
 



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 

 



 





Meu nascimento 

 

 Eu nasci no dia 6 de junho de 2007, na maternidade Laranjeira às 20 
horas e 15 minutos. 

 Na sala de parto estavam: minha mãe, meu pai, minha dinda e meu 

Dindo. E correu tudo bem.  

 No dia seguinte o meu irmão João Pedro foi me visitar com a minha tia e 

minha avó e me levaram muitos presentes. Na outra manhã, recebemos alta e 
fomos para nosso apartamento, chegando lá conheci minha casa, meu quarto 

que estava todo decorado de futebol, também conheci o meu cachorro que se 
chamava Betovem. Toda minha família estava indo me conhecer, todos 
estavam ansiosos e felizes para minha chegada. 

 Foram dias muito especiais para minha família e todos acompanharam o 
meu crescimento e me ajudam até hoje. 

 

 

Arthur Tenório 

 

 

  
 
 
 

 



 

Meu batismo 
 

 Era um dia bem belo, com um sol muito forte, o dia perfeito para um 
batismo.  

 O dia do meu batismo foi muito importante para mim, pois eu estudava 
em uma escola com muitas freiras, padres, etc. e tinha uma igreja ao lado dela, 
onde aconteceu o meu batizado. Os meus padrinhos foram: Daniela e Robson, 

eles me presentearam com um anjinho  
 Eu fui batizado junto com meu irmão, os padrinhos dele foram: Quezia e 

Leonardo, e eles também deram o mesmo anjinho. Guardaremos esse 
presente para sempre. Depois do batizado nós fomos para minha casa, onde 
teve uma festa com bolo, churrasco, muitos amigos meu e do meu irmão. Foi 

um dia lindo e abençoado, e mesmo sendo pequeno nesse dia, não que eu 
seja grande agora, nunca irei esquecê-lo. Eu amei esse dia e fiquei muito feliz 

em relembrá-lo. 
 

Arthur Trigueiro Duarte 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Meu Wolverine 
 

          Sempre gostei muito de super-heróis e quando viajei para Orlando tive a 
oportunidade de ir ao Parque Island of Adventure e ver vários heróis da Marvel. 

 Foi um dia muito especial e eu queria trazer uma recordação para 

casa, para guardar pra sempre. Então meu pai comprou pra mim o Wolverine 

de Pelúcia.  

 Durante a viagem passava o tempo toda agarrado ao meu 

Wolverine, mesmo tendo apenas 5 anos eu sabia que não podia largá-lo, pois 

ele era meu o amigo de aventuras e como bons amigos íamos pra cima e pra 

baixo juntos. 

  A viagem acabou e o Wolve, era assim que eu o chamava, veio 

comigo viver novas aventuras em solo brasileiro.  

  Brincávamos o dia todo, até ficarmos cansados. Lutávamos contra 

os vilões e com suas garras afiadas e sua força imbatível, o meu Wolverine 

sempre vencia. E nem na hora de dormir nós nos desgrudávamos. Eu dormia 

abraçado com ele e nos meus sonhos continuávamos imbatíveis, combatendo 

o mal. 

 O tempo foi passando, as brincadeiras foram diminuindo.  

 Hoje, Wolverine, enfeita minha cama junto com o Bart Simpson, o Nemo, 

Woody, Bala no Alvo, Jessie, Tartarugas Ninjas, Sr. Batata e a Turma do 

Mickey. E tenho certeza que continua vivendo incríveis aventuras com seus 

novos amigos. 

 

Breno da Silva Coutinho 

 

 

 

 

 

 



O brinquedo 

 

Quando eu tinha apenas um ano, no dia vinte e cinco de dezembro de 

2008, meu segundo Natal, meu pai e minha mãe compraram um brinquedo 

para mim, ele era um boneco de um programa de TV, que se chamava 

Backyardigans . 

Meus pais compraram para mim, porque eu assistia muito o programa 

da TV, então acharam que eu iria gostar do brinquedo. E eles acertaram, eu 

gostei muito! Eu o levava para todos os cantos da casa especialmente para 

dormir. 

Quando eu estava na escola, só pensava que iria chegar em casa e ficar 

brincando com meu boneco até cansar, fiquei muito apegado a ele. Quando ele 

rasgava, eu ficava pedindo para minha mãe costurar para poder brincar. Meu 

medo era que ele rasgasse e não desse mais para brincar e o meu 

Backyardigans   ficaria lá, parado. Sempre ele estava lá e a qualquer momento 

eu o pegava e começava a brincar, esquecendo das outras coisas. Brincava 

por mais de uma hora.  

Com cinco anos eu ainda brincava com ele pra caramba, mas, com o 

passar do tempo, eu fui desapegando. Até hoje eu lembro dele, porque ele foi 

um dos primeiros presentes da minha vida que meus pais me deram com todo 

o carinho deles. Eu sei que está lá na casa do meu vô em cima da minha cama 

parado e guardado. Eu gostava tanto dele que eu não o esqueço até hoje. 

 

 

 

Bruno Curtolo Francisco 
 

  

 



Eu e meu primeiro cachorro  

       Para começar não era um cachorro, mas sim uma cadela. Ela se 

chamava Bebel e eu era muito apegado a ela, a compramos em 2008 e 

ficamos com ela até 2011. Era uma labradora que viveu conosco e cresceu 

muito.  

          No início, ela comia qualquer coisa que eu dava, como: pedra, carne, 

osso, entre outros. Ela cresceu linda, forte e fazia muitas coisas que o bairro 

todo reclamava. Uma vez ela comeu um cano que alagou a rua toda, como 

meu pai vivia viajando, ele não brigava. 

              Minha mãe falava sempre que “quem come pouco, o urubu come” e eu 

sempre respondia que quem comeria o urubu seria a Bebel, e que não teria 

problema.  

 Quando viemos para o Rio de Janeiro tivemos que doá-la. Passaram 6 

anos e, agora, eu tenho outro cachorro que espero que fique ainda mais tempo 

comigo.  

  

Caio Castro Heusser     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A foca 

 

            Meus pais me contaram que foi em minha primeira viagem, com oito 

meses de idade, que ganhei uma foca de pelúcia que mais tarde chamei de 

Guapa. Até hoje é meu bichinho de pelúcia preferido. 

            A primeira parada foi em Portugal, porém não ficamos muito tempo. 

Meus pais decidiram então, ir de carro até a Espanha, uma grande aventura 

para um bebê de oito meses. Antes passamos em Salamanca, um lugar 

mágico, com catedrais enormes e onde fica a universidade mais antiga do 

mundo. Seguimos depois para Madri, onde meus pais se perderam durante o 

percurso. Encontrar o hotel foi um alívio. 

            Meus pais contam que foi na recepção do hotel que ganhei a foca. 

Meus cabelos loiros e arrepiados e meu sorriso banguela conquistaram os 

corações das recepcionistas, e por isso me presentearam com esse bichinho 

de pelúcia. 

            Deste dia em diante, o Guapa se tornou minha companheira fiel e fofa 

até o final de nossa viagem. 

 

Eduarda Móras Augusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O quadro dos anjinhos 

  Eu vou contar sobre o quadro dos anjinhos que tenho em meu quarto e 

ele fica em cima da cabeceira da minha cama.  Este quadro me acompanha 

desde que eu estava na barriga da minha mãe. 

  Quando minha mãe estava grávida ela foi comprar os móveis para o 

meu quarto. E na loja dos móveis ela viu este quadro de anjinhos e comprou 

ele para enfeitar o meu quarto e também me proteger.  O quadro é muito bonito 

e tem a oração do Santo anjo do senhor, por isso minha mãe mantém ele no 

meu quarto até hoje, porque ele além de ficar bonito também me protege com 

esta oração: 

 Santo anjo do senhor  

 Meu zeloso guardador  

 Se a ti me confiou a piedade divina 

 Me rege, me guarde, me governe, me ilumine, 

 Amém. 

  Este quadro vai estar sempre comigo, pois gosto muito dele e ele me 

protege, me rege, me guarda e me ilumina. 

 

 

Fernanda Yumi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um belo vestido branco 

 

 O meu batizado foi realizado na igreja São Sebastião, situada na estrada 

Duque de Caxias, na Vila Militar, na cidade do Rio de Janeiro.  

         Ele foi importante para minha família, pois reunimos familiares, amigos de 

infância dos meus pais, um deles é meu padrinho que chamo de tio Pinho, 

amigo de infância do meu pai, e minha madrinha Simoni, que é prima da minha 

mãe. Minha mãe me conta e relata que foi um dia de muita alegria e de 

encontrar amigos que há muito tempo não se   viam.  

 Após a cerimônia na igreja, meus pais fizeram um grande almoço e um 

lindo bolo. E ,hoje, o que eu posso relatar da lembrança que eu tenho em 

mãos, é o vestido que eu usei no meu batizado e minha mãe guarda com muito 

amor e carinho. Ele é um belo vestido branco com flores brancas. E além de 

mim, uma das minhas sobrinhas também o usou. 

 

Gabriella da costa Souza Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu bichinho de pelúcia 

 Eu tenho um bichinho de pelúcia guardado desde quando era bebê, 

minha mãe ganhou quando estava grávida e ela não sabia se era menino ou 

menina. Ele está guardado até hoje com muito carinho, pois  era um dos 

bichinhos que mais gostava e que ainda gosto. Eu acho que não vou ter 

coragem de dar ele para ninguém, vou guardar para os meus filhos. 

 Foi uma amiga da minha mãe dos Estados Unidos que deu para ela. Se 

eu perdesse ele na hora de dormir, não dormia. E o levava para todos os 

lugares. 

 Ele é um cachorrinho bem pequeno, a cor dele é bege e a barriguinha 

branca com um desenho de osso azul com uma parte de um desenho de sol, o 

nome dele é Fofinho, porque ele é bem fofo. Eu o amo muito, ele é o meu 

xodó. 

 

Gabriella Sleyman Teixeira 

 

 

 



Soninho 

Desde que eu era bem pequena uso esse travesseiro que chamo de 

“Soninho” para dormir. Eu sempre gostei de dormir com ele, porque além dele 

ser bem fofinho, gosto de brincar de boneca! O meu travesseirinho, de um lado 

tem um rostinho com os olhos abertos e do outro tem o rostinho de olhos 

fechados. Quando vou dormir, coloco ele na posição de olhos fechados! Eu 

também tenho um travesseirinho do mesmo estilo, mas ele é de coruja! Eu 

tenho várias “roupinhas” para estes travesseirinhos, de várias estampas 

diferentes, pois sempre me encanto por uma!   

 Quando é dia de faxina, minha mãe e eu trocamos a “roupinha” para 

colocar para lavar a que estava antes. Geralmente quando eu troco, tento 

colocar uma estampa que combine com o lençol. A de coruja, por exemplo, eu 

coloco, na maioria das vezes, com um lençol que eu tenho com o desenho de 

animais. E assim eu vou variando! A minha mãe, quando era pequena também, 

dormia com um desses que eu tenho até hoje! A roupinha está um pouco 

velhinha, mas, mesmo assim, durmo com ele! 

Eu escolhi falar sobre meu travesseirinho nesse texto, porque ele traz 

muitas recordações para mim! E faz parte da minha história por isso acho 

importante lembrar das minhas memórias! Claro que tenho várias outras que 

poderiam citar nesse texto em vez dessa, porém, tenho outras chances de citar 

essas memórias em outros textos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giovanna Rossetti Norberto Fonseca 

 

Os meus amigos 

 

 Eu tenho amigos de pelúcia que me acompanham até hoje. No meu 

berço ficavam os três: salmão, azul e verde, eles compartilhavam das minhas 

sonecas. O grande segredo são os laços que tem no pescoço e eu ficava 

enrolando os dedos neles, até pegar no sono. 

 Quando acordava, pegava um deles é levava comigo para todo canto. 

 Quando batia o soninho, era só enroscar os dedos nos laços novamente 

e lá eu voltava a dormir.  

 Eles estão guardados e espero poder entregá-los para o meu filho, no 

futuro. Essa foto retrata o quanto eu gostava deles! Gostava não, gosto. 

 O salmão, já não é mais tão salmão. O azul ficou azul clarinho e o verde 

foi o que melhor se conservou. 

 Lembranças muito legais que estou feliz de compartilhar com os meus 

amigos! 

 

 

Guilherme Mendes Cunha 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sapatinhos vermelhos 

 

 Foi com esse sapatinho que eu saí da maternidade dois dias depois de 

ter nascido. Eles foram dados de presente por uma grande amiga de nossa 

família que hoje está no céu como uma estrela. Ela nos deu esse presente 

dizendo que traria muita sorte para mim, mas tería que usá-lo na hora da saída 

da maternidade e assim foi feito. 

      A sorte já existia, pois, meus pais teriam o filho tão desejado, foram 

momentos muito mágicos, de muito amor. O meu nascimento foi um divisor de 

águas na vida dos meus pais. 

 Eu cheguei em casa pela primeira vez com esses sapatinhos vermelhos. 

Só lembranças de carinho e amor desse dia que marcou nossas vidas para 

sempre. 

 

Hugo Machado Migliavacca 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vestido do batizado 

 

       Fui batizada no dia 19 de março de 2010, em Fortaleza (CE), minha mãe 

falou que foi um momento muito especial para toda a família. A maior parte da 

minha família estava lá, meus pais principalmente, meu avô, minha avó e o 

restante da família. 

      No final teve uma comemoração para todo mundo, meu tio e minha mãe 

fizeram um bolo branco com meu nome escrito. Fui batizada com apenas dois 

anos de idade, minha avó falou que foi uma data muito especial que ninguém 

irá esquecer. 

    Minha mãe guarda o meu vestido de batismo até hoje como recordação. 

Isabella da silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu teclado 

 

  Quando tinha 4 anos, eu gostava muito de teclado e instrumentos 

musicais.  

   Um dia a minha mãe resolveu me levar no shopping para 

comprar um teclado de brinquedo, eu implorei para ela comprar. Eu passava 

horas brincando e tocando música nele. 

     No Natal, a minha vó me deu de presente uma guitarra de 

brinquedo, e eu amei, ficava tocando toda hora para os meus familiares. 

     Com o tempo eu fui perdendo o interesse, mas ela está guardada 

até hoje no meu armário com muito carinho por ser um objeto muito especial. 

 

João Gabriel Estephanio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uma lembrança 

      

 

 Um simples pedaço de papel pode parecer algo comum para muitas 

pessoas, mas representou um momento muito importante para minha vida, foi 

o dia do meu batizado. Minha família viajou até a igreja nossa senhora de 

Aparecida, que fica em São Paulo, para que comemorasse o meu batizado. 

         Nós viajamos de carro por seis horas até chegar no local. Meu pai me 

contou que todos estavam felizes, ele e minha mãe escolheram meus tios para 

que fossem meus padrinhos e por isso eles são muito mais importantes para 

mim. 

         Essa lembrança que minha família guarda sobre a minha infância me 

ajuda a conhecer momentos importantes da minha vida que eu não lembrava 

por ser muito novo na época. Por isso sempre vou guardar esse pedaço de 

papel, assim como as fotos, comigo.  

 

José Carlos Carvalho dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 



Minha roupa da saída da maternidade 

 

    Minha mãe me falou que, no dia 9/11/2007, eu saí da maternidade com 

uma roupinha linda que minha avó comprou para mim, com muito amor e 

carinho. Ela era vermelha (porque diz a minha avó que vermelho dá sorte na 

saída da maternidade). Essa roupinha tem um valor muito sentimental para 

mim e minha família  

    Nós guardamos até hoje a roupinha. Tinha muitas pessoas lá para me 

ver chegar em casa com minha roupinha linda, tipo: a minha vó, meu avô, meu 

pai e o resto da família  

    É bom sentar e poder relembrar minha história, fico pensando como eu 

cabia dentro daquela roupinha tão pequena, nos momentos da família, do 

amor, do respeito, a união e as lembranças. 

 

Júlia Alves 
 

 



 

Memórias 
 

 Minha roupinha de quando saí da Maternidade era tão pequenina que 

parecia de boneca.  Eu tenho ela até hoje guardada com minha mãe, que se 

lembra perfeitamente do momento em que saí nos seus braços com o vestido 

branco com a inicial de meu nome ( L ) e desenhos rosa , vinha também com 

uma calcinha branca e um sapatinho pequenininho florido todo estampado com 

bordados dourados brilhantes . 

 Outra lembrança que guardo é do meu primeiro brinquedo, era um 

elefante de pelúcia colorido com orelhas enormes e com um pequeno laço rosa 

que enfeitava sua cabeça. Ele era meu brinquedo favorito, eu dormia todas as 

noites junto dele, e eu o tenho guardado com muito carinho e cuidado do 

mundo, porque tem bastante valor sentimental. 

 Essas duas coisas são muito importantes tanto pra mim, quanto pra 

minha família. As coisas mais importantes de uma história, são os detalhes, e 

sem esses eles, a história não fica completa, e história não completa não é de 

verdade. 

 Meus pais guardam minhas coisas de bebê até hoje. 

 

Lara Rocha de Araújo dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu primeiro corte de cabelo 

 

Eu escolhi esse objeto, pois foi uma data muito especial para mim,  o 

dia do meu primeiro corte de cabelo e foi bem na minha região favorita, a 

minha franja.  

A minha mãe resolveu cortar a franja, porque estava atrapalhando a 

visão, e teve que me pegar no colo e me segurar, porque eu era uma criança 

muito bagunceira e agitada. Eu tinha dois anos e seis meses. Quem cortou o 

meu cabelo foi uma cabelereira que minha mãe frequentava em Florianópolis, o 

nome dela é Berlice. Ela acompanhou a gravidez da minha mãe durante os 

nove meses, após o meu nascimento assim que fomos liberados para sair de 

casa mamãe continuou frequentando o salão e sempre me levando junto.   

Berlice ficou muito feliz e lisonjeada de ser a primeira pessoa a cortar o 

meu cabelo, e minha mãe guardou a primeira mecha cortada. Após esse dia 

em que meu cabelo foi cortado, meu pai deu a notícia que teríamos que vir 

morar aqui no Rio de Janeiro, sendo assim tivemos que nos adaptar com uma 

nova pessoa para cortar o meu cabelo, e é quem até hoje em dia corta o meu 

cabelo.  

O legal dessa história é que o Junior (a pessoa que corta o meu 

cabelo) já está tão acostumado comigo e ele já sabe que sempre quero fazer 

um corte diferente. E agora que fiquei sabendo dessa história, resolvi que   

quando formos a Florianópolis novamente quero cortar o cabelo com a Berlice. 

Leonardo Cavalcanti de Oliveira 

 



Meu brinquedo favorito 

              Essa foto foi de quando eu cheguei na cidade do Rio de 

Janeiro, na praia da Restinga da Marambaia. Eu tinha 1 ano de nascido. Eu 

estava  brincando na areia da praia com meu brinquedo favorito, era um 

baldinho e uma pazinha. 

           Esse brinquedo foi minha tia que me deu no meu primeiro aniversário, 

ela sabia que estávamos morando perto da praia. Meu pai sempre me levava 

pra brincar na areia, eu adorava fazer castelos e cavernas na areia. O balde 

era para carregar a água que ficava em volta do castelo. 

            Meus pais dizem que depois que nós fazíamos o castelo, eu 

adorava derrubar para ter que fazer tudo de novo.  

           Esse brinquedo eu tenho até hoje guardado, quando meus primos e 

primas ,que são pequenininhos, vem na minha casa, eu empresto pra eles 

brincarem na areia da praia.  

  Hoje em dia eu gosto de brincar de futebol na praia. 

 

Lucas Machado Salgado            

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



  Minha primeira roupinha e a boneca de pano 

 

 Meu nome é Marcella, eu nasci no dia 04 de maio de 2007. Era um dia 

maravilhoso, lindo, sem nenhuma nuvem no céu, um verdadeiro dia de sol. 

 Foi um dia de muita comemoração, um dia para me vestir com minha 

primeira roupinha! Mas mesmo com sol, minha primeira roupinha era de manga 

comprida, listrada com as cores rosa claro e rosa escuro, com um lindo 

babadinho no pescoço! Saímos do hospital e ao chegarmos em casa dormi, foi 

então que papai aproveitou o momento e me fotografou com minha primeira 

roupinha! 

 Quando fiz meu primeiro mês de nascida, fui visitada, por alguns amigos 

de papai e mamãe. Ganhei muitos presentes como brinquedinhos, roupinhas, 

mamadeiras, fraldas e muitas palavras de carinho! Ganhei, também, uma 

bonequinha de pano, ela é rosa e branco. 

 Nesse dia, depois que os amigos dos meus pais foram embora, mamãe 

foi me amamentar, pois estava com muita fome. Depois de me alimentar fiquei 

com sono e fui dormir. Mamãe aproveitou o momento e tirou uma foto minha 

junto com a bonequinha e naquela época, ela era quase do meu tamanho! 

