
 



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 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



A camisa do Flamengo 

 Meu pai torce pelo Flamengo e quando minha mãe ganhou 

minha irmã, ele comprou a camisa estampada do Flamengo.  

 Minha mãe guardou a camisa e quando ficou grávida 

novamente, ela me deu. Eu a tenho até hoje e torço para o 

Flamengo também. 

 Hoje essa camisa está vestindo minha boneca, que também 

ganhei quando era pequena. 

Ana Clara de S. Nunes dos Santos                                                                                  

  



O jogo 

 

 Antigamente, quando eu era criança existia um jogo chamado Club 

Penguin que eu gostava muito, aí, em 2012, descobri que o jogo tinha 

coleções de livros de leitura, quadrinhos, álbuns de figurinhas, livro pôster 

etc. O primeiro que comecei nas coleções foi quando minha dinda deu um 

livro de leitura chamado “Um Dia de Puffle”, nessa época eu comecei a ler, 

entendi várias coisas e curiosidades do jogo, e com histórias apenas em 

letras que você podia ir na página de continuação (Tinha opções de páginas 

pra qual local da história você ia querer ir). O nome da coleção era “Monte a 

sua História” que começou em 2009 e foi até 2012, onde eu consegui várias 

edições de presente. 

 No Natal, uma vez, eu também ganhei uma caixa do Desafio Ninja 

(um jogo de batalha que era muito popular), eram cartas do próprio jogo que 

você usava na vida real. Em 2012, quando estreou a edição “Club Penguin: 

A Revista”, eu ia sempre na banca de jornal onde vendia mensalmente 

essas revistas e pedia  pra alguém comprar pra mim, ela  tinha sempre 

código de item ou móvel do jogo , tinham destaques de estilos, pinguins 

famosos, curiosidades, quadrinhos, passatempos, iglu, pinguim do mês em 

uma só revista. 

 Uma das minhas primeiras coleções foi o álbum de figurinhas que era 

muito popular na época de 2012 e 2013, em que o jogo era muito popular 

no Brasil e eu quase completei o livro, mas tinham parado de vender. Eu 

ganhei livro de quadrinhos de histórias, um pôster e até adesivos, tem 

várias coisas do jogo que eu guardo até hoje, só que no final de 2015, 

quando o jogo perdeu muito público, pararam de vender a revista. Todas os 

outros objetos (cartas, quadrinhos, pôster, adesivo e figurinhas) eram bem 

antigos e raros.  

 Depois de 5 anos, com a conta, eu comecei a jogar pela internet 

(2011-2016), e só parei pelo fato que o jogo de navegador acabou depois 

de 11 anos. Era um jogo antigo de 2005 que acabou no início de 2017, em 

março, pois migraram para uma plataforma 3D do jogo chamado “Ilha do 

Club Penguin”, que foi um fracasso em relação ao jogo antigo. 

 Esse jogo e as coleções dele marcaram minha infância (6-11 anos), 

até que em dezembro de 2018 ele acabou 100% na nova versão e deixou 

muitas saudades da infância, quando o jogo marcou a minha vida. 

Gabriel Paladino de Oliveira 



O leão de pelúcia 

 

 O meu pai era jogador, e iria ter um campeonato no Canadá.  

Teve um dia lá que ele não iria jogar, por isso foi passear para 

conhecer o lugar com os outros jogadores. 

      Ele estava passeando até que viu um leão de pelúcia e então 

lembrou de mim e comprou a pelúcia, ele falou com minha mãe e 

disse para não me contar nada, pois era uma surpresa. 

      Meu pai quando chegou de viagem me deu o leão, eu na hora 

fiquei muito feliz. Eu o tenho até hoje. 

 

Julia Daccashe Siston 

  



O Billy 

 

   Lembro exatamente desse dia, quando eu era criança, no 

Natal, minha vó Conceição —mãe da minha mãe — deu para todas 

as netas dela um bichinho de pelúcia, mais especificamente um 

cachorrinho de pelúcia.  

    Nós os apelidamos de Billy —em homenagem ao nosso tio 

que mora em Minas Gerais — cada uma tem um. Todos iguais, o 

único que é diferente é o da minha prima mais velha, Mariana, 

porque ela é a mais velha de todas, então o dela é maior, tirando 

isso, são todos iguais.  

     O Billy me acompanha desde criancinha, ele sempre foi meu 

bichinho de pelúcia favorito, sempre dormi com ele, brincava com 

ele etc. 

    Acompanhou em momentos difíceis e felizes da minha vida 

como: a primeira separação dos meus pais, quando meus pais 

voltaram, quando eu entrei para o STG, quando sai do STG, 

quando voltei pro STG, quando me mudei para a Taquara, quando 

voltei para o Recreio, quando meus pais se divorciaram  etc. 

     Esse bichinho tem uma enorme importância e valor 

sentimental para mim, e eu espero nunca  perder.  

 

Juliana Assis Bonfante 

  



Moeda antiga 

 

 Eu tenho uma moeda muito antiga! Minha vó a ganhou nos 

Estados Unidos, na década de 70. 

  Minha vó passou para minha mãe e minha mãe passou para 

mim. Eu fiquei muito feliz, pois essa moeda tem a seguinte história: 

minha vó não a quis gastar para guardar e justamente para tornar 

algo precioso. Provavelmente eu vou passar essa moeda para 

alguém da família daqui a algum tempo. 

  Então essa é a moeda que minha vó ganhou há 40 anos 

praticamente, já está meio amassada, mas o importante é ficar com 

ela e não perder a história. 

 

Pedro Henrique Graziadio 

 

 

 

 

 

 

  



O chinelo do pé pequeno 

 

Quando eu era bem pequena e o meu irmão ainda não era 

nascido, sempre passeava com minha mãe e meu pai.  

Em 2007, no shopping Barra Garden, na loja Cores Novas, eu 

e meus pais fizemos uma compra. Não lembro o que compramos, 

mas o importante foi a embalagem.  

O meu pai teve uma pequena ideia de fazer um chinelo do 

tamanho do meu pezinho com a embalagem de papelão. Ele mediu 

o meu pé no papelão para fazer a sola do chinelo e ainda botou 

uma tira. Depois colou as partes e já estava feito. Na época eu tinha 

quatro anos e o chinelo coube no meu pé.  

Eu gostava de usar em casa e desenhei nele. De tanto brincar 

com o chinelo, ele rasgou. Por ser uma recordação de quando era 

bem pequena, eu consertei com fita adesiva. 

 Gosto de desenhar e de arte, até hoje invento coisas como 

customizar e pintar, me inspiro no meu pai que também desenha 

muito bem. 

