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Lucas Gabriel do Nascimento

 A vida é feita de histórias para contar. Pode ser de mentirinha, um conto de 
fadas ou até de assombrar. Histórias para inglês ver, histórias para boi dormir, 

histórias de ninar. Nem sempre de amor... Mas, se ficou na memória, ponto 
para a história! Há uma delicinha contida no aumentamento de um ponto. Às 

vezes faltam ideias para desenrolar o novelo de uma história, mas motivos 
nunca! Motivo é o vento no catavento, a água na roda d�água, o mote para a 

palavra. Qualquer maneira de contar vale a pena! 

Maíra de Ávila e Marco Aurélio Querubim (Trecho Espetáculo Escutatória - EMCANTAR)

Perceber o quanto a literatura está presente no cotidiano foi o primeiro passo 
para uma reaproximação mais amigável das crianças e dos adolescentes 
participantes do projeto Ideias Incontidas ano II com a literatura. Afinal, contar 
histórias, causos ou mexericos numa roda de amigos - sonhar, fabular, 
imaginar - são ações comuns a todos os seres produtores de cultura. 

Por isso, antes de iniciar as atividades de leitura e escrita nas oficinas foram 
realizadas rodas de conversa sobre fatos corriqueiros da escola e do bairro, 
sonhos e expectativas diversas dos meninos e meninas. Foram nessas 
conversas que descobrimos o sonho do Jefferson de conhecer Los Angeles e 
do Matheus de ser um arqueólogo. Também discutimos os problemas 
vivenciados por uma turma na escola e contamos histórias de assombração 
para espantar os medos. Tudo isso não poderia vir a ser boas histórias?!

Para estimular que os participantes também se descobrissem capazes de criar 
suas próprias histórias, nas oficinas eles tiveram acesso a obras literárias por 
meio de rodas de leitura e contação de histórias, de brincadeiras e 
intervenções cênicas; e do contato com a escritora e professora Cleusa 
Bernardes que mostrou o quanto poderia ser divertido e fácil brincar com as 
palavras, por meio de acrósticos, anagramas e lipogramas.

Assim, alguns participantes se descobriram escritores e narradores, outros 
ilustradores e revisores. Independente do papel que desempenharam nessa 
experiência, todos se desafiaram a descobrir seus potenciais para contribuir 
com a criação de uma obra coletiva, num processo não só de formação 
artística, mas de transformação de potências em competências para a vida e 
do desenvolvimento de habilidades diversificadas, talvez inimaginadas.

Ana Lopez 
Artista-educadora do projeto
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Uberlândia, 21 de agosto de 2012.

Querido e respeitado leitor,

Quero que você saiba que este livro foi feito de ideias que não cabem na 
cabeça (bem, na minha cabeça). 

Você fará uma viagem cheia de novos conhecimentos por este livro, por isso 
passe estas páginas e conheça estas ideias, dando continuação com as suas. 
Antes tenho o prazer de dizer qual a base deste livro: a poesia, a arte de 
brincar com as palavras e desafiar o vocabulário com as palavras mais bem 
montadas do mundo! 

Aqui quem toma conta é a criatividade...

Deixe seu cérebro suculento de curiosidade, vire as páginas!

Davi Cotrin Ferreira
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Deixa eu contar uma história?
Karen Vitória de Oliveira Couto

Bruna Salvina Lacerda Rodrigues
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O REINO DE TUTANKHAMON
Uma história do tipo Indiana Jones

PJ 
Apelido que ganhou do melhor amigo Willian, 
pois não gostava do nome dado pela mãe: 
Picasso Joel Lemos Arantes
Ele é o herói da história, vocês vão ver!
14 anos
Cabelos castanhos
Olhos pretos
Nariz empinado
Bastante magrelo
Pensamento rápido
Capanga do lado
Apaixonado... pela Estela 

Personagens

Estela
15 anos
Morena
Olhos puxados
Covinhas nas bochechas
Tímida e sensível, sempre chorava quando via 
alguma briga na sala
O amor de PJ
PJ, o amor dela
Claro que é a mocinha da história

Ana Beatriz Delfino de Melo

Luis Felipe Elias Pereira

16

Willian 
14 anos
Adorava história de arqueologia
Um pouco alto
Cabelos castanhos
Olhos claros
Pinta perto da boca
Amigo do PJ 
Sabia do amor dele pela Estela

Isadora
Amiga de Estela
14 anos
Olhos pretos
Moreninha e baixinha
Muito magrinha
Apaixonada pelo Willian
Adorava seguir o Willian
Odiava quando Zoim xingava Willian

Maxuel Mendes Santos

Marcelo Andrey Nogueira Lopes

Marcelo Andrey Nogueira Lopes

Zoim 
16 anos
Muito alto
Está sempre de bico 
E cara de malvado
Aluno repetente
Matador de aula e bagunceiro
Também apaixonado pela Estela
O terror na vida de PJ
Adivinha então o papel dele na história!
O VILÃO que também pode ser chamado de 
anti-herói da história.

Essa história se passa em dois espaços
Na Escola Darlene Vandir Silva
No Reino de Tutankhamon
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Capítulo 1
A história começa aqui
PJ e o Willian entraram no banheiro que ficava do lado da quadra e estava 
sempre trancado. Nenhum aluno entrava lá, mas PJ tinha que se esconder do 
Zoim. Lá era o único lugar que o Zoim não entrava. 

PJ estava aliviado, mas Zoim ficou com medo de ser zoado de medroso e 
entrou lá também. 

Estela ficou preocupada com PJ, chamou sua amiga Isadora e elas entraram 
naquele lugar nojento para saber o que estava acontecendo. 

Zoim tentou pegar PJ, mas reparou que ele e os amigos não tiravam os olhos 
de um portal bem no centro do banheiro.

De repente eles foram empurrados para dentro do portal e nem viram por 
quem. Depois do portal eles encontraram uma escada muito grande e que 
não dava para lugar nenhum. 

Gritaram bastante, mas um barulho de porta muito alto fez com que eles 
parassem de gritar. 

Eles correram para voltar, mas era tarde, no lugar do portal tinha uma 
parede imensa.

Ana Beatriz Delfino de Melo
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Capítulo 2
Por que eles se meteram nessa enrascada?
Estela começou a chorar quando viu que o portal se fechou. 
Ela ficou desesperada e começou a gritar.
� Socorro, socorro, socorro, me ajude! Tem alguém aí?

Willian respondeu:
� É claro que não.

Zoim começou a fazer graça, imitou um fantasma e passou um susto na Isadora.
� Para de fazer isso! 

Zoim falou para o PJ:
� Seu medroso! Nós estamos aqui por sua culpa! Tive que entrar aqui para te pegar. 
Seu molenga de uma figa!

� Minha culpa nada! A culpa é sua. Eu entrei para me esconder de você!
Disse o PJ.

Pela primeira vez, Willian concordou com Zoim. 
� O Zoim dessa vez está certo. Se você não tivesse a ideia idiota de esconder aqui, 
eu já estava lá na sala. Mas como tu é burro, heim!

PJ tentou se defender, mas a Isadora disse:
� PJ foi sua culpa, foi você que inventou de entrar aqui.

� Eu concordo com todos. Estela disse.

Resultado:
Zoim culpa PJ 
PJ culpa Zoim
Willian culpa PJ
Isadora culpa PJ
Estela culpa PJ
4 contra 1= PJ é o culpado de tudo.

Ele precisava fazer alguma coisa para mudar esse quadro.
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Capítulo 3
Voltando à história
PJ procura uma saída e chama todos; eles andam por muitas escadas até que 
chegam a um lugar cheio de fumaça mágica. PJ encontra uma menina muito bonita. 

Eles ficam curiosos e perguntam várias coisas para ela

???
Ela responde:

Flor
14 anos
Cabelo escuro
Olhos claros e puxados
Nariz empinado
Branquinha e baixinha
Flor viu PJ e se apaixonou por ele
Estela percebeu que Flor tem um desejo: sair daquele lugar

Flor disse:
� Me ajudem a sair desse lugar.

Willian respondeu:
� Também queremos sair daqui.

Isadora diz: 
� Mas como?

PJ:
� Eu tenho uma ideia! Nós podemos nos separar para procurar a saída.

Eles começam a caminhar. Flor não parava de olhar e puxar palavras com PJ.
Estela percebe que a Flor se apaixonou por PJ. Ela fica com muita raiva e com ciúmes, 
por isso fica do lado dele o tempo todo.

20

PJ percebe que a Estela ficou com ciúmes. Ele se lembra de todas as vezes que estava 
paquerando e ela nem dava bola. Aí começou a fingir que gostava da Flor para a 
Estela ficar com mais ciúmes.

Zoim percebe que Estela está com ciúmes do PJ e começa a inventar mentiras para 
Estela:
� Ele nem gostava tanto assim de você, ele já se apaixonou por outra. Deixa pra lá, 
eu gosto muito de você.