 Tenho essa bonequinha até hoje e durmo com ela todos os dias!   

 

 

 

 

Marcella Maciel Tavares 
 

 

 

 

 

 

 



Meu cobertor 

 

 

 Eu tenho um cobertor guardado, ele está comigo desde a maternidade. 

Quando nasci me enrolaram nesse cobertor, ele é muito macio e é rosinha. Eu 

gosto muito dele. 

  É um cobertor de ursinho, bem pequeninho, que não cabe mais em 

mim, mas me traz muitas lembranças. Já vi fotos minha bem pequenininhas 

com ele, acho muito fofo. Queria que ele fosse maior. 

    A minha irmã também chegou a usar quando ela era bem pequena, mas 

ela usou bem pouco, eu usei por mais tempo. É realmente muito bonitinho o 

cobertor.  

Maria  Eduarda do Nascimento Ramalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manta passageira 

 

Minha dinda me contou que a minha bisavó por parte de mãe, que se 

chamava Matilde,  fez um bordado em um tecido branquinho que serviria de 

manta para proteger do frio uma linda bebezinha que estava chegando para 

alegrar a nossa família. O nome dela era Thais, minha dinda! 

Anos depois, este mesmo paninho serviu para aquecer uma outra 

criança, que também estava nascendo em Madureira. E na data de primeiro de 

dezembro de dois mil e sete nasceu uma menina chamada Maria Eduardha 

Barreto Brazão Barreiros, também conhecida pelos amigos e pela família como 

Duda ou Dudinha, no caso, eu! 

Depois de tantos anos, essa mantinha continua inteira. Espero que ela 

possa servir para as futuras gerações que virão para fazer crescer ainda mais 

nossa família, trazendo muita alegria, união, amor e orgulho, assim como eu 

fiz! E assim a história da família continuará por muitos e muitos anos! 

 

Maria Eduardha Barreto Brazão Barreiros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha primeira boneca 

 

 A minha primeira boneca eu ganhei da minha avó, no Natal, quando 

estava no Japão, em 2008. 

 O nome da boneca é Mell, ela veio com uma roupinha de macacão e 

uma mamadeira. Seu cabelo muda de cor quando molhado e quando damos 

água para ela, faz xixi. Quando vou a lojas de roupinhas para bonecas, sempre 

imagino como as roupinhas, os sapatinhos ficariam nela. 

 Eu me mudei para o Rio de Janeiro há um ano e deixei a boneca na 

casa da minha avó, e brinco com ela quando viajo para Barretos, minha cidade 

natal. Ela é muito especial e a guardo com muito carinho. 

 

 

Maria Luiza Garcia Remiro                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minha prancha de surf 
 

 Quando eu tinha 2 anos meu pai me levou na praia e com isso eu gostei 

muito. Ele me deu uma prancha que é um dos objetos que mais marcou minha 

infância.  

 Eu usei a prancha pela primeira vez com a ajuda do meu pai para ver se 

eu gostava mesmo de surfar. Gostei muito da minha prancha e do esporte e 

não parei mais de surfar.  

 Quando estava mais velho entre os 7 e 8 anos, eu participei da minha 

primeira competição com a minha prancha e com meu amigo Nathan na praia 

do Arpoador, foi uma experiência incrível. Me diverti muito nesse dia e conheci 

novos amigos. 

 Hoje eu ainda tenho essa prancha, mas estou mais focado no futebol. A 

bola de futebol foi um outro objeto marcante na minha vida. Eu treino 2 vezes 

na semana nos dias de terça e quinta no horário das 19:00 e 20:00 horas.  

 Eu jogo com meus amigos, nós zuamos, brincamos e nos divertimos 

muito com a bola durante os treinos. 

 

Vitor Delfim Cunha Costa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meus primeiros dias de vida! 

 

 Na minha saída da maternidade usei um vestido rosa com acessórios da 

mesma cor escolhida por minha mãe que, segundo ela, ama rosa! 

 Minha mãe disse que o meu nascimento foi inesquecível! Toda nossa 

família me aguardava com grande expectativa. Fui recebida com muito carinho 

e amor pelos meus pais e familiares. 

 Nasci no dia 10 de fevereiro de 2008, às 14h:59, na maternidade 

Fernandes Figueira, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Saí da 

maternidade no quarto dia direto para minha casa, onde minha vó me deu um 

gostoso banho. Depois, meus tios e tias brincaram comigo, felizes com a minha 

chegada. 

 Fico muito feliz e agradecida por saber que fui tão esperada e amada 

por todos! 

Com muito carinho, 

Yasmine Andrade da Cruz 

 

 

 

 

 

  



 



 

 



Breno 

 

 Eu me chamo Breno da Silva Coutinho. Este 

nome foi escolhido pela minha mãe e pelo meu pai. 

 Quando minha mãe soube que estava grávida, 

fez uma lista com alguns nomes de menino e de menina, 

porque ainda não sabia que era um menino. 

 No dia que minha mãe fez o exame e descobriu 

que esperava um menino, ela escolheu na mesma hora, 

junto com meu pai, o nome Breno. Eles fizeram um estudo 

do nome e gostaram muito do significado dele, por isso o 

escolheram. 

 Eu também gosto muito do meu nome, pois acho 

forte. 

  Breno significa chefe, líder; sopro criador, 

superior; nobre. Mas não é só isso, a pessoa com o nome 

Breno, é muito amável, carinhosa, muito criativa e um tanto 

curiosa. Está sempre de bom astral e adora se divertir.  

  Agora vamos falar um pouco do meu sobrenome. 

O Silva eu herdei da minha mãe. Ouvi dizer que esse 
sobrenome vem da palavra latina Silva que significa selva, 

floresta ou bosque. Já o Coutinho, herdei do meu pai. A 
origem do Coutinho é Portuguesa e significa terra coutada, 

privilegiada, defesa e é o diminutivo de Couto. 

 

Breno da Silva Coutinho  
 

 
 

 
 

 
 



Bruno 
 

Quando minha mãe estava grávida, ela deu sugestões 
de vários nomes e queria um nome composto, como do 

meu irmão, que é Luiz Gustavo, mas o meu pai e meu 
irmão gostaram de Bruno e por isso, o nome escolhido foi 

este. Então ele foi escolhido pelo meu pai, meu irmão e a 
minha mãe, pois foi o que eles mais gostaram. 

O nome Bruno é de origem inglesa e é provável que 
ele tenha sido adotado para pessoas com pele, olhos ou 

cabelos castanhos, mas eu não tenho nenhuma parte do 
corpo morena, pelo contrário, eu sou bem branco e meu 

cabelo é loiro, porém meus olhos são castanhos.  

Eu tenho dois sobrenomes, um deles é o Curtolo, que 
herdei de minha mãe e que tem origem italiana. O outro é o 

Francisco, que herdei de meu pai e é de origem espanhola. 
Além de origem espanhola e italiana, eu também sou 

descendente de lituanos, pois minha mãe tem o sobrenome 
Bukys. 

 

 
Bruno Curtolo Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caio 

          A história do meu nome é muito engraçada, pois 

confundem o meu nome com o do ator Caio Castro que ,só 

para deixar claro, nem era famoso na época em que meu 

nome foi escolhido. 

  Caio Castro Heusser foi uma sugestão feita pela 

minha avó para os meus pais e eles aceitaram. Ele não foi 

em homenagem a ninguém nem a nada, minha mãe só 

queria que meu nome fosse curto para compensar o dela 

que é muito grande: Mariana Augusta Costa Marques de 

Castro Heusser.  

 O meu nome quase foi João Pedro, mas o meu pai 

não queria nome duplo e minha mãe não gostava da ideia 

de só João ou só Pedro. Na época era moda botar o nome 

nos meninos de Cauê e Cauã, mas a minha mãe não curtia 

muito, então minha avó sugeriu Caio e assim ficou. 

 Meu nome significa „pessoa próspera‟ ou „pessoa 

feliz‟. O nome do meio „Castro‟ por parte de mãe é de 

origem portuguesa e meu último nome „Heusser‟ por parte 

de pai é de origem alemã.  

 Toda vez que minha mãe marca uma consulta em 

meu nome as pessoas esperam pelo ator Caio Castro e 

não por um menino de 12 anos, dá até para sentir a 

decepção da pessoa que passou a tarde inteira escovando 

o cabelo na esperança de encontrá-lo e descobrir que era 

eu. 

Caio Castro Heusser 

 



Eduarda 

 

  Meu nome é Eduarda Móras Augusto e vou 

contar a história dele. 

           Tudo começou quando meu pai estava empregado 

no laboratório Aché e durante uma festa da empresa, ele 

encontrou uma menina chamada Eduarda. Ela tinha 

aproximadamente três anos, era risonha, carinhosa e 

educada. Sem explicação, ela se apegou a ele. Daí então, 

ficaram brincando durante a festa toda como se 

conhecessem há muitos anos. Ao final do dia, ele pensou 

que quando tivesse uma filha também a chamaria de 

Eduarda. 

           A origem do meu nome Eduarda é anglo-saxônica 

que significa “guerreira próspera “. Já os sobrenomes, 

“Móras” tem origem espanhola e “Augusto” portuguesa. 

           Esse é meu nome: a união de culturas, símbolos, 

nacionalidades e muito amor. 

 

Eduarda Móras Augusto 
 

 

 

 

 

 

 

 



Gabriella 

 Meu nome é Gabriella da Costa Souza Nascimento. 

Mas gostam de me chamar de Gabi. 

          Gabriella significa “mulher forte de Deus “. Ele foi 

escolhido pelo meu pai que gostava de uma atriz que se 

chamava Gabriella em uma novela. 

          Meu sobrenome Costa herdei das minhas bisavós 

por parte de mãe, é de origem portuguesa. E o Souza 

Nascimento herdei da família do meu pai, que por 

coincidência também é de Portugal. Já o Nascimento 

surgiu como homenagem ao episódio do nascimento de 

Jesus Cristo, sobre o ponto de vista religioso. 

     Eu tenho vários apelidos como Gabi, Bith, Bi, Be, 

Biiiiiiii, mas quando minha mãe me chama de Gabriella é 

porque a coisa ficou feia. 

 

      Gabriella da costa Souza Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabriella 

 

 Meu nome é Gabriella, a história dele é a seguinte; 

cinco meses antes de  nascer, meus pais e minha avó 

estavam na casa da minha mãe, lá nos Estados Unidos. 

Eles fizeram um sorteio com quatro nomes, sortearam três 

vezes e nas três vezes saiu Gabriella. 

 Minha avó que meu deu esse nome, pois foi ela que o 

colocou lá na caixa, e eles ficaram bem felizes. Os nomes 

que tinham na caixa eram Prisila, Bruna, Beatriz e 

Gabriella. 

 O siginificado de Gabriella é mulher forte de Deus, 

nome de origem hebraica que é o resultado da junção dos 

elementos Gebher. 

 A origem do meu sobrenome Sleyman é Árabe, com o 

significado da Bíblia, é da família da minha avó. 

 

Gabriella Sleyman Teixeira 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Giovanna Rossetti 
 

 Certa vez, quando minha mãe estava grávida de 
mim, ela foi tirar sangue para fazer um exame que se faz 

durante a gravidez e leu o nome da enfermeira no crachá: 
Giovanna. Os meus pais ainda estavam indecisos de qual 

nome dariam para mim. Quando eles viram esse nome, 
acharam bonito e decidiram colocar em mim, pois, além de 

achar o nome bonito, ele tem origem italiana, combinando 
com o sobrenome “Rossetti” também italiano, que é da 

minha mãe. 
 Pesquisando, encontrei que Giovanna significa: 

“agraciada por Deus”, “Deus é cheio de graça” ou “a graça 

e misericórdia de Deus”, "presente de Deus" ou “Deus 
perdoa”. Que pessoas com esse nome costumam ser 

criativas e agir com felicidade para lidar com situações 
difíceis. Quem se chama Giovanna, na maioria das vezes, 

é extremamente otimista e desligada de coisas banais (sem 
importância), tem apego às coisas materiais, o que não 

impede de zelar pelo amor e afeição. É organizada e 
controladora.  

Por ser diplomática, essas pessoas quase sempre 
conseguem as coisas que quer sem esforço também 

conhece muito bem suas habilidades e omite seu ponto de 
vista para não entrar em conflitos desnecessários. Pessoas 

com esse nome tem de positivo um lado diplomático, 
paciente, cooperador e companheiro. Quem se chama 

Giovanna, em alguns momentos se torna indecisa, 
dependente, submissa, passiva e insegura. 

 Eu acho meu nome bem bonito, principalmente, 

quando se junta com meu sobrenome: Giovanna Rossetti! 
Os dois “n”, também dão um charme especial! Acho que 

meus pais tiveram bom gosto e fizeram uma boa escolha! 
 

 
 

Giovanna Rossetti Norberto Fonseca 



Guilherme 
 

 O meu nome foi colocado em homenagem ao meu tio 

que se chama GUILHERME. Foi logo após a morte do meu 

avô paterno que deixou meu tio muito triste e meu pai para 

encorajá-lo dedicou o nome dele a mim, e ele, ainda, é meu 

padrinho. 

  Guilherme vem do germânico que significa protetor 

decidido. Meu sobrenome FRANCISCO é de origem 

portuguesa, pois a minha família materna é originária de 

Portugal. E de PAULA REIS é da parte do meu pai que eles 

são da região nordeste do Brasil. 

  Eu gosto muito do meu nome e me sinto feliz de ter o 

mesmo nome que meu tio preferido e saber que ele se 

origina de um protetor me deixa orgulhoso. 

 

Guilherme Francisco Paula Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heloisa 

 

              Meu nome é Heloisa, porque é uma homenagem a 

minha avó paterna, sendo que na verdade o nome dela é 

Sebastiana Heloisa, porém minha mãe achava que o 

Sebastiana é um nome antigo e nada bonito, então colocou 

Heloisa. A escolha foi feita pela minha mãe para deixar o 

meu pai feliz.  

       O significado do meu nome é ser saudável, famosa 

na guerra. 

        Meu sobrenome Fonseca, em Portugal, é 

classificado como toponímico e ele deriva do catalão 

"Fontseca" cujo significado é fonte seca. 

 

Heloisa Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hugo Machado 

      Eu sou o Hugo Machado Migliavacca. Meu primeiro 

nome é de origem alemã e significa coração, sabedoria, 

pensador, mente. Apesar da origem germânica, Hugo 

também é um nome bastante usado na França. 

       A escolha desse nome foi feita pela minha mãe. Ela 

gosta de nomes pequenos e de origem europeia e me 

disse que meu pai também gostou muito dessa opção. 

      Meu primeiro sobrenome, Machado, foi dado, por um 

senhor bondoso, ao meu tataravô. Ele era escravo liberto e 

não tinha um sobrenome e esse homem deu o sobrenome 

Machado para ele, coisas de um país que viveu 300 anos 

de escravidão. 

      Meu segundo sobrenome, Migliavacca, veio do meu 

bisavô que saiu da Itália com a roupa do corpo para 

procurar emprego e uma vida nova no Brasil, pois a Itália 

estava passando por uma grande recessão e falta de 

empregos. 

       Meu nome conta a minha história, a história do meu 

país e do mundo também.  

Hugo Machado Migliavacca 

 

 

 

 

 

 



Júlia 

 

 Meu nome é Júlia, pois minha mãe e meu pai 

entraram em um consenso e os dois fizeram uma 
homenagem a minha bisavó que, hoje, tem 93 anos. 

 Júlia significa fofa, macia, jovem ou filha de júpiter. É 

variante feminina de Júlio, nome originado no latim Julius. 
Originalmente Julia (sem o acento agudo) era nome de 

uma família patrícia romana, considerada descendente do 
mitológico Lulo, filho de Creusa e Eneias de Tróia. 

 O sobrenome Alves e Carneiro são de origem 

portuguesa, são da família da minha mãe. Pacheco e Silva 
também são de origem Portuguesa, porém esses 

pertencem a família do meu pai, ou seja, o meu nome todo 
é de origem Portuguesa.  

Júlia Alves Carneiro Pacheco da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lara 
 

     Quando minha mãe descobriu que estava 

grávida de uma menina, ela sugeriu o nome Lara, enquanto 

meu pai gostaria que fosse Maria Clara. Ela não imaginou 

que a decisão iria levar tantos meses, pois a cada instante 

eles decidiam por um nome diferente, até que no sexto mês 

de gestação, finalmente bateram o martelo para o lindo 

nome Lara. 

  Minha mãe escolheu o meu nome, não existindo 

razão específica para a escolha. Ela achou o nome 

simples, bonito e forte.  

  A origem do nome Lara é grega, mas alguns 

acreditam que seja também russa, na mitologia grega, Lara 

foi ninfa do Lácio e considerada pelos gregos como a 

deusa do silêncio e seu significado é: mudança, renovação. 

  Já a origem do sobrenome que mais utilizo 

(Rocha) é francesa, a história diz que um francês estava 

morando em Portugal quando resolveu vir para o Brasil. 

  
 Lara Rocha de Araújo dos santos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leonardo 

 

 Minha mãe, estava em dúvida entre os nomes 

Gustavo e Alexandre, e então pediu para o meu pai dar 

sugestões e entre eles estava Leonardo. A minha mãe 

gostou muito e por isso deixou esse nome. Depois de 

alguns dias meus pais foram ver que o significado do meu 

nome é “forte como um leão” e acharam que combinou 

muito comigo, pois eu lutei muito para nascer, porque 

minha mãe tinha sangramentos todos os meses de 

gestação, e para a alegria de todos depois de quase nove 

meses de repouso eu nasci forte e saudável com 37 

semanas de gestação.                                                                                     

 O meu sobrenome 

(Cavalcanti) tem origem italiana, sendo derivado de uma 

atividade praticada por seu patriarca. Nesse caso, o ato de 

cavalgar que provem do latim medieval caballicare. De 

acordo com os estudos feitos por genealogistas os 

fundadores desse sobrenome eram nobres burgueses da 

província de Florença, este sobrenome é por parte da 

família da minha mãe. 

 O meu outro sobrenome (Oliveira) tem origem 

portuguesa, classificado como sendo um toponímico, ou 

seja, de origem geográfica, tomado a alguma propriedade 

onde se cultivam oliveiras, árvore que produz a azeitona 

(oliva). Foi seu solar na freguesia de Santiago de Oliveira, 

donde esta família tomou o sobrenome, no conselho de 

Lanhoso.  Esse sobrenome vem do meu pai. 

Eu gosto muito do meu nome, acho que o significado 

realmente combina comigo. 

 

Leonardo Cavalcanti de Oliveira 



Lucas 

 

   Meu nome Lucas significa iluminado, ele é de 

origem Grega e vem da palavra Lucânia. Quando minha 

mãe ficou grávida, meus pais combinaram que se fosse 

menino o meu pai escolheria o nome e se fosse menina 

quem escolheria seria minha mãe. Meu pai escolheu o 

nome Lucas e minha mãe escolheu Luiza.  

  Quando descobriram que era um menino, minha 

mãe tentou convencer meu pai de colocar o meu  nome 

Felipe, mas ele não concordou e escolheu  Lucas baseado 

no Apóstolo Lucas. 

   Eu tenho dois sobrenomes, Machado e Salgado. 

O Machado é da minha mãe e o Salgado do meu pai. Eles 

são de origem portuguesa.   Eu gosto muito do meu 

nome, na escola sempre me chamam de Machado, meus 

amigos acostumaram me chamar pelo sobrenome por 

causa de outro colega de sala que tem o nome Lucas.  

 

Lucas Machado Salgado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcella 

 

 

 Meu nome é Marcella Maciel Tavares, minha mãe 

quem o escolheu, ela teve a ideia de colocar Marcella 

porque o nome do meu pai é Marcelo, os dois L foi só um 

charme.  

 O meu nome significa “pequena guerreira” ou 

“dedicada ao deus Marte”. O Maciel é da família da minha 

mãe e Tavares é da família do meu pai. Maciel é um nome 

de família que teria se originado a partir do francês, mas 

que desde do século XII é utilizado em Portugal. De acordo 

com os genealogistas, este sobrenome de nobre e antiga 

origem, deriva de um cavaleiro francês que teria fixado 

residência em Portugal. 

 O nome Tavares veio de um município chamado 

Tavares, hoje integrado ao município de Mangualde, e o 

primeiro a adotá-lo na cidade foi D. Pedro Viegas. ele foi 

nomeado Senhorio de Tavares na época de El Rei.  O 

sobrenome possivelmente é de origem ibérica, latina, como 

Talavus (nome comum em plantas) com o sufixo ares. 

 

Marcella Maciel Tavares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guardiã das riquezas 

 

  Meu nome é Maria Eduarda. Minha mãe fala que 

me deu esse nome, porque ela via um seriado quando 

ainda namorava meu pai, que tinha uma menina com o 

mesmo nome e ela gostou muito dele. Então sempre falava 

que sua primeira filha iria se chamar assim. Também o fato 

do meu pai se chamar Eduardo ajudou muito,  ele gostou 

muito dessa ideia, por isso acabou sendo esse nome. 

