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Há muito tempo uma noite casual de domingo não implicava consequências tão avassaladoras.

Em uma sala de reuniões meio abandonada do Palácio de Buckingham, na ala oeste, onde ninguém circula naquela hora, além de 
alguns empregados do turno da noite, encontram-se quatro dos maiores líderes mundiais, um mais agitado e preocupado do que o outro. 
Uma caneta voa de um lado da sala e atinge uma das janelas fechadas, gerando um pequeno ruído com o impacto.

– Shhh! Não faça barulho, não queremos chamar a atenção de algum dos guardas, queremos? - diz Olivia Williams, presidenta dos 
Estados Unidos, repreendendo Oliver Wales, herdeiro do trono do Reino Unido.

– É Oliver, fique quieto! - reforça Beatriz da Silva, presidenta do Brasil.

– Desculpe, mas eu estou nervoso! Como vamos nos livrar dessa? - responde o príncipe, trêmulo.

– E você acha que não estamos tentando resolver o problema? Arremessar objetos na parede não vai nos ajudar em nada  - exclama 
o presidente da China, Li Wang.

 Os quatro amigos, que há algumas horas estavam relaxando em uma das áreas de lazer do palácio, comendo feijoada com farofa, 
que Beatriz insistiu em preparar e tomando algumas cervejas, agora encontram-se em estado de total desespero, caminhando pra lá e 
pra cá e gritando uns com os outros.

– Por que você teve que inventar esse desafio estúpido? Onde já se viu? Simular uma ameaça de guerra? - exclama Olivia, com raiva.
– Ei, ei, ei, espera aí! - retruca Beatriz - Eu só propus um desafio! Afinal, o que é uma noite com amigos sem um desafio? Não falei 
nada de guerra. Era pra ser uma declaração de amor idiota, que Oli enviaria sem contexto para alguém aleatório em sua lista de 
contatos, era pra ser engraçado. Quem inventou essa história de "Quem escreve a melhor intimação" foi o Wang, aí vocês se 
empolgaram e escreveram uma carta inteira cheia de ameaças de guerra, só pra ver quem tinha mais recursos - Li Wang bufa, 
escorado em uma das cadeiras ao redor da mesa entalhada no centro da sala - E não aja como se você não tivesse escrito a maior 
das ameaças, com suas bombas atômicas, exército e recursos de primeiro mundo, senhora presidenta da maior economia do 
planeta! Além disso, não se esqueça que quem apertou o botão de enviar foi a Vossa Alteza Real aqui - ela aponta para Oliver.

– Obrigado pela força, Bea - diz Oliver com cara de desapontado.

– Tá bom, já chega! - grita Wang - Quanto tempo mais vocês querem perder apontando o dedo na cara uns dos outros? O que está 
feito está feito. Temos que achar um jeito de solucionar o problema.

– Certo, temos pouco tempo para resolver isso, umas três horas eu diria, até que Lukin volte para o escritório e acesse o e-mail - 
Olivia responde - Aliás Oliver, por que mesmo você começou a carta em um rascunho de e-mail para Vladimir Lukin, a porcaria do 
presidente da Rússia?

– Já falamos sobre isso! Eu tinha planos de enviar um e-mail, em nome da minha avó, oferecendo-nos para sediar a reunião anual 
para tratar das relações entre Reino Unido e Rússia, a aba do computador ficou aberta no rascunho. Entendeu ou quer que eu desenhe? - 
responde o herdeiro do trono.

 Olivia bufa e revira os olhos, enquanto Beatriz e Wang se concentram em achar alguma solução para a catástrofe que poderia 
acabar causando a 3º Guerra Mundial.

– Tá bom, vamos nos concentrar - diz a brasileira. Precisamos evitar que Lukin veja aquele e-mail a qualquer custo. Mas como?

– Algum de vocês tem um agente infiltrado no escritório de Lukin? ... Olivia? - sugere Wang.

 Olivia olha para ele com cara de tédio.

– Você acha que estamos nos anos 60? A Guerra Fria já acabou, claro que não tenho nenhum agente infiltrado na Rússia.

 Beatriz e Oliver encaram Wang desacreditados e ele levanta os ombros e gesticula com a boca: “O quê?”. 

– Já sei! - Oliver exclama com um sorriso nos lábios e o dedo indicador levantado.