Ela pergunta:
� Como amigo ou como...

� Não, esquece, o mais importante agora é nós acharmos a saída. Responde Zoim.

Estela acha que Zoim pode ser uma pessoal legal. 

PJ vê os dois conversando e fica com medo de perder a Estela.
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Flor viu PJ e se apaixonou por ele
Estela percebeu que Flor tem um desejo: sair daquele lugar

Flor disse:
� Me ajudem a sair desse lugar.

Willian respondeu:
� Também queremos sair daqui.

Isadora diz: 
� Mas como?

PJ:
� Eu tenho uma ideia! Nós podemos nos separar para procurar a saída.

Eles começam a caminhar. Flor não parava de olhar e puxar palavras com PJ.
Estela percebe que a Flor se apaixonou por PJ. Ela fica com muita raiva e com ciúmes, 
por isso fica do lado dele o tempo todo.
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PJ percebe que a Estela ficou com ciúmes. Ele se lembra de todas as vezes que estava 
paquerando e ela nem dava bola. Aí começou a fingir que gostava da Flor para a 
Estela ficar com mais ciúmes.

Zoim percebe que Estela está com ciúmes do PJ e começa a inventar mentiras para 
Estela:
� Ele nem gostava tanto assim de você, ele já se apaixonou por outra. Deixa pra lá, 
eu gosto muito de você.

Ela pergunta:
� Como amigo ou como...

� Não, esquece, o mais importante agora é nós acharmos a saída. Responde Zoim.

Estela acha que Zoim pode ser uma pessoal legal. 

PJ vê os dois conversando e fica com medo de perder a Estela.
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Capítulo 4 
Procurando uma saída
Flor fala para os meninos que certa vez viu um lugar muito bonito, parecia ser um 
castelo, mas não foi lá porque no caminho encontrou uma múmia e saiu 
correndo de medo.

Estela, para implicar Flor, diz:
� Deixa de inventar, menina doida. Múmia não existe!

Flor responde:
� Eu não sou mentirosa. Eu tenho prova.

Estela fala:
� Então mostra.

E então Flor responde: 
� Depois disso eu nunca mais encontrei aquele lugar.

Estela e Isadora cochicham:
� Ela está mesmo mentindo.

A turma anda por horas. 
Escada 
 Escada
  Escada
   Escada
    E mais escada
     E mais, e mais e muito mais escada...

Eles já estavam cansados e com fome. Eram escadas de todas as cores e nada do 
castelo. Eles sentaram desanimados.

De repente todos começaram a falar ao mesmo tempo:

� Culpa desse moleque medroso! Zoim.

� Não é hora de brigar! Isadora.

� Estou com fome gente! Estela.
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� E esse calor?! Aqui é muito quente! Willian

� Bem que podia ter um vento! PJ

� Você me chamou menino? Alguém fala baixinho com PJ.

� Gente, alguém ouviu isso? PJ

� Não, ouviu o quê?  Disse Flor.

� Alguém falou comigo. PJ

� Já está delirando. Disse Zoim.

� Você não está delirando, menino. Eu sou o vento. O que você deseja? Eu conheço 
todos os caminhos desse lugar.

� Nós queremos sair desse lugar.

� PJ, com quem você está falando? Perguntou Estela.

Ele nem responde, está prestando atenção na resposta do vento.

� Para sair desse lugar vocês têm que falar com o Tutankhamon.

� Quem é esse tal de Tutimon? E onde ele fica?

� Que Tutimon?! É Tutankhamon. E ele é o rei que comanda tudo. Mas cuidado, ele 
não é muito bonzinho.

� Como eu encontro esse Tutankhamon?

� É só repetir o que eu falo: 
FAXINDUMBALA, FUNCHABIXINA, FAGUNBALA-KUNBA

E o PJ foi repetindo:   
� FAXINDUMBALA, FUNCHABIXINA, FAGUNBALA-KUNBA
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Eles chegam no reino
Eles encontram o rei

Rei Tutankhamon
15 anos
Casado desde os 10 anos com Ankhesenamon
Adorava o Deus do Sol
Ele era moreno e tinha uma coroa enorme
Também tinha um cajado, mas cajado é coisa 
de velho
Ele pintava os olhos de preto 

Eles chegam ao reino de Tutankhamon, os 
soldados avisam ao rei que tem visita.

E o rei diz:
� Quem?!

O soldado responde:
� Um bando de jovens querendo achar o 
portal para sair do seu reino.

O rei diz:
� Só deixo eles entrarem se eles acharem 
meu cajado!

O soldado avisa aos meninos:
� Que o rei só vai deixar os meninos 
entrarem se eles acharem o seu cajado.

PJ responde:
� Gente vamos achar o cajado do rei, para 
nós sairmos ...

Eles vão à procura do cajado do rei...

Matheus Mendes Santos

Ana Beatriz Delfino de Melo
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Davi Cotrin Ferreira

� Biri bop bop biri. Vocês querem o cajado do rei Tutankhamon.

� Como você sabe?

� Consigo ler os pensamentos de vocês.

Willian responde:
� Então nos ajude a achar o cajado do rei.

Capítulo 6
À procura do cajado
Eles andam e andam e nada do cajado. De repente PJ escutou o vento dizendo 
para eles irem até a montanha mais próxima dali. Eles caminharam e chegaram 
até o pé da montanha. Lá encontraram uma menina chamada Bianca. 

Bianca 
14 anos
Cabelo escuro
Tinha só um olho
Ela era vermelho
E falava duas vezes: uma na língua etérica e outra na língua de menino
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� Balukitukituki balakotako. Vocês precisam chegar no topo da montanha, 
pegar carona na nuvem e encontrar o cajado no Sol. Lá existem vários iguais, 
porém vocês têm que achar o certo. Vai ser o que todos concordarem.

Flor fala:
� Então vamos subir no topo da montanha para pegar carona na nuvem e 
achar o cajado.

� Rachi lá lá. Mas não vai ser fácil!

A montanha tinha muitas pedras, muitos obstáculos e era muito alta. No 
caminho, eles encontraram um animal muito esquisito, às vezes parecia um 
cachorro, mas não podia ser, pois ele andava com duas pernas e parecia que 
ele queria levá-los a algum lugar. Então eles seguiram o bicho.
O animal levou os meninos até um ônibus estragado, e todos pensaram em 
consertá-lo e começaram a por a mão na massa.

Carlos Daniel Martins da Silva

Depois que consertaram o ônibus descobriram que estava sem combustível e 
eles teriam que achá-lo. Então eles se dividiram e conseguiram um petróleo, 
tiraram de uma árvore com tronco verde e folhas marrons, quem contou da 
árvore foi o vento, que estava sempre acompanhando PJ.
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Os meninos chegaram no topo da montanha, mas todas as nuvens estavam 
ocupadas, com muita gente, pessoas abstratas.  As nuvens eram iguais a táxis. 
Demorou um pouquinho, mas eles conseguiram chegar no Sol.

No Sol eles viram vários cajados espalhados no chão e um cajado em uma 
torre gigante. Um raio de Sol contou para os meninos que eles tinham 2 
minutos e 5 segundos para subir na torre com uma luva e pegar o cajado.

Quando PJ segurou o cajado apareceram mais três torres, cada uma tinha mais 
um cajado. Eles tinham de adivinhar e concordar qual era o cajado certo.

Eles escolheram o cajado do meio que tinha o formato de uma cobra. Era 
cheio de listras pretas e vermelhas, igual fogo e ouro. Eles pegaram o cajado e 
saíram correndo para não serem derretidos pelo Sol.

Na saída do Sol não encontraram a nuvem. Então uma estrela cadente pegou 
os meninos sem eles perceberem. 

Maxuel Mendes Santos
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Capítulo 7
De volta à escola
Quando abriram os olhos e pararam de gritar, estavam diante do reino, 
começaram a correr para entregar o cajado ao rei; quando chegaram os soldados 
do rei não deixaram ninguém entrar, pois acharam que eles tinham roubado o 
seu cajado, os meninos começaram a correr e os soldados atrás deles.

 O rei, vendo lá de cima, disse aos soldados:
� Parem de correr atrás deles, eles vieram trazer o meu cajado de volta.

Os soldados pararam de correr imediatamente e levaram todos até o rei.

Quando eles entregaram o cajado ao rei, a cobra que estava no cajado ganhou 
vida, ela era muito grossa, as listras pretas se transformaram em rosa choque e as 
douradas ficaram brilhantes. Ela olhou para os meninos e eles viram que os olhos 
dela eram metade amarelos e metade vermelhos. 

Eles ficaram com muito medo, mas o rei disse:
� A cobra é inofensiva e é ela que vai levar vocês de volta para casa. Para vocês 
saírem daqui é só vocês olharem nos olhos dela.

Antes dos meninos olharem nos olhos da cobra, o Rei Tutankhamon agradeceu a 
todos.