 

Rebeca Rodrigues Penna 

 

 



Meu sapatinho do Fluminense 

 

Meu pai quando soube que minha mãe estava grávida ficou 

muito feliz e ao descobrir que era um menino, ele disse que eu seria 

torcedor do Fluminense. Assim, quando acabei de sair do hospital, 

minha tia foi me visitar e ela me deu de presente um conjunto do 

Fluminense: um body e um sapatinho.  

Apesar da minha mãe guardar vários objetos que lembram 

meu nascimento, como: meu cordão umbilical, a minha manta que 

herdei do meu irmão, um tufo do primeiro corte de cabelo e meus 

dentes de leite. O sapatinho do Fluminense é o objeto que eu mais 

gosto. 

O sapatinho está comigo há 14 anos guardado no meu 

armário e sempre que o vejo, percebo que sou torcedor do 

Fluminense mesmo antes de nascer e assim será até eu morrer. 

Graças a meu pai sou tricolor de coração e sou do clube tantas 

vezes campeão.  

 

 

Thiago da Silva Coviello  

 

 

 

 





  



Ana Clara 

 

 Meu nome é Ana e ele foi dado em homenagem a minha 

bisavó paterna, e porque minha irmã também tem Ana! Eu seria 

registrada como Ana Letícia, porém minha avó era muito devota a 

Santa Clara e assim ficou Ana Clara! 

 O meu nome tem como significado “mulher clara cheia de 

graça”, “mulher brilhante e graciosa”, “mulher ilustre pela sua 

graça”. Ana surgiu através do hebraico Hannah, que significa 

“graça, cheia de graça”. A forma em português foi originada a partir 

do latim Anna. 

 O nome Clara, por sua vez, surgiu através do adjetivo clara, 

que tem origem no latim Clarus e quer dizer “claro, brilhante, 

luminoso, ilustre”. 

 O meu sobrenome “Dos Santos” Tem origem indígena (minha 

bisavó era índia e se casou com um homem negro, meu avô nasceu 

cafuzo). 

 

Ana Clara dos Santos 

  



Davi 

    

 A história do meu nome começou ainda quando minha mãe 

era criança e queria ter 2 filhos e colocar os nomes Ana Carolina ou 

Jhonatas Felipe. Mas quando ficou adulta já não queria pôr os 

mesmos nomes. Com isso ela já estava pensando em outros 

nomes, se fosse menina seria Sofia e se fosse menino ainda não 

sabia qual seria. 

     Um tempo depois quando foi conversar com uma amiga, ela 

perguntou qual seria o nome e minha mãe disse que não sabia se 

fosse menino. Dessa forma, essa amiga falou que gostava do nome 

Davi e ali ela teve a certeza que seria Davi mesmo sem ter feito a 

ultra. 

     E quando ela soube que era menino e colocou o meu nome 

de Davi que significa "presente de Deus”. 

 

Davi Ferreira dos Santos 

      

  



Gabriel 

 

 Este nome foi escolhido pela minha mãe, por causa do 

Arcanjo Gabriel que é o Mensageiro de Deus Pai, que anunciou a 

Santa Maria que era a escolhida para ser a Mãe de Jesus Cristo, o 

Salvador.  

 O nome Gabriel significa “Homem de Deus”, “Mensageiro de 

Deus” e “Fortaleza de Deus”. Ele tem origem do hebraico, que é 

composto pela união dos elementos gébher que significa “homem, 

homem forte” e El que quer dizer Deus Pai. 

      O primeiro sobrenome Paladino vem do meu avô materno, 

com origem italiana, o meu bisavô era da Itália e devido a Segunda 

Guerra Mundial teve que vir ao Brasil e por isso eu fiquei com esse 

sobrenome. O segundo sobrenome Oliveira vem do meu pai e tem 

origem em Portugal. Foi originado em Paço de Oliveira, em 

Portugal, devido a família possuir uma vasta plantação de azeitonas 

(Oliveira é o nome da árvore que produz a oliva), ou seja, meus dois 

sobrenomes têm origem italiana e Portuguesa.  O nome Gabriel 

acabou sendo religioso e muito popular pelo mundo. 

 

Gabriel Paladino de Oliveira  

                                          

  



Júlia 

 Minha mãe escolheu meu nome enquanto conversava com o 

melhor amigo dela, ele achava o nome Júlia muito bonito e por isso 

ela o colocou. 

      O meu nome significa "fofa", "macia", "jovem" ou então filha 

de Júpiter. 

      O sobrenome Daccache, recebi por parte da família da minha 

mãe e é libanês, eles eram uma família que viviam do comércio. 

  O Siston vem da família do meu pai e é francês, chegou no 

Brasil por meio de um militar francês que vinha para uma revolução. 

 

Júlia Daccache Siston 

 

  



Juliana 

 

        Minha mãe engravidou, na mesma época que a esposa do 

irmão dela. As duas tinham os mesmos nomes em mente: Julia ou 

Juliana. Elas fizeram um acordo para decidir quem iria ficar com 

qual. Acabou que fiquei como Juliana e minha prima Julia.  

        Juliana significa “jovem”, “filha de Júpiter” ou “mulher de 

cabelos negros”. O nome surgiu como a versão feminina do 

masculino Juliano, muito utilizado entre os gregos para nomear 

adolescentes, já que o principal significado da palavra se refere à 

juventude.  

       Analisando e pesquisando sobre o significado do meu nome, eu 

acho que combina muito comigo. Independentemente da idade, 

acredito que as pessoas sempre tem que manter o espírito de 

juventude que significa pra mim, liberdade, sonhar. E eu sou muito 

assim, gosto de sonhar e de ser livre.  

       Gosto muito do meu nome, a única coisa que eu não gosto é 

que sempre ficam me chamando de Julia, mas tudo bem, com o 

tempo eu me acostumei.  

      O meu sobrenome “Bonfante” vem do italiano. Os pais do meu 

avô materno eram italianos e vieram para o Brasil. O meu último 

nome “Assis” vem de Portugal, não sei ao certo dizer se eu tenho 

descendentes portugueses, mas acredito que não. Os avós do meu 

avô paterno foram escravos, então, talvez, o Assis por ser um 

sobrenome português tenha vindo disso.  

 

Juliana Assis Bonfante 

  



Pedro 

 

 O meu nome é Pedro Henrique Oliveira Graziadio e eu vou 

contar um pouco da história dele. 

  Quem escolheu o nome Pedro foi minha mãe, ela sempre quis 

um filho chamado desse jeito. Meu pai escolheu o Henrique, pois o 

padrasto dele tinha esse nome, então ficou Pedro Henrique que 

significa “pedra, rochedo”. 

 O sobrenome Oliveira recebi da minha mãe é de origem 

portuguesa, tem origem do latim “olea” e significa "árvore que 

produz Olívia". Já o sobrenome Graziadio ,que recebi por parte de 

pai,  a origem dele vem de família italiana que significa “Graças a 

Deus” em italiano. O primeiro membro da família foi Graziadio Isaia 

Ascoli. 