          Meu nome significa "Senhora Soberana 

Guardiã das Riquezas”. Eu fiquei surpresa quando soube 

desse significado, seria como uma "rica guardiã", digamos 

assim, uma pessoa que tem muito dinheiro, uma senhora 

soberana e de poder. Eu amei muito esse significado. Será 

que vou ser rica? Mas isso só depende do meu futuro. 

          Meu sobrenome Ramalho, que vem do meu 

pai, é de origem portuguesa, de uma família real antiga e 

muito importante bem famosa naquela época. Meu avô 

paterno é português, tenho descendência e certidão 

portuguesa. Deve ser por isso que meu sobrenome é esse. 

 

Maria Eduarda Ramalho 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Eduardha 

 

  Meu nome é Maria Eduardha Barreto Brazão 

Barreiros e ele foi escolhido pelos meus pais. 

  Maria, foi em homenagem à Nossa Senhora de 

Fátima, além de ser o primeiro nome da minha mãe e da 

minha avó paterna. Já Eduardha, foi escolhida pela minha 

mãe, por achar bonito e combinar com o primeiro nome:  

Maria. O acréscimo do “h” foi para estilizar e dar um 

charme a mais. 

  Maria significa senhora soberana, “vidente” ou “a 

pura”. A sua origem é incerta e provavelmente vem do 

hebraico Myrian. Eduardha significa “guardiã de riquezas”, 

“virgem e rica” e é de origem germânica. Por ser um nome 

composto, seu significado seria: senhora soberana guardiã 

das riquezas. 

  O sobrenome Barreto Brazão Barreiros é uma 

junção dos sobrenomes de meus pais e é de origem 

portuguesa e do latim. 

  Eu gosto muito do meu nome, pois o acho 

bastante forte. Na verdade, sou mais conhecida mesmo 

pelo apelido: Dudha, mas carinhosamente, minha família e 

meus amigos me chamam mesmo é de Dudinha. 

 

Maria Eduardha Barreto Brazão Barreiros 
 

 

 

 

 

 

 



Maria Luiza 

 

  Meu nome completo é Maria Luiza Garcia 

Remiro. 

  Meu pai queria Maria e minha mãe queria Luiza, 

então eles juntaram e colocaram o meu nome composto. 

  O significado de Maria é “senhora soberana “, 

“vidente “, “a pura “ou “mãe de Jesus “.  Luiza significa 

“combatente gloriosa “, “guerreira ilustre “ou “gloriosa nas 

batalhas “. 

  O meu sobrenome Garcia é do meu avô materno 

e é de origem Espanhola, e o sobrenome Remiro é do meu 

avô paterno e é de origem Italiana. 

 

Maria Luiza Garcia Remiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vitor 

 

 Quando minha mãe descobriu que estava grávida, ela 

e meu pai conversaram e falaram que se fosse menina 

minha mãe iria escolher o nome e que se fosse menino, 

meu pai escolheria. 

 Com 4 meses de gravidez, descobriram que era um 

menino, então eles começaram as discussões sobre qual 

seria meu nome. Os amigos do meu pai ficavam implicando 

com a minha mãe que meu nome ia ser Vinicius Junior, 

porque o nome do meu pai é Vinicius. 

 Minha mãe não gostou da ideia e pediu para meu pai 

pensar em um nome diferente do dele. Eles entraram em 

vários sites com vários nomes de meninos e seus 

significados. Meu pai comentou com a minha mãe sobre a 

escolha do nome Vitor. Os amigos dele começaram a 

“zoar” minha mãe mais uma vez, eles falavam que o meu 

nome ia ser Vitor Vinicius, só para verem a reação dela. Ela 

morria de rir da situação. 

 No final ficou só Vitor mesmo, segundo minha mãe, eu 

já nasci com cara de Vitor, que significa vitorioso. Meu 

nome completo é meio grande Vitor Delfim Cunha Costa. 

 O sobrenome Delfim vem da família do meu pai por 

parte de mãe que significa golfinho e Cunha vem da família 

da minha mãe, que significa nascido em local caracterizado 

pela rocha e Costa é da família do meu avô por parte do 

meu pai que significa quem vem da costa, natural do litoral. 

 Minha mãe fala que o meu nome tem tudo a ver 

comigo, sou um vitorioso, nado bem como um golfinho, sou 

forte como uma rocha e moro praticamente no litoral. 

 

Vitor Delfim Cunha Costa 



Yasmine 

 

  O meu nome Yasmine significa jasmim que é 

uma variante de Yasmin, nome originado no persa Yasmin, 

Yacsamen, que quer dizer literalmente Jasmin, um tipo de 

flor asiática muito cheirosa, utilizada na produção de 

fragrâncias e perfumes desde muito tempo. 

  Meu nome foi escolhido por minha mãe, ela o 

escolheu porque gosta muito de flores. 

  O sobrenome Andrade Significa "topônimo do 

reino da Galiza" ou "referência aos novos-judeus". 

  Andrade é um sobrenome que surgiu na região 

da galícia, presente na onomástica da língua portuguesa 

como um nome de origem toponímico, ou seja, baseado 

em uma região ou localidade. 

O nome teria surgido com uma importante família que vivia 

na freguesia de Andrade, no reino da Galiza, onde 

atualmente está localizada a cidade de Pontedeume. 

  Entre os portugueses, o sobrenome Andrade está 

presente desde o século XIV, de acordo com registros 

históricos. No entanto, estima-se que a primeira família a 

possuir este nome é do século XII. 

  O sobrenome Andrade ganhou notoriedade 

graças à figura de cinco cavaleiros, pertencentes à família 

que habitava a freguesia de Andrade, e que atravessaram 

a Espanha durante a guerra dos mouros. 

Já a família Andrade de Portugal e do Brasil descendem 

de Nuno Freire de Andrade, mestre da Ordem de Cristo, 

que viveu nos primeiros anos do século XIV. 

  Algumas teorias sugerem que o nome Andrade 

tenha origem judaica, a partir de comunidades judaicas que 

habitavam a Península Ibérica. Originalmente, a família 



Andrade também utilizava o sobrenome Freire de maneira 

indissociável, como se fosse um único nome, formando 

Andrade de Freire ou Freire de Andrade. 

  O sobrenome Cruz significa “cruz” é de origem 

espanhola que faz referência à cruz em que Jesus Cristo 

morreu. Utilizado entre portugueses e espanhóis, segundo 

estudiosos da onomástica, o mesmo remonta à Idade 

Média, quando as pessoas adicionaram esse elemento ao 

nome como forma de demonstrar a sua religiosidade. 

  A cruz é o símbolo universal da fé cristã. Por 

esse motivo, inicialmente, isso terá sido feito pelos militares 

devotos que tomaram parte nas Cruzadas, movimento que 

levava à conquista da Terra Santa pelos cristãos. 

 

              Yasmine Andrade da Cruz 

 

  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arthur 

 

 Sou o Arthur Tenório Bianchi, nasci no dia 6 de junho de 2007, na 

maternidade Perinatal, na cidade do Rio de Janeiro. Tenho um irmão que se 

chama João Pedro que tem 14 anos. Ele gosta muito de futebol e joga muito 

bem. Quero treinar bastante para ser igual a ele. 

 Como todo menino da minha idade sonho em ser um grande jogador de 

futebol e ter um cachorro, mas como moro em apartamento não tem como. 

Adoro jogar videogame, comer pizza e brincar no condomínio com os meus 

amigos. Queria também ter mais tempo para treinar, não consigo, porque meus 

pais querem que em primeiro lugar eu seja um bom aluno.  

 Estudo no colégio St.George e tenho que estudar bastante, tem muito 

dever de casa e as provas são difíceis. Não sou um aluno nota 10 como minha 

mãe gostaria que eu fosse. Ela manda eu estudar todos os dias e sempre fala 

“filho a sua única obrigação é estudar para ser um grande homem”. Vou 

continuar estudando e claro jogando o meu futebol, não vou desistir dos meus 

sonhos.  

 Sou feliz e vou continuar fazendo as coisas corretamente para ver minha 

família feliz também. 

 

Arthur Tenório 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breno 

Olá, meu nome é Breno da Silva Coutinho, tenho 11 anos, moro no Rio 

de Janeiro, no bairro Recreio dos Bandeirantes e estudo na Escola Saint 

Georges.  

Gosto muito de jogar bola e de vídeo game. Adoro ver vídeos, séries e 

filmes. Os filmes que mais gosto de ver são: aventura, comédia e ação. Meu 

time de coração é o Vasco da Gama. Sou fanático por futebol e conheço o 

nome de todos os jogadores dos times de cabeça. Gosto também de times 

europeus, como o Barcelona, Liverpool, Chelsea etc...  

Torço muito também para a nossa seleção canarinho. Falando em 

seleção brasileira, admiro muito o futebol do Philippe Coutinho, Neymar e Artur. 

Quero muito que o Brasil ganhe a copa américa, que irá acontecer no Brasil em 

junho de 2019. 

 Adoro estar junto com a minha família. Eles são muito importantes para 

mim. Meus pais são meus melhores amigos e meus irmãos são tudo para mim.  

Breno da Silva Coutinho 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Bruno 
 
Eu sou Bruno, tenho 11 anos e vou fazer 12 em 2019. Nasci no hospital 

Cristóvão da Gama, em Santo André, SP, no dia 23 de outubro de 2007. Eu 
devo pesar, aproximadamente 40Kg. A cor do meu cabelo é loiro e ele é liso. 

Quando eu era mais novo, algumas pessoas gostavam de penteá-lo. Meus 
olhos são castanhos escuros.  

Hoje moro no Rio de Janeiro e estou no 6º ano.  

Quando eu tinha mais ou menos um ano tropecei na minha cadeirinha e 
cai de cara no chão quebrando meu dente da frente, é por isso que eu tenho os 

dentes tortos e uso aparelho para corrigir o meu sorriso. Quando eu fui tirar 
meu dente a doutora mês fez ficar branco, quase desmaiando na cadeira. 

Eu tenho duas cicatrizes próximas aos meus olhos. Me lembro de como 

fiz uma delas: quando estava correndo, eu escorreguei, pois o chão era de 
pedra lisa e depois de escorregar eu quase bati meu olho na ponta de um 

banco, mas foi um pouco para o lado e não danifiquei minha visão, o outro olho 
eu não me lembro o que aconteceu. 

 Uma curiosidade é que quando eu molho meu cabelo, começa a ficar 

preto e depois de secar ele fica loiro de novo. 
 

Bruno Curtolo Francisco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caio 

 

  Meu nome é Caio Castro Heusser, tenho 12 anos e estou no 6º 

ano do colégio Saint Georges, Recreio.  

  Nasci no dia 11/01/2007 e tenho um irmão de 6 anos que nasceu 

no dia 19/07/2012. Eu não sou do Rio, na verdade, sou de Joinville, em Santa 

Catarina, eu no hospital Unimed de Joinville e só vim para cá com 6 anos. Meu 

irmão é quase carioca, mas ele só veio para cá com 40 dias de vida. 

  Eu adoro desenhar e brincar de fazer artesanato tipo construir 

coisas de papelão e outras coisas divertidas. Quando era pequeno gostava de 

fingir que era um dinossauro e destruía a cidade de lego que montava de 

manhã. Para montar aquela cidade eu acordava às 5 horas da manhã e só 

acabava lá pelas 11:30 h. 

   Depois que eu cansei de brincar disso, comecei a acordar as seis 

só para assistir Tom & Jerry. 

  Hoje em dia meu hobby favorito é desenhar no tablet e espero 

que um dia eu possa ganhar todo o material profissional.  

 

Caio Castro Heusser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eduarda 

 Meu nome é Eduarda Móras Augusto e tenho onze anos de idade.  

     Na escola tenho muitos amigos, tenho um bom relacionamento com os 

professores do sexto ano e nunca repeti de ano ou fiquei de recuperação. 

      Na vida social tenho quatro primos de consideração e dois de sangue, 

todos os meus padrinhos, tios e tias são sempre legais comigo. 

       Minha primeira viagem eu fiz aos sete meses de idade, onde fui a Portugal, 

Espanha, França e Inglaterra, porém como eu era muito pequena, as 

lembranças só na foto. 

        Minha vida profissional eu comecei aos cinco anos de idade onde meu 

primeiro trabalho foi dublando a personagem Anna do filme Frozen e depois eu 

fui me profissionalizando e trabalho até hoje como dubladora.  

        Meu hobby é atuar em peças de teatro, eu já atuei em cinco e amo estar 

no palco trazendo sentimentos para a plateia. 

Eduarda Móras Augusto 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabriella 

 

        Meu nome é Gabriella, tenho 11 anos. Gosto muito de brincar, cozinhar, 

ajudar nas coisas de casa, fazer o bem para as pessoas.        Todo mundo fala 

que sou uma menina muito educada, estudiosa, carinhosa e bondosa. 

        Minhas comidas preferidas são: arroz, feijão, strogonoff, lasanha, 

hambúrguer, cachorro quente, batata frita e muito mais. 

        Minha matéria preferida é ciências também gosto de português, geografia, 

espanhol e inglês. 

         Gosto muito de brincar com minhas sobrinhas e meu sobrinho, também 

gosto muito de viajar em família. 

         Uso vários tipos de roupas tipo: saia, shorts, blusas, camisetinhas, calça 

vestidos, uso também sandália, sapatilha, tênis e chinelo. 

         Adoro me arrumar, me maquiar e colocar acessórios. Gosto de sair bem 

arrumada. 

         ALGUMAS CARACTERÍSTICAS SOBRE MIM: COSTUMO SER CRIATIVA E AGIR COM 

FELICIDADE. PAZ E TRANQUILIDADE É SEMPRE BEM-VINDO PARA MIM. 

   

           ESSA SOU EU. 

GABRIELLA DA COSTA SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabriella 

 

 Meu nome é Gabriella, eu nasci dia no 4 de abril de 2008, tenho 11 anos 

e nasci nos Estados Unidos, no hospital Winner Pálmer. Meus pais são 

brasileiros, mas eles se conheceram lá. 

  O nome da minha mãe e Patricia, da minha avó é Neide e do meu avô 

Jorge da parte de mãe. O meu pai que se chama Bruno, minha avó Neusa e o 

meu avô Bob da parte de pai. Eu tenho dois gatos o Kruel e o Kotonete. 

 Hoje em dia eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, em Vargem Pequena, 

estudo no Colégio Saint Georges e estou no sexto ano. As minhas duas 

melhores amigas são a Camila e a Marcella.  

 

Gabriella Sleyman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guilherme 

 

 Oi, sou o Guilherme! Tenho 1.67 metros e 63 quilos, tenho 11 anos, 

olhos verdes e cabelos loiros.  

 Surfo, mas quando crescer quero ser goleiro, treino no Boa Vista, ainda 

não defendi o meu time, jogando.  

          Ajudo o meu pai, às vezes, no trabalho dele. Eu nado muito bem, gosto 

muito de praia, não consigo ficar uma semana longe dela, a praia é o meu lar. 

Gosto de um quiosque chamado Rubinho, ele fica na 5w na praia da Macumba, 

lá é onde todos os meus amigos moram.  

         Eu como muito comida japonesa e estrogonofe.                                                       

 Já fui para 2 países EUA e Espanha. No Brasil gosto muito de viajar 

para Lumiar e Saquarema. Tenho 2 cachorros o Thor e o Hulk que eu amo.  

 Meu maior sonho é agarrar um pênalti do Cristiano Ronaldo, sou 

flamenguista e torço para Portugal. 

 

Guilherme Francisco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guilherme 

 Meu nome é Guilherme, tenho 11 anos, olhos azuis, meu apelido é 

Guilherminho e tenho muitos amigos. Estudo no St. Georges, nasci em Cabo 

Frio e moro em um condomínio que gosto muito. 

 Meu esporte favorito é futebol, gosto de ver filme no cinema e ir para a 

piscina com os meus amigos. Nas férias sempre vou para Búzios, minha 

cidade natal e lá eu brinco com minhas amigas de infância. 

 Gostamos de brincar o dia todo e na hora de dormir fazemos um 

acampamento. Minha mãe faz bolo de chocolate e comemos todo ele. 

 Alguns finais de semana passo com o meu pai. Vamos ao clube, vamos 

ao cinema e brincamos na casa das minhas amigas Bela e Alice.  

 Gosto de churrasco, chocolate, Outback e Mc Donald's. 

 

Guilherme Mendes Cunha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hugo 

       Meu nome é Hugo Machado Migliavacca, tenho 10 anos e nasci 

em julho de 2008, na Perinatal de Laranjeiras. Atualmente, moro no Recreio 

dos Bandeirantes. 

       Tenho 1,52 m de altura e peso 50 Kg. Meus cabelos são 

castanhos escuros, assim como meus olhos. Uso óculos desde os 9 anos, pois 

tenho miopia. Gosto de esportes e pratico natação e futebol, mas minha paixão 

mesmo é o futebol. 

       Gosto muito de comer. Meus pratos preferidos são: risoto de 

funghi, macarrão com legumes e bife com batata frita. Quando estou com a 

minha avó, meu prato favorito é um belo hambúrguer!  

       Ir ao cinema e viajar são minhas principais diversões. Quase todo 

fim de semana vou ao cinema e sempre viajo com minha família nas férias. 

Também me divirto muito jogando videogame sempre que tenho uma folga, os 

meus “games” favoritos são: FIFA e Fortnite. Só gosto de ir ao shopping se for 

para ir ao cinema, não curto ficar andando pelas lojas. 

 

Hugo Machado Migliavacca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isabella 

  

 Meu nome é Isabella da Silva Monteiro, nasci em 24 de junho de 2008, 

no hospital Leila Diniz na Barra, sou carioca. Tenho 10 anos de idade. Minha 

altura é 1,45, sou bem pequena. Tenho uma alergia chamada ácaro, assim 

como meu tio também tem. 

         Moro no Rio de Janeiro, no bairro Recreio dos bandeirantes, com minha 

mãe e meu pai. Tenho uma casa no Ceará, onde moram alguns dos meus 

familiares por parte de mãe. 

          Eu quero me formar em Medicina, mas especificamente em pediatria. 

       Minha comida predileta é strogonoff de frango com arroz, feijão e batata 

palha. 

       Eu não assisto séries, porém assisto muitos filmes bem legais, os 

prediletos são: “Fala sério mãe” e “Tudo por um pop star”. 

 

Isabella da Silva Monteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Júlia Alves 
 

Eu vou falar sobre mim, ou melhor sobre o meu autorretrato, tenho os olhos 
que nem o da minha mãe, bem clarinho, cor de mel, quando eu choro ele fica 

bem verde, pois o meu mel é mais puxado para o verde. Minhas sobrancelhas 
são grossas e um pouco escuras, eu puxei o meu pai nessa parte do rosto, na 
verdade quem me vê fala que eu sou a cara do meu pai. 

             Meu cabelo é castanho claro, ele é liso, mas quando eu era bem 
pequena era cacheado, e agora ele está voltando a ficar ondulado. 

             Eu tenho uma bochecha bem gordinha e bem grande, e tenho 
sardas também, fico vermelha muito fácil, até mesmo quando fico no sol. 
             Minha boca é de um tamanho adequado para o meu rosto e ela é 

vermelhinha e quando eu acordo ela sempre está seca, aí da vontade de beber 
água e assim em qualquer hora do dia ela fica meio úmida e seca, não tem 

como explicar muito bem. 
            Minha orelha é também de um tamanho bem adequado para o 
meu rosto, mas eu acho, às vezes, a minha orelha bem pequena, e uma coisa 

que é fato, ela é muito sensível a qualquer coisa, quando alguém mexe na 
minha orelha é muito provável dela começar a sangrar do nada. 

            Meu nariz é muito pequeno, eu acho que até a minha irmã de 4 anos 
tem o nariz maior que o meu. 
            Meus cílios, Jesus, eles são muito grandes, acho que até quando 

eu crescer não vou precisar colocar cílios postiços, todo mundo elogia e fica 
falando que eles são bem bonitos e grandes, e eu odeio colocar rímel, pois são 

bem grandes, ficam pesados. 
            Os meus dentes até a dentista elogiam, pois eu nem preciso usar 
aparelho, eles são bem perfeitos, escovo todos os dias e sempre depois que eu 

como alguma coisa. 
           O meu queixo também é bem sensível, eu já cheguei a rasgá-lo. Uma 

vez eu fui para o hospital, costurou e uma semana depois eu estava dançando 
no chuveiro, cai e rasguei de novo, tinha apenas 7 anos 8 por aí.  
           E uma coisa que eu ainda não falei é que eu sou amiga, confiável, 

divertida, alegre, legal, bonita, maneira, inteligente e única. 
 

