Leticia. 

E mesmo com a diferença de idade, nós somos amigas até hoje  

        Essas três amizades são as que estão durando muito tempo, 

mas, às vezes, algumas amizades não duram tanto tempo por isso 

não gostaria de citar.  

 

 

Raphaela Corrêa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



Viagem 

 Em maio de 2018, eu, meus avós, meu pai e meus tios fomos  

à Europa, começando por Londres, Inglaterra. Ficamos hospedados 

num hotel perto da London Eye, uma roda-gigante. Para mim, foi o 

melhor país que visitei, fomos em vários lugares lá. 

 Depois disso fomos de trem a Paris, na França, onde ficamos 

por mais ou menos uma semana. Fomos na Torre Eiffel, num 

passeio de barco etc. 

 Após isso, fomos a Itália, a comida lá era ótima, 

provavelmente a melhor que eu comi, também visitamos vários 

lugares, mas o que eu mais gostei foi o Coliseu, depois de uma 

semana voltamos ao Brasil. 

 

Bernardo Motta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passeio no shopping 

 

 Estava perto do Natal e existia um festival acontecendo no 

shopping. Chegando ao lugar, nós fomos comprar a nossa primeira 

câmera digital e depois disso fomos em vários brinquedos como o 

treno, o trem, as renas de brinquedo e até falamos com o Papai 

Noel. 

     Depois de termos brincado fomos comer alguma coisa e 

decidimos ir ao Mc Donald e minha mãe na Batata Inglesa. Eu e 

meu irmão escolhemos um cheddar duplo com bacon e um 

milkshake e minha mãe uma batata inglesa com recheio de 

strogonoff e queijo ralado. 

      No final do dia, meu avô sugeriu jantar no KFC e minha mãe 

preferia comer novamente uma batata inglesa com recheio de 

strogonoff e queijo ralado. Então, decidimos o seguinte: minha mãe 

comprou a batata dela, enquanto eu, meu irmão, meu avô e minha 

avó comemos um balde de frango do KFC. Depois disso fomos 

embora para casa, pois já estava muito tarde. 

 

Cauê Victor dos santos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reunião de família 
 

      Muitas vezes tem reunião de família, e a que marcou minha vida 

foi no Natal 

       O encontro mais marcante e esperado é no Natal onde tem 

comidas deliciosas, sempre tem jogos, música, muita diversão. O 

Natal de 2017, foi o meu favorita, quando eu dormi na casa de 

minha prima e estava muito divertido, fizemos vários jogos. 

      Minhas tias são muito engraçadas, sempre fazem disputa de 

dança, sorteio de brinquedos, ficamos nos preparando o ano inteiro 

para ser o vencedor na festa. Meu primo Marcelo sempre vence o 

desafio de palmas, porque tem mãos enormes.  Nós nos damos 

muito bem e nossos encontros sempre são muito bons, onde 

aguardo ansiosamente os meus presentes. Espero que a próxima 

reunião de família seja completamente incrível e que todos 

possamos nos divertir juntos. 

 

Daniel Feliciano Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dia das mães 
 
          No dia das mães do ano de 2019, meus irmãos, meus pais e 
eu,  fomos para a casa da minha tia Mônica e meu tio Fernando. 
Quando chegamos, todos da família estavam lá. O legal é que todo 
feriado ou aniversário, nós nos reunimos para comer um churrasco 
ou fazermos festa. 
          No dia das mães, fizemos um churrasco. Infelizmente, o dia 
não estava tão ensolarado, mas estava quente, então eu, meus 
irmãos e meus primos estávamos brincando na piscina, enquanto 
meus pais, meus tios e meus avós estavam conversando e 
comendo na sala. Quanto mais tarde, mais frio ficava, então saímos 
da piscina. 
          Depois que eu tomei banho, todos deram presentes para as 
mães. Minha mãe ganhou um computador, dois vestidos, dois 
sapatos e um brinco. Ela adorou o presente. 
          Quando voltamos para casa, já era tarde, então fomos dormir. 
   
 
Giovana Langkammer 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Churrasco em família  

 

 Um dia, uma parte da minha família foi na minha casa fazer 

um churrasco, quem estava era minha tia, meu primo, a mulher dele 

e a filha (prima também). Quando eles foram, minha casa estava 

em construção, então não tinha piscina. 

 Tinha apenas uma piscina de plástico no armário, e a gente 

foi usar, até aí tudo bem, quando todos inventaram usar, quase 

caímos, mas não aconteceu. 