  Mesmo sendo um nome comum, eu, particularmente, gosto 

dele por causa da sua história. 

 

Pedro Henrique Oliveira Graziadio 

 

 

 

  



Rebeca 

 

 Meu nome é Rebeca e a história do meu nome é assim: 

meu pai teve uma filha do primeiro casamento e pensou em colocar 

o nome dela de Rebeca, mas ele decidiu por Raquel. 

     Anos depois, minha mãe ficou grávida e lembrou disso. 

Ela queria um nome forte para mim, como Barbara ou Laura, mas 

escolheu Rebeca, porque meu pai gostava e ela achava forte 

também.  

  O significado do meu nome é união, ligação, aquela que 

une. Minha mãe gostou, porque eu seria a união da família. Na 

Bíblia, no Antigo Testamento, livro de Gênesis, Rebeca é descrita 

como a esposa de Isaac e mãe de Jacó e Esaú.     

  O sobrenome Rodrigues é de origem portuguesa e o 

Penna vem do Italiano. Segundo a minha mãe o sobrenome Penna 

é muito comum em Jacarepaguá, de onde o meu pai veio.  

 

Rebeca Rodrigues Penna 

 

  



Thiago 

 

Meu nome foi escolhido por meu pai e minha mãe aceitou, 

porque ela já havia escolhido o nome do meu irmão, que é 15 anos 

mais velho. Eles achavam que seria uma menina, mas quando 

fizeram a ultrassonografia descobriram que seria outro menino, eu!  

Segundo meu pai, ele escolheu o nome Thiago, pois acha 

bonito. Ele queria que fosse Tiago sem H, mas minha pediu que 

colocasse o H, porque ela tem um primo com esse nome. Então 

resolveram que o meu nome seria escrito com a letra H.  

O significado de Thiago surgiu com uma variação de lago, 

através de Santiago, nome vindo do espanhol que tem origem na 

aglutinação Sant´lago. Lago é uma variante de Jacó, nome de 

origem hebraica. 

Thiago é o nome de um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, 

bem como é nome de um dos livros da Bíblia presente no novo 

testamento. 

O meu sobrenome Silva, o qual recebi por parte de mãe, é de 

origem portuguesa que é bastante comum no Brasil e ele significa 

selva, floresta ou bosque. De certa forma, é possível até mesmo 

dizer que é o mais popular no Brasil. Existem muitos locais em 

Portugal com o nome de Silva e de lá surgiram muitas pessoas com 

este sobrenome.  

Já o sobrenome Coviello, herdado da família do meu pai, vem 

de uma linhagem muito antiga e ilustre, originalmente de Nápoles.  

 

Thiago Coviello 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      Ana Clara 

 

 Eu me chamo Ana Clara, tenho 15 anos, costumo dizer que 

sou extrovertida, sincera e comediante, acho que não tem um lugar 

por onde passo que as pessoas não ficam rindo. Sou bem 

comunicativa, gosto de enturmar as pessoas, seja na escola ou em 

outro lugar, faço elas se sentirem bem e confortáveis. 

 Todos dizem que sou uma psicóloga ou conselheira, ou até 

mãezona, pelo fato de ajudar todos que estão a minha volta. Eu dou 

conselhos, muitas vezes eu ouço, dou um abraço, escrevo uma 

carta para a pessoa se sentir bem, ou saber que independente de 

tudo sempre estarei aqui pra ajudá-la.  Quando era pequena minha 

diziam que eu era apaziguadora do lar, pois quando meus pais 

brigavam com minha irmã eu pedia pra eles irem com calma. E 

creio que ATÉ hoje eu fico apaziguando as brigas. Tenho o coração 

muito grande, onde cabe muitas pessoas e procuro fazer as 

pessoas se sentirem confortáveis, sempre tento ajudar o próximo e 

muitas vezes esqueço de ajudar a mim mesma. E é por isso que eu 

sempre me abro com dois anjos: as professoras Adriana e Bianca; 

que, por serem mulheres maduras, peço muitas vezes ajuda delas, 

apesar de ter minhas amigas. 

 Eu agradeço a Deus por cada pessoa que Ele coloca em 

minha volta, e por cada pessoa que eu posso ajudar. E acho que 

resumindo tudo, essa sou eu! 

 

Ana Clara de Souza 

   

  



Júlia 

 

 Sou normalmente uma pessoa calma, mas, às vezes, 

explodo, gosto de ajudar todo mundo, tento até as pessoas que não 

querem. Um dos meus animais preferidos é a raposa, pois é 

extremamente inteligente e carinhosa, e eu me identifico com ela. 

       Adoro ler, meu gênero preferido é ação e ficção científica. A 

minha mania é piscar muito quando estou pensando ou tentando 

lembrar de algo. Gosto de ouvir a verdade, mas acho que verdade 

demais machuca. Adoro ajudar os outros, mas dificilmente peço 

ajuda. Não gosto de quem me faz sofrer, não suporto ver alguém 

que gosto sofrer. A coisa que mais gosto de fazer é escutar música, 

pois me traz um equilíbrio e emoções boas. 

       Eu sou assim cheia de falhas, mas também cheia de vida, 

porque o que realmente importa não é o que os olhos das outras 

pessoas veem, mas sim o que Deus vê.  

     

 Júlia Daccache Siston 

  



Meu eu 

   

 Falar sobre minha pessoa sempre foi um desafio para mim. 

Nunca consegui me definir e me elogiar, sempre apontava meus 

defeitos e erros. Mas, no ano de 2018, eu fiz uma promessa a mim 

mesma: no ano de 2019, eu vou me permitir sentir e me amar 

mesmo que eu só consiga 0,1%, mas vou conseguir. Entre 

tempestades, crises de ansiedade e pânico, eu consigo me amar — 

não 100%, mas eu diria que mais da metade.  

    Essa sou eu: Juliana Bonfante Assis, 14 anos, tem lá suas 

gordurinhas —que está na luta para perdê-las—, é uma garota que 

não gosta de errar, odeia pessoas que gostam de chamar atenção o 

tempo todo e abomina mentiras.  

    Minha mente é uma confusão, um caos. Me pego pensando 

se algum dia conseguirei colocar tudo em ordem. Tenho essa 

necessidade de ter tudo sobre controle e, às vezes, saber que as 

coisas não estão do jeito que eu imaginei que estariam me agoniza.  

   Eu fui, infelizmente, obrigada a amadurecer muito 

precocemente e isso de certo modo foi bom e ruim ao mesmo 

tempo. De um lado, abriu meus olhos e comecei a enxergar coisas 

que antes a inocência e a ingenuidade não deixavam e que me 

prejudicava. De outro lado, me fez tomar atitudes e assumir 

responsabilidades que não eram minhas.  