– O quê? - seus amigos dizem em uníssono.

– Jamie - exclama o príncipe.

– Quem é Jamie? - pergunta Beatriz.

– Minha prima. Ela é um gênio da tecnologia. Jamie trabalha na equipe de TI da Realeza, mas podemos confiar nela. Ela pode nos 
ajudar a excluir o e-mail - ele diz satisfeito.

– Por que você ainda não ligou para ela? - pergunta Olivia impaciente.

 Oliver pega o celular e disca o número da prima. Depois de algumas palavras trocadas, ele desliga, põe o celular na mesa, se 
escorando nela com os dois braços e soltando um suspiro preocupado.

– O que foi? - pergunta Wang ansioso, enquanto todos encaram o príncipe.

– Ela está em Winchester, para uma conferência de sei-lá-o-que-tecnológico - Oliver responde.

– Quanto tempo leva para chegar aqui? - pergunta a presidenta dos Estados Unidos.

– Duas horas e meia se dermos sorte.

– E se não dermos sorte? - diz Beatriz.

– Três horas e pouco, e eu ouvi falar que o trânsito não está fácil no centro de Londres - diz Oliver com pesar.

– É só o que me faltava - exclama Beatriz com a mão na cabeça, enquanto Olivia senta em uma das cadeiras e respira fundo.
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Dessa vez é Wang quem faz barulho, dando um soco na mesa a sua frente.

As próximas duas horas e meia parecem ser uma eternidade. Os quatro líderes mundiais andam de um lado para o outro na sala de 
reuniões, murmurando frases soltas que incluem “Como isso foi acontecer?”, “Imagina o desastre que vai ser”, “Nós estamos muito 
encrencados”, “Quantas mortes isso vai gerar?”, “E a economia?” e “Bom, aqueles memes não estavam tão errados assim”.

Faltando vinte minutos para o início do expediente de Vladimir Lukin, uma batida soa na porta. Wang, Oliver e Beatriz, que estavam 
sentados, levantam de supetão e Olivia afasta-se do canto da parede onde estava. Oliver abre a porta e quase se desmancha de alívio ao 
ver sua prima, que traz uma mochila, um computador e vários cabos pendurados no braço. Atrás dela, estão duas figuras, um jovem 
magro e alto e uma mulher de cabelo verde mascando chiclé, os dois também carregam computadores e mochilas.

– Até que enfim - Oliver exclama depois de abraçar a prima.

– Oi, Oli! Estava com saudade - Jamie diz.

– Vamos parar de enrolação? Temos 15 minutos até Lukin voltar para o escritório - diz Olivia com as sobrancelhas arqueadas.

– Vish, quem é a esquentadinha? - Jamie pergunta para o primo.

 Ele faz um gesto com a cabeça, sugerindo que a prima a ignore.

– Quem são esses? - pergunta Wang apontando com a cabeça para os companheiros da técnica em informática.

– São o reforço, ou você acha que é fácil hackear o e-mail pessoal do presidente da Rússia? - ela responde enquanto os três instalam 
seu equipamento na mesa.

– Jamie, agradecemos muito a sua disponibilidade, mas você tem que ser rápida. Esse e-mail não pode chegar a Lukin de jeito 
nenhum - diz Beatriz preocupada.

– Calma linda, vamos dar conta, só estou conectando o cabo de internet - responde Jamie surpreendentemente calma - o mundo 
não está pra acabar, está? - ela continua, com um sorriso irônico no canto do lábio.

– No caso está - diz Oliver que já está andando de um lado para o outro novamente.

– Sim, o mundo vai acabar! - completa Olivia - E, falando em internet, se você não andar logo, a Rússia vai cortar os cabos 
submersos no Atlântico e o mundo inteiro ficará desconectado.

Jamie revira os olhos e começa o trabalho. Os três técnicos em informática, hackers ou seja lá o que são, digitam em uma 
velocidade surpreendente e os líderes mundiais na sala nunca estiveram tão tensos. Depois de alguns minutos, enquanto letras vermelhas 
aparecem na tela de seu computador, Jamie exclama:

– Ah não! Ah não! Ah não!

– O que foi? - Oliver pergunta quase desmaiando.

– Bloquearam meu acesso - ela responde - vou tentar de novo.