Bruna Salvina Lacerda Rodrigues 
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Águida Glória Gonçalves Silva, Ana Beatriz Delfino de Melo, Brenda Carolina Costa das Dores, 
Bruna Salvina Lacerda Rodrigues, Carlos Alexandre Fernandes Faria, Carlos Daniel Martins da Silva, 

Davi Cotrin Ferreira, Ellen Cristina Ferreira do Nascimento, Felipe Augusto Dias, João Roberto 
Teixeira Santos Silva, Karen Vitória de Oliveira Couto, Kellen Aparecida Lobo de Sousa, Luis Felipe 
Elias Pereira, Lucas Couto Almeida, Lucas Lúcio Rodrigues da Silva, Lucas Gabriel do Nascimento, 

Marcelo Andrey Nogueira Lopes, Matheus Marlon Soares de Oliveira, Matheus Lemos Arantes, 
Maxsuel Mendes Santos, Meirisol Alves de Oliveira, Nathally Vitória Laureano Pereira, Ramon 

Henrique Alves Montalvão, Rhannya Stefany da Silva, Stefany Pereira de Freitas

Todos olharam para a cobra brilhante e quando abriram os olhos já estavam na 
sala de aula. Todos se olham e falam juntos:
� Temos de guardar esse segredo e nunca mais voltar lá.

Estela fica orgulhosa de PJ 
Willian volta a ser o melhor amigo de PJ 
Zoim fica amigo de PJ
Isadora se desculpa com PJ
Flor agradece PJ por ter tirado ela do Reino de Tutankhamon
Isso tudo = PJ amigos de todos

PJ + Estela = namoro
Zoim + Flor = namoro 
Willian + Isadora= namoro
Todos = felizes para sempre
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VIAGEM A LOSANGELYS
O meu sonho é viajar para Losangelys

mas o problema é que eu não sei falar inglês
A única coisa que eu sei dizer é

Uotis ior neimi

Mas se eu fosse para Losangelys eu levaria as pessoas mais importantes da 
minha vida

minha prima que eu mais amo da família, a Franciele
minha mãe, que é a pessoa mais, mais importante da minha vida

Jefferson Ferreira Tonellini

Lucas Gabriel do Nascimento
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O MENINO QUE ESTAVA SEM IDEIA
Um belo dia um menino precisava escrever uma história.
Mas ele estava com muito sono e sem ideia
e não conseguia pensar em nada para a história.
Então ele começou
a não escrever esta história.

Paulo César Fernandes

Ryan Crispin Stuart e Silva
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A RAINHA DO ABACAXI

João Roberto Teixeira Santos Silva
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Há muitos e muitos anos, no reino de Jericó, havia uma mulher que vendia 
abacaxi todos os dias no mercado. Os abacaxis que ela vendia eram os mais 
deliciosos do reino. Ela se chamava Vitória e vendia os abacaxis para ganhar 
dinheiro e sustentar sua família. 

Vitória era pobre e muito generosa, nunca fazia nada de errado. Ela era também 
muito bonita. Quando ia vender os abacaxis ela cobria o rosto porque sempre 
que mostrava o rosto, alguém se apaixonava por ela. 

Jericó era um rei muito mau, egoísta e guloso. Todas as manhãs o rei mandava 
um dos servos ir bem cedinho ao mercado para pegar os abacaxis mais doces e 
fazer  suco para toda a família real. 

O rei Jericó era casado com a rainha Leopoldina e tinhas dois filhos: a princesa 
Andreina e príncipe Pedro. Os seus filhos nunca podiam brincar fora do palácio, 
por isso eles viviam fugindo.

Uma manhã, o rei acordou com muita vontade de comer uma torta de abacaxi. 
Ele estava com tanta, tanta fome que era capaz de morrer se não comesse umas 
10 tortas de abacaxi. Gritou ao seu servo e pediu para ele buscar 10 abacaxis no 
mercado.

O príncipe Pedro escutou toda a conversa e preparou seu cavalo.  

(Não, foi a carroça! Não, foi carro, porque cavalo cansa! Não, já sei, foi uma 
limosine! Nessa época não existia carro não!)

Preparou seu cavalo e, quando o servo saiu, o príncipe seguiu escondido.

Chegando lá no mercado viu onde o servo comprava os abacaxis e decidiu ir lá 
comprar abacaxi para a sua fugidinha. Quando ele chegou perto da Vitória, 
tropeçou e tirou o lenço do rosto dela. Quando ele olhou para pedir desculpa, 
ele ficou bobo, paradinho que nem uma estátua. Ele se apaixonou e pediu ela 
em casamento.

Ela não sabia que era o príncipe e brigou com ele, mas ela também achou o 
rapaz muito bonito.

Ele pediu desculpas e foi embora. À noite ela ficou pensando nele antes de 
dormir.
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Mas ele não aceitou a resposta como não. No outro dia bem cedinho ele voltou 
ao mercado e chamou Vitória para fugir e ela aceitou.

Mas quando ele estava fazendo o pedido de casamento, a feiticeira que gostava 
do príncipe, resolveu amaldiçoar e transformar Vitória em um abacaxi.

O príncipe ficou triste e muito nervoso. E o único jeito de salvar seu amor, era 
voltar para o castelo e pedir para o mago, amigo do seu pai, fazer uma magia 
para Vitória voltar a ser aquela linda mulher.

Ele não queria voltar para o castelo, pois estava brigado com seu pai, mas não 
tinha outro jeito, ele voltou mesmo assim.

Chegando lá o mago conseguiu voltar ela ao normal de novo. 

A Vitória e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Vitória ficou 
conhecida naquele reino como a Rainha do Abacaxi.

Ana Paula Morais de Oliveira, Ana Vitória Barbosa da Silva, Antônio Victor da Silva, Clystian Fideles, 
Ivan Nascimento Ribeiro, João Vitor Rodrigues Canudo, Kaique de Jesus Rodrigues da Silva, 
Leonardo Peixoto Ramos, Maria Vitória Vasconcelos, Matheus Vasconcelos, Liliane Maria do 

Nascimento, Nicolle Alves Peixoto, Pablo Gabriel Oliveira Araújo, Victor Emanuel Sousa da Silva, 
Vitória Almeida Machado, Vitória Pereira Oliveira Silva

Anna Vitoria Soares Samora Silva
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O MENINO QUE MENTIA

Um dia um fazendeiro pediu para um menino 
ficar de olho nas suas ovelhas. O menino disse:
� Tudo bem!

O menino fez uma brincadeira assim. Os 
produtores estavam por perto o menino falou: 
� Um lobo. SOCORRO! SOCORRO! 

Todos os produtores foram correndo para ver o 
que era e o menino começou a gargalhar, então 
os produtores foram embora. No dia seguinte o 
menino repetiu a brincadeira.
� Um lobo. SOCORRO! SOCORRO! 

Os produtores caíram de novo e o menino 
começou a fazer palhaçada.

Até que um dia apareceu um lobo de verdade e 
ele saiu correndo e gritando:
� Um lobo. SOCORRO! SOCORRO!

Mas os produtores pensaram que o menino 
estava brincando de novo. Quando o pastor 
chegou suas ovelhas não estavam mais lá.

Moral: Ninguém acredita quando um mentiroso 
fala a verdade.

Matheus Gabriel Estuart e Silva

Matheus Marlon Soares de Oliveira

*Esse texto é uma paráfrase da fábula O Garoto Pastor e o Lobo de Esopo.
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PAIXÃO DE UMA ADOLESCENTE
Na adolescência tudo muda.

Geovana tem 14 anos e ficou com um menino que se chama Miguel. Ela se 
apaixonou por ele, mas ele não dava a mínima para ela, só que um dia ela 
cansou de correr atrás dele, mas lá no fundo ela ainda gostava dele.

Miguel não gostava de Geovana porque ele sabia que ela era muito romântica 
e ele só queria curtir a vida, não queria um relacionamento sério. 

Passado um tempo, ela começou a gostar de um menino que as suas amigas, 
Rafaela e Tályta, apresentaram. Ele se chamava Neusinho.

As amigas também começaram a namorar e todos os dias passavam na frente do 
Miguel. Ele ficava morrendo de ciúmes dela e pensava: Como eu perdi uma gata 
dessas!

Stefany Pereira de Freitas

Rafaella Francisca Carvalho Duarte

38

VIDA LOKA
Quando eu era criança, minha mãe morreu e minha família não ligava para mim, 
não dava amor e só me desprezava. Com o passar do tempo eu me revoltei com 
a vida e com todos a minha volta. Eu entrei na Vida Loka.

Eu fui crescendo e aprendendo com grupo da Vida Loka da minha rua. Fui me 
envolvendo cada vez mais, quando percebi eu já estava cantando o mais que eu 
podia, comendo chocolate de 2 em 2 minutos, andando para trás, saltando toda 
hora e outras loucuras.