    Esse é o meu autorretrato, sou uma menina quebrada e que 

tenta a todo modo deixar as pessoas que ama felizes. Uma menina 

que muitas vezes finge um sorriso e uma felicidade apenas para 

não preocupar as pessoas ao seu redor 

 Uma adolescente em fase de crescimento emocional e 

espiritual, que espera de todo coração que as coisas deem certo, e 

que no final, possa viver a vida como uma pessoa normal e sem 

preocupações.  

 

Juliana Assis Bonfante 



 

A história da minha vida  

 

Me chamo Rebeca Rodrigues Penna, tenho olhos castanhos 

escuros, meu cabelo é castanho com mechas loiras. Não sou nem 

baixa nem alta, tenho altura média. Nasci na Barra da Tijuca, 

estado do Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Andréa e Elydio e 

meu irmão Miguel. 

Eu gosto de desenhar, cozinhar e de gatos. Não gosto muito 

de falar, mas estou falando um pouco mais do que o normal. Eu 

saio de casa para ir ao shopping e na igreja. Minhas comidas 

preferidas são massas, alguns legumes como batata e abóbora, 

doces, sorvetes e chocolates. 

Agora eu tenho como sonhos ser artista plástica e chefe de 

cozinha. Primeiro vou terminar os estudos e depois construir a vida 

com estas opções em mente.    

     

Rebeca Rodrigues Penna 

 

 

  



Stella 

 Meu nome é Stella, nasci dia 21 de dezembro de 2004. Sou 

uma pessoa extremamente empática, normalmente otimista, gentil, 

etc. Sou audaciosa e orgulhosa. 

  Gosto muito de jogar vôlei nos meus tempos vagos.  

 Minha aparência física: sou uma menina alta, branca, de olhos 

azuis e cabelos cacheados, tinha que ter alguma coisa mais 

brasileira da família do meu pai, daí veio meu cabelo cacheado 

(risos).  

 

Stella abreu  

  



Thiago 

 Oi, meu nome é Thiago da Silva Coviello, mais conhecido 

como “Covi”. Sou nascido e criado no Rio de Janeiro, mais 

conhecida como cidade maravilhosa, tenho 14 anos e atualmente 

estou morando há 6 meses no Recreio, mas sou cria do Anil, 

Jacarepaguá. 

 Quando eu estava morando no Anil, estudava na Freguesia, 

no colégio Primus e a maioria dos meus amigos são de lá, porém 

com a mudança estou estudando no STG. 

 Com a mudança eu também mudei meus hábitos por 

exemplo: eu amava surfar, mas ia a cada 3 meses. Agora, posso e 

estou indo todo dia e, melhor, posso ir de bike. Isso me faz bem, 

pois gosto muito de andar de bike e além de ir à praia vou a escola 

e muitas outras coisas de bike também. Essa foi uma pequena 

biografia sobre uma parte da minha vida.  

 

Thiago da Silva Coviello 

 





 
 

 



Tipos de brincadeiras 

       Quando é criança, existem ou existiram vários tipos de 

brincadeira que ainda são usados, muitos foram substituídos pela 

tecnologia atual. Crianças pequenas geralmente ,antigamente, 

brincavam em parques que tinham escorregadores, tubos, pula-

pula, escalador, gangorra e também brinquedos como quebra-

cabeça, bonecos, casas, pelúcias, livros infantis e de atividades...  

 Hoje em dia é raro de se ver, porque como   há muitas 

crianças pequenas já conseguem ter um tablet ou iPad, isso fez as 

gerações atuais mudarem as brincadeiras reais para virtuais fatos 

que acontece na maioria das crianças dos últimos anos. Crianças 

com mais idade já brincam de alguns esportes como pique-

bandeira, queimado, futebol, vôlei, piscina, desenhos, pinturas, que 

também foi substituído por jogos virtuais de computadores e 

dispositivos móveis.  As redes sociais fazem a substituição de 

conversas reais, muitas utilizadas hoje em dia são o Twitter, 

YouTube, Discord, Skype, Reddit, Twitch e Instagram que muitas 

das vezes são usadas por crianças menores de 13 anos algo que é 

negativo pelo fato de existirem comunidades tóxicas nessas redes 

sociais que atacam e fazem ameaças pessoais com menores de 

idade.  

 Algo que ocorre muito hoje em dia por crimes que muitas 

vezes são por causa do acesso que a criança tem a internet, tendo 

risco de entrar em sites com vírus, sites inapropriados, sites que 

rastreiam localização que podem causar ataques de hackers 

criminosos, que é algo perigoso pra crianças, com essa substituição 

que existiu pela tecnologia muitas dessas coisas são arriscadas por 

essas redes sociais, jogos para maiores de 13 anos, sites com 

vírus, entre outros que tem risco dentro da Internet e da web que é 

anda sendo mais utilizada do que essas brincadeiras que raramente 

alguma criança brinca sem ser virtualmente hoje em dia.  

 

Gabriel Paladino de Oliveira 

 

 

 



Minhas brincadeiras 

 

     Eu aproveitei muito minha infância, brinquei de tudo que 

poderia brincar —e confesso que brinco até hoje quando dá. Minhas 

brincadeiras favoritas eram: esconde-esconde, pique-pega, vivo-

morto, subir em árvore, ficar em pé na gangorra, pular do balanço, 

brincar de comidinha com terra etc. 

      A minha favorita de todas era quando eu ia para a casa da 

minha avó, e ela deixava minha prima e eu brincar de comidinha no 

quintal. Pegávamos farinha velha, ovo —escondido, porque ovo 

minha vó não gostava de dar, macarrão, açúcar, arroz, feijão e um 

monte de outras coisas e passávamos o dia todo só brincando de 

“cozinhar”.  

     Eu lembro que fazíamos nossos tios e mães 

“experimentarem” e se eles falassem que não estava “bom”, nós 

íamos   lá e fazíamos tudo de novo.  

      No pique-esconde, eu sempre arrumava os melhores lugares 

para me esconder e sempre era uma das últimas a ser pega.  

      Lembro-me de uma vez que me escondi dentro do armário da 

cozinha e fiquei presa por uns 30 minutos até conseguirem me 

achar e me tirar de lá. Teve também uma outra vez que eu me 

escondi no banheiro, tranquei a porta e depois não conseguia abrir, 

e minha mãe ficou desesperada tentando abrir, não lembro como 

me tiraram de lá, mas só sei que sai viva!  