 Depois só entrou eu, minha irmã, a tia e a minha prima, só 

que aconteceu um acidente, minha tia foi debruçar e a piscina 

tombou, a água se espalhou pra todo lugar. Minha prima ficou 

assustada é chorou, enquanto a gente ria, minha tia quase 

passando mal de tanto rir, meu pai estava até vermelho. Esse foi 

um encontro de família engraçado. 

 

Isabela Kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha família 

 

 A minha família não costuma fazer muitas coisas diferentes. 

Nos reunimos na casa da minha avó por parte de pai, todos os 

domingos e fazemos churrasco ou algo do tipo.  Algum dia da 

semana meu avô, por parte de pai, vem dormir na minha casa, 

porque é separado da minha avó. 

        Às vezes, nos dias de semana vamos depois da escola para 

casa da minha avó materna, jantamos, conversamos... 

        Quando os meus primos de São Paulo vêm para o Rio, nós 

vamos em parques, praia, piscina... nada muito diferente! 

 

Luma Rodrigues C. Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha família  reunida 

 

          Quando minha família fica reunida, geralmente, não fazemos 

nada demais. Apenas conversamos sobre as coisas que acontecem 

ou sobre o que está acontecendo na vida deles e fazemos 

churrasco. 

  Nas comemorações como Ano Novo, Natal e Páscoa, nós 

fazemos uma minifesta só para o pessoal da minha família mesmo.  

Marcamos, às vezes, de ir para casa um do outro e sair para algum 

evento; mas nada tão diferente. 

 Também encontro parentes de lugar longe, alguns de Minas 

Gerais por parte de mãe, esses, geralmente, encontro nas férias do 

final do ano. 

 

Maria Clara de Souza 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu melhor aniversário 

 

 Minha família sempre faz festas de aniversários em casa só 
para os mais próximos. Um dos melhores encontros em família foi o 
meu aniversário do ano passado, o ano que eu recebi minha nova 
certidão de nascimento. 
 Fomos ao conselho tutelar receber minha nova certidão, com 
um nome novo (Marisol Moreira de Moraes), esse dia foi um dos 
melhores dias do ano de 2018. Coincidentemente a justiça marcou 
a cerimônia de entrega da nova certidão no dia do meu aniversário, 
18 de dezembro. Depois dessa imensa felicidade de saber que de 
uma vez por todas eu fazia parte da melhor família do mundo, 
fomos preparar a minha festa. 
 À noite, quando a festa já estava preparada, os convidados 
começaram a chegar e foi muito legal, nós cantamos, brincamos e 
rimos. Depois dessa comemoração super especial, no dia seguinte, 
eu e minha mãe começamos a organizar minha segunda festa, a do 
pijama, onde só iriam as minhas melhores amigas. Essa foi ainda 
mais legal, ficamos juntas, vimos vários filmes, rimos, montamos 
quebra-cabeças, fomos dormir super tarde e ainda acordamos para 
tirar foto do nascer do sol. 
 Esse foi meu aniversário de 13 anos! O melhor de todos! 
 
Marisol Moreira de Moraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontros de família 

 

 No natal de 2017, fui a São Paulo para encontrar meus 

parentes maternos, minha prima que morava no Paraguai, junto 

com minha tia, meu tio e minha avó que morava na Argentina, 

encontrei também minha tia que mora em São Paulo. Foi na casa 

da minha tia que passamos o Natal, minha avó comprou um pote de 

azeitona que ela deve ter até hoje. 

 Em janeiro desse ano e em julho fomos a São Paulo de novo, 

dessa vez para ver minha tia que estava grávida, e, no mesmo dia 

em que chegamos, meu primo nasceu. Voltamos em julho para ver 

minha prima que tinha ido passar as férias em São Paulo, mas teve 

que fazer uma cirurgia, porque ela estava com um tumor. 

 Em agosto, no dia dos pais, passei um domingo na casa dos 

meus avós com meus pais e meu irmão, já que não os via fazia um 

tempo. 

 

 

Pietra Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dias especiais 

 

 No dia das mães, queria preparar algo diferente e único que 

ela nunca iria esquecer, então eu fiz um enigma pela minha casa 

para quando ela acordasse, desvendá-lo.  

        Na parede da minha cozinha tem como escrever com giz, 

então eu escrevi a frase: “se você não fosse minha mãe, eu te 

escolheria como minha melhor amiga.” 

       Minha mãe amou tudo aquilo ainda mais que quando ela 

desvendou o enigma tinha um presente lá!  