Queria ser o patrão da quebrada, queria comandar a cidade. Entrei em vários 
conflitos para virar patrão. Mas um dia desses, tentando resolver esses conflitos, 
me apaixonei por uma menina que era a Zika. 

Nós começamos a nos ver e nos aproximamos. Vi que meu objetivo já não era o 
mesmo. O tempo foi passando e nos envolvemos cada vez mais, já não era mais 
só um lance, era amor. Decidimos por esse amor lutar, então que decidimos sair 
da Vida Loka, vida essa fácil de entrar, mas não tão fácil de sair. 

A sociedade já não nos via com bons olhos e sempre que tentávamos alguma 
coisa, uma oportunidade, um emprego, nós ainda tínhamos os nossos vícios, por 
mais que tentássemos, continuávamos precisando daquela Vida Loka.

Não podemos mudar o passado, mas podemos lutar sempre para construir um 
caminho melhor.

Foi aí que encontramos um grupo de apoio no qual vimos que não éramos os 
únicos a passar por essa situação, o tempo foi generoso conosco e conseguimos com 
apoio de pessoas e do nosso amor sair desta vida e construir um novo caminho.

Anna Vitoria Soares Samora Silva, Geovana Rodrigues Menezes,
Rafaella Francisca Carvalho Duarte, Tályta Nayara de Sousa Oliveira
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FÁBRICA DE LIVRO
Eu acho que a fábrica de livros deve ser muito grande e fazer tanto livro, tanto 
livro até estourar! Lá deve ter máquina com braço ajudante, uma mão mecânica 
que faz as margens do livro e deixa as folhas em branco para os autores e os 
ilustradores escreverem e desenharem. Eles inventam muitos tipos de livros: de 
terror, de criança e de amor. Na fábrica deve ter uma sala para cada livro e até 
uma biblioteca! Também muito papel e essas coisas que nos usamos para 
alguma coisa. Lá deve ter 220 funcionários, eles fazem 10 mil livros por dia e têm 
2 dias de folga. Deve ser muito bom ter uma fábrica de livros que você pode ler 
toda hora e vender também. Eu gostaria de ter uma fábrica de livros!

Matheus Mendes Santos

Águida Glória Gonçalves Silva, Ana Beatriz Delfino de Melo, Brenda Carolina Costa das Dores, Bruna 
Salvina Lacerda Rodrigues, Carlos Alexandre Fernandes Faria, Carlos Daniel Martins da Silva, Ellen 

Cristina Ferreira do Nascimento, Felipe Augusto Dias, João Roberto Teixeira Santos Silva, Karen Vitória de 
Oliveira Couto, Lailla Amaral Silva, Luis Felipe Elias Pereira, Lucas Gabriel do Nascimento, Marcelo Andrey 
Nogueira Lopes, Matheus Marlon Soares de Oliveira, Matheus Mendes Santos, Lemos Arantes, Maxsuel 
Mendes Santos, Meirisol Alves de Oliveira, Nathally Vitória Laureano Pereira, Rayssa Rodrigues, Ramon 

Henrique Alves Montalvão, Rhannya Stefany da Silva, Stefany Pereira de Freitas

*Esse texto foi feito a partir da colagem de vários de textos escritos pelos alunos.
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Douglas Daniel da Silva Ramos
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EU SOU ASSIM

Fábio Vieira França

Lucas Gabriel do Nascimento
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Vou falar um pouco 
de mim. 

Minha irmã diz que
sou louca 

porque invento várias histórias 
bem malucas. 

Tenho o pensamento 
bem longe. 

Minha avó, quando fala comigo, 
eu nem escuto. 

Ela fala que estou com a cabeça
 lá em Marte. 

Eu gosto de 
chocolate. 

Minha família diz que sou
 chocólatra. 

Sou mesmo bem maluca,
falo o que penso,

não fico calada.

Querido eu,
Estou te escrevendo para 
dizer que não estou
mais aguentando ver você aí, 
triste, quieto...
Faz tempo que estou gritando para fugir 
e despertar a criança 
Que sei que há em você...
Por favor, vê se me solta!
Um abraço
eu!

Davi Cotrin Ferreira

Bruna Alves do Nascimento Amanda Luiza Silva Santos
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QUALIDADES
Eu gosto de lasanha e nunca como picanha. 
Que gosto tem? 
Acho que se parece com acém!

Gosto muito de chocolate quente
mas moderadamente.

Macarrão instantâneo para mim é um amor
E de jiló eu tenho pavor!

Algumas pessoas me consideram muito engraçado 
porque sou muito bem humorado. 

Não gosto de escrever 
e tenho amigos que não fazem dever.

Fábio Vieira França

Carlos Daniel Martins da Silva
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EU SOU D+

L I N D O
E D  C A D OU 

C O R I N T H I A N O
P E G   D O RA

S Ô  B Ã O

L E G A L
E L  G A N T EE

S  R R I D E N T EO
A V E  T U R O S ON

A L E G R E
C A  I N H O S OR

L I N  OD
A M  RO

Na escola sou muito legal. As meninas me 
chamam de lindo, elegante e carinhoso, mas 
eu tenho um amor. No caminho para a casa 
chamo meus amigos para contar histórias de 
um homem aventuroso. Depois quando 
chego em casa minha mãe me chama, diz que 
estou alegre e sorridente, e vou dormir.

V I T Ó R I A
M E N  N AI
G E N  ET

B  AO
E S P E  T AR

I N T E L G E N T EI 
A L E G R E

Lucas Rodrigues da Luz

Leonardo Peixoto Ramos

Vitória Pereira Oliveira Silva
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MEU NASCIMENTO
Era noite quando minha mãe chegou ao hospital. Era minha hora de vir ao 
mundo, eu iria nascer. Chegando lá, foram feitos todos os procedimentos 
necessários. Minha mãe estava muito ansiosa quando recebeu a notícia que faria 
parto cesariano. Foi às 20 horas quando minha mãe ouviu meu choro.
Meu pai que me aguardava no corredor do hospital ficou muito feliz quando a 
enfermeira me trouxe no colo para ele me conhecer.
A minha vinda ao mundo trouxe também muitos benefícios para a saúde deles.
Hoje, estou com 11 anos e sou filha única, moramos eu, minha mãe e meu pai. 

Bruna Salvina Lacerda Rodrigues

HOJE FOI MEU DIA DE AZAR!
Meu coração trincou 
Levei um fora 
Minha paquera me pediu
Para esquecer dela 

André Valeriano de Carvalho.
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Uberlândia, 08 de maio de 2012.

Oi Ana Paula,

Bom dia meu nome é Paulo César Fernandes. Nasci dia 07/11/96, tenho 15 
anos e moro em Uberlândia com minha avó, minha mãe e meu tio. Gosto de 
jogar bola, pretendo seguir carreira no exército para defender nossa pátria.

Quero viajar pelo mundo todo, já fui um menino muito levado, mas hoje eu 
estou quieto. 

Espero que goste desta carta.

Um abraço.

Uberlândia, 03 de agosto de 2012.

Oi Ana Paula,

Eu sou o Natanael. Eu nasci em Pirapora, mas moro aqui em Uberlândia há 
muito tempo. Eu moro com minha mãe, com meu irmão e com meu padrasto. 

Eu faço o 4° ano na Escola Municipal Hilda Leão Carneiro, minha matéria 
preferida é educação física, eu gosto de brincar de bola e carimbada na escola 
ou na rua. O que eu mais gosto de comer é pizza e também carne assada.

Abraços.

Paulo César Fernandes

Natanael Willy Rodrigues Soares
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RIMA É QUANDO UMA
PALAVRA COMBINA

COM A OUTRA
Wesley Junior Rodrigues da Costa

Lucas Gabriel do Nascimento
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RELÓGIO
Existem vários tipos de relógio
relógio de parede
relógio de ponteiro
relógio de sol
relógio de areia
relógio de água
relógio de pulso
relógio de bolso
relógio digital
todos eles
servem para
marcar o tempo
que passa 
o tempo
que voa
o tempo
que não para
para dar tempo ao tempo

Lucas Rodrigues da Luz e Paulo César Fernandes

52

Douglas Otávio Gomes Pereira

BRINCADEIRA
Um dia uma bola
Um dia um papagaio
Vivem brincando
Em todo o bairro

Vamos brincar
Roda pião
Na água da chuva
Que cai pelo chão

53

Bruna Salvina Lacerda Rodrigues
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TRIÂNGULO AMOROSO

Eu

Cama Computador

Davi Cotrin Ferreira

Fábio Vieira França

54

AS CAIXAS

Tem caixas de todos os tipos
de sapato
de lápis
de presente

Na caixa de sapato 
meu sapato fica bem conservado
Na caixa de lápis 
eles não ficam bagunçados
Na caixa de presente 
surpreendo meu amigo

As caixas são especiais em nossas vidas

Cássia Evellyn Rodrigues Nascimento
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Fiz uma história pequenininha 
Que quero transformar em poesia
Lá na escola ou lá em casa
Eu brinco é de bola
E solto pipa
Mas ela subiu só uma vez
Era um pipão 
Pipão pega mais o vento