   

  Juliana Assis Bonfante 

    

  



Brincando de pique 
  
 Eu quando era criança brincava de inúmeras brincadeiras, 
porém a minha preferida sempre foi pique- bandeirinha, que é 
assim: dois times, cada um possui uma bandeira, tem como objetivo 
capturar a bandeira do time adversário, os jogadores do time 
oposto, podem ser " pegos" por jogadores do território deles.  
       Quando jogava pique-bandeirinha, sempre era a pessoa que 
ficava no próprio território, esperando o adversário vir para "pegá-
lo", mas sempre "deixava" passar por estar prestando atenção em 
outra coisa que estava acontecendo.                                                                                                               
 Outra brincadeira que gostava era brincar de boneca, eu fingia 
ser a mãe das bonecas e cuidava delas, dando comida, banho e 
colocando para dormir. Gostava também de brincar de Barbie, fingia 
que era a cabeleireira e pintava o cabelo delas, cortava, fazia 
penteados estranhos, mas também com as Barbies brincava de 
princesa. 
     Através das brincadeiras a criança compreende o mundo a 

sua volta, aprende regras, testa habilidades físicas, como correr, 

pular, aprende a ganhar e perder. Ao brincar desenvolve também 

aprendizagem da linguagem e a habilidade motora. O jogo é uma 

forma da criança se expressar. 

 

Júllia Daccache Siston 

  

  



As olimpíadas 

 Eu e meus amigos nos juntamos para conversar sobre as 

olimpíadas que combinamos em fazer no condomínio onde todas as 

crianças iriam brincar, mas as olimpíadas iriam ser de brincadeiras 

e não de esportes. 

   Foram 6 times de 8 pessoas com as cores: amarelo, verde, 

roxo, vermelho, azul e laranja. O meu era o time laranja, logo o 

candidato ao título junto com o verde foram 5 brincadeiras, a 

primeira foi pique-pega. O time que ficasse mais tempo como 

pegador perdia, o resultado foi 1 ponto para o roxo, 2 vermelhos, 3 

verdes, 4 laranjas, 5 amarelos, 6 azul.  

 As pontuações eram assim: 1° colocado ganhava 5 pontos, 2° 

colocado - 4 pontos, 3° colocado - 3 pontos, 4° colocado- 2 pontos, 

5° colocado -1 ponto e 6° colocado - 0. A segunda rodada foi pique-

ajuda se colasse alguém ele ficava parado até o cara do seu time te 

descolar, o time que ficar menos colocado ganha e o pegador era o 

juiz. A terceira rodada foi pique-bandeira tinha que pegar a bandeira 

no campo inimigo e trazer pro seu campo. Foram eliminatórias dos 

6 times até a final, a quarta rodada foi pique- esconde, a equipe que 

ficar mais tempo escondida ganha e a quinta e última brincadeira 

era a corrida e a pontuação estava assim: 

 1°lugar ficou time laranja com 13 pontos, o 2° lugar time verde 

12 pontos, 3°lugar time vermelho 10 pontos, 4° lugar time roxo 9 

pontos, 5° lugar time amarelo 6 pontos e 6°lugar time azul 4 pontos.  

Todos os participantes estavam se divertindo, mas queriam ganhar 

também na corrida. O time laranja saiu na frente, logo atrás estava 

o verde e os outros ficaram para trás. Estavam concentrados na 

corrida era a mais   disputada e ela acabou assim:  1° lugar o 

laranja com18 pontos, 2° lugar vermelho com 14 pontos e 3° lugar 

verde com 13 pontos, o resto ficou a mesma coisa que da 4° 

rodada. 

   Eu e meus amigos ficamos muito felizes, pois ganhamos e 

ficamos conhecidos como os melhores do condomínio. 

 

Pedro Henrique Oliveira Graziadio 

  



Minhas brincadeiras 

 

 Quando eu era pequena gostava de brincadeiras como mini 

chef, casinha e modelo, fui crescendo e as brincadeiras mudando 

junto. 

 Eu adorava ir à piscina com minha colega Ana Elisa, lá tinha 

um escorrega e a gente se divertia muito. No parquinho eu brincava 

no pula-pula e também no balanço. Tinha um patinete e andava 

nele lá.  

 Entre as brincadeiras de pique, a minha preferida sempre foi 

pique-esconde. Em festa de aniversário era legal brincar com todo 

mundo. 

 Com mais ou menos 8 anos, eu e meu irmão ganhamos um 

Xbox 360, desde então jogamos juntos. 

 

Rebeca Rodrigues Penna 

  



Minhas brincadeiras com minha avó 

 

 Todos nós durante a infância brincamos... E muito. Mas 

sempre temos aquela brincadeira que olhamos e falamos; “Nossa, 

eu brinquei muito disso...”, normalmente é aquela que tem uma 

história simples por trás, mas ficou tão complexa para você e a 

pessoa que jogou pela primeira vez. 

    É engraçado como pequenas coisas gravam grandes 

momentos que na hora não imaginamos a quantidades de histórias 

que vamos contar para nossos filhos, alunos, primos o que seja..., 

mas sempre vai ter uma boa história. 

    A minha história é simples como as outras, tudo começou 

quando fiquei morando com minha avó durante seis meses, ela 

mora em Campo Grande, e nós sempre íamos no centro de Campo 

Grande para comprar diversas coisas.  

    Sempre fui uma menina muito falante e agitada, e nós 

tínhamos que pegar as vans, tinha dia que minha avó estava muito 

cansada e eu muito animada, então ela olhou um fusca passando e 

disse; “Stella vamos brincar de fusca, fusca vale um ponto e kombi 

vale cinco, mas não vale kombi branca”. 

    Eu animada topei na mesma hora, claro que ganhei naquele 

dia, pois minha avó cochilava enquanto eu brincava e ganhava e 

era pequena para perceber. Então até hoje nos brincamos e 

contamos histórias dos dias que perdíamos e ganhávamos. Mas no 

final eu não ganhei apenas partidas, ganhei memórias 

inesquecíveis. 

 

Stella Abreu 

 

  



Soltando pipa 

  

Eu solto pipa desde quando tinha 5 anos, era a brincadeira 

que mais gostava, pois muitas pessoas brincavam ao mesmo tempo 

colorindo o céu.  

Geralmente, eu soltava pipa com meus amigos e brincávamos 

de `cruzinha` que basicamente cada um ficava de uma rua soltando 

e um cortava o outro. 

Soltava pipa também no quintal da minha casa e muitas vezes 

eu me estressava, pois no terreno ao lado havia muitas árvores e 

com isso, às vezes, perdia o controle da pipa que acabava 

prendendo nos galhos da árvore e eu ficava irritado. 

Sempre gostei de fazer minha própria pipa e não comprar, 

pois assim eu poderia escolher o formato que eu queria, a cor, e 

muito mais. 

Meu pai que me ensinou escolher a linha mais potente, fazer 

a melhor pipa e rabiola. E ele brincava comigo sempre que podia. 