 Olivia chuta o pé de um móvel no canto da sala e Wang leva as duas mãos à cabeça.

– Faltam 5 minutos! - Beatriz diz histérica.

– Ai meu Deus! - diz o príncipe se escorando numa cadeira.

Os dedos de Jamie continuam digitando freneticamente, mas ela não diz nada, enquanto seu primo e amigos têm um colapso 
nervoso.

– 3 minutos - atualiza Wang.

 Digitando. Digitando. Digitando. 

– 1 minuto! Ai meu Deus! 1 minuto! - grita Olivia.

 Wang, Oliver, Beatriz e Olivia intercalam os olhos entre seus relógios e Jamie, contando os segundos desesperados.

 Faltando apenas dez segundos para o expediente de trabalho começar na Rússia, Jamie relaxa na cadeira e suspira.

– O que foi? Deu certo? - Oliver pergunta instantaneamente.

 Ela olha para o primo com um leve sorriso.

– É claro que deu certo priminho, se esqueceu de com quem você está falando? - ela responde com o sorriso aumentando 
gradativamente.

 Oliver abraça a prima enquanto Olivia pula de alegria e Wang escorrega de uma das paredes e senta no chão. A sala vira um mar de 
suspiros aliviados, adequado para um grupo de pessoas que acabou de evitar um colapso mundial. Beatriz, que estava sentada em uma 
cadeira encarando o chão, levanta a cabeça com um sorriso nos lábios e diz:

– E aí Jamie, tá com fome? Eu fiz feijoada.
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 Era uma vez Passado e Futuro.
 Os dois escolhidos pela Linha do Tempo para cuidarem da 
percepção na Terra. 
 Passado sendo condenado a sentir toda a culpa de todos que o 
lamentam; e Futuro para sempre angustiado com a ansiedade 
daqueles que o temem. 
 Os dois, existindo sem nunca de fato serem alguma coisa, fora 
do espaço e sem nada para aliviar as suas existências. Os dois, 
juntos, pela eternidade. Incapazes de sentirem atração um pelo 
outro, podendo jamais se tocar sem causar danos na Linha do 
Tempo, mas emocionalmente ligados e apaixonados. 
 O amor e a angústia deles era tão forte que no meio dessa 
névoa apareceu um pontinho de luz que foi crescendo, crescendo, 
crescendo... e cada vez mais brilhante foi embrulhando tudo à sua 
volta. 
 De início foi um caos completo, mas aos poucos as coisas 
abstratas tomaram forma e adquiriram cores. O que antes estava à 
deriva começou a ser conectado por longos fios finos de luz. O 
instante havia nascido do inconsciente de Passado e Futuro, a 
união dos dois criou Presente (como vieram a chamá-lo depois) e 
agora pela primeira vez algo de fato poderia acontecer. 
 O que antes era contínuo se tornou cíclico. Passado e Futuro 
fizeram as pazes com os seus pesares, pois agora existia entre 
eles a sensação, a emoção e a escolha transmitida pelo Presente. 
 Os três, então, juntos, criaram vida naquele vasto planeta; e 
viveram felizes para sempre nos bastidores do maior show da 
história. 
 FIM (e começo). 
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O menino e o cachorro

 Era uma vez um cachorro chamado Bob. Ele tinha um dono 
muito querido, que se chamava Eric. Eles brincavam bastante 
juntos.
 Mas o Eric tinha um amigo que se chamava João e era muito 
invejoso. Ele não gostava do Bob, tanto que um dia o pegou e 
levou para um lugar muito distante dali.
 Como os dois eram muito amigos, o Eric ficou preocupado - 
mas nem tanto! - porque ele sabia que o Bob era muito esperto e 
não estaria perdido na cidade. Então o Eric contou a seus pais e 
sua família. 
 O João nem sabia que o Bob era muito esperto e o botou num 
lugar fácil de sair. 
 O pai do Eric viajava para vários lugares a trabalho e, quando 
Bob passeava pela praça da cidade vizinha, o encontrou e levou 
para casa. O Eric ficou muito feliz.
 Então o João aprendeu que não devemos fazer o mal para os 
animais e nem ter inveja das outras pessoas.
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O cavalo selvagem