Lauan Wallace Leite
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PIPÃO No meu quintal
Tem tanta fruta
Que fica difícil
De escolher
De tão gostosas
Que elas são

Tem banana
Tem coco
Tem goiaba
E também 
Pé de jabuticaba

A banana e o coco dão de penca
A goiaba pode ser 
Branca ou vermelha
Parece acerola madurinha
A jabuticaba é uma fruta muito deliciosa

E eu ia me esquecendo da manga
A manga é minha
Fruta preferida

Elenice dos Santos Cerya
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Minha professora parece uma diretora
De tão exigente que ela é
Mas às vezes é muito boazinha
Que nem acredito que professora é

Na sala quase todos são meus amigos
Mas com a Mariana, 
a Rayssa e a Thauana
Eu brinco mais

A Mariana é meio doidinha, 
mas ela é legal
Parece uma palhaça
De tão engraçada

A Rayssa é distraída e caladinha
Sabe muito de desenho 
Mas o que ela sabe mais
É ser boa amiga

A Thauana é engraçada
E é também inspirada
Conta boas histórias

Bruna Alves Nascimento
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Carimbada é minha brincadeira preferida
Vou contar como se brinca
Mas só se você me prometer
Que não vai se intrometer

Tem que ter muita gente
Esperta, concentrada e inteligente
Olha que eu sou muito exigente!

Para começar tiramos ímpar ou par
Para dois grupos formar
Um grupo fica de um lado
E outro fica do outro
Um grupo escolhe campo
O outro escolhe a bola

Aí melhor todo mundo ficar esperto
Para fugir da bola no momento certo
Quem for carimbado
Não adianta ficar chateado
Tem que sair do jogo bem humorado

Rafaela Caroline Rodrigues Palhares
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Pudim, pudim
Não posso te comer
Isso engorda muito
E eu quero emagrecer

Bruna Salvina e Ana Beatriz Delfino de Melo
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Douglas Daniel da Silva Ramos
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SE TIVER CORAGEM...
VIRE A PÁGINA

Júlia Lima e Silva
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A CAVEIRA DO MAL

Era uma vez a caveira que foi até o cemitério que estava acontecendo um 
velório e assustou todo mundo e caiu na risada.

Ra Ra Ra...

Gustavo Henrique Miranda Coelho

Asiel Ramisseis Alves Martins
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O COMPUTADOR DA MORTE
Era uma vez uma moça que trabalhava em uma empresa de computadores. 
Um dia, quando estava fechando a sua sala apareceu um homem. Como já 
estava todo mundo indo embora, o homem aproveitou que estava com a faca 
na mão, matou a moça e fugiu. 

O assassino tinha um computador em casa e jogava jogos de terror. Um dia, 
estava  jogando quando de repente seu computador começou a piscar e 
apareceram letras  verdes, que continuaram a piscar e ele leu: 

� Você me matou agora vou te matar. Cuidado que a morte te pega...

O computador desligou sozinho; o homem ficou assustado. No outro dia, 
quando ele acordou, achou que era só um sonho. Então o computador ligou 
sozinho e uma voz de mulher falou:

� Lembra de mim, a mulher que você matou? 

Yasmin Nogueira Luz

Ele respondeu:

� Eu não sei de nada, vá embora. 
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Depois o homem se vestiu e foi 
trabalhar na mesma empresa que a 
moça trabalhava. Quando estava indo 
embora começou a passar um vulto 
com um vestido branco e manchado de 
sangue, de cabelo preto, com uma faca 
na mão. Ele saiu correndo! 

Quando chegou em casa era tarde 
demais; seu computador estava ligado e 
a voz de mulher, falando: 

� Sei do que você tem medo! O que 
isso importa? Sei que você tem medo de 
insetos, disse ela dentro do 
computador! Sei que você tem medo de 
aranha, cobra, barata, minhoca. 

De repente começou a aparecer um 
monte de aranha, barata, a rastejar cobras 
e minhocas. Ele ficou assustado e caiu da 
janela, lá do ultimo andar, caiu em cima de 
um carro. Por sorte não morreu, mas ficou 
paraplégico no hospital. 

Rayssa Gabrielle Martins Rosa

Amanda Luiza Silva Santos
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Júlia Lima e Silva

Era uma vez uma fada que era muito 
má, muito má mesmo. 

Ela aterrorizava as crianças quando 
elas dormiam.   

E ela só fazia isso quando as crianças 
não rezavam.

Ela entrava no sonho das crianças 
que não queriam dormir.

E só ela que tinha aquele jeitinho de 
assustar as crianças!

As crianças tinham que dormir junto 
com a mãe e com o pai de tanto medo.

Um dia ela apareceu pra Aninha. 

Aninha ficou assustada, saiu gritando 
de medo e foi para a cama da mãe.

E a mãe perguntou:
� O que esta acontecendo com você?

E ela respondeu:
� Vi uma fada.

E a mãe perguntou:
� Uma fada?

E ela respondeu:
� Sim uma fada cheia de sangue.                                      
E dizia a lenda que a fada só morria 
com uma vela preta acesa.

E Aninha leu a lenda, acendeu a vela, 
a fada apareceu e morreu queimada.

André Valeriano de Carvalho

A FADA DO TERROR
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A MORTE LIGA A COBRAR
Era uma noite muito escura e chuvosa naquela cidade. E na casa 103 estava 
um adolescente, já que os pais haviam saído. O garoto estava sentado no 
sofá bebendo refrigerante, comendo pipocas e assistindo um filme de 
terror quando o telefone tocou. Ele resolveu atender, mas quando atendeu 
não havia ninguém na linha; então ele achou que era trote e continuou 
assistindo o filme. Então o telefone tocou novamente, o garoto atendeu e 
não havia ninguém na linha. Já irritado, ele desligou. Meia hora depois o 
telefone tocou, desta vez a ligação era a cobrar. Ele resolveu atender e, 
quando perguntou quem era, uma voz seca disse: �é a morte�.  O garoto 
pensou �Não acredito, mais um trote!� e desligou.  Mas, quando sentou no 
sofá, a pipoca de repente caiu no chão, a garrafa de refrigerante quebrou, a 
TV desligou e a luz piscou até apagar-se completamente. A essa altura o 
jovem já estava assustado; olhou para fora da janela e viu um sujeito com 
uma túnica ensanguentada e uma foice sendo segurada por uma mão de 
esqueleto. O sujeito aproximou-se da casa, o garoto resolveu colocar o sofá 
na porta, mas o sujeito quebrou a janela e entrou. O jovem só teve tempo 
para gritar enquanto era degolado pela morte. Uma hora depois, os pais do 
jovem chegaram em casa e ficaram apavorados ao ver o corpo sem cabeça 
do filho pendurado na escada e se mudaram no dia seguinte. A polícia fez 
uma investigação em toda a casa para saber quem era o suposto assassino 
e todas as pistas levaram ao promotor de eventos James Harry que tinha 
feito a fantasia de �morte�. Ele pegou pena de 18 anos. Enquanto esteve na 
prisão conheceu muitas pessoas perigosas que poderiam ser úteis; George 
passou a ser seu comparsa. A sorte de James era que George iria sair da 
prisão em 2 meses. Passados os 2 meses, George saiu e investigou quem era 
o pai do jovem que havia sido assassinado por James. Foram 2 anos para 
criar uma armadilha que pegasse o pai dele de jeito. Ele armou tudo 
direitinho como o planejado na prisão. Um dia, o pai do jovem saiu para 
trabalhar e no caminho se deparou com um acidente de carro. Ele desceu 
do carro para ver o que era. 

68

Fábio Vieira França

Quando chegou perto do carro, viu homem deitado no chão todo 
ensanguentado. Ele chegou para prestar socorro, quando viu mais de 
perto reconheceu George, ele estava lá se fingindo de morto. George 
pegou o pai do jovem e colocou ele no porta malas. Eles andaram por 
horas de carro até chegar numa velha cabana, lá era o cativeiro, que foi 
preparado pelo amigo James. George tirou o pai do garoto do carro, levou 
para o cativeiro e matou o pai do mesmo jeito que matou o filho.
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O PARQUE MAL ASSOMBRADO
Era uma sexta-feira nublada, dia 13 de 1912, na cidade de Polianópolis. César 
Augusto acordou meio assustado, pois naquela noite ele teve um pesadelo, 
tinha caído de um prédio de 10 andares, quebrado 6 costelas e o nariz. Tinha 
resistido, mas um carro que estava correndo passou em cima de sua cabeça e 
ele morreu. No pesadelo ele viu o seu irmão Paulo Henrique chorando muito. 
De repente ele acordou, estava esquisito, parecia um pressentimento. 