Júlia Alves Carneiro Pacheco da silva                                                           
 

 

 

 

 

 

 



Lara 

 

Nasci na Maternidade Rio de Janeiro, localizada no bairro Vila Valqueire, 
numa manhã do dia 20/03/2008, às 08:16 h, a cirurgia estava marcada para o 

dia 24/03/2008, mas, na madrugada do dia 20/03/2008, minha mãe começou a 
sentir as primeiras contrações. Por pouco não nasci a caminho da maternidade!  

Vim ao mundo de parto Cesária apesar de todos os esforços da equipe 
do Dr. Sérgio Alves para um parto natural, o cordão umbilical estava enrolado 

em meu pescoço, sendo necessário realizar o parto rapidamente. Pesando 
3,500Kg e medindo 51 cm de comprimento, meu pediatra, desde o nascimento 

até os dias de hoje, Dr. José Márcio Reis que sabe de toda a minha trajetória 
até aqui. Na hora do parto a pessoa que acompanhou a minha chegada foi 
minha avó paterna Fátima já que meu pai estava muito apreensivo neste 

momento.  

Meus cabelos eram pretos e totalmente arrepiados, meus olhos eram 
cinzas variando para o azul, conforme fui crescendo meus cabelos foram 
ficando claros, lisos na raiz e cacheado nas pontas e os meus olhos até os 9 

meses de idade com coloração azul. 

Atualmente meu cabelo é longo, cacheado e loiro escuro, meus olhos 

são de coloração mel e minha estatura é 1,42 metros e o meu peso 32 kg. 

 

Lara Rocha de Araujo dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leonardo 

 

             Meu nome é Leonardo Cavalcanti de Oliveira e eu tenho 11 anos, nasci 

no mês de janeiro, em Florianópolis, Santa Catarina, na maternidade Santa 

Helena. Para eu nascer saudável a minha mãe teve que ficar vários meses de 

repouso durante a gravidez, pois ela teve sangramento todos os meses.  

Quando eu tinha três anos a minha família recebeu uma notícia de que 

meu pai iria trabalhar no Rio de Janeiro. E nisso eu fiquei muito triste, pois eu 

iria me distanciar da minha família e durante seis meses, eu, minha irmã e 

minha mãe ficamos em Florianópolis e o meu pai no Rio. E nessa mesma 

época, eu recebi a notícia que teria que usar óculos. 

          Eu uso óculos desde os meus três anos e na época eu tinha adorado a 

ideia, mas hoje eu já acho meio chato, porém já me acostumei com isso. 

          Eu adoro futebol, sou flamenguista doente e amo esse time, para você 

ter noção eu choro quando o Flamengo perde. E a seleção, nossa, eu gosto 

muito, mas muito mesmo. É sério, quando o Brasil foi eliminado da copa do 

mundo eu me afoguei em lágrimas.   

         Eu sou uma criança muito feliz, alegre, curioso, nunca fico com dúvida, 

brinco com todos e sou muito divertido. 

 

Leonardo Cavalcanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucas 

            

  Eu tenho um rosto com formato arredondado, com olhos grandes e de 

cor castanho claro.  

 Meu nariz é pequeno e minha boca de tamanho normal. Minhas orelhas 

são normais, um pouco arredondadas. Meus dentes frontais são grandes, e 

ainda tenho alguns dentes de leite para trocar na parte de traz da boca.  

 Tenho uma pequena pinta em baixo do olho esquerdo. Minhas 

sombrancelhas são largas e fortes. Meu cabelo é crespo e de cor preto. Minha 

pele é de cor branco. Tenho uma aparência alegre e feliz.  

 

Lucas Machado Salgado            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Eduarda 

 

 Olá, meu nome é Maria Eduarda, tenho 11 anos, moro no Rio de Janeiro 

e tenho uma ótima vida. Meus olhos são castanho-escuros escuros, meu 

cabelo também. Sou brasileira, tenho identidade portuguesa também, pois meu 

vô paterno é português. 

        Eu tenho dois irmãos, um de 7 anos chamado Gustavo e uma de 3 anos 

chamada Valentina, ela é muito fofa e bonitinha só que é muito levada! Tenho 

muitas amigas legais, eu gosto muito delas. Meus pais se chamam Eduardo e 

Juliana, minha mãe é professora e meu pai é coordenador de navios, antes ele 

vivia embarcado toda hora, agora ele não fica mais. 

        Me mudei para o bairro esse ano e estou gostando muito. Minha comida 

favorita é japonesa, é muito bom! até meus irmãos pequenos comem! Mas eu 

também gosto de várias outras comidas. 

 

Maria Eduarda Ramalho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Eduardha 

 Oi, sou a Maria Eduardha, mas me chamam de Dudha. Nasci no dia 
primeiro de dezembro do ano de dois mil e sete. Meu signo é sagitário e tenho 

onze anos. Sou uma pessoa agitada, muito ansiosa e sem paciência, em 
raríssimos momentos fico calma. Sou magra, peso trinta quilos, minha altura é 

um metro e quarenta e seis centímetros. A cor da minha pele é branca e 
quando vou à praia, fico com as minhas bochechas muito coradinhas.  
 Sou muito brincalhona, apaixonada por animais e dorminhoca até 

demais, mas sou muito parceira das pessoas e adoro ser prestativa. Tenho 
cabelos castanhos e olhos castanhos escuros também, consegui realizar um 

desejo de ter cabelos médios, estou amando a facilidade de cuidá-los. Estou 
muito satisfeita com meu corpo, que ainda não está na puberdade, mas vivo a 
minha atual fase intensamente. Amo meu jeito de ser e acredito que a gente 

vive mais feliz sendo carinhosa e sincera. 
 Morro de saudades dos meus parentes falecidos e dos meus coelhinhos 

que precisei doar. Procurei uma pessoa que fosse cuidar bem deles, já que eu 
estava sem condições devido a uma alergia e recentemente, soube que um 
deles está vivo e isso foi motivo de mais uma alegria. Viver feliz faz bem! 

 

Maria Eduardha Barreto Brazão Barreiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yasmine 

 

 Sou Yasmine, mas pode me chamar de Mine. Nasci em 10 de fevereiro 

de 2008, no bairro do Famengo, no Rio de Janeiro. Tenho 1.49m, peso 41kg, 

tenho olhos castanho escuro e cabelos ondulados castanhos. 

 Gosto de músicas variadas como: kpop, pop, sertaneja etc. Gosto de 

viajar com meu pai e minha mãe em períodos de férias, especialmente gosto 

de visitar meus avós, brincar em Parques aquáticos, ir à praia com minhas 

amigas e amigos. 

 Amo fazer slime com minhas amigas, adoro fazer coleção de canetas e 

visitar papelarias para ver as últimas novidades. Gosto de fazer um tipo de letra 

chamada letterimg utilizando pincéis chamado brush pen. 

 Minhas corres preferidas são: Azul, roxa, verde água, amarelo, preto, 

rosa e dourado. 

 Minhas comidas preferidas são: macarrão à bolonhesa, estrogonofe, 

milho, bife, cenoura, feijão, ervilha, chocolate meio amargo, sorvete, açaí, pão 

de queijo, croissant integral etc. 

 Amo ir ao shopping com meus pais e amigos para ver as últimas 

novidades, ir ao cinema, fazer patinação no gelo, estudar a Bíblia com meus 

pais nas reuniões familiares, assistir tv e ouvir músicas. 

 Minhas matérias preferidas na escola são: português, matemática, 

inglês, espanhol e Arte. 

 Quando crescer quero ser arquiteta para criar coisas arquitetônica e 

decorativas. 

 

Yasmine Andrade da Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
 

 

 



Pique-pega 

 A minha brincadeira favorita era brincar de Pique-pega (os 

amigos se escondiam e um amigo era o pegador). Brincávamos 

todos os dias no intervalo do colégio, no condomínio, em todos os 

lugares. 

 Teve uma vez que foi o dia mais divertido, eu estava com 

meus amigos do condomínio (Rafael, Fernando, João Pedro, 

Patrick e mais alguns). Eu e Rafael ficamos a brincadeira toda 

escondidos sem ser descoberto, porque descobrimos o melhor 

esconderijo do condomínio. Sabe onde era?! No armário da 

brinquedoteca, ninguém conseguiu achar a gente naquele dia. E 

tinha também um outro esconderijo perto da rampa de skate que 

era difícil de ser pego. 

 O melhor pegador era o Patrick, ele era rápido e esperto, 

pegava todo mundo. Ele só não conseguia pegar eu e o Rafa, nós 

éramos os melhores.  

 Atualmente não brincamos mais, acho que crescemos e não 

dá para ficar correndo, e também não dá para se esconder no 

melhor esconderijo, acho que não cabemos mais no armário.  

 Tenho muitas saudades da nossa brincadeira preferida. 

Quando eu tiver meus filhos vou ensinar eles a brincarem e 

aproveitar para brincar também. 

 Essa é a brincadeira que eu brincava todo o tempo. Essa é a 

história da minha brincadeira preferida.  

Arthur Tenório Bianchi 

.   

 

 

 

 



 

 

Futebol 
 

 Brincadeira de bola é a minha preferida. O futebol é o 

esporte que une todos.  

 Gosto de jogar na posição de ala e no meio, mas o 

importante é brincar, então se for até para ser goleiro eu topo. 

Enquanto a bola rola solta, aprendemos a treinar não só o futebol, 

mas também o respeito, a coragem e a estratégia.  

 Amo tanto brincar de futebol que até meia velha vira 
bola. O importante é estar chutando, driblando, brincando e 
marcando gol, claro. Porque eu sou muito competitivo e não gosto 
de perder, mas o futebol também me ensina a trabalhar isso, afinal 
nem todo dia a gente ganha. 

No vídeo game eu também adoro jogar futebol. O jogo que 
brinco é o Fifa. Participo de um campeonato no Fifa que é do modo 
UT, que se chama Weekend League. Lá eu só jogo contra os 
melhores.  

O meu time de coração é o Vasca da Gama. Aqui em casa 
todos somos Vasco. 

Sonho em um dia ser um grande jogador de futebol e poder 
continuar brincando de futebol nos campos do Brasil e quem sabe 
do mundo. Quando falo brincar é porque minha mãe sempre diz que 
tenho que praticar esporte, mas não posso esquecer de me divertir, 
então pra mim seria perfeito um dia poder jogar pelo meu time de 
coração e continuar me divertindo como me divirto hoje em dia. 

 

Breno da Silva Coutinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pique-Ajuda 
 
 Eu escolhi como brincadeira favorita o pique-ajuda, pois 
quase todos conhecem essa brincadeira... Quer dizer, quase todas 
as crianças conhecem. Até pode ser que os adultos conheçam. 
 A primeira vez que eu brinquei disso foi justamente quando eu 
vim para o Rio de Janeiro, em 2017. Então eu brinco e conheço já 
tem uns 3 anos. Meus amigos e eu brincamos Pique-ajuda quase 
todos os dias, por isso essa brincadeira é a minha preferida. Eu 
tenho outras brincadeiras preferidas, afinal quem não tem? Você 
sabia que o pique- ajuda, além de ser legal é também bom para 
saúde? Pois ele faz com que as pessoas se exercitem já que tem 
que fugir ou pegar.  
 Agora chega de enrolação e eu vou contar como funciona 
essa brincadeira: precisa ter dois times, o que é pegador são os que 
estão fugindo... está parecendo Polícia e ladrão, mas não é! 
Quando o time ou só a pessoa que é o pegador pegar alguém, 
automaticamente a pessoa que foi pega vai se tornar pegadora e 
essa é a diferença do Polícia e ladrão e do pique- ajuda. 
 
 

Bruno Curtolo Francisco 
        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pique-bandeira 
 

Quando eu era menor, por volta dos meus 6 anos, adorava 

brincar de pique-bandeira com meus amigos. A brincadeira consiste 

em levar a bandeira do seu adversário para a sua base sem ser 

pego. Sempre que eu jogava, era o defensor da base e meu amigo 

Leonardo era o atacante. 

Nós quase sempre ganhávamos, mas de vez em quando algo 

dava errado e nós acabávamos perdendo a partida. Geralmente a 

brincadeira ocorria na escola bem na hora ou do recreio ou da 

Educação Física. A gente gostava da brincadeira principalmente por 

causa da nossa estratégia, mas outra coisa também fazia com que 

a gente adorasse brincar, era o fato de que a gente imaginava que 

aquilo tudo eram duas bases militares com o Léo sendo os 

soldados e eu o segurança. 

Um dia, nós estávamos brincando de pique-bandeira e um 

cachorro saiu correndo atrás da gente e o Léo correu tanto que nem 

o cachorro iria conseguir alcançar ele e isso foi bem engraçado. 

Desde então o Leo tem trauma disso e não gosta de cachorro. 

Concluindo, pique-bandeira é muito legal e eu adoro brincar dessa 

brincadeira. 

 

        Caio Castro Heusser     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brincando de Lego 

 

          Minha brincadeira preferida é LEGO, mas não tem graça 

quando estou sozinha, pois só é divertido quando meu irmão brinca 

comigo. 

         Na minha opinião, o intuito do LEGO ser criado foi estimular a 

coordenação motora, a criatividade e a brincadeira em conjunto. 

Também existe LEGO para crianças bem pequenas e como as 

peças são maiores que o original, são chamadas de LEGO DUPLO. 

          Meu cenário favorito é o Castelo de Hogwarts onde a maior 

parte do filme de Harry Potter foi filmado. O LEGO conseguiu 

reproduzir com muitos detalhes o Salão Comunal, onde eram feitas 

as refeições, a Sala do espelho com a Fênix, a Sala do Diretor 

Dumbledor e o Basilístico.  Como tenho onze anos, as peças do 

meu LEGO são bem pequenas e por isso consigo montar cenários 

bem sofisticados com uma variedade de cores fantástica. 

          Nas brincadeiras de LEGO com meu irmão, expandimos os 

limites das nossas mentes, criando histórias muito interessantes e 

engraçadas. 

Dessa forma, nos divertimos exercitando nossa criatividade e 

fortalecemos nossos laços de amizade. 

 

Eduarda Móras Augusto 

 

           

 
 
 
 
 
 
 



Minha boneca Elisa 
         
      Quando eu era   pequena adorava brincar de boneca. Minha 
preferida   era a Elisa, dei para ela esse nome, pois o adoro. Até 
hoje brinco com ela, uma   coisa   muito   importante   que   não   
tem   idade   certa   para   brincar. 
       Gostava   muito   de   brincar   com   bonecas, gostava não, 
ainda   gosto.  Tenho muitas bonecas, tenho muitas coisas de 
bonecas.  Brinco imaginando que sou    mãe, dona de   casa, faço 
comidas imaginárias, muito mais.  
       Sempre   gostei   de   brincar   sozinha   com   minhas   
bonecas, mas    também    gosto   de   brincar   com   minhas    
amigas.   Eu sempre pedia    coisinhas   para brincar   com   minha   
boneca   Elisa, não só com ela, mas também com outras bonecas. 
         Até hoje tenho coisinhas de bonecas, sempre cuidei da minha 
boneca Elisa ,  cuidei   tão   bem   que   parece  que   comprei   ela   
hoje ,  eu  a amo. 
 

Gabriella da costa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amarelinha 

 

        A brincadeira que eu mais gostava de brincar era a 

Amarelinha, ela é muito legal e divertida, as regras são: Cada 

jogador joga uma pedrinha ou tampinha, inicialmente na casa de 

número 1, devendo acertá-la em seus limites. Em seguida pula em 

um pé só nas casas isoladas e com os dois pés nas casas duplas, 

evitando a que   contém a pedrinha.  

 O objetivo é chegar ao “céu” onde pisa com os dois pés e 

retorna pulando da mesma forma até as casas 2-3, de onde o 

jogador precisa apanhar a pedrinha do chão, sem perder o 

equilíbrio e pular de volta ao ponto de partida. Não cometendo 

erros, joga a pedrinha na casa 2 e sucessivamente vai repetindo 

todo processo. Perde quem pisar nas linhas do jogo, pisar na casa 

onde está a pedrinha, não acertar a pedrinha na casa onde ela deve 

cair, não conseguir (ou esquecer) de pegar a pedrinha de volta e 

ganha quem terminar de pular todas as casas primeiro. 

  Acredita-se que a amarelinha foi criada pelos romanos, 

porém, as primeiras referências ao jogo de que se tem registro 

confirmado datam do século 17.  

 

Gabriella Sleyman Teixeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boneca 
 

Desde que eu tinha um ano de idade, brinco de boneca.  
Brincar de boneca não tem regra, por isso que eu gosto. Você 

pode brincar do jeito que quiser!  
Eu sempre brinco de boneca com a minha mãe, minha avó e 

a minha melhor amiga Joana. Mas também gosto de brincar 
sozinha! 

Quando eu brinco com a Joana, nós sempre fazemos de 
conta que estamos dando aulas para as bonecas! Da última vez foi 
diferente, nós viramos pediatras! 

Eu tenho várias bonecas! A mais nova se chama Joana (em 
homenagem a minha melhor amiga)! 

Quando eu tinha uns sete anos, eu brincava muito com uma 
amiga chamada Rafaella, porém, como eu me mudei para o 
Recreio, a distância nos separou e, infelizmente, já não tivemos 
mais oportunidade de nos encontrarmos sempre. Teve uma vez que 
nós brincamos de chá das bonecas e foi bem divertido! Eu tenho a 
foto desse dia até hoje! 

Eu brinco de boneca, na maioria das vezes, na minha casa, 
porém, de vez em quando, eu me encontro com as minha melhores 
amigas e brinco na casa delas! 

As bonecas fazem parte da história da minha vida. Às vezes, 
principalmente, quando faço festinhas para elas, tiro fotos, por isso 
sempre vou lembrar delas e da minha infância quando olhar os 
meus álbuns de fotografias! 

 
 
 

Giovanna Rossetti Norberto Fonseca 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Futebol 
 
      Desde bem pequeno eu já gostava de brincar com bola. 
Jogava muito com meu pai, meu irmão e até minha cachorrinha 
Mirna. Na minha antiga casa, adorava jogar na garagem e fazia o 
portão de gol, o que causava muitas broncas da minha mãe, porque 
algumas vezes jogava com muita força...  
      Quando tinha seis anos, meus pais me colocaram na escolinha 
de futebol perto da minha casa. Lá eu me divertia muito jogando 
com meus amigos. O professor era um ex-jogador e me deu várias 
dicas de como jogar. Lá eu aprendi a finalizar e driblar melhor.  
     Aos sete anos, fui ao Maracanã para ver meu primeiro jogo de 
futebol do meu time. Foi um dia inesquecível, realizei um sonho de 
infância. Fui com meu pai e meu irmão. Nesse dia, para minha 
felicidade total, meu time ganhou. Já visitei vários estádios de 
futebol pelo Brasil e até em outros países.  
     O Futebol é um esporte muito radical que pode ser jogado por 
homens e mulheres. Esse jogo requer muita velocidade e muito 
preparo físico. Muitas vezes pode ser perigoso também. Quando eu 
era pequeno quebrei meu braço num jogo. Eu estava jogando como 
goleiro e um menino jogou a bola com muita força e acabei me 
machucando feio. Fiquei com o braço engessado por três semanas. 
 

Hugo Machado Migliavacca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas brincadeiras 
 

 Quando era pequena, com mais ou menos uns quatro a cinco 

anos de idade, eu e minha amiga amávamos brincar de várias 

brincadeiras.  

 Algumas dessas brincadeiras eram: amarelinha, seu mestre 

mandou, peteca, mamãe e filhinha, bambolê, de boneca, coelhinho 

na toca, entre outras bem legais também. 

 Na minha creche também amava ficar com os meus amigos e 

amigas, nós também jogávamos vários jogos como: futebol, 

queimado e vôlei.  

 

Isabella Da Silva Monteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brincadeiras com bola 
 

  Quando eu era menor sempre gostei muito de brincadeiras 

com bola e até hoje minha brincadeira predileta é jogar futebol. 

 Aqui no meu condomínio jogamos todos os tipos de 

brincadeiras com bola; tipo queimado, futebol, altinha. Mas o que 

gosto mesmo depois do futebol e disputar com meus amigos quem 

consegue fazer o maior número de embaixadinhas. 

  Entrei na escolinha de futebol com 4 anos de idade. Sempre 

gostei muito de jogar e me divertir com meus amigos no futebol. 

Meu aniversário de 3 três anos o tema era de futebol e foi muito 

legal. 

  Teve um momento que foi bem triste. Com 7 anos machuquei 

meu pé direito jogando uma partida e tive que ficar três meses sem 

jogar bola, mas voltei com força e muita disposição. 

  Hoje jogo no Acadêmica de Coimbra de Portugal que tem um 

clube aqui no meu bairro. Já joguei pelo Flamengo por 6 anos e 

hoje estou bem feliz e focado no meu futebol, pois pretendo seguir 

carreira de jogador e claro sem descuidar da escola, porque os dois 

juntos são importantes. 