 

Thiago Coviello 

 





 
 

 

 



As amigas 

 Acho que todos nós temos amigos, ou já tivemos, eu tenho 

três amigas íntimas que posso contar com elas! Tem a Júlia 

Langkammer, minha filha, uma menina a qual eu me preocupo 

bastante e sei que é recíproco, a Júlia me fez ver que amizade não 

é algo que tem que ser falado toda hora ou estar a mostra, uma 

amizade verdadeira está nos mínimos detalhes. Quando ela é de 

verdade você sente que mesmo longe pode confiar na pessoa, são 

nesses pequenos detalhes que eu a amo muito. 

 Também tem a Júlia Siston, ela diferente da Júlia. É mais 

aberta, mais extrovertida, e, muitas vezes, pensamos a mesma 

coisa e no meio da sala ficamos nos encarando e rindo. Siston é 

uma amiga CDF, ela me ajuda muito com a matéria e também a 

ajudo, nossa amizade é recíproca. A Júlia é um pouco doidinha, 

mas eu a amo muito. 

 E por último vem a Juliana, com a Ju eu aprendi muitas coisas 

e ela das três é o meu braço direito, pois me entende (gostamos de 

dizer que compartilhamos o mesmo neurônio). Ela é direta, sincera 

e por ser assim, as pessoas pensam que é grossa, mas ela tem 

uma delicadeza muito grande, demonstra carinho de formas 

diferente (quando ela quer mesmo), mas tudo isso foi o que me fez 

amá-la. 

 E nós três juntas e mais a Lara formamos um grupo chamado 

“mate um homem”, rompompom. 

 

Ana Clara de Souza 

  



Meu amigo 

 

      As amizades são sempre muito importantes para a vida e 

todos temos amigos que nos ajudam em todos os momentos e são 

pessoas que podemos confiar em qualquer circunstância. 

     Tem um amigo que conheço já há um ano e meio, o nome 

dele é Pedro, somos muitos amigos e temos coisas parecidas e 

diferentes. Nós gostamos de futebol, mas torcemos para times 

diferentes. 

     Quando estamos em algum lugar, nós gostamos de falar de 

futebol e jogar videogame, além de muitas outras coisas. Ele é 

muito importante, pois é um grande amigo. 

    

Davi Ferreira 

  



Minha melhor amiga 
 
             Cada vez mais nos dias de hoje é difícil manter amizades 
puras e verdadeiras. Amizade deveria ser sinônimo de 
companheirismo e fidelidade e, hoje, são poucos aqueles que 
podem se orgulhar de dizer que têm a vida rodeada de amigos e 
pessoas que lhes querem bem. Vou falar sobre uma amiga muito 
querida para mim, o nome dela é Lara e ela tem 14 anos.  
 Nos conhecemos de um jeito bem engraçado, a propósito ela 
era da minha turma do 7° ano, mas não nos falávamos muito. 
Porém nesse ano ela teve uns problemas e nisso, infelizmente, 
repetiu de ano. Então, no outro ano, eu fui para o 8° ano e ela 
continuou no 7° ano, mas isso não nos afastou, na verdade, nos 
aproximou mais ainda. 
           E assim começou a minha amizade com a Lara, e ainda 
somos muito amigas. Bom, na verdade ela é minha melhor amiga, 
como uma irmã. Quando estamos juntas gostamos de botar o papo 
em dia, contar as novidades, curtir a vida, ver filmes, séries etc. Já 
passamos por muitas coisas juntas e sei que se eu precisar ela vai 
me ajudar, e eu também irei ajuda-la no que for preciso. Então, 
essa é uma das minhas melhores amigas, a amo muito. 
           E eu entendi que quando a pessoa é sua amiga mesmo, ela 
sempre vai te ajudar, arrumar um tempo para você e estar ali do 
seu lado nos piores momentos.  
 
Júlia Langkammer de Oliveira 

 

 

 

 

 

  



Minhas amigas 

 

  Eu e minha melhor amiga, Juliana, nos conhecemos na 

escola, no começo não éramos muito próximas, mas depois 

viramos amigas. Nós havíamos nos distanciado, porém, em 2018, 

fomos em um retiro da igreja e voltamos a nos falar, ela é uma das 

pessoas mais importantes da minha vida. 

       Conheci a Ana Clara em 2016 quando entrou na minha 

sala, minha primeira reação ao vê-la foi de que ela não tinha minha 

idade, pois aparenta ser muito mais velha que eu e que ela seria 

muito doida, brigamos bastante, mas a amizade verdadeira é 

quando podemos brigar e continuar nos amando. 

       Queria deixar a minha melhor amiga pra sempre por 

último, a minha mãe, ela está nos momentos ruins ou nos bons, 

sempre me apoiando, conversamos muito, gosto quando fazemos 

piadas ao olhar para uma coisa qualquer, quando vamos comprar 

coisas juntas e o mais importante gosto muito da companhia dela. 

 

Júlia Siston 

 

  



Minha amiga Ana 

 

     Tantas pessoas para falar, mas eu decidi falar sobre a 

Ana Clara. Nos conhecemos na escola, quando fui para o turno 

da tarde e confesso que não queria ir. Eu estava muito relutante 

para me enturmar, porque na minha cabeça em duas semanas eu 

mudaria de turno novamente.  

     A minha amiga Ana é uma pessoa que me respeita 

acima de tudo, faz bem só de estar ao meu lado, me dá espaço 

quando preciso e me segura quando estou caindo. Em pouco 

tempo eu criei uma conexão de outro mundo com ela. Nos 

entendemos só no olhar, falamos as mesmas coisas ao mesmo 

tempo sem combinar, cantamos as mesmas músicas sem ensaiar 

e mesmo assim somos tão diferentes em alguns aspectos.  

     A coisa que mais gostamos de fazer quando estamos 

juntas é conversar e cantar. Somos como uma dupla sertaneja, 

ela toca/faz segunda voz e eu canto. As nossas conversas vão de 

um extremo ao outro e eu não me vejo sem essa garota.  

      Eu acredito que Deus não une pessoas e sim 

propósitos. E tenho certeza que a Ana é um propósito na minha 

vida, e que eu sou na dela.  

  

 

 Juliana Assis Bonfante 

 

  



Amigos 

 Amizades é muito bom tê-las para desabafar, compartilhar 

alegrias e tristezas, amigos são ótimos, mas hoje irei falar 

especialmente de duas amizades muito especiais; Pedro e Thainá. 

 Eles são ótimos amigos, os conheci na escola, na primeira 

semana de aula, fazíamos muitas coisas juntos, os trabalhos 

escolares em grupo, criamos apelidos para os professores (eu sei 

que é errado, mas é legal). Nós somos bem unidos, estudamos 

juntos várias vezes e nos demos mal em provas juntos, também, 

uma boa parte das vezes. Mas nem tudo são flores, brigamos muito 

, discutíamos por qualquer coisa, seja por matéria, seja por 

professor ou até um lápis jogado no chão, inclusive eu e Thainá 

ficamos sem nos falar recentemente(foi ela que brigou comigo, mas 

até hoje não sei o motivo),mas nós voltamos, brigamos para fazer 

trabalhos escolares etc. Mas o que seria do ser humano sem 

discussão. 