Levantou, tomou um banho, escovou os dentes e quando ia sair do banheiro 
sentiu um calafrio. Ele caiu, bateu a cabeça no vaso e desmaiou. Na hora que 
ele acordou, olhou no espelho e viu o sangue escorrendo no rosto. Chamou a 
mãe e ela viu que ele tinha cortado a cabeça, o corte era muito grande. César 
teve que ir para o hospital. 

No caminho ele viu uma coruja no poste e ela olhou para ele, parecia que ela 
queria falar alguma coisa, mas ele pensou que estava biruta porque tinha 
batido a cabeça.

Chegando no hospital César Augusto não viu que tinha um gato preto na 
porta e pisou no rabo do gato. O grito do gato foi assustador.

A mãe do César disse:
� Meu filho, por que você pisou no rabo do gato? Isso vai te dar um belo azar.

Ele pensou em contar o pesadelo que teve para a mãe, mas ficou com medo 
de preocupar ela.  

Quando ele entrou no hospital, tinha um pedreiro consertando a laje. Ele ficou 
olhando o pedreiro e não viu a escada e passou debaixo dela. 

Quando a mãe viu ele passando debaixo da escada gritou:
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� Filho não! É sexta-feira 13!

Mas era tarde, ele já tinha passado e o azar agora estava completo. César 
chorou muito, mas não adiantava mais.

Ele entrou no consultório do doutor Pedro Sérgio que disse:
� Vou jogar uma água geladinha na sua cabeça e não vai doer.

Mas era álcool e doeu muito. 

Depois o doutor jogou um pano branco no rosto do César Augusto para 
costurar a cabeça dele e disse:
� Vai ser igual uma formiguinha picando.

Mas doeu muito.

Na volta para a casa, César Augusto estava muito triste e a mãe decidiu levar 
ele no parque.

Lá no parque, César Augusto decidiu brincar no balanço. Quando ele estava 
balançando foi empurrado do balanço por um amigo e bateu com a cabeça 
no chão e morreu. O pesadelo dele se tornou verdade. 

O espírito de César Augusto passou a assombrar todos que iam ao parque e o 
parque ficou escuro. Os balanços foram interditados, mas as crianças não 
acreditavam no espírito mal assombrado de César Augusto e continuavam 
indo ao parque. Até que...
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É a sua vez de dar o final para essa história!
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E se o leão morder seu pescoço?!
Leonardo Peixoto Ramos

Elenice dos Santos Cerya
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Tartaruga, Tatu-bola, Taturana
Tico-tico, Tigre e Tritão
Tucano, Tuco-Tuco e Tubarão
Touro, Toupeira 
e o Tamanduá Bandeira 

Sucuri e Serpente são cobras perigosas
Sussuarana é a marca de uma onça
a Sariema tem a perna grande
pra correr atrás de gente
Sardinha, Salmão e Surubim 
peixes gostosos de comer bem assadim

Pato, Papagaio, Peixe e Passarim,
Porco, Periquito, Peru e Pinguim
Pica-pau pica árvore 
Pernilongo pica a gente
Pulga pula no Cachorro
Piolho e Preguiça dá em gente

Ana Paula Morais de Oliveira, Ana Vitória Barbosa Silva, Antônio Victor da Silva, Clystian Fideles, 
Ivan Nascimento Ribeiro, Leonardo Peixoto Ramos, 

Liliane Maria do Nascimento, Nicolle Alves Peixoto, Pablo Gabriel Oliveira Araújo, Victor Emanuel 
Sousa da Silva, Vitória Almeida Machado, Vitória Pereira Oliveira Silva
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O PORCO E O CAVALO

Em uma fazenda do Seo Nicolau vivia um porco e um cavalo que conversavam 
sobre o que achavam da fazenda. Eles chegaram à conclusão que tinham que 
fugir de lá por causa de um só motivo: dia de tomar banho.

Então em um dia eles resolveram sair à noite e esperaram até o anoitecer. 
Quando anoiteceu, eles saíram da fazenda e passaram dias e dias sem comer.

Em noite, em dia, se fizesse frio ou calor, lá continuavam eles à procura 
da boa vida.

Quando chegaram em uma rua deserta, perto da casa de uma velhinha que 
tinha uma cachorrinha linda, o porquinho se apaixonou.

O cavalo e o porco não sabiam falar como gente e começaram a gritar. 
A velhinha ficou assustada e chamou a carrocinha; só que a velhinha não sabia 
que a carrocinha é pra cachorros e gatos e não para cavalos e porcos. Mesmo 
assim a velhinha insistiu que a carrocinha capturasse os dois animais, pois estava 
apavoradamente apavorada. 

A carrocinha tentou levar, mas não conseguiu porque o porco e o cavalo saíram 
correndo em disparada e chegaram em uma área diferente. Era onde os 
indivíduos moravam, e todo tipo de animal eles comiam.

Então eles acharam um cantinho da área dos índios e adormeceram. 
E o porquinho continuou pensando na cachorrinha da velhinha 
por quem se apaixonou.

Antônio Victor da Silva

Juli Emyli Nunes Dias
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HISTORINHA SEM "A"
Eu vi um pintinho bonitinho e pretinho, ele é pequenininho e fofo. 

Um fofucho! 

Depois eu vi um coelho e um porco.

O coelho tem olhos vermelhos.

O porco tem o focinho preto. O porco é limpinho.

Porém surgiu um lobo feroz e perigoso!

Só que veio um mico muito feio, louco e nojento.

O lobo ficou com medo e se escondeu dentro do tronco oco. 

O mico feio livrou o pintinho, o coelho e o porco de serem comidos pelo lobo.

Águida Glória Gonçalves Silva, Ana Beatriz Delfino de Melo, Brenda Carolina Costa das Dores,
Bruna Salvina Lacerda Rodrigues, Carlos Alexandre Fernandes Faria, Carlos Daniel Martins da Silva,

Ellen Cristina Ferreira do Nascimento, Felipe Augusto Dias, João Roberto Teixeira Santos Silva,
Karen Vitória de Oliveira Couto, Lailla Amaral Silva, Luis Felipe Elias Pereira, Lucas Gabriel do Nascimento, 

Marcelo Andrey Nogueira Lopes, Matheus Marlon Soares de Oliveira, Matheus Lemos Arantes,
Matheus Mendes Santos, Maxsuel Mendes Santos, Meirisol Alves de Oliveira,

Nathally Vitória Laureano Pereira, Rayssa Rodrigues, Ramon Henrique Alves Montalvão,
Rhannya Stefany da Silva, Stefany Pereira de Freitas

Ana Beatriz Delfino de Melo
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ERA UMA VEZ UM CAÇADOR
Todo dia o caçador sai para caçar. 

Sempre para caçar animal tipo leão, tigre, tatu bola. 

Um dia, um caçador saiu pela na floresta. 

E num certo momento encontrou uma sucuri.

Mas quando ele ia matar a sucuri, a polícia passou perto e ele saiu correndo.

Porque era crime. 

O leão viu o caçador e saiu correndo atrás dele. 

O leão fez muito barulho para polícia ver o caçador. 

A polícia saiu correndo atrás dele, acelerou e conseguiu pegar ele. 

O caçador virou um criminoso.

Matheus Marlon Soares de Oliveira
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O RATO E SUA MÃE
O rato pediu para sua mãe:
� Mãe deixa eu subir lá em cima da casa.
� Não!
� Mas mãe, por quê?
� Porque o gato está lá, filho.
� Mãe deixa eu ir! 
� Não, o seu pai morreu assim, o gato comeu ele.

Elenice dos Santos Cerya

Carlos Alexandre Fernandes Faria
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A CIGARRA
Era uma vez uma ovelhazinha que sempre sonhou em construir sua casinha. 
Um belo dia, ela realizou seu sonho, foi comprar verduras um dia desses, e 
quando chegou em casa, antes de abrir a porta ouviu os seguintes ruídos: 
TIC- TIC- TIC- TUIIIIII...

A ovelha apavorada pediu socorro para um boi e quando o boi ouviu os ruídos 
assustadores, ficou com medo e foi embora...

A ovelha chamou o cavalo, o hipopótamo, o carneiro, mas todos eles ficaram 
com medo.

Quando a ovelha estava perdendo as esperanças algumas formigas foram 
chegando. 

Resolveram ajudar a ovelhinha. 

Elas passaram debaixo da porta e viram que era só uma cigarra cantando. 

Então a ovelha entrou em sua casa.

Como castigo, a ovelha deixou a cigarra para espantar ladrões.

Fábio Vieira França

79
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OS RATOS PULANDO CERCA
Uma vez um rato falou para seu irmão assim:

� Vamos roubar queijo na casa do vizinho?

� E como vamos roubar?

� Pulando a cerca.

� Mas lá vem o gato, como vamos distrair ele?

� Assim: um de nós entra e outro vai para perto do gato para distraí-lo.

Assim eles foram e o gato não pegava nada.

� O gato não me pegou! 

� Então vamos pegar a comida.

Mas eles não sabiam que tinha ratoeira na geladeira. 