 

João Gabriel Estephanio de Moura de Souza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pique- bandeira 

 
 Todos os anos, no carnaval, eu vou para a casa da minha 

avó materna em Cabo Frio e lá a gente tem uma brincadeira que eu, 
Vitória, Isa, João, Bia, Lara e Léo brincamos: Pique- bandeira. 

O Pique-bandeira precisa ser jogado em quadras, ruas ou espaços 
extensos. Esta brincadeira funciona da seguinte maneira: o lugar é 
dividido em duas partes iguais, sendo uma para cada time. Em cada 
campo tem um espaço que fica a bandeira, que pode ser um chinelo, 
galho, um pedaço de pano etc.  

O adversário poderá tentar pegar a bandeira ou defender a sua 
bandeira. Quando o jogador for pego no campo do adversário, o seu 
time precisará salvá-lo para poder continuar no jogo e pegar a bandeira. 
Assim, ganha o jogo quem pegar a bandeira primeiro e levar pro seu 
campo sem ser pego.  Se for pego a pessoa deverá devolver a bandeira 
a base e esperar pelo seu salvamento.  

Eu gosto de brincar deste jogo, porque é divertido e estou junto 
dos meus amigos que não vejo sempre.  

Como sou muito agitado, gosto de correr bastante.  
No fim, eu e meus amigos saímos para tomar um sorvete na 

Havana.  

 

José Carlos Carvalho Júnior 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boneca Samy 
 

 Quando eu tinha aproximadamente 3 anos, ganhei uma 

boneca linda da minha avó, ela era uma das minhas primeiras 

bonecas, mas essa foi bem especial. Meu avô me perguntou qual 

seria o nome dela, eu respondi com muita certeza que ela se 

chamaria Samy. 

       Ele ficou sem entender nada e ficou procurando onde estava 

escrito Samy na boneca, mas não tinha nada escrito nela, então ele 

chamou a minha avó e ela perguntou: “Júlia, qual é o nome de sua 

boneca?” Então eu repeti: “Ela é a Samy vovó!!!!” Eles procuraram 

na caixa da boneca e não tinha nada escrito.  

      Mas isso foi antes de estrear o filme da “Tartaruga Samy”, então 

foi uma coincidência grande e eu tive uma ideia de criança muito 

legal e bonita para a minha boneca, e o inacreditável é que até hoje 

eu a tenho na casa do meu avô 

       Essa boneca foi muito especial como muitas outras, mas o fato 

de eu ter dado um nome criativo e muito legal, faz ela se tornar 

umas das mais importantes. 

      Eu brincava muito com “Polly” e “Barbie”, já boneca eu não era 

muito chegada, mas a Samy foi uma que eu brinquei e vou guardar 

para o resto da minha vida. Essa foi a minha história. 

 

Julia Alves Carneiro P. da Silva                                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



A Queimada 

 

Minha brincadeira de infância preferida é a Queimada. Lembro 
que desde quando eu era mais nova brincava nas minhas férias na 
praia no Espírito Santo com os meus primos, Gustavo e Luísa, 
apesar de serem mais velhos que eu. 

Gosto muito de brincar de Queimada até hoje. Na minha 
antiga escola, A Fonte do Saber, acabei encontrando colegas de 
classe que também gostavam muito de brincar, inclusive os 
meninos que sempre são apaixonados em jogar futebol. No dia que 
era a aula de Educação Física pedíamos para a professora para 
brincar de Queimada, esse pedido era em todas as aulas, a vontade 
era tanta que até conseguíamos formar time reserva. Todos 
participavam e quando acabava ficávamos bem tristes! 

Quando havia algum tipo de encontro para fazermos um 
trabalho escolar, no final era certo a brincadeira de Queimada. Hoje 
moro em um outro endereço, mesmo assim já consegui colegas 
novos que tem a mesma paixão em brincar de Queimada. 

 

Lara Rocha de Araujo dos Santos 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pique bandeira  
 

       Minha brincadeira favorita é pique-bandeira. Nós dividimos o 

campo, quadra ou parque e pegamos alguma coisa para ser a 

bandeira. Depois tiramos o time.  

 Para começar o jogo você tem que passar para o campo 

adversário até chegar na bandeira. Quem voltar para o campo de 

defesa primeiro e sem ser pego ganha. E precisa de no mínimo 4 

pessoas. Normalmente nós brincávamos na sexta, sábado e 

domingo.  

      Eu adoro essa brincadeira, quando jogamos, nossa, é uma 

tensão! E eu brincava disso no meu prédio antigo, o Sicília, que é 

na frente o prédio que eu moro hoje. 

      Eu e meus melhores amigos sempre brincávamos disso, mas 

eles, Afonso e Leonor, foram morar em Portugal. 

 

Leonardo Oliveira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pique 
 

O pique é uma brincadeira antiga e muito famosa entre as 
crianças. Existem muitos tipos de pique, entre eles temos: pique-
pega, tubarão, americano, corrente, cola e esconde. O meu 
preferido é o americano, mas o mais famoso é o pique-pega. 

 Eu não costumava brincar muito na minha rua, mas brincava 
bastante com meus amigos na escola, nos intervalos brincava de 
pique-esconde e na aula de Educação Física de pique- corrente. 

A regra do pique-esconde é bem simples, são necessárias 
duas pessoas, uma se esconde e a outra conta até 20 para 
começar a procurar, se o contador encontrar tem que ir até uma 
parede e falar em voz alta o nome da pessoa que está escondida, 
assim ele ganha a brincadeira. O mais legal é brincar com um 
grupo de amigos, para ter mais pessoas se escondendo, pois 
nesse caso se uma pessoa do grupo que se escondeu chegar na 
parede e gritar: “salve todos”, o grupo que está se escondendo, 
ganha.  

Como no pique-pega, no pique-corrente uma pessoa fica 
correndo e outra tem que pegá-la, mas quando a pessoa é pega, 
ela precisa ir dando a mão para as outras, formando uma corrente, 
e só quando todos forem pegos o jogo acaba. 

 Eu tenho certeza que todas as pessoas do Brasil já 
brincaram de algum tipo de pique quando eram crianças, se você é 
criança e ainda não brincou, experimente brincar um dia, chame 
um grupo de amigos para sua brincadeira ficar bem divertida. 

 

Lucas Machado Salgado 
 

 

   

 

 

 

 

 



Boneca 

 

 Sempre brincava de boneca, na maioria das vezes, eu era a 

mãe, mas tinha hora que eu era a professora, médica etc. 

 Em todas as datas comemorativas, eu pedia uma boneca de 

presente e quando não era boneca, era carrinho de bebê, berço ou 

acessórios, devia ter umas 20 ou mais bonecas. 

 Eu comprava roupinha de bebê, fralda, chupeta, mamadeira, 

tratava as minhas bonecas como se fossem bebês de verdade, 

passava o dia brincando, às vezes, levava elas para passear na 

praça, praia ou no shopping. 

 Assistia desenhos, dormia e comia com as minhas bonecas. 

Elas ficavam no meu quarto e na sala da minha casa. Tinha dias 

que eu brincava de cuidar de cinco bonecas no mesmo dia! Teve 

uma época que eu queria uma bebê Reborn, é uma boneca que 

parecia um bebê real, eu assistia vídeos de pessoas cuidando, 

alimentando, limpando as bonecas(algumas tinham o corpo inteiro 

de plástico)era meu sonho ter uma, até que um dia, meu pai 

comprou uma em um site internacional com um preço bem em 

conta. 

 Quando a boneca chegou, era muito feia e fiquei um pouco 

triste, mas fingia que estava contente para que meus pais ficassem 

felizes. 

 Esse amor por bonecas durou até os meus nove anos, 

quando o meu priminho chegou para brincar comigo, mas até hoje 

adoro bebês e criancinhas. 

 

Marcella Maciel Tavares 

 



 

Elástico 
 

     Quando eu era menor, devia ter uns 7 anos, brincava muito de 
elástico e adorava. Brincava com meus amigos, me divertia muito, 
era minha brincadeira preferida. Eu fazia essa brincadeira na 
escola, na hora do recreio, depois de lanchar, todo mundo ia 
correndo na quadra pegar o elástico, cada um ia para um lado para 
brincar, a quadra era grande, assim todos brincavam juntos. 
     Tinha gente que parecia ser profissional, fazia muito bem, 
pulava direitinho, ensinava certinho para os outros, já eu não era 
tão boa assim, mas fazia meu máximo para pular melhor. Mas 
brincávamos do mesmo jeito, sendo bom ou não.  
 Um dia, eu estava brincando de elástico, aí eu errei, tropecei e 
quase cai de cabeça no chão, cheguei a machucar meu braço, 
depois disso sempre tomei muito cuidado. 
     Eu sempre queria pular, achava muito chato ficar segurando e 
mexendo o elástico. Quando ficava parada ficava bem triste, mas 
pra brincar sempre tem que dividir as posições para os outros 
também pular. Até minha professora brincava disso com a gente, na 
verdade foi ela quem nos ensinou. Ela, às vezes, se enrolava 
também, mas faz parte da brincadeira. 
    

Maria Eduarda do nascimento ramalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Gatão 
 
 
 A história se inicia com o lindo casamento de meus dindos: 
Rodrigo e Thais. O noivo presenteou a noiva com um urso de 
pelúcia batizado com o nome de Gatão. Eu me apaixonei pelo 
Gatão e, a partir daí, fiz loucuras por causa daquele fofucho. Me 
aproveitei que os noivos viajaram em lua de mel e peguei o bichano 
para ser meu companheiro de aventuras fantásticas. 
 Brincava com o Gatão na casa do meu avô, fazia limonada e 
panetone para lancharmos, contava os meus segredos para ele. 
Um dia, nós vivemos um momento assustador, quando a bomba de 
água na casa do vizinho estourou e pegou fogo. Pelo barulho, 
parecia ser onde eu estava com meu amiguinho, mas na verdade, 
não passou de um grande susto. Eu e Gatão ficamos bem. 
 Lembro me também do dia que reuni minhas amigas: 
Carolzinha, Bia, Maria Paula, Maria Fernanda, Manu, Ana Clara e 
suas bonecas, para comemorarmos o primeiro aniversário do 
Gatão. Neste dia, nós comemos bolo, salgadinhos e tomamos suco 
e refrigerante.  

Sempre foi muito divertido estar ao lado dele. Até hoje durmo 
agarradinha com ele todas as noites. 

 

Maria Eduardha B. Brazão Barreiros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elástico 
 
 Minha brincadeira preferida era elástica. Eu brincava com 
todas as minhas amigas da escola antes de me mudar, e a 
brincadeira é assim:  tem que ter no mínimo três participantes ou 
mais, e o elástico tem que ser bem grande, para dar distância uns 
dos outros. 
 As pessoas que vão “segurar‟‟ o elástico têm que ficar uma de 
frente pra outra, com ele amarrado nas pernas, formando um 
retângulo. A terceira pessoa, que é a que vai pular, tem que ficar 
posicionada ao lado do elástico e pular entre ele com uma ou duas 
pernas. 
 Os pulos vão se alternando de acordo com a sequência, tipo, 
primeiro você pula com os dois pés, depois com um pé só, com os 
pés cruzados, entre outros e vai fazendo várias manobras legais. 
 Você pode até cantar uma música enquanto pula, ou dividir 
sílabas de palavras, como nomes de animais ou comidas (as 
comidas são bem populares nesse tipo de brincadeira). 
 
 

Maria Luiza Garcia Remiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guerras de balões de água 
 

 Nas férias de verão, em dias ridiculamente quentes, eu e 

minha família (minha irmã e meus tios) travávamos uma enorme 

guerra de balões d‟água. Nós separávamos nossos próprios 

territórios no quintal da casa da minha avó, pegávamos nossas 

munições e iniciávamos a batalha. 

 Como a mais nova, meus tios me deixavam estourar os 

balões neles propositalmente, pois eu não tinha força. Apesar de 

meus tios me darem essa “colher de açúcar‟‟, minha irmã não tinha 

misericórdia contra minha pessoa e me atacava sem hesitar. Ao fim 

da brincadeira, estávamos todos molhados e morrendo de frio. 

 Nós possuímos filmagens desses momentos para rever 

sempre que quisermos e relembrarmos destes momentos incríveis 

e muito felizes que passamos juntos. 

 

Myrela Akemi Higashiyama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pique 
                        

O Pique Bandeira, Captura Bandeira, Rouba Bandeira, ou como 
você quiser chamar, é um jogo tradicional geralmente brincado por 
crianças ou às vezes por adultos. 

O jogo funciona da seguinte forma, são formados dois times, cada 
um tem uma bandeira, que tem como objetivo capturar a bandeira do time 
adversário e trazê-la de volta ao seu território em segurança , mas os 
jogadores do time adversário podem te pegar no território deles 
impedindo  que você pegue a bandeira e leve ao seu time e se você for 
pego, você fica paralisado na área do time adversário, a única forma de 
voltar ao jogo é seu amigo infiltrar na área adversária e bater em sua 
mão. 
 Nessa brincadeira para que você consiga ganhar é preciso ser ágil, 
veloz e muito atento, eu gosto muito dessa brincadeira e falando a 
verdade sou muito bom, na educação física me destaco muito e todo 
mundo fica querendo me pegar, é muito legal! 
 Mas agora com a chegada dos telefones, televisões, Videogames e 

até com a violência que o Brasil sofre, nós, crianças, não temos muito 

acesso as brincadeiras de ruas que nem antigamente, mas na minha 

opinião são muito saudáveis e eu gosto muito dessas brincadeiras de 

crianças.   

 

Victor Hugo Barbosa Domingos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pique esconde 
 

 O pique esconde é uma brincadeira muito antiga, a minha 

avó, meus pais já brincavam. Está brincadeira é realizada com um 

grupo de amigos, quanto maior o número de amigos, a brincadeira 

fica mais animada. 

  Dentre todos, um é escolhido para ser o procurador na 

primeira rodada, a brincadeira pode ser repetida várias vezes. O 

procurador fica olhando para a parede escondendo o rosto e 

começando a contar de um até um determinado número aleatório 

que será combinado antes com todos os participantes. Os outros 

amigos sairão se escondendo em vários lugares.  

 Ao terminar de contar o participante irá atrás dos amigos 

escondidos para encontrá-los, cada amigo que for sendo 

encontrado, o contador terá que correr até o local onde ele ficou de 

rosto virado para a parede e gritando o nome do amigo encontrado, 

batendo três vezes no lugar onde fez a contagem. 

 Os amigos que não forem encontrados pelo procurador, 

poderão correr até o local da contagem bater três vezes e falar seu 

nome, repetindo: um, dois, três, estou livre. Ficando salvo para não 

ser o procurador na próxima rodada. O primeiro amigo encontrado 

será o contador da próxima rodada e assim em diante. Essas são 

as regras do Pique- esconde. 

 

Vitor Delfim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minha Barbie                      
           

           A brincadeira que marcou a minha infância foi brincar de 

boneca, eu tinha várias, de alguns personagens, mas a minha 

favorita era a Barbie, porque eu gostava de colocar roupas, 

acessórios, pentear e pintar os cabelos os cabelos delas e 

pranchar. Eu me lembro que costumava tomar banho com minhas 

Barbeis na piscina e na banheira, era muito divertido! mas, o cabelo 

delas ficava ressecado e encolhia, eu não conseguia penteá-los 

depois disso. Também, eu acabei pintando o rosto delas com 

maquiagem. Eu gostava de brincar com minhas amigas de desfile 

de moda com as Barbies. 

       Também costumava brincar em casa no meu quarto e, às 

vezes, nas minhas amigas e primas, até hoje eu tenho minhas 

bonecas enfeitando meu quarto visto que meu pai decorou ele para 

mim. 

        Como sou filha única, na maioria das vezes, eu brincava com a 

minha mãe e com meu pai, mas eu sempre recebia minhas amigas 

para brincar na minha casa e também ia brincar na casa delas. 

        Hoje, quando bate a saudade eu brinco com minhas Barbies, 

eu até pedi para minha mãe comprar um ken para ser o namorado 

da minha boneca. 

 

Yasmine Andrde da cruz 
 

         

     

 

 

 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nossa amizade 
 

 Um belo dia de sol, eu e meus amigos fomos até a praia para 

jogar futebol de areia, os nomes deles eram João, Arthur e Luccas. 

Nós íamos a praia em dias de sol, eles sempre estavam comigo na 

praia, nós nos divertimos muito nesse dia. 

 No dia seguinte, ficamos brincando de pique-esconde, Arthur 

era o melhor pegador e eu, João e Luccas nos escondemos no 

melhor esconderijo do meu condomínio e o lugar era dentro da 

brinquedoteca dentro dos armários, ele nunca acharia a gente. 

Arthur, porém, demorou muito para nos encontrar, então nos 

desistimos da partida e ele ficou muito bravo, ele ficou tão bravo 

nesse dia que foi até embora da minha casa. 

 João e Luccas ficaram lá em casa brincando comigo e o 

Arthur ficou um tempo sem falar conosco por causa da brincadeira 

daquele dia. 

 Passado uma semana da briga, Arthur veio nos pedir 

desculpa e disse que somente ficou bravo com a gente porque nós 

nos escondemos em um lugar muito longe, depois disso todo 

mundo voltou a ser amigos. 

 As amizades verdadeiras devem ser conservadas para 

sempre, podemos brigar, nos desentender por algum motivo, mas 

sempre seremos amigos, porque amizade é isso nem tudo é 

perfeito.  

  

Arthur Tenorio Bianchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meus amigos 
 

 Amizade quer dizer amigo, companheiro. E falando em 

amigo, eu tenho alguns para falar aqui: um deles é o Hugo 

Machado e o outro Vitor Delfim. Eu conheci o Delfin na segunda 

semana de aula, não conversava com quase ninguém, mas um 

dia acabei o conhecendo através de outro amigo, o Guilherme 

Mendes, e ficamos conversando sobre o jogo Fortnite. Até hoje 

eu e o Delfin jogamos juntos. A gente se diverte bastante, damos 

boas gargalhadas e, às vezes, nos estressamos, mas mesmo 

assim somos amigos de verdade. 

 Sobre o Hugo Machado, eu conheci através do Vitor 

Delfin e também por conta do jogo FIFA de futebol do PS4. Hoje 

somos um trio inseparável, tipo os melhores amigos. Tenho 

também 2 outros amigos, da época em que estudava em outra 

escola, na zona norte do Rio. Eles se chamam, Gustavo Toledo 

e o Gustavo Pimenta, nos éramos da mesma turma. Mesmo a 

distância entre nós, pois eles moram na Penha e eu no Recreio, 

não atrapalhou nossa amizade.  

 Não posso deixar de citar a minha família, que amo 

tanto e somos muito unidos. 

 Gosto muito de todos os meus amigos, mas estes 

citados nesta redação, são especiais. 

 

Breno da Silva Coutinho 



Meus amigos 
 
Eu vou falar de alguns amigos meus: O primeiro se chama 

Pedro, ele é meu melhor amigo, o conheci em São Paulo, na cidade 
São Caetano do Sul, na casa dele, e por acaso, bem quando ele 
tinha nascido.  

Nós dois éramos bebês, por isso eu sou seu melhor amigo. 
Quando estamos juntos gostamos de brincar, jogar vídeo game e 
outras coisas.  

O segundo amigo que eu vou falar se chama Marcos, eu e ele 
nos conhecemos no condomínio que eu moro. Me lembro bem, foi 
em 2018, ano passado e hoje ele é meu grande amigo. Quando 
estamos juntos, nós gostamos de brincar e conversar com os meus 
outros amigos etc. Mas ele teve que ir morar na casa da irmã dele e 
sempre que pode vem no meu condomínio aos finais de semana 
para brincarmos.  

O terceiro amigo que eu vou falar se chama Junior, nós dois 
nos conhecemos na escola, já fizemos projetos escolar, e quando 
estamos juntos gostamos de conversar e, às vezes, brincar. Eu já 
fui à casa dele para fazer um projeto com o meu outro amigo, 
depois de acabar, é claro fomos conhecer o condomínio dele.  

Todos são meus amigos e me divirto muito quando estou com 
eles. 
 

Bruno Curtolo Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amizades 
 

  Desde pequeno eu sempre tive amigos, uns eram mais 

próximos já outros eram só colegas de sala. A maioria deles, 

conheci na escola e o resto foi nos lugares que eu morei. Minha 

amizade varia entre amigos, primos e melhores amigos. Eu adoro 

brincar com eles, pois são uns dos motivos para acordar todo o dia 

de manhã.  

  Gosto de brincar mais com alguns amigos que com os 

outros, são o que eu chamo de melhores amigos. São eles, Mateus, 

Gabriel, Leonardo, Henrique e Marcos. Como não da para falar de 

todos, vou falar só sobre os três primeiros. Mateus foi um dos 

amigos que eu conheci na escola, ele é bem inteligente e sabe de 

tudo sobre carros. 