 Porém entre idas e vindas estamos com nossa amizade até 

hoje, é muito bom ser amigo deles, mesmo sendo pessoas difíceis, 

mas do que seria a nossa vida sem a dificuldade. 

 

Júlio Cesar Salles Ferreira 

  



Meus companheiros de jogo 

 

 Eu, Augusto e o Nicolas temos uma amizade muito boa e 

verdadeira, onde ninguém guarda nenhum segredo um do outro, o 

que nós mais fazemos e gostamos é de jogar futebol. 

 Nós vamos participar de um campeonato de futebol de 3 

pessoas contra 3 pessoas, antes de começar a primeira partida os 

nossos adversários começaram a zoar, mas isso não nos abalou, 

então ganhamos deles e fomos para final. Algumas horas antes da 

grande final fizemos uma reunião para falar o que aconteceu no 

nosso dia e eu falei: 

      -Rapaziada, independente do resultado de hoje a gente vai 

sempre apoiar um ao outro. 

       -Lógico!! 

       -Independente do que eles falarem só a gente sabe o que 

cada um passou aqui e a verdade de cada um, então bora para a 

partida!!! 

       -Vamos!!!! 

       E eu, Augusto e o Nicolas conseguimos ganhar o campeonato, 

e todo mundo destacou a nossa união dentro e fora de campo 

sempre ajudando um ao outro, esses tipos de amizades que são as 

verdadeiras. 

 

Pedro Henrique Oliveira Graziadio 

  



Amizade entre irmãos 

 

    Escolhi o meu irmão para falar, porque ele é meu melhor 

amigo. Eu tinha 5 anos quando Miguel nasceu. Nós fomos 

crescendo e ficando amigos. 

   Como todos os irmãos, discutimos, mas brincamos e 

cuidamos um do outro. Gostamos de jogar juntos videogame, andar 

de bicicleta, desenhar, ver filmes e outras coisas. 

    A amizade do Miguel é especial não só porque ele é meu 

irmão, é, também, porque ele se importa comigo e gostamos de 

estar juntos nos melhores e nos piores momentos. 

 

Rebeca Rodrigues Penna 

   

  



Melhores amigos 

 

 Eu tenho dois melhores amigos e os conheci bem novinho. O 

primeiro é meu primo Lucas, que mora no andar de cima da minha 

antiga casa, e por incrível que pareça além de morarmos perto a 

diferença de idade entre mim e ele são de apenas 4 dias. 

 E o outro segundo melhor amigo, o Matheus, conheci na 

escola com 2 anos de idade. Eu, Lucas e Matheus estudávamos 

juntos em uma pequena escola que havia no nosso condomínio. 

Isso fez com que nossa amizade ficasse cada vez mais forte saindo 

para ir jogar bola, soltar pipa etc. 

 Hoje temos 14 anos de idade e mais de 12 de amizade e 

muita história para contar em festas, dias de aula, brincadeiras e 

principalmente das nossas viagens que foram as melhores.  

 Nossa amizade vem ficando cada vez mais forte, pois 

estamos ficando mais “velhos”, então podemos sair mais vezes 

para mais lugares como festas e ir pra pista de skate que é uma 

coisa que amamos fazer. 

 

Thiago da S. Coviello  

 





 
 

 

 

 



Família 

  

 O momento que mais me marcou com minha família foi 

quando meus pais se reconciliaram, em 12/10/2015! 

 Esse foi o melhor dia da minha vida, pois eu creio que pra 

toda criança ver os pais juntos é algo muito bom e importante, eu 

tive e tenho a oportunidade de ter meus pais juntos novamente. O 

que eu tenho, muitas crianças não tem e sou muito grata a Deus 

por ter dado minha família de volta. 

 Eu lembro que quando meu pai voltou pra casa eu e minha 

irmã festejamos, pois era nosso sonho ter nossos pais de volta. 

Meu pai nessa época já estava na igreja, eu e minha irmã íamos 

com ele. Quando meu pai voltou, minha mãe tomou a decisão de 

aceitar Jesus também, pois ela viu a mudança dele e desejava essa 

mudança pra ela também. 

 Com a volta dos meus pais minha família era a mesma de 

antigamente. Até 3 meses atrás éramos quatro, mas hoje em dia 

somos cinco, pois ganhamos mais um membro, meu sobrinho. 

 Esse também foi um momento muito importante na minha 

família, pois estamos expandindo, tudo graças a Deus! 

 

Ana Clara dos Santos 

 

 

  



Maracanã com meus pais 

        

Um encontro marcante em família ocorreu esse ano, foi um dia em 

que fui com minha família assistir no Maracanã a final entre 

Flamengo e Vasco. 

      Foi um dia marcante, pois o Flamengo ganhou do Vasco e foi 

campeão. Comemoramos juntos o título, como somos todos 

flamenguistas foi um dia muito bom. 

      Além de tudo fomos de última hora para o jogo e valeu a pena, 

foi um dia muito especial, pois comemorar um título do Flamengo 

em família não existe coisa melhor do que isso. 

 

 

Davi Ferreira 

  



O nascimento da minha irmã 

 

   Eu não tenho uma história específica sobre minha família, 

então falarei sobre uma época .Eu tinha meus 6 anos quando 

aconteceu o que  não queria, minha mãe havia ficado grávida, e ela 

e meu pai haviam ficado muito feliz, mas eu não, eu por ser uma 

criança pensava que meus pais iriam me abandonar e cuidariam 

apenas do bebê que estava por vir.  

       No dia em que minha futura irmã iria nascer, eu teria que ir 

para o colégio, eu fiz um escândalo para não ir, tentei de todas as 

formas, mas acabei indo. Depois do péssimo dia que tive, fui ao 

hospital que a minha irmã iria nascer, apenas nesse dia fiquei feliz, 

pelo meus pais claro, após a minha irmã nascer eu parei de falar 

com minha mãe, fazendo assim ela ficar muito nervosa e não poder 

dar leite pra minha irmã. 

       Mas depois disso tudo acontecer voltei a falar com minha 

mãe e percebi o que eu estava perdendo, a minha irmã que era 

muito fofa.   

 

Júlia Siston 

 

  



A grande viagem 

 

 Família dá muitos problemas, mas é muito bom ter e saber 

que sempre está do nosso lado quando precisamos. 