E a ratoeira pegou só um. 

O rato que não caiu na ratoeira teve que ajudar seu irmão. 

Quando ele conseguiu escapulir da ratoeira, saiu correndo e prometeu:

� Eu nunca mais vou roubar queijo dos vizinhos.

E assim viveram felizes para sempre.

Elenice dos Santos Cerya
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O MENINO E O PÁSSARO
Era uma vez um menino chamado José. Ele tinha um passarinho que ele pôs o 
nome de Canção. 

Em um dia de sol outro passarinho apareceu. Era um galo-de-campina, mas 
estava machucado, talvez fosse por causa de uma briga.

Tinha um problema, Canção também era um galo-de-campina, um macho e o 
outro também.

O pai do José viu o outro pássaro e os separou, mas sempre o teimoso do José 
os juntavam e o pai dizia:
� José, eles vão brigar até morrer.

� Ah pai, não acredito nisso!

Então aconteceu uma coisa, eles começaram a brigar e o pai do José tinha 
saído. Desesperado José tentou parar, mas levou uma bicada na mão.

 O pai de José chegou e viu o José chorando então perguntou:
� José o que foi?

Então chorando José disse:
� Os passarinhos me bicaram, uhh... 

Quando o pai do José foi olhar os passarinhos eles estavam mortos.

Legenda
Galo-de-campina: um tipo de passarinho. Existem dois tipos de galo-de-campina, um todo 
vermelho e outro com a cabeça vermelha e o corpo branco.

José Carlos de Lima Ferreira
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A ARANHA
É muito grande tem 8 pernas
Ela tem a sua casa, ela que faz a casinha dela
Ela trança a teia
Parece algodão doce
A aranha é muito bonita 
Mas também muito venenosa 
Ela foi para a casa dela e ficou lá dentro 
e ficou feliz para sempre.

Antônio Victor da Silva

82

O PASSARINHO CORAJOSO
Era uma vez um passarinho chamado Vitor.

Enquanto sua mãe foi buscar comida para ele e seus irmãos, chegou um 
gavião e pegou os ovinhos do ninho, mas o gavião não viu o passarinho Vitor.

Vitor ficou com medo, mas teve que tomar coragem. Ele morava no topo de 
uma árvore gigante e não sabia voar, mesmo assim pulou da árvore, já quase 
caindo no chão abriu as asas e conseguiu voar.

O gavião era muito rápido e o passarinho Vitor muito devagar. Vitor tomou 
coragem e seguiu em frente.  Quando ele estava chegando bem perto do 
gavião, o gavião soltou os ovinhos, a sorte é que a mãe de Vitor chegou bem 
na hora e pegou os ovinhos.

O gavião bateu de cara no muro, caiu na lata de lixo e virou lanche para um gato.

Vitor Martins Lima
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Menino santo 
pé de moleque 
boca de moça 
rua de carro 
rabo de peixe 
ramo de flor 
rapa de panela 
era peru 
era fruta 
buraco no mamão 
banana no copo 
fruta gostosa 
amor de coração 
pessoa normal 
falar Roma antiga 
romã gostosa 

Pássaro feio
urubu macumba 

bruxa 
bicho de estimação 

peruca careca 
cão de casa 

burro de carroça 

cueca de moleque
rampa de bicicleta 
ramo de árvore
linda cama pra gente dormir 
macacão para gente vestir 
barco para navegar 
banco para sentar 
remo para remar
poção para lavar barro de terra 
mar enorme 
favela grande 
arma para atirar 
e bar para beber

Victor Emanuel Sousa da Silva
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Chuva, chuva volte já
chegou a sua hora

Ariele Uchôa Santos
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O sol suga a água da terra 
que manda direto para a nuvem
Quando a nuvem fica muito cheia
explode e caem os pingos de chuva

Matheus Uchôa Santos

O vapor faz subir a água 
depois o vento faz a nuvem balançar 
para cair pingos de chuva 
chuva traz também o frio 
para nos refrescar.

Clystian Fidelis Correa Lourenço

A chuva é igual um regador 
que solta pingos de água 
que caem sobre a terra 
que molha o chão

João Matheus Nunes Leão

Água
Pingo
Chuva
Raio
Trovão

 
João Matheus Nunes Leão

Chuva
Chuveiro
Tempestade
Temporal

Victor Emanuel Sousa da Silva

COMO FAZ CHOVER?

90

BARULHO DA CHUVA

O barulho da chuva é a torneira ligada. 

Cinthia Xavier Simões

Quando está pingando pingos fracos 
Chuva parece estalos de dedos 
Quando está pigando pingos fortes
Chuva é batidas de pé. 

Clystian Fidelis Correa Lourenço

É o som do estalo dos dedos e as palmas das mãos. 

João Matheus Nunes Leão

É barulho do chuveiro. 

Ana Paula Moraes

É uma panela de pressão. 

Vitória de Almeida Machado
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para nos refrescar.

Clystian Fidelis Correa Lourenço

A chuva é igual um regador 
que solta pingos de água 
que caem sobre a terra 
que molha o chão

João Matheus Nunes Leão

Água
Pingo
Chuva
Raio
Trovão

 
João Matheus Nunes Leão

Chuva
Chuveiro
Tempestade
Temporal

Victor Emanuel Sousa da Silva

COMO FAZ CHOVER?
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BARULHO DA CHUVA

O barulho da chuva é a torneira ligada. 

Cinthia Xavier Simões

Quando está pingando pingos fracos 
Chuva parece estalos de dedos 
Quando está pigando pingos fortes
Chuva é batidas de pé. 

Clystian Fidelis Correa Lourenço

É o som do estalo dos dedos e as palmas das mãos. 

João Matheus Nunes Leão

É barulho do chuveiro. 

Ana Paula Moraes

É uma panela de pressão. 
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Vou contar mais uma história
só mais uma!

Bruna Salvina Lacerda Rodrigues
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PC E DONA ZULIA

Um belo dia PC acordou atrasado para ir a para escola, eram 6h55 e ele tinha 
que estar na porta da Escola Professor Bilingosvaldo Govaldini Carneiro até as 
7h10, o horário máximo de tolerância. Escovou os dentes e nem tempo de 
vestir seu uniforme ele teve. Sua mãe Cássia falou para ele tomar o leite que 
ela tinha preparado, mas ele não quis tomar porque estava muito atrasado. A 
sua irmã Bia ficou rindo porque PC saiu tão apavorado que esqueceu de fechar 
o portão e o seu cachorro Salsicha foi para a escola com ele. 

Chegando na escola, PC quase caiu pra trás quando viu sua mãe chegando de 
mobilete, bobs, pantufa de coelhinho e para completar pijama de bolinha 
para entregar seu uniforme.  Ele pensou em não entrar na escola, mas já era 
tarde, Seo Frederico estava gritando e apressando PC para fechar o portão. 
Sua mãe correu e colocou seu uniforme na mochila e conversou com Seo 
Frederico, garantindo que seu filho colocaria o uniforme assim que entrasse.

Leandro Leonardo Oliveira
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Djordany Caroline de Oliveira Martins

Não tinha outro jeito, o PC teria que colocar o uniforme, pois Seo Frederico, o 
porteiro mais enjoado, mais rígido, mais aterrorizador da face da terra não ia 
deixar ele escapulir. Seo Frederico foi um grande tenente coronel do exército, 
mas agora estava aposentado e trabalhando como porteiro voluntário da 
escola. Ele tratava os alunos com o mesmo sistema que estava acostumado no 
exército e todos tinham muito medo dele. Só existia mesmo uma única pessoa 
mais aterrorizante do que ele, ela se chamava Dona Zulia. E justamente 
naquele dia o primeiro horário era o da Zulia. 

PC correu para o banheiro que estava molhado, levou um escorregão e seu 
uniforme ficou encharcado, mesmo assim ele foi para a sala. Ele não gostava 
muito de português e muito menos da professora, mas era a matéria que ele mais 
precisava de nota. 

No corredor, ele encontrou com seu melhor amigo Café; ele disse que a Dona 
Zulia estava aplicando um teste surpresa e PC quase desmaiou. Apavorado correu 
para a sala, mas foi barrado pela Dona Zulia porque estava sem uniforme. 
PC bem que tentou explicar que seu uniforme estava molhado, mas antes de 
terminar dona Zulia foi logo falando:

� Deixa de ser cínico, menino. Chega sempre atrasado na minha aula com essas 
desculpinhas esfarrapadas. Agora vem com mais essa de uniforme molhado. Vai 
direito para a diretoria e não aplicarei o teste para você novamente.

PC já não aguentava mais o falatório da Dona Zulia e foi logo desabafando:

� Eu estou cansado dessas baboseiras. Agora é minha vez de falar! Você é uma 
velha coroca, rabugenta, insuportável e ninguém da escola gosta de você. 
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Você não gosta de dar aula nem dos alunos. Por que você não sai da escola para 
nos deixar em paz?