 O Gabriel eu conheci na piscina do meu prédio e cada vez 

fomos ficando mais próximos. Nós dois temos irmãos mais novos 

com quase a mesma idade e nós quatro nos damos muito bem. O 

Leo (assim como o Henrique) foi um dos meus amigos que eu 

conheci na escola e somos amigos até hoje. Ele é rápido e joga 

futebol muito bem. E, assim como eu, adora brincar de Pique-

Bandeira. 

 

Caio Castro Heusser                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos de amizades 
 

            A amizade é uma relação muito complexa. Sua 

complexidade vem do fato de exigir respeito, confiança, 

entendimento e afeto. 

            Eu mesma já tive várias amizades, algumas deram certo, 

outras errado; algumas até foram para outro continente, perdendo 

assim o contato diário e o convívio constante. Isso gerou uma 

profunda saudade que muitas vezes confundi com tristeza. 

            Hoje, tenho uma grande amizade que no início do convívio 

foi difícil acontecer a afinidade, o que eu chamo de tchan. 

Entretanto, logo fui aceitando e quando dei por mim, ela já era 

minha melhor amiga. Daí a complexidade da relação de amizade. 

            Existem muitos tipos de amizades: a para sempre, a que vai 

e volta, a colorida, a do amigo grudento, do protetor, do chato. 

Enfim, muitos tipos! O que eu acho mais importante é que em 

qualquer uma é preciso ter confiança e contar com seu amigo em 

todo momento. Isso eu tenho bem pertinho de mim, dentro da 

minha casa, com minha família. 

 

Eduarda Móras Augusto 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minhas amigas 
 
         Meu   nome   é   Gabriella, tenho   muitas   amigas   e    
melhores   amigas.  Amo elas, conversamos e brincamos   muito.  
Na   escola   sempre   trocamos   de   material, mas   quando   a   
aula   acaba   pegamos   nosso   material. 
        Minhas   melhores   amigas   se   chamam: Júlia, Maria Luíza, 
Giovanna   e   Isabella.  Uma   coisa   que adoramos   fazer   juntas   
é   uma   ir   para   casa   das   outras. Adoramos   jogar      e   fazer   
várias   coisas   juntas. 
         Gostamos de    comer   strogonoff, hamburguer, cachorro 
quente, batata   frita   e   muito   mais.  Essas   são   nossas   
comidas   preferidas.  Na   escola, na   hora do   recreio    todos os   
dias   sentamos   juntas, uma   come   o   lanche   da   outra e assim 
vai. 
             E   assim   é   nossa   amizade, isso    é   só   um   resumo   
dela, se eu contar   tudo   fico   aqui   o   ano   inteiro. 

 

Gabriella da costa souza nascimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minhas amigas 
 

Quando entrei no Colégio Saint Georges, eu conheci uma 
menina chamada Joana. Nós estávamos no terceiro ano. Ela tem 
dois irmãos gêmeos.  

Antes de ser apresentada à Joana, eu conheci a irmã dela, 
que se chama Giovanna (nome igualzinho ao meu) e nós viramos 
amigas! Porém, com o passar do tempo, eu fiquei mais amiga da 
Joana do que da Giovanna. Até que nós viramos melhores amigas! 
Naquela época eu também fiz outra amizade com uma menina que 
se chama Lorena. Nós gostávamos muito de brincar de boneca, 
conversar etc. A Joana e a Lorena ficavam disputando para brincar 
comigo. Eu tentava brincar com as duas ao mesmo tempo, mas 
todas as vezes acabava em briga.  

No quarto ano, a Joana passou para a turma da manhã, 
então, nós ficamos separadas. Porém, a gente mandava cartinhas 
uma para a outra, pela professora, já que ela dava aula de manhã e 
de tarde. E também ficávamos marcando de uma ir na casa da 
outra para matar a saudade! 

No quinto ano eu passei para a turma da manhã e nós 
ficamos juntas de novo! Por outro lado, a Lorena ficou bem triste 
quando soube que eu ia passar para manhã.  

No sexto ano a Joana e a Lorena mudaram de escola e eu 
fiquei bem triste!  

Esse ano não consegui fazer amizades iguais as delas. Estou 
um pouco amiga de uma, um pouco amiga de outra e assim vou 
levando... Porém, já encontrei duas vezes com a Joana esse ano e 
foi muito divertido! Apesar de estarmos separadas há tanto tempo, 
sempre é muito divertido! Já a Lorena não encontrei mais, porque 
ela mora longe. 

 

Giovanna Rossetti Norberto Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meus melhores amigos 

 Na época da minha creche, tinha um amigo chamado Felipe. 

Eu e ele éramos melhores amigos, brincávamos na creche e fora 

dela, na maioria dos finais de semana, nós nos encontrávamos. 

 Fora da creche eu tenho um grande amigo até hoje que é o 

Rafael. Nós sempre nos encontramos, vamos ao cinema, eu durmo 

na casa dele e ele na minha. 

 Na fase da escola tinha outro amigo muito legal que se chama 

Gustavo, sempre brincávamos juntos no recreio. Às vezes, ele ia na 

minha casa e eu na dele. Agora moro em um condomínio com 

muitas crianças e o meu melhor amigo é o Guilherme. Nós 

brincamos todos os dias juntos.  

 Já na minha escola tenho quatro melhores amigos, o Víctor 

Hugo, Victor, Breno e Caio que em todos os grupos escolares nós 

ficamos juntos. 

 

Guilherme Mendes Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meus amigos 

      Quando entrei na minha escola nova encontrei um garoto 
chamado Vitor. Assim que nos conhecemos, logo começamos a 
conversar sobre jogos. Durante nossa conversa percebi que 
tínhamos os mesmos interesses e que ele seria um bom colega, 
pois achei que era um menino que eu poderia confiar. 
      Gostávamos de ficar conversando durante os intervalos e 
recreios. Sempre tínhamos muitos assuntos e brincadeiras.  
      Nossa amizade foi crescendo e um dia combinamos que ele 
viria a minha casa passar uma tarde. Nesse dia, jogamos bola e 
videogame. Conversamos também sobre nossa escola atual e das 
outras antigas que frequentamos.  
      Nesse ano também conheci meu amigo Breno. Ficamos 
amigos, pois passei a estudar de manhã com ele e começamos a 
conversar. Sempre que estamos juntos, gostamos de falar mal do 
Flamengo.  
      Eu, Vitor e Breno, nos tornamos bons amigos. Jogamos 
videogame quase todos os dias, quando acabamos nossas tarefas 
da escola e de casa. Temos um grupo de Fortnite e sempre 
jogamos o modo “Arena” (campeonato de Fortnite). 
 

Hugo machado Migliavacca 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas amizades 
 

 Vamos começa pela minha primeira amizade. Conheci ele na 

minha creche quando tinha apenas dois aninhos, o nome dele é 

Henrique e a gente está junto até hoje. Desde pequenos sempre 

estudamos juntos, faz dez anos que nós nos conhecemos. 

 A minha segunda amizade, eu a conheço desde quando 

nasceu, eu tinha uns três anos, o nome dela é Luísa e mora no meu 

prédio e nunca nos separamos. 

 A minha terceira amizade, eu conheci no colégio no segundo 

ano, logo quando eu entrei. O nome dela é Maria Eduardha e a 

gente se conhece há cinco anos e somos muito apegadas uma na 

outra. Se uma vai ao shopping chama a outra e vice-versa 

  

Isabella da Silva   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meus amigos 

 Ter amigos é muito bom, pois sempre temos alguém pra 

brincar, conversar e não nos sentirmos sozinhos. 

 Tenho muitos amigos desde bebê até hoje. Quando eu era 

pequeno minha mãe me levava numa pracinha onde fiz muitos 

amigos; como o Pedro Miguel. Estudamos e jogamos bola juntos. 

Porém, esse ano nos afastamos, pois ele mudou para Portugal. 

 No segundo ano mudei de escola e conheci o Arthur, nos 

tornamos grandes amigos e somos melhores amigos até hoje. 

Nossa amizade já tem 6 anos. Vamos ao cinema, jogamos futebol 

juntos, durmo sempre na casa dele e até nossos pais se tornaram 

grandes amigos. E ainda estudamos juntos até hoje. 

 Acho que ter amigos e a melhor coisa da vida! Amo meus 

amigos! 

 

João Gabriel Estephanio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas amizades 
 

Uma amiga muito especial para mim é a Victória. Eu moro no 
mesmo condomínio dela. Nós nos conhecemos há mais ou menos 
um ano quando estávamos na atividade da recreação. 

Estamos sempre juntos. As brincadeiras que mais gostamos 
são: pique-rampa e ataque zumbi. Quando está chovendo, na 
maioria das vezes, vamos para o hall jogar jogos de tabuleiro e são 
eles: detetive, banco imobiliário, DPA etc. 

O apelido dela é Vic por causa do seu nome. Ela é uma 
pessoa muito legal, companheira e gentil, porque está sempre me 
ajudando e gosta muito de assistir „Star vs As forças do mal”.  

Quando eu viajo para o sítio do meu avô, a Victória fica muito 
triste, com saudades e eu também. 

Outro amigo muito especial é o Lucas Machado, que me 
acompanha a vida toda. Nós nos conhecemos desde a creche e 
mudamos para o STG juntos, gostamos de jogar vídeo game juntos, 
pelo Ps4. Na escola estamos sempre juntos no recreio e na sala de 
aula ele se senta ao meu lado. 

Falamos muito sobre heróis, jogos, basquete e futebol, porque 
ele, assim como eu, também torce para o flamengo.  

Costumo chamá-lo pelo sobrenome, os outros colegas o 
chamam de Salgado, porque ele bebe muita água. Lucas é um 
amigo muito fiel, pois sempre me defende.  
 

José Carlos Carvalho Dos Santos Junior 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas amigas 
 

    Tenho tantas amizades que é até difícil de falar todas. 

Quando eu era bem pequena, estudei em um colégio que tinha uma 

amiga chamada Nina, depois nós não nos falamos mais, só que 

aconteceu uma coisa, quando eu fui para o 3º ano, eu a reencontrei 

e nós estudamos juntas até o 5ºano. 

 Até hoje eu converso e sou muito amiga dela ainda. Quando 

ela entrou no colégio, também entrou a Bia, Manu e Laura que 

também são muito amigas minha. 

     Então, depois eu saí do colégio e fui para outro, e conheci a 

Gabi, Malu, Bella e Duda, elas são minhas amigas para sempre, 

amo muito e sempre vou amá-las! Então vamos logo. 

      Minhas primas Bia e Duda são os meus xodós, quando a 

Duda nasceu, um mês depois eu nasci e a Bia nasceu um ano 

depois. Nossas mães ficaram grávidas juntas, pois elas são 

melhores amigas, então eu considero a Bia e a Duda como minhas 

primas. Hoje nós vamos muito uma na casa da outra e gostamos 

muito de nos ver , amo muito  mesmo essas minhas primas. 

     Então essas são as minhas amizades e muito mais .... 

 

Júlia Alves Carneiro Pacheco da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minha linda amiga Eduarda 

 

  Minha melhor amiga se chama Eduarda Morás, eu 
a conheci em meu primeiro dia de aula, temos a mesma idade 
e gostamos das mesmas séries, comidas, brincadeiras, enfim 
temos muito em comum. 

  Em algumas aulas que podemos sentar em dupla 
só fazemos nós duas e é sempre divertido. Ela é uma menina 
inteligente, bonita, engraçada, ri de tudo (tudo mesmo) e 
sempre tenta ser a mais compreensível e amigável possível. 
Ela sempre me ajuda nas tarefas escolares e eu sempre a 
ajudo com as cópias dadas em aula etc. Eu e ela somos muito 
próximas, ficamos sempre no mesmo time na aula de 
educação física, na hora do recreio também não nos 
desgrudamos.    Quando ocorre passeio na 
escola, sentamos uma ao lado da outra no ônibus, inclusive 
no próximo passeio que será no Le Canton iremos ficar 
hospedadas no mesmo quarto. Para falar a verdade é como 
se ela fosse uma irmã para mim já que sou filha única e é uma 
pessoa ótima de um ótimo astral. 

  Mas também não posso esquecer da minha amiga 
Marcela que durante 8 anos da minha vida estava sempre 
comigo, estudávamos na mesma escola e ainda morávamos 
bem perto, mas como não estudamos mais na mesma escola 
e nem moramos perto uma da outra temos nos vistos menos. 
Mas ela continua com um lugar especial em meu coração! 

 

Lara Rocha de Araújo dos Santos  

 

 

 

 

 



Meus amigos 

       Amigos cada pessoa tem os seus. No meu caso eu tenho 

muitos, tanto na escola quanto na minha rua. Na escola tenho mais 

amigos, são eles: Leonardo, Junior, Bruno, Henrique, Vitor, Hugo e 

Breno. Já os amigos da minha rua são: Arthur, João, Natan, Rafael 

e Gabriel.  

 O que eu mais gosto de fazer com meus amigos é praticar 

esportes como basquete e futebol, jogar vídeo game e ping pong. 

Mas a maior dificuldade é juntar todos, porque quando um pode o 

outro não.  

       A maioria dos meus amigos, eu conheci com mudanças 

de cidade ou de escola, e alguns através de outros amigos. Com 

essa tecnologia de hoje em dia é possível conhecer novos amigos 

por meio de jogos e conversar com antigos amigos que se 

mudaram.  

Muitas pessoas têm vergonha de conhecer novos amigos, na 

minha opinião, se você acha uma pessoa legal pergunte se ele quer 

ser seu novo amigo, porque a pessoa também pode querer e estar 

com vergonha de falar. 

       Se você se sente bem com a pessoa do seu lado, você 

está com o amigo certo. Tente fazer amigos que faça você feliz.  

 

Lucas Machado Salgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amizades vem e vão 
 

 Meu nome é Lucas, tenho onze anos e amigos em vários 

lugares. Falo todos os dias eles na escola. Mas também tenho 

amigos que moram longe de mim, um deles é o Kayque, que 

conheci na praia, no verão de 2018.  

 Ele não mora perto de mim. Temos a mesma idade e logo 

ficamos amigos, pois também gosta de futebol e torce pelo mesmo 

time que eu. Às vezes, nos falamos pelo Whatsapp, mas quando 

nos conhecemos ele estava passando as férias com seus avós que 

moram no mesmo condomínio que o dos meus. 

 Tenho também muita amizade com meus primos Caio e Sofia. 

Eles moram no mesmo condomínio onde moro com a minha mãe. 

Toda vez que vou na casa deles, jogamos vários jogos e ensino 

muitas mágicas para eles fazerem na escola. 

 Tive um amigo no condomínio da minha mãe que se chamava 

Bernardo. Nós sempre jogávamos futebol na quadra, mas ele não 

morou lá por muito tempo e nunca mais consegui falar com ele. 

 No condomínio onde moro com meu pai, tenho um grande 

amigo chamado Enzo. Sempre jogamos bola no campo e vamos à 

igreja aos domingos. Também já viajei com Enzo e com seus pais. 

 Algumas amizades duram muito e outras amizades acabam 

com o tempo. É muito bom ter amigos. 

 

Lucas Oliveira Seixas Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melhor Amiga 

  A primeira vez que nos vimos, foi no aniversário de meu 
avô, em um restaurante italiano, nós nem conversamos, ficamos as 
duas em cada canto de uma mesa. 
  Os dias foram passando e nós fomos nos encontrando, 
até construir uma linda amizade! Encontrávamos em festas em que 
nossas mães eram convidadas, na igreja onde congregamos e 
alguns outros lugares. Nossas mães são muito amigas, e isso foi 
facilitando nossa amizade. 
  As coisas que mais gosto de fazer com ela é ir ao 
shopping, ao cinema, almoçar em um restaurante, ir à praia, à 
igreja, viajar, ir à casa dela e ela vir em minha casa. 
  Os melhores momentos acontecem com ela, tenho os 
melhores vídeos e as melhores fotos,  é com ela que dou as 
melhores risadas, ela é minha melhor amiga, apesar de nós termos 
gostos muito diferentes, como músicas, programas de televisão e 
de alguns tipos de roupas, somos muito amigas, até me assusto 
com isso "como pessoas tão diferentes podem ser amigas?" Mas 
acho que isso é que deixa uma amizade ser forte! 
  O nome dela é Júlia, ela tem 10 anos e vai fazer 
aniversário daqui a alguns dias, eu amo o jeitinho dela, amo as 
brincadeiras que ela faz, eu a amo e amo nossa amizade!  
 

Marcella Maciel Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meus amigos da escola 

         Eu tenho muitos amigos, cada um com seu jeitinho, o que 

torna eles mais importantes. Tenho mais amigas do que amigos, 

mas mesmo assim tenho amigos também. Faço parte de um 

quinteto de amigas, com a Myrela, Marcella, Heloísa e Gabriella. 

  Myrela é doidinha e legal, na verdade ela é mil coisas em 

uma pessoa. Marcella, nunca vi uma pessoa ter tanta fome nessa 

vida kkk. Gabi, ela é pequena e fofa. A Helo é bem legal e divertida. 

       Conheci essas meninas no início do ano, na escola, a primeira 

foi a Myrela, depois comecei a me aproximar das outras. No 

começo, a Marcella não gostava de mim, agora somos melhores 

amigas! Teve um dia que fomos ao cinema, ver o filme “O Homem 

Aranha”, Marcella é apaixonada pelo ator, então pediu pra que a 

gente assistisse com ela e foi bem legal! Comemos doce, 

conversamos, rimos, é tão bom ter um momento fora da escola para 

conversar. 

        Também tenho amigas fora da escola, mas essas eu não 

converso muito, por causa da distância, não nos vemos muito, mas 

sempre que dá marcamos alguma coisa para fazer! Elas são filhas 

das amigas da minha mãe. Também tenho amigos da escola antiga, 

do ano passado, só que como eu me mudei, não nos falamos tanto. 

Tem vários outros amigos pra contar, mas são tantos, ter muitos 

amigos é sempre bom né? 

      

Maria Eduarda Ramalho 

 

 

 

 

 

 

 



Para clarear a minha vida, minha prima Clara 

 

  Clara entrou na minha vida quando ela nasceu.  Minha 
priminha é mais nova do que eu quatro anos. Moramos no mesmo 
bairro e isso é bom, porque quando dá saudades ou alguma coisa 
comemorativa, a gente pode se encontrar com mais facilidade. 
  Quando estamos juntas, gostamos de conversar, brincar 
e cuidar do nosso priminho Matheus, que tem 9 meses. Nos dias 
que saímos, nosso passeio preferido é ir ao cinema do Américas 
Shopping e comer aquela pipoquinha gostosa. Também não pode 
faltar aquele jantar saboroso. Eu e Clara adoramos comer macarrão 
do Spoleto, pegamos o prato “Bambine” que pode escolher quatro 
ingredientes. Nós sempre escolhemos três porções de presunto e 
uma de mussarela, bebemos ice tea de pêssego.  A sobremesa que 
geralmente saboreamos juntas é o sorvete da Groelândia ou da 
Love Shake, onde podemos nos servir com sorvete de blueberry 
com cobertura de leite condensado e colocar granulado colorido. Só 
de lembrar nos dá “água na boca”! Ainda bem que não temos 
glicose alta... 
  Além do passeio no shopping, costumamos ir à igreja 
juntas aos Sábados ou Domingos. Já estamos empolgadas 
programando as próximas férias em família, quem sabe, Beto 
Carrero, ou simplesmente noite de pijama e bate papo... 
  Nossos finais de semana são muito divertidos. Agradeço 
à Clara pela nossa grande amizade. 

 

Maria Eduardha Barreto Brazão Barreiros 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas amigas 

 Vou falar sobre minhas duas melhores amigas. Minhas 

melhores amigas são: Júlia e Gabriella. Os apelidos delas são: Jú e 

Gabi.  

 Nós nos conhecemos em anos diferentes, a Gabi, eu conheci 

em 2018, na escola, quando estava no quinto ano. A Jú, conheci 

esse ano de 2019, na escola também, e nós estamos no sexto ano. 

 Nós gostamos muito de brincar juntas, então quase toda 

semana tentamos marcar algum dia para ir uma para a casa da 

outra e quando conseguimos é muito divertido. 

 Quando estamos juntas nós saímos, gravamos vídeos, 

brincamos, vamos na piscina e fazemos várias outras coisas. 

 Nós sempre fazemos os trabalhos de escola juntas, seja 

dever de casa, ou trabalhos sérios mesmo. Às vezes, temos brigas 

bem bobas, mesmo assim, eu amo muito as duas. 

 

Maria Luiza Garcia Remiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velha amizade 
 

       Eu conheci minha amiga na escola, com 5 anos de idade. 