 Hoje, irei contar sobre uma viagem muito boa que fiz junto 

com minha mãe, avó, tia, tio, primos e padrasto. Foi uma grande 

viagem, ficamos 15 dias em Arraial do Cabo, estou comentando 

porque foi uma viagem especial, pois brincamos, rimos, fomos 

muito à praia, passeamos à noite (apesar de ser meio deserto). Foi 

uma das melhores viagens, sem brigas e sem emoções. Mas 

tivemos que voltar antes do tempo estimado, pois todos, no final de 

viagem, passamos muito mal (uma virose geral). 

 É muito bom viajar, principalmente ao lado da família que 

apesar das brigas, a família é uma das coisas mais importantes que 

se tem na vida, pois quando temos problemas, a família está do 

nosso lado. 

 

Júlio Cesar Salles Ferreira  

 

  



Minha festa de aniversário 

 

  Na minha festa de 8 anos, estavam todos os meus familiares, 

eu fiquei muito feliz, pois a minha família é muito grande e é difícil 

ficar todo mundo junto. 

     A festa foi em um sítio muito grande e a gente estava fazendo 

várias brincadeiras com minha família e com meus amigos, todos 

rindo e se divertindo. Ela foi tão divertida que ninguém queria sair 

de lá, eu ganhei muitos presentes minha família estava feliz, meus 

amigos alegres, não faltava mais nada, a comida estava muito boa 

também, sem deixar de lembrar da piscina que tinha lá, quase todos 

entraram. 

  Essa festa não foi marcante só para mim, mas para a família 

toda, pois ali foi o último lugar que minha tia Cineia esteve e a 

última reunião onde todos estavam. Hoje em dia a gente se reuni, 

mas sempre vai uma metade ou outra. 

     Eu voltaria no tempo para estar nessa festa tão boa, aposto que 

muita gente voltaria, esse foi a minha memória da família completa 

reunida e umas das mais legais que eu possa ter, ainda mais com 

um dia lindo daquele e tantas outras coisas que não dá nem pra 

contar aqui. 

 

Pedro Henrique Oliveira Graziadio 

  



Memória do meu aniversário 

 

    No meu aniversário de 16 anos, tive uma festa linda da Capitã 

Marvel e minha família veio para comemorar junto. Foi no feriado, 

deu para as pessoas virem. Eu tirei muitas fotos na mesa com 

minha família.  

 Depois eu, meus primos e meu irmão estouramos dois balões 

cheios de doces e ficamos jogando uno e comendo, enquanto os 

adultos ficaram conversando e comendo. 

 Na hora de cantar parabéns, minha família cantou uma 

música especial para mim, que é tradição nos aniversários. É 

assim: “Você é uma Penna especial, não existe uma outra igual, é 

caladona, mas é legal". Gostei de ver todos comemorando comigo. 

 

Rebeca R Penna 

  

 

  



Férias com a família 

 

 Nas minhas férias em julho de 2018, eu e minha família fomos 

viajar para o sul, em foz do Iguaçu. Foi muito legal, pois era um 

lugar diferente e frio, lá fomos a parques com trilhas que levavam 

em outros parques como o das aves, o meu preferido.  

 Visitamos a maior usina hidrelétrica do Brasil, a Itaipu 

Binacional, localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o 

Paraguai. Mas de todos os passeios que fizemos, o que eu 

realmente mais gostei foi visitar as Cataratas do Iguaçu, uma das 

maiores cachoeiras do mundo. Elas são grandes e diversificadas 

tanto do lado da Argentina quanto do Brasil. Também fomos fazer 

compras no Paraguai, onde comprei meu PS4. 

 O bom mesmo desta viagem foi poder estar com minha 

família unida em um momento de lazer.  

 

Thiago Coviello 

  





 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Situações engraçadas 

 

 Estávamos no recreio, lembrando das coisas que 

aconteceram esse ano no colégio. Uma das mais engraçadas e 

marcante foi quando estávamos na aula da professora Adriana, 

copiando do quadro, quando a Ana Clara contou uma piada para 

Juliana e ela teve uma crise de risos durante trinta minutos. 

 Após esse acontecimento os alunos não conseguiram voltar 

ao foco principal, que era copiar a matéria, pois todos nós 

começamos a rir juntos, inclusive a professora. 

 Com essa lembrança, começamos a rir muito alto no recreio, 

ninguém entendeu nada.  Logo após isso tivemos outra lembrança 

que aconteceu na aula de educação física, a Ana Clara estava 

jogando basquete com os meninos enquanto a Siston, Langkammer 

e Juliana estavam brincando de amarelinha africana.  

 A Ana foi lançar a bola na cesta que bateu na tabela e acertou 

a cabeça da Langkammer, a mesma levantou e começou a correr 

atrás da Ana, e nisso a Juliana e a Júlia Siston também foram atrás 

da Ana, e todas acabaram caindo no chão e rimos muito. 

 

Ana Clara 

Juliana 

Julia Siston 

Júlia Langkammer 

A grande escolha 

 



 A escolha de um paraninfo é algo muito importante para a 

turma de 9º ano. Houve mais de cinco votações para decidir, pois 

nunca conseguíamos entrar em um acordo, até que tivemos a ideia 

de realizar uma votação democrática. 

 Depois de contarmos os votos 3 vezes, chegamos a uma 

conclusão, o Glauco foi eleito com 5 votos contra 4 do Sidnei e 2 da 

Adriana. Alguns alunos não ficaram felizes com o resultado, o que 

nos fez pensar "Por que ele é especial ao ponto de ser nosso 

paraninfo?" Os que votaram nele deram argumentos e todos os 

outros concordaram com a opção. 

 Glauco é um professor especial, pois é uma referência para 

todos nós, com suas palavras nos impulsionam para ir mais longe 

para atingir nossos sonhos e conquistar metas. Esses e tantos 

motivos foram fatores para escolhermos como paraninfo. 

 

Rebeca, Gabriel, Stella, Júlio 

  

  



O jogo de futebol 

 

 A memória que nós, eu (Thiago), Davi e Pedro, temos é do dia 

10/07/19, no qual estávamos tendo um dia tranquilo como os 

outros, até que no final do dia, os garotos do ensino médio 

chamaram para jogar futebol com eles. 

 Esse jogo foi marcante, pois mesmo estando em menor 

número, nós não ficamos separados, fomos firmes e fortes para 

cima deles no futebol. Apesar deles serem maiores e mais forte, 

nós não recuamos e conseguimos marcar um gol logo no início. Eu 

fiquei no gol, Davi e o Pedro no ataque. 

 Nós ficamos cansados e acabamos tomando um gol de 

virada, porém usando o pouco de força que nos restava, 

conseguimos fazer um ataque e o Pedro fez outro gol (de empate). 

No último giro do relógio, Davi sofreu uma falta e conseguiu marcar 

o terceiro gol e assim vencemos o jogo.  

Thiago, Pedro, Davi   

 

  

 