Dona Zulia ficou em choque, vermelha de raiva e com os cabelos arrepiados, ela 
nem conseguia andar para levar PC para a diretoria. Por isso pediu para o Café 
acompanhar o PC até a sala do diretor Silveira e para pedir para ele expulsá-lo. 
Quando PC ouviu a palavra expulsão quase chorou, ficou tão apavorado que se 
ajoelhou, quase beijou os pés da professora e disse:

� Por favor, por favor, por favor, não me expulse, minha mãe vai me bater.

� Isso não é problema meu. Quem mandou você não pensar antes de fazer isso?

PC foi chorando para a sala do diretor.

Paulo César Fernandes

Quando eles chegaram à sala, o Café falou:

� Seo Silveira, a professora Zulia pediu para o senhor dar expulsão para o Paulo 
César.

� Hein, macarrão?

� Não, expulsão!

� Quem quer feijão?
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� Não diretor, EXPULSÃO!

� Ah sim! Vocês vão fazer o PROVÃO?

O Café bem que tentou explicar, mas Seo Silveira acabou perdendo a paciência:

� Ah! Vocês estão dizendo só baboseira, podem voltar para a sala.

Chegando lá o Café explicou para a professora que o diretor não quis dar 
expulsão para o PC. Ela pensou em pedir demissão, mas decidiu não fazer isso, 
porque faltava um ano para ela se aposentar. Mandou os dois se sentarem.

Quando PC estava sentando, avistou seu cachorro Salsicha pulando a janela da 
sala. Disfarçou e deitou a cabeça na carteira, fingindo que o cachorro não era dele. 
De repente PC escutou um barulho e viu que a professora tinha tropeçado no 
Salsicha e caído no chão. Ficou espiando e viu que ele começou a lamber o rosto 
da professora, pensou alto:

� Coitado do Salsicha, está lambendo a cara da múmia.

Todos da sala começaram a rir e a professora perguntou:

� O que você disse Paulo César? Você conhece esse cachorro?

� Não professora, esse cachorro parece com o do meu vizinho e o portão dele é 
cheio de buraco.

Zulia tocou Salsicha da sala, mas ele não saiu. Ela pegou o cachorro pela perna e 
ele ficou com tanta raiva que mordeu o bumbum dela. Depois Salsicha correu 
para o colo do PC.
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E o PC disse:

� Sai daqui, seu pulguento.

Mas não adiantava: Zulia percebeu a amizade deles e viu que o cachorro era do PC.
Ficou vermelha de raiva, com os cabelos arrepiados e mandou a Carol levá-lo 
novamente para o Seo Silveira.

Chegando lá Seo Silveira foi logo dizendo:

� Vocês aqui de novo. Vocês não deveriam estar fazendo o provão?

A Carol, então tentou explicar para o diretor:

� Seo Silveira, o PC trouxe o cachorro Salsicha para a escola.

� Qual é o problema de trazer pão com salsicha para a escola?

� É o cachorro que se chama Salsicha.

� O quê? Claro que cachorro-quente é com salsicha!

� Salsicha é um cachorro e ele é grande, diretor!

� Já que é grande, traz um pedacinho para mim!

� Mas diretor, e a expulsão do PC?

� Vocês também trouxeram sopão?

Não adiantava, Seo Silveira não entendia nada. Carol e PC voltaram para a sala.

Chegando lá na sala, dona Zulia olhou possessa ao ver PC na sua frente de 
novo. Na hora que ela ia brigar... Bateu o sinal para o segundo horário e ele 
deu pulos de alegria:

� Ainda bem que acabou o horário, a sessão de terror!

Ela saiu da sala e foi direto para a diretoria pedir demissão.

� Seo Silveira, quero pedir demissão.

� Para que a senhora precisa de papelão?
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E ela disse bem alto:

� NÃO, SEO SILVEIRA! EU QUERO UM ACORDO. OU PC SAI OU EU SAIO!

� O quê? A senhora quer um aumento do salário? Eu já estava pensando nisso 
mesmo.

� Não era isso que eu queria, mas pensando bem está muito bom.

� A senhora aceita um bombom?

Dona Zulia pega o bombom que está em cima da mesa e sai toda feliz da sala, 
passa pela sala do PC e olha para ele. 

O PC pensa que está frito e fala para o Café:

� Com esse sorriso todo, ela deve ter conseguido me expulsar da escola.

PC fica os dois horários passando mal, os amigos falam com ele, mas ele não 
responde. A professora Flora pergunta se está tudo bem, mas ele nem escuta. 
De repente, o PC recebe uma carta da Malu, a menina que ele namorava desde 
o 6º ano. 

Na carta ela dizia:

PC,
Eu gosto muito de você, mas você não está me dando moral. Você está esquisito 
e não fala com mais ninguém. Você está chato e não fica mais no recreio comigo.
Está tudo terminado entre nós.
Malu

Quando terminou de ler a carta já era a hora do recreio, esperou todo mundo sair, 
porque não queria que ninguém o visse chorando. Quando saiu, deu de cara com 
a Dona Zulia. 

Ele disse:

� Só me faltava mais essa.

Ela ia passando reto, mas de repente voltou.

� Menino, o que está acontecendo com você?
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� Está tudo dando errado comigo hoje. Acordei atrasado, a minha mãe veio de 
mobilete e me passou vergonha, meu uniforme molhou no banheiro, perdi seu 
teste surpresa, minha namorada terminou comigo e ainda você conseguiu que 
Seo Silveira me desse expulsão.

� O quê? Eu até pedi sua expulsão, mas Seo Silveira como sempre não entendeu 
nada, acabou me dando um aumento de salário. Você ter me passado raiva hoje 
valeu a pena. Eu até ganhei um bombom!

Nessa hora os dois começaram a rir e pela primeira vez perceberam que podiam 
se entender.

� Já que por sua causa eu ganhei um aumento de salário, vou te ajudar com a 
sua namorada, mas o teste eu não vou poder repetir.

E os dois caíram na gargalhada.

� O que eu devo fazer para ela voltar comigo?

� Olha Paulo César, as mulheres são românticas. Vamos pegar uma rosa na sala 
da supervisora, mas ninguém pode saber. E pegue uma folha para escrever uma 
carta bem bonita.

� Mas eu sou péssimo de português.

� Eu sei muito bem disso, é por isso que vou te ajudar. 

Eles pegaram a rosa e um papel vermelho para fazer o envelope. Depois a 
professora pediu para PC dizer o que ele estava pensando em escrever.

� Você é a rosa do meu luar.

� Menino, não faz isso não. Você quer acabar com suas chances? E ainda levar 
um tapa na cara? Por acaso você não conhece algum poeta?

� Conheço professora, aqueles que você ensinou semana passada, o João Pessoa 
e Carlos Mudrond Tempestade.

� Ai meu Deus, é Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade. 
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Deixa pra lá e escreva aí

Malu,
Passei pelo fogo e não me queimei
Passei pela água e não me molhei
Passei por você e me apaixonei
De quem ainda te ama muito,
PC

Quando PC terminou de escrever a carta Dona Zulia disse:

� Agora você vai lá de mansinho, de pezinho, pé por pé, coloca a carta e a rosa 
dentro do caderno dela. Na hora que eu entrar na sala, vou pedir para ela abrir o 
caderno e ela vai  ver sua carta.

� Obrigado Dona Zulia por me ajudar, até que você é legal.

Bateu o sinal, Dona Zulia entrou na sala e fez o que tinha prometido. Malu leu a 
carta surpresa e pediu licença para a professora. 

Foi até a carteira do PC e disse:

� Também te amo, PC.

Malu voltou para a carteira. Dona Zulia olhou e deu uma piscadinha para o PC. 
Daquele dia em diante, a Dona Zulia e o PC começaram a se entender.

FIM DESSA HISTÓRIA

Ana Helena Moura, Anna Vitoria Soares Samora Silva, Cassia Evellyn Rodrigues Nascimento, 
Débora Lopes Vicente, Djordany Caroline de Oliveira Martins, Douglas Daniel da Silva Ramos, 

Douglas Otávio Gomes Pereira, Fernanda Miranda Fernandes Dias, Fernanda Victória de Moura Dias, 
Geovana Rodrigues Menezes, Gustavo Henrique Miranda Coelho, Jefferson Ferreira Tonellini, 

João Henrique Barboda do Prado, João Vitor de Assis, José Carlos de Lima Ferreira, 
Juli Emyli Nunes Dias, Larissa Pereira Lima, Lauan Wallace Soares Leite, Leandro Eduardo Oliveira Silva, 

Lucas Rodrigues da Luz, Luciano Daquila, Mikaele Aparecida Costa Marques, 
Natanael Willyan Rodrigues Soares, Paulo César Fernandes, Rafaella Francisca Carvalho Duarte, 

Tályta Nayara de Sousa Oliveira, Tatiane Gomes da Silva, Vitor Martins Lima
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