Nesse dia, eu estava nervosa, pois era meu primeiro dia de aula, 

em uma nova escola. Minha professora disse que era para gente se 

divertir, pois era o nosso primeiro dia, então eu fui na sala de 

brinquedos e peguei um jogo de memória da “Tinker Bell”. Já que 

não dava para brincar sozinha, eu convidei uma menina, o nome 

dela era Ana Luiza. Depois que a gente jogou, eu perguntei se ela 

queria ser minha amiga, mas ela disse que não, pois queria ser a 

minha melhor amiga, eu fiquei muito feliz. 

       A gente adorava brincar de mamãe e filhinha, pular corda, 

pular elástico, esconde – esconde e outras brincadeiras. Ela morava 

em frente ao meu prédio, então quase todo final de semana ela ia 

no meu condomínio para ir à piscina, no parquinho e brincar de 

boneca. Mas no quarto ano ela teve que mudar de escola, eu fiquei 

muito triste com essa notícia.  

 Já que ia embora, eu decidi fazer uma festa surpresa para ela 

na hora do intervalo. Quando a Ana foi ao banheiro para lavar as 

mãos, eu e meus amigos escrevemos frases para ela no quadro, 

pegamos as comidas e os presentes e a esperamos voltar, quando 

voltou a gente gritou “SURPRESA!” e de tão feliz ela chorou. Eu 

passei o resto do ano com ela pra aproveitar cada segundo. E até 

hoje somos amigas. 

 

Myrela Akemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Companheiros de jornada 
 

  Amigos são aqueles que te acompanha em todas as 

horas, você pode ter vários, mas com certeza tem um melhor 

amigo, esse é meu caso, o nome dele é Guilherme, a gente só faz 

estripulias, somos uma dupla implacável! 

  Mas tenho outros amigos como o Iuri, Vitor, Guilhermino, 

chamamos ele assim, porque é pequeno. Dentre esses amigos, 

também tenho o Breno, o Caio e também as meninas como : 

Marcella, Mirela, Gabriella, entre muitos outros. 

 O Iuri é meio largado, solto e acha que vai ser um funkeiro 

profissional. O Vitor é muito perdido a gente está falando e ele está 

lá pensando na morte da bezerra, mais tirando isso é muito humilde 

e de bom coração, o Breno é inteligente e muito legal, o Caio 

também é muito inteligente e muito engraçado. É tudo de bom ter 

esses amigos. 

 Somos o grupinho da bagunça, fazemos muitas brincadeiras 

como pique-bandeira, pique-pega, queimada e até brincadeiras que 

nós inventamos, é tudo muito legal. 

 Todos esses amigos que tenho, conheci na escola, o 

Guilherme no primeiro ano na educação física jogando queimada, o 

Iuri, Vitor, Guilherminho e Caio foram na hora do recreio brincando. 

   Amigos são as melhores companhia que se pode ter. 

 

Victor Hugo Barbosa Domingos 

 

 

 

 

 

 

 



Meus melhores amigos 

 

 Eu conheci meus amigos na minha escola, um em 2017 e o 

outro no início de 2019, um deles se chama Breno e o outro Hugo. 

  Eu e meus amigos gostamos de jogar jogos online juntos. O 

jogo que mais gostamos de jogar é o Fortinite, que jogamos horas, 

rindo e nos divertindo. O meu amigo Hugo sempre me convida para 

ir a casa dele e toda vez que ele me chama, eu vou e é sempre 

muito legal. A mãe dele, a tia Claudia, sempre prepara um almoço 

gostoso.  

 No prédio do Hugo a gente se diverte muito, jogamos bola, 

basquete, totó, ping- pong, onde faço novas amizades também. 

 O Breno também é um amigo muito legal, e, às vezes, 

também nos encontramos na casa do Hugo ou online e é sempre 

muito divertido esses encontros, a gente brinca, ri e conversa muito 

também. 

 Na minha escola, eu tenho outros amigos em outro turno, o 

Yuri, que me ajudou bastante a melhorar minhas jogadas no vídeo 

game, pois eu tinha muita dificuldade, e hoje eu estou tendo a 

chance de jogar em um nível que nunca imaginei jogar. Tem 

também o Natan, que surfava comigo, às vezes, também vou na 

casa dele brincar, tomar banho de piscina. 

 Eu adoro meus amigos e gosto mais ainda de fazer novas 

amizades. 

 

Vitor Delfim Cunha Costa 

 

 

 

 

 

 



Minhas amigas 

       As minhas   amigas se chamam respectivamente, 

Manuela, Louise, Geovana, Lavínia e Giovana. 

     A Manuela e a Louise têm 9 anos, Geovana onze, 

Lavínia tem treze e Giovana oito anos. Elas são muito engraçadas e 

divertidas, vou contar sobre todas elas. 

     A minha amiga Manuela é sorridente, um pouco tímida 

e a brincadeira preferida dela é mamãe mandou. 

     A Louise gosta de zoar muito a gente, não gostamos as 

vezes, mas fazer o quê! E a brincadeira favorita dela é queimado. 

    A Giovana é extrovertida, brinca com todo mundo e 

gosta de brincar de boneca e desfile de moda, mas sua brincadeira 

preferida é pique-parede. 

    A minha amiga Lavínia é muito comunicativa, gostamos 

de coisas em comum, como por exemplo, músicas, filmes etc. 

    Geovana mora em Portugal e é muito legal, embora seja 

meia aleatória, é muito calma e divertida, a brincadeira preferida 

dela é pique-pegar. 

   Nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, no bairro do 

recreio, no salão do Reino das Testemunhas de Jeová, onde 

estudamos a bíblia juntos com nossas famílias. 

     Sempre fazemos coisas juntas, por exemplo, vamos ao 

cinema, à praia, shopping, nos reunimos em nossas casas para 

brincar de Barbie, fazemos viagem juntas etc. 

 

Yasmine Andrade da cruz 

  



 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natal em família 

 

 A minha família conseguia se encontrar em todos os Natais. 

Passávamos na minha casa no Rio de Janeiro ou na casa dos 

meus avós paternos na cidade de Ribeirão Preto (cidade do interior 

de São Paulo). 

 Era muito animado e divertido. A minha família é muito 

barulhenta e falante, quando chegava à meia noite o Papai Noel 

sempre aparecia correndo apavorado, ele sempre me deixava feliz. 

Sempre que o Papai Noel aparecia alguém da família desaparecia. 

 Tenho um dindo que é fotógrafo, ele tirava muitas fotos 

bonitas da família toda e fotos engraçadas. Depois que o Papai 

Noel ia embora, abríamos os presentes com muita alegria, após 

abrir, todos nós nos sentávamos na mesa de jantar e comíamos 

muito a comida da vovó que é muito gostosa. 

 Na minha memória a festa de Natal ficou guardada, mas 

tínhamos outros encontros com a nossa família que também tenho 

muita saudade e que vou guardar no meu coração e quando tiver 

meus filhos, vou continuar com esses encontros em família. 

 

Arthur Tenório Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natal com a família 

 

  Quando lembramos de algo que aconteceu com a gente, 

podemos sentir cheiros, sabores e até sons que faziam parte 

daquele momento. Eu tenho algumas memórias de família que 

carrego com carinho na lembrança: o café da manhã surpresa que 

preparávamos no dia dos pais e das mães, viagens, as palhaçadas 

da minha mãe, assistir futebol com meu pai... Algumas dessas 

memórias são recentes e outras já aconteceram há um tempo, mas 

todas são muito especiais para mim. 

  Encontros de família sempre deixam boas memórias. E 

lembro com muito carinho de um Natal que ficará marcado em meu 

coração. Minha mãe fez uma linda decoração na nossa antiga casa 

para recebermos toda a família para o Natal. A mesa estava cheia 

de comidas deliciosas que só minha avó sabe fazer. A árvore 

estava cheia de presentes e a casa cheia de muito amor. Meus 

pais, meus irmãos, minhas avós, meus primos, tias e até minha tia 

avó e meu primo de 2º grau, que eu nunca tinha visto, com sua 

esposa e enteada estavam na minha casa, todos muito felizes.  

  Comemos, conversamos, brincamos, fizemos amigo 

oculto, rezamos e até cantamos para o Papai Noel. E não é que deu 

certo. O bom velhinho passou por lá pessoalmente para entregar o 

meu presente e dos meus primos.  

  Com certeza esse foi um Natal inesquecível! 

 

Breno da Silva Coutinho 

 



Meu aniversário 
 
Quando eu tinha 5 anos, próximo a fazer 6, tive um 

aniversário que muitas pessoas da minha família foram, como: 
minha vó, meu vô, minha madrinha, meu padrinho, minha tia, meu 
tio e claro meu pai, minha mãe e o meu irmão. Esse aniversário foi 
na minha casa antiga em São Paulo, que nós morávamos antes de 
eu vir para o Rio de Janeiro. 
  Essa festança me marcou, pois como eu já disse, muitas 
pessoas da minha família foram nele e foi muito legal, além disso, 
foram muitos amigos meus lá! eu nunca vou me esquecer. 

Tinha um pula-pula lá que todas as crianças foram e os 
adultos ficaram só olhando. Todos os meus familiares ficaram 
conversando sobre coisas de adulto, e eu só curti aquele 
aniversario. Tinha muita comida boa, coisas que crianças adoram, 
lanchinhos, docinhos, refrigerante... e muitas outras coisas 
gostosas.  

Quando fomos cantar parabéns, eu que cortei o bolo como 
todo o aniversariante. A festa encerrou, todos foram embora e eu fui 
abrir os meus presentes, feliz da vida!    

 
Bruno Curtolo Francisco                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Meu Natal, em família 

 

 No último Natal, a minha família inteira estava reunida, 

todos os meus primos, todos os meus tios e todos os outros 

parentes.  

 Quatro dias antes, eu, meu irmão e meus primos 

ficamos na casa da minha tia que inclusive foi à festa. No primeiro 

dia nós fomos ao parque aquático e passamos o dia inteiro lá. Eu e 

meu tio fomos em vários tobogãs gigantes e os outros primos 

preferiram ficar nos menores. 

 No segundo dia, ficamos à tarde inteira dentro de casa, 

pois estava chovendo, vimos filmes, jogamos videogame no tablet e 

criamos várias brincadeiras. No terceiro dia fomos no parque e 

chegando em casa assistimos desenhos muito bons, brincamos de 

desenhar, pedimos pizza e vimos um trem decorado de Natal 

passar. 

 No quarto dia já era o Natal e toda a família chegou, 

ficamos o dia inteiro juntos, comemos o pavê da minha avó, a 

lasanha da minha tia e muitas outras comidas.  

 Geralmente, nas festas natalinas, nós vamos pra 

Joinville e logo depois do Natal voltamos e daquela vez não foi 

diferente, depois da festa um dos primos voltou para casa e fomos 

dormir.   

 No dia seguinte fomos ao restaurante do meu tio nos 

despedir e ir embora. 

 

Caio Castro Heusser                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Férias em Fortaleza 
 
       A minha melhor lembrança de viajem em família, foi para o 
Beach Parque. Eu quase não conseguia dormir quando sabia que 
estava perto de chegar o dia das férias , pra mim , ir para Fortaleza, 
era sinônimo de " férias perfeitas ", a única parte ruim , era a dor de 
ouvido que eu sentia no avião, até o dia que descobri , que mascar 
chicletes , poderia diminuir essa dor. Mas acho que pra mim, não 
funcionava muito bem.  Era uma delícia quando o avião pousava e 
eu sentia aquele ar quente no meu rosto, ali eu tinha certeza que 
tinha chegado no Nordeste brasileiro. 
      O caminho do aeroporto parecia uma eternidade para chegar 
até o parque, eu não via a hora entrar no quarto, jogar minha mala, 
dar um pulão na cama e enxergar na sacada aquelas piscinas 
gigantescas.  
      Minha parte favorita do dia era o café da manhã, tudo era 
maravilhoso, os ovos mexidos eram incríveis, pães de todos os 
tipos, frutas fresquinhas, sucos geladinhos, e eu sabia que lá 
minhas aventuras estavam apenas começando. Os brinquedos 
radicais eram os meus favoritos, era muito bom aquele ventinho na 
barriga, tinha gostinho de medo com diversão. Meu pai sempre me 
acompanhava e minha mãe ficava olhando, pois sempre faltava 
coragem. 
 Foi a última viagem com minha família reunida, mas parece 
que foi ontem e sempre vou guardar no meu coração.   
 

Fernanda Yumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viagem com a família 

 

 Eu amo minha família e, hoje, vou contar um pouco sobre 

uma história dela, aconteceu em cabo em frio, no carnaval, fomos 

eu, minha mãe, meu pai, meu primo, mina tia, meu tio, minha avó e 

meu avô. 

      Lá, em Cabo Frio, minha avó e meu avô têm uma casa, linda e 

com um gramado enorme que eu e meu primo amamos para jogar 

bola e brincar de bolhinha de sabão, na casa também nós comemos 

todo dia batata frita que meu avô faz.  

      Esse passeio foi muito divertido, nós fomos à praia e eu tomei 

muitos caixotes, surfei com meu pai e meu tio, nadei com a minha 

mãe e minha tia, e brinquei com meu primo. Também fomos no 

carnaval né, aí meu primo e a minha tia foram em um bondinho do 

Homem-Aranha, que meu primo ama, também dançamos muito e 

jogamos alguns jogos na nossa casa como: banco imobiliário, uno, 

dama e xadrez. 

        Eu amo muito a minha família, porque ela é engraçada e 

divertida e fazemos as melhores viagens juntas, cada uma mais 

legal que a outra, que eu quero repetir. Tomara que tenha outra 

viagem muito legal para eu contar 

            

    Gabriela Sleyman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viagem em família 

               
 
   Um   dia   fiz   uma     viagem com minha   mãe, meu pai, 
meu   tio, minha   tia   e meu   primo e foi   muito   legal, nos 
divertimos   muito. 
         Nós fomos   para   o   Beto Carreiro, brincamos    em   várias 
montanhas    russas, vimos vários   shows, fomos   em    uma   peça 
que   almoçamos   lá   dentro, muito   legal.  
          Fomos   em   um    restaurante   flutuante, ele   ficava   no   
mar, a   onda   vinha   ele   se   balançava   todo    era muito   legal.  
Também   fomos   ao   bondinho, em   um carrinho   que   passava   
pelo   meio   da   floresta, fomos   na tirolesa e saímos   lá   de   
cima dela   e   chegamos lá   na    praia.  
          No   hotel   tinha   uma   piscina   aquecida   e   uma    normal   
,  quando    chegamos   do   aeroporto,    nós   fomos   na piscina   
aquecida,   ela   estava  muito   boa, depois fomos   ao mercado   
que   era    bem   perto  para   comprar   biscoitos   e   algumas   
coisas   para  comer,   pois   já   estava tarde  e   o  hotel   não  
servia   nada   à  noite .  
           E   essa   foi nossa   viagem. 
 

Gabriella da Costa Souza Nascimento 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Os encontros 
 
     Todo ano, nas férias, eu e a minha família vamos viajar, elas são 
sempre muito divertidas e inesquecíveis. Nem dá vontade de voltar 
às aulas!  

 No Natal, sempre nos reunimos também. Minha mãe faz 
a ceia com a minha avó. As comidas sempre ficam deliciosas! Nem 
dá vontade de parar de comer! Damos boas risadas, dançamos e 
trocamos presentes. Eu adoro dar e ganhar presentes! 

 Nós sempre comemoramos os aniversários dos meus 
familiares em um restaurante. O meu aniversário é sempre bem 
animado. Eu almoço com a família e alguns dias depois combino 
com alguns amigos para comemorarmos e brincarmos! Sempre 
escolho um tema diferente para esta data. No ano passado, foi de 
unicórnio. Este ano estou pensando em fazer sobre flamingos. 

 Quando chega a Páscoa, comemoramos com um 
almoço onde, geralmente, é bacalhau. Sempre saio da dieta, pois 
durante o almoço, eu sempre ganho vários ovos de Páscoa ou 
chocolates! Só a minha avó, por parte de mãe, que me dá alguma 
coisa diferente, por exemplo, roupas! Geralmente, eu dou para cada 
um da família uma barra de chocolate ou caixa de bombom.  

 Enfim, em todas as datas festivas comemoramos juntos, 
seja em restaurante ou em casa. Nesses encontros aproveitamos 
para colocar a conversa em dia, por isso esses encontros demoram 
horas! 

 No final de tudo, para mim, o que importa não é quanto 
custaram os presentes, mas sim o significado deles e as memórias 
dos momentos que passamos juntos. Esses encontros sempre nos 
fazem dar valor a nossa família, que nos protege e faz de tudo para 
nos ajudar em momentos difíceis. Afinal, esse é o verdadeiro 
significado de família! 

 
 

Giovanna Rossetti Norberto Fonseca 
 

 

 

 

 

 

 



Minha grande família 

 

 

 A minha família é muito grande, porque a minha mãe tem oito 

irmãos. São quatro mulheres e cinco homens. Eu tenho mais de 

uma dezena de primos. 

 Quando nos encontramos fazemos uma grande festa. São 

aniversários, encontros na fazenda, em Búzios, Natal e tanto outros. 

Sempre fazemos uma mesa farta de comidas deliciosas e crianças 

correndo por todos os lados fazendo muita bagunça. 

Também temos um grupo no Whatsapp que é uma grande diversão. 

 É muito bom estar com a família, principalmente no meu 

aniversário que é sem dúvida o melhor momento porque ganho 

muitos presentes.   

 

Guilherme Cunha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memórias de família 

      Esse ano, nas férias de julho, fui ao Beto Carrero com meus 

pais. Meu tio e sua família moram em Florianópolis e resolveram 

passar um dia conosco. A princípio eles não iriam, pois tinham 

marcado viagem para o Pará, mas resolveram atrasar essa viagem 

em dois dias para poderem nos encontrar. 

      Fiquei feliz com esse nosso encontro, pois queria ver o meu 
primo. Ele mora em Floripa desde pequeno e por isso é difícil vê-lo 
e nesse dia passamos muitas horas juntos. Gosto muito do meu 
primo, é sempre legal brincar com ele. 
      Meu tio é muito “zoeiro”, engraçado e divertido. Fui com ele e 
meu primo no brinquedo Tchibum e foi radical. Mas o melhor de 
tudo foi quando fomos todos juntos no Bate-Bate. A família inteira 
tentando “se bater” e ainda teve uma ve lhinha que cismou com o 
meu tio e ficou querendo bater no carro dele toda hora: meu tio foi 
cassado pela velhinha do Bate-Bate! 
    Minha mãe e meu tio falaram o tempo todo de política, porque 
ele é coronel do exército e gosta do Bolsonaro e minha mãe não. É 
muito engraçado ver os dois falando.  
     Minha família é pequena, mas todos são muito legais.  
Sempre que nos encontramos contamos nossas histórias e rimos 
muito.  
      

Hugo Machado Migliavacca 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontro de família 

 

  Todo Natal minha família se reúne para simbolizar o 

nascimento de Jesus e reencontrar todos os familiares que moram 

distante.  

  Nessas celebrações sempre vão mais meus tios, tias e 

primos por parte de pai, por causa que a maioria da família da 

minha mãe mora em outro estado. 

  Outra data festiva é no meu aniversário onde também 

nos reunimos, mas desta vez tem meus amigos e amigos da 

família.  

  Também temos nossas reuniões em família que, 

geralmente, é na casa da minha tia e do meu tio (irmãos do meu 

pai).     

 

 Isabella da Silva Monteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontros de família 

 Minha família por parte da minha mãe e bem grande. 

Toda vez que nos reunimos, conheço uma pessoa nova. A parte da 

família do meu pai e menor e mora em Curitiba.  Adoro quando nos 

encontramos. Todos os primos brincando, tomando banho de 

piscina e jogando bola. 

 Meu avô mora numa casa grande com piscina e ainda tem 

uma pracinha para brincar, por isso adoro ir lá aos domingos. 

Tenho muitas primas meninas, os meninos são poucos. Mas brinco 

com elas também nesses dias. 

 Minha vó faz aquelas coisas gostosas como bolos e doces e 

meu avô faz um churrasco de primeira. Minha bisavó foi encontrar 

papai do céu esse ano, ela estava sempre aos domingos com a 

gente e eu amava escutar as histórias dela, sempre falando como 

minha mãe era arteira e levada. Mas sei que ela está num lugar 

lindo e cuidando de todos nós. 

 Enfim, eu amo minha família e sou muito feliz com ela. 

 

João Gabriel Estephanio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Natal em família 
 

 Todo ano, no Natal, eu e meus familiares, por parte de pai, 
vamos para o sítio do meu avô e da minha avó em Guapimirim. Nós 
comemoramos o Natal nos dias 24, 25 e 26. Um dos mais especiais foi 
quando eu tinha nove anos, no ano de 2016. 

 No dia 24, fizemos a ceia de Natal com muitas comidas 
gostosas: peru assado, rabanada, pudim de leite etc. Nessa festa 
estavam: meu pai, meus avós, tios, primos e meus irmãos. 