       No dia dos pais eu fiz praticamente a mesma coisa, mas de um 

jeito mais masculino e na parede eu escrevi: “Pai, para o � você é 

só um pai, mas para nós você é o � “  

          Foi muito divertido essa experiência com os meus pais e acho 

que ano que vem vou fazer uma coisa mais incrível ainda. 

 

Rafhaela de Almeida 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natal 

 

     No natal de 2017, eu, Enzo e Hugo estávamos esperando o 

Papai Noel chegar na escola, no começo achamos que era nosso 

professor de história, o Glauco.  

   E então o Papai Noel entrou na escola, as pessoas estavam 

com dúvidas de quem ele era, aí a gente foi tirar foto com ele e 

disse: 

 - Oi Glauco! 

 E ele não respondeu nada. 

    No final das fotos, os professores foram tirar foto, e no final, 

vimos o Glauco ao lado do Papai Noel, começamos a rir e 

contamos para o nosso professor, ele riu também, foi bem 

engraçado. 

 

Bernardo, Hugo e Enzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passeio do colégio 

Vamos falar um pouco do nosso grupo. No ano passado 
fomos a um passeio da escola Saint Georges no Aquário do 
Rio, para um trabalho. Chegando lá, descendo do ônibus, 
Marisol caiu da escada. Quando Isabela foi puxá-la, as duas 
quase deram de cara no asfalto. 

Depois fomos a loja para comprar coisas (Marisol não 

comprou nada, pois é pobre), mentira, a Isabela desceu a 

rampa pra comprar pizza, ela ama. Marisol e Beatriz ficaram 

igual duas baratas tontas procurando-a (sendo que ela estava 

comendo pizza e largou a gente). 

Na saída da loja, Marisol saiu correndo pela rampa igual 

uma bêbada e encontrou Isabela, que quase saíram rolando 

na rampa, em seguida Beatriz apareceu é teve uma crise de 

risos. Depois voltaram ao ônibus, cantando, pulando e 

atropelando as pessoas. 

 

Marisol, Isabela Kort e Beatriz Kort 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O dia do lanche errado 

 

 Um dia na escola, o nosso grupo da feira cultural decidiu pedir 

algo no aplicativo ifood, achamos uma promoção no Pizza Hut, 

cada um contribuiu com 20 reais e deu tudo certo, por enquanto... 

    Depois que fizemos o pedido e o entregador chegou na 

escola, logo estranhamos o tamanho da caixa, pois não ser de 

pizza . Quando levamos para o resto do pessoal, colocamos na 

mesa, abrimos a caixa e infelizmente não veio o que pedimos. Nós 

achamos que seria alguma falha do entregador, mas quando 

olhamos bem o pedido, a falha foi nossa, pois com tanta afobação e 

animação pedimos a entrada, bem que achamos muito barato para 

uma pizza, mas ainda bem que o outro grupo pediu no Habibs.   

Ainda bem que eles deixaram a gente comer e juntamos com a 

nossa entrada. 

 No início, antes de fazer o pedido, não tínhamos dinheiro o 

suficiente e quem nos ajudou foi o Breno, aluno do ensino médio. O 

lanche não foi muito bom assim, pois não era o que queríamos, mas 

como o dia foi muito bom, ele ficou marcado nas nossas 

lembranças de escola. 

 

Pablo 

Davi 

Matias 

Felipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O professor engraçado 

 

 O professor de matemática, o Rodrigo, trabalhava no nosso 

colégio há mais ou menos um ano e depois saiu. Isso marcou 

nossas memórias, porque nós gostamos muito dele e ele faz muita 

falta nas aulas e para os estudos. 

 Ele era muito engraçado e divertido, eu realmente ainda gosto 

muito dele e sinto muita sua falta. Amava as brincadeiras dele, elas 

eram muito engraçadas. 

 O Rodrigo tirou uma foto conosco, que ficou marcada para 

sempre, ele tinha também as respostas mais engraçadas quando 

falava “5×5= 5 com 5” e nós rimos por muito tempo. Sua matéria 

sempre foi muito complicada, mas todos, uma hora, conseguem 

aprender. 

 Eu, Pietra, entrei no colégio em agosto do ano passado, então 

só estudei com ele por quatros meses, mesmo assim foi muito legal 

esse pouco tempo de aula que tive com ele. Já os meus colegas de 

classe, Vitória e Daniel, estudaram com ele mais tempo. 

 

Pietra 

Vitória 

Daniel  

 