 Já no dia 25, o dia mais esperado, meus tios e meu pai 
esconderam os presentes de Natal e um fingia que era o papai Noel e 
nós acreditávamos. Era uma diversão e tanto. 

 Nesse Natal eu ganhei um presente muito divertido que era: 
um triciclo rebolante. 

 No dia 26, brinquei muitos com os presentes que ganhei e o 
dia passou rápido demais.  

 O triciclo funcionava assim: quanto mais mexia mais rápido 
ele ia, eu fazia várias manobras com ele e elas eram bem radicais. 
Mas, eu cresci e enjoei dele.  

 Hoje em dia, os Natais continuam sendo no sítio. Eu gosto 
de ganhar produtos de tecnologia e dinheiro. 

 Esta época de final de ano é muito legal porque estou junto 
da minha família, além disso, estamos de férias e é muito bom.  

 
José Carlos Carvalho Dos Santos Junior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O hotel fazenda 

 

       No meu aniversário de 09 anos, eu viajei para um hotel 

fazenda muito legal, minha família inteira foi para comemorar, foi 

bem divertido.  

      Estavam o meu avô, minha avó, minhas tias, meus tios, meus 

primos e primas, minhas amigas, amigos e muito mais, sem contar 

com meus pais e minha irmã. 

     Lá, nesse hotel tinha piscina, tirolesa, fazendinhas, animais, 

gincanas, recreação etc.  

     Eu me diverti tanto que dá até vontade de voltar no tempo. Eu, 

as minhas primas e amigas ficamos em um chalé para as meninas 

que tinha um beliche muito legal e uma banheira bem bonita, ele 

era só nosso,  

      Depois que o meu aniversário acabou, muitas pessoas da 

minha família fizeram aniversário lá, não deu para contar muitos 

detalhes, porque eu não lembro muito bem, mas eu consegui contar 

um pouco. 

 

Júlia Alves Carneiro Pacheco da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minhas férias 

 

Em minhas férias anuais vou para uma cidade de praia com toda a 
minha família por parte de mãe, vamos para Marataízes, que fica no 
litoral do Espírito Santo. Lá encontro com meus avós, meus tios, 
primos etc. 

Todos os dias já acordávamos nos preparando para irmos à praia. 
Vestia o meu biquíni, passava o meu protetor e lá íamos nós para a 
primeira diversão do dia. Minha primeira atitude era ir nadar no mar, 
ficava horas nadando, mergulhando, pegando jacaré. Fora que 
ficava esperando passar o primeiro carrinho de picolé para comprar 
o meu favorito que é de blue ice. Na parte da tarde a brincadeira era 
com o meu tio, e, às vezes, retornávamos para a praia no finalzinho 
da tarde para rolarmos na areia, catar conchinha e furar as ondas 
do mar na beirinha. 

Quase todas as noites a nossa diversão era ir à Carreta tipo Carreta 
da Furacão com vários personagens que ficavam dançando em 
todas as paradas. E para finalizar, nós nos sentávamos à mesa 
para fazer o lanche juntos e assistindo Tv. 

 

 

Lara Rocha de Araújo dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontros de família 

 

 Um encontro muito legal e chato ao mesmo tempo foi a festa 

de 90 anos da minha bisavó Sofia, em Imbituba, Santa Catarina. A 

festa foi em 23/06/2019. 

  Foi toda a minha família, tinha gente que nem conhecia, eu 

não estou brincando! A música estava muito ruim e a comida mais 

ou menos. Antes do início da festa, ocorreu uma missa. E a minha 

bisa se apaixonou pelo padre! Ela lembra disso até hoje, apesar de, 

por conta da idade, não lembrar nem o nome da minha mãe.  

 Eu e meus primos jogamos futebol durante a festa. Depois 

fomos para a casa mais cedo, porque tinha a final da Champion 

League, que é o maior campeonato interclubes do mundo. 

 Após o final da festa, a maioria das pessoas foram para a 

casa da minha avó, sem ninguém chamar, para comemorar o 

primeiro ano de vida do meu primo Joaquim, ele é muito fofo. Eu vi 

os primeiros passos dele, e nós demos um brinquedo para ele 

empurrar e ajudar a andar. Eu tenho certeza que isso ajudou muito 

a ensiná-lo andar.  

 A decoração das duas festas foi linda, a comida da festa do 

meu primo estava deliciosa e as fotos estavam lindas. Hoje o meu 

primo já está quase falando, ele é muito bagunceiro.  

 A hora de dormir naquele dia, nossa! Foi só deitar e todos 

desmaiamos!!!!!  

 

Leonardo Cavalcanti de Oliveira 

 

 

 

 



Encontros em Família 

 

            As famílias gostam de se juntar em datas comemorativas 
como: Ano novo, Natal, carnaval, páscoa, dia dos pais e das mães. 
No meu caso, em quase todas as datas 
comemorativas nós passamos juntos.  
 No Natal sempre passo com a família da minha mãe, primeiro 
tem a oração, depois fazemos a ceia onde considero a melhor 
parte, depois o Papai Noel chega e distribui os presentes. Para 
fechar nossa confraternização, os adultos fazem amigo oculto.  
             No Ano novo eu sempre vou para casa de praia da família 
do meu pai, em Angra dos Reis, vamos à praia de manhã e à noite 
passeamos pelo condomínio. E na noite de Ano novo, nós vamos 
ver a queima de fogos na praia.  
             No carnaval, todos se reúnem na minha casa e passam a 
semana toda aqui, mas dessa vez juntam as duas famílias. Vamos 
para praia de dia e depois fazemos churrasco. É meu encontro 
preferido, porque estão as duas famílias juntas.  
             No dia dos pais e das mães eu fico com um dos dois 
dependendo da data.  
             Para mim os melhores dias do ano são aqueles que 
estamos todos juntos, porque é muito bom festejar os melhores 
momentos com quem você ama.        
 
Lucas Machado Salgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viagem do dia dos pais 

 

       Nossa última viagem em família foi para Cantagalo, em um 

hotel fazenda, fui com o meu pai, minha mãe, meu avô, minha tia, 

meu tio e meu priminho. Foram mais de quatro horas para chegar, 

passei até mal porque tinha muitas curvas. 

 Era um hotel fazenda muito aconchegante, tinha muitos 

animais, eles ficavam até soltos pelo hotel, tinha muitas atividades, 

as comidas eram deliciosas, tinha piscina, tirolesa, lago, parquinhos 

etc. Brinquei muito com o meu primo, ele amou, ficou correndo atrás 

das galinhas a viagem inteira. 

  Chegamos na sexta e fomos ao quarto arrumar as coisas e 

depois comer, ficamos conversando e escutando música ao vivo, 

mas já era hora de ir dormir, mais de quatro horas na estrada é 

puxado, né?! No sábado, acordamos e fomos tomar café (nesse dia 

o galo me acordou ás seis horas da manhã), nós fizemos muitas 

atividades, tais como: alimentar os bichinhos, visitar um avião 

militar, andar em um "caminhão safari" que nos levou para a tirolesa 

que era muito legal, ela atravessava um lago, fizemos também uma 

homenagem para os pais (surpresa) e mais tarde, mais ou menos 

na hora do jantar, eu, minha tia e meu primo fomos para a piscina 

térmica e depois jantamos. No domingo foi a homenagem do dia 

dos pais, depois fomos almoçar e arrumamos as coisas para ir 

embora 

 E essa foi a melhor viagem em família que eu já fiz, nós 

adoramos, nem dá para escolher qual foi o meu momento preferido, 

pois todos foram maravilhosos, pena que é muito longe, mas um dia 

voltaremos. 

               

Marcella Maciel Tavares 

 

 



Família 

               A última vez que me reuni com minha família, foi no Natal 

passado. Onde nos divertimos e conversamos muito. Tinha avós, 

tios, tias, primos, primas, irmãs, irmãos e entre outros. A gente foi 

pra casa da minha tia para comemorar, então fomos mais cedo para 

ajudar a fazer e arrumar as coisas, dormimos lá no dia 24 e no dia 

25 fomos embora à tarde, nesse tempo nos divertimos muito!!  

           Sempre que nos reunimos em família é uma bagunça! A 

gente conversa, brinca, ri, faz de tudo! Eu brinco muito com meus 

primos quando me encontro com eles! A gente também faz 

churrasco, aí ficamos até à noite conversando, mas confesso que é 

muito legal, tem dias que não quero ir embora por ser tão divertido! 

            Nos aniversários sempre ficamos juntos, conversando e 

colocando o papo em dia, é tão legal quando ficamos assim, o 

tempo passa rápido. Não é sempre que eu me encontro com a 

minha família, mas sempre que nos encontramos fazemos a festa! 

Já viajamos juntos, fizemos muitas coisas legais! Eu amo minha 

família!! 

 

Maria Eduarda Ramalho 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quatro pais em um dia 

 

 Estava um dia muito bonito, minha família se reuniu para 

o famoso Dia dos Pais. Esta data foi muito especial, porque todos 

nós fomos para a casa do meu pai Thiago para um delicioso 

churrasco. 

 Ficamos espalhados pelo varandão: Elaine, dinda Thais, 

Matheus, Bernardo, dindo Rodrigo, vovô Wanderley, dona Vivi, 

Thaiane, Sara, Clara, Miguel, tia Elisete, sogra do meu pai, meu tio 

Augusto e eu.  

 Estava tudo maravilhoso, mas o ponto alto deste 

encontro foi a presença do meu tio Augusto, porque ele tinha 

acabado de sair do hospital e estava bem desanimado, porém 

depois do convite que fizemos, se animou de vez e curtiu a “festa” 

com muita felicidade.  

 Levei minha cauda de sereia para brincar com a minha 

prima Clarinha e minha amiga Sara e Talita. Essa turminha de 

meninas brincou e se divertiu muito, porque a minha cauda é 

colorida e parece um acessório de verdade.  

 A sensação do dia foi o momento em que meu pai 

Thiago me pegou no colo, de surpresa, e me jogou dentro da 

piscina. Eu fiquei com muito frio, porque estava ventando bastante e 

a água estava gelada demais. Só que eu não podia deixar passar 

em branco: esperei ele se distrair para conseguir sair da piscina e 

dar a volta por cima. Fiz um plano perfeito que era derrubá-lo na 

piscina também, só que eu não tenho força para isso, então saí de 

dentro d‟água e fui dar um abraço bem quentinho, opa, bem 

geladinho nele. 

 Todo mundo que estava lá riu muito da situação 

engraçada que me envolvi. Mas, o mais legal disso tudo, foi reunir 

quatro pais que eu considero muito: Thiago, Wanderley, Rodrigo e 

Augusto.  

 Viu que garota sortuda eu sou? 

 

Maria Eduardha Barreto Brazão Barreiros 

 

 



Aniversário do meu bisavô 

 

 A memória mais marcante, para mim, foi comemorar o 

aniversário do meu bisavô junto com o aniversário de casamento da 

minha bisavó com ele. Ele estava fazendo 96 anos de vida e 68 

anos de casado, por isso que nós fizemos festa. 

 Lá estava toda a minha família, todo mesmo, e como minha 

família é enorme, estava lotado. A festa foi em um salão chamado 

Kaikan, todas as nossas festas de família são lá. Isso  

não faz muito tempo, foi agora nas férias de julho, quando eu viajei 

para a minha cidade. 

 No salão tinha vários brinquedos, pula-pula, escorregador 

inflável etc. Eu e meus primos brincamos muito, até o aniversário 

acabar. Estava tão divertido que até minha tia entrou no pula-pula! 

Estava demais! 

 Minha avó, minha tia e minha mãe estavam cuidando de 

''tudo'', então eu fiquei até mais tarde, tipo, a festa terminava às 22 

horas e fui embora só meia noite! 

 Peguei vários docinhos da mesa do bolo, e o bolo também né! 

Foi muito legal, menos a hora que a festa acabou. 

 

Maria Luiza Garcia Remiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontros familiares 

 

 Eu e minha família gostamos muito de passear, ir à praia, 

viajar e muito mais.  Eu e meu pai nas manhãs dos fins de semana 

jogamos futebol e na volta nós vamos a praia nos divertir, conversar 

e rir. 

 No meu tempo livre em casa, eu leio um livro com meus pais 

e depois jogo com meus amigos. Meus pais dizem a hora que eu 

devo desligar meu videogame para jantarmos e vemos um pouco 

de televisão juntos. 

 Todo início de semana é a mesma coisa, rotina de aula, 

acordar cedo, nas segundas-feiras meu pai me leva para escola e 

nos outros dias minha mãe me acorda e vamos de bicicleta para a 

escola. 

  Quando eu era mais novo minha mãe e meu pai me levava 

para um parque de animais chamado Chico mendes que eu 

particularmente achava que era um zoológico, mas na verdade lá só 

tinha jacaré e tartaruga, eu ficava a maior parte do tempo olhando 

os jacarés e depois que cansava de ver,  ía para uma sala que tinha 

vários animais empalhados e pessoas que explicavam o que cada 

animal fazia . 

 No parque Chico Mendes tinha balanço, escorregador, 

encontro de escoteiros e muito mais. Eu minha família fazemos 

muitas coisas juntos e tenho certeza que vamos fazer muito mais. 

 

Vitor Delfim Cunha Costa 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memória de família 

 

    Meu encontro de família acontece na casa dos meus avós 

maternos na cidade de Boqueirão, no estado da Paraíba. Lá 

costumamos nos reunir com minhas tias, tios, primos e primas. 

    À noite, na casa da vovó e do vovô, minhas tias e tios 

costumam se juntar para relembrar as histórias do passado de 

quando elas e eles eram crianças. Meu avô e minha avó contam 

como era a vida deles quando crianças no sertão da Paraíba. 

     A minha vó costuma fazer comidas deliciosas para toda 

família, é muito bom! Durante o dia, eu gosto de correr em volta da 

casa com minhas primas, especialmente correr atrás dos carneiros 

e das vacas! 

     Outra coisa que eu gosto de fazer lá é tomar banho no açude 

que fica próximo da casa dos meus avós, dá para ir a pé. Gosto de 

navegar de canoa passando para a outra margem do açude. 

Também costumo visitar a plantações de lavouras nas roças dos 

meus tios e de olhar meus primos tirando leite das vacas, são 

tantas coisas para fazer que o dia passa rápido! 

      Algo que gosto muito, também, é que meus avós me dão 

coisas que eu gosto de comer, saio da minha dieta, ha.ha! Não vejo 

a hora de poder voltar e encontrar a minha família novamente! 

 

Yasmine de Andrade da Cruz 

  



 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hora do recreio no colégio 

 Antigamente, no colégio Saint Georges, tinha um inspetor 

chamado Marcelo. Teve uma vez que ele estava comendo de um 

modo muito engraçado, então eu e meus amigos começamos a rir 

dele. O Marcelo achou aquela atitude muito feia e nos mandou para 

a coordenação. Nesse dia, aprendemos a lição que não era bom rir 

de um inspetor. 

 No dia seguinte, ficamos muito sério, mas foi por pouco 

tempo. Nós planejamos fazer algo engraçado que era estourar o 

copo do Guaracamp na hora do recreio. Assim, chamamos o nosso 

amigo Guilherme e ele concordou em fazer. Colocamos o copo no 

chão e o Guilherme bateu com o pé e estourou, fazendo um barulho 

que parecia ser um tiro, as pessoas se assustaram. 

 Nessa hora, apareceu o inspetor e levou o Guilherme para 

coordenação. 

 

 

Arthur Tenório, Arthur Duarte, Leonardo, Lucas, Henrique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passeio ao planetário da Gávea 

 

 No dia 29 de março, nossa turma foi ao Planetário da Gávea 

fazer um passeio escolar. Fomos de ônibus, cada aluno sentado 

com a sua dupla, demoramos mais ou menos uma hora para chegar 

ao nosso destino. 

 Quando chegamos, eu (Bruno), Guilherme, Hugo e o Lucas 

começamos a aprender sobre o espaço, a era dos dinossauros, as 

constelações e várias outras coisas. Tivemos que tirar muitas fotos 

do sistema solar, da época que os dinossauros foram extintos etc. E 

depois fomos lanchar. 

 A viagem de volta a escola foi bem mais rápida, pois não tinha 

trânsito. Chegamos na escola e tivemos que ficar esperando nossos 

pais. O passeio foi muito legal e divertido. 

 

Bruno, Guilherme, Hugo, Lucas. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aconteceu com o Victor Hugo 

 

 Caio, Guilherme, Victor Hugo, Vitor e Breno estavam no 

quinto ano. Um dia, o Victor Hugo colocou a mão dentro do pote 

para mexer em uma slime e prendeu o dedo no buraco. 

 O Victor Hugo começou a chorar muito e desceu para cortar o 

pote. Nós ficamos rindo na sala, enquanto ele ficava desesperado 

com medo de perder o dedo, mesmo que obviamente não perderia.    

 Este acontecimento atrapalhou a aula de inglês e o Victor 

Hugo ainda levou anotação. Ele contou que a pessoa que cortou o 

pote, usou uma tesoura enorme, a maior que já tinha visto. Aposto 

que dá próxima vez que o Victor pensar em colocar o dedo em 

algum buraco, ele vai desistir só de lembrar disso. 

 No dia seguinte, o Victor chegou na escola com o dedo 

inchado e os outros alunos queriam saber o que tinha acontecido. 

Ele riu e disse que não queria falar sobre o assunto, mas, depois no 

recreio, ele desabafou com a gente. 

 

Guilherme, Vitor, Victor Hugo, Caio, Breno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um dia especial 

 

 Em um acontecimento recente, Isabella, Giovanna, eu (Lara), 

Eduarda e Yasmine fomos fazer a maquete para a feira cultural na 

casa da Isabella.  

 Nó nos encontramos e aconteceram algumas coisas bem 

legais como: dançar loucamente, tentar fazer a dancinha que a 

Isabella inventou. Também aconteceram coisas estranhas, porém 

engraçadas como: o copo e Coca-Cola caíram sozinhos no chão e 

quase explodiu; as histórias de terror da Lara, assustando a todos. 

 Terminamos a maquete e aproveitamos para brincar de pique-

pega, pique-parede e espalhamos areia por todo o canto. Foi muito 

divertido. 

 Nesse dia, infelizmente, também aconteceu uma pequena 

briga entre a Lara e a Eduarda. E a Lara bloqueou e excluiu o 

número da Eduarda e elas ficaram o resto do dia sem se falar, 

porém no dia seguinte voltou tudo ao normal.   

 Esse dia ficou marcado em nossas vidas e com certeza 

queremos repeti-lo. 

 

Isabella, Yasmine, Lara, Giovanna, Eduarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quarteto 

 

 Eu (Duda), Myrela, Gabriella e Marcela formamos um quarteto 

que está sempre junto. Nós lanchamos juntas e sempre 

derramamos suco de um jeito inacreditável, tem dia que a gente 

joga de raiva mesmo, mas a maioria das vezes é sem querer. 

 Nós somos tão doidas juntas, um dia estávamos tentando 

abrir uma garrafa e não conseguimos, até que eu fui abrir e 

derramei o suco todo na mesa, ela ficou toda suja e melada. Nós 

começamos a rir, foi muito engraçado! Ainda bem que só sujou a 

mesa mesmo. 

 Também teve um dia que eu estava muito nervosa com a 

Myrela, e taquei um pote na cabeça dela, mas é claro que não tive a 

intenção de machucar, foi só de brincadeira, mas que foi engraçado 

foi. Depois disso nós rimos muito. 

Quando vamos à cantina ou ao banheiro, uma espera a outra.  Um 

dia estávamos na fila da cantina para comprar nosso lanche, 

ficamos quase o recreio inteiro na fila, só porque a Gabriela queria 

uma bendita coxinha de galinha. E quando chegou a vez dela de 

comprar, não tinha mais coxinha. Ela ficou muito triste, mas 

comprou uma pizza e ficou feliz novamente. O que uma comida não 

faz, né?!   

 

Maria Eduarda, Myrela, Marcella, Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reunião de trabalho escolar 

 

 Minha lembrança foi de um dia que eu (Malu), Júlia, Gabi e 

Guilherme fomos para a casa da Duda, fazer trabalho da Feira 

Cultural. 

 Quando estávamos quase terminando, lanchamos e ligamos 

para o Júnior, depois terminamos o trabalho e fomos brincar. Estava 

muito divertido, até que a Júlia caiu da escada! Ela ralou o cotovelo 

e joelho. 

 A Júlia tem aflição quando vê sangue, então a pressão dela 

baixou, mas por sorte não desmaiou. Ela chorou, gritou, mas no 

final ficou tudo bem. 

 O Junior não participou muito, estava apenas em ligação de 

vídeo.  

 Depois disso, eu e a Gabi fomos embora juntas, um tempo 

depois a Júlia e o Guilherme também foram.  

 

Maria Eduardha, Gabriela Costa, Júlia Alves, José Carlos 

  

 

  

 