 Em um campo distante mora uma bela amazona que se 
chamava Emy, que gostava de cavalgar e participar de rodeios. 
Ele tem um cavalo muito bonito! Mas um dia enquanto treinava 
para saltar nos rodeios, o cavalo se machucou e não pôde mais 
participar. Então Emy foi caminhar um pouco porque estava 
decepcionada e triste pelo que tinha acontecido.
 De repente apareceu um cavalo selvagem e ela tentou se 
aproximar, mas ele se assustou e fugiu. Emy não desistiu. No dia 
seguinte, foi procurar ele e no momento que o encontrou, olhou 
nos olhos dele e sentiu que ele seria o seu cavalo. Como num 
passe de mágica o animal sentiu o mesmo, pois chegou perto de 
Emy e deixou fazer carinho. Ela logo conseguiu montar nele e o 
levou para sua casa, dando o nome de Raven.
 Emy poderá agora participar do rodeio de novo e eles poderão 
treinar por dois meses. 
 Chegou o grande dia e eles estavam preparados para ir para o 
rodeio. A prova foi tão boa que Emy e Raven foram os grandes 
vencedores e eles se tornaram amigos para sempre.
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A igreja

 Há muito tempo no Mato Grosso, em uma pequena cidade, sem 
muitos moradores e meio abandonada, morava uma família. A 
mãe chamada Clara, o pai chamado Sandro e o filho Pedro de 5 
anos. Do lado da casa da família havia uma igreja que ninguém 
frequentava.
 Todas as noites a família escutava uns barulhos na igreja, de 
alguém chorando e barulho de porta batendo. Um dia Clara, a 
mãe de Pedro, falou para Sandro, o pai, o que seriam aqueles 
barulhos e ele disse que durante a noite passada ele teria viso um 
vulto pela janela da igreja. Clara ficou pensando o que poderia ser.
 Um dia de madrugada, Clara levantou-se para beber água no 
meio da noite e viu pela sua janela, um vulto preto chorando no 
altar da igreja e então ela chamou o Sandro:
 - Sandro, olha lá!
 Então Sandro levantou e olhou pela janela; quando ele olhou 
não viu mais o vulto e então resolveu ir até a igreja para ver se 
havia algo lá. Quando ele chegou na igreja, o vulto sumiu e Sandro 
se arrepiou. Quando Sandro voltou para casa e contou isso para  
Clara, ela disse:
 - Só pode ser um fantasma.
 Sandro ficou meio assustado, mas voltou a dormir e Clara 
também.
 No dia seguinte quando Clara acordou, ela foi ver o filho Pedro, 
depois eles almoçaram e os três juntos. E desse dia em diante o 
vulto não apareceu mais ou a família que não viu.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Amstad

Professora: Eloisa Kny

5º ano do Ensino Fundamental

Aluna:    Maria Eduarda Seefeld

Nível
3

Uma moça misteriosa

 Há muito tempo atrás, um jovem chamado Caio estava 
caminhando pela praça de sua cidade, à noite. Estava tudo escuro, 
a única luz que havia ali era a lanterna do celular de Caio.
 Caio estava indo para casa, quando de repente ele escutou 
uma moça chamando-o. Ele olhou pra trás, e o que estava 
completamente escuro, agora uma luz estava acesa. Caio foi 
andando até a luz. Quando chegou mais perto, a luz ficou 
vermelha e uma criatura monstruosa surgiu de dentro da luz.
 Era uma criatura extremamente pálida, com cabelos lisos 
ruivos e com vestido rosa claro. Caio, ao vê-la perguntou:
 - Está tudo bem?
 A moça não falou nada, mas ela apontou para a água de um 
poço que estava perto deles. Ela fez um gesto para Caio beber, 
ele confiou na moça e bebeu a água. Logo depois ela 
desapareceu.
 Ele não deu muita atenção para o desaparecimento da moça, 
então foi pra casa.
 No dia seguinte de manhã, Caio acordou, quando foi para a 
cozinha fazer seu café, e a moça da noite anterior estava lá. Caio 
ao vê-la se assustou. Ele piscou e ela desapareceu, e isso foi 
acontecendo todos os dias. A moça aparecia todas as vezes que 
Caio chegava perto de água fria. 
 Um dia qualquer , caminhando, Caio tropeçou e caiu no 
mesmo poço de água que ele bebeu. Desde então, não viu mais a 
moça misteriosa.
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Quando “fico de boas”

 Parece não fazer sentido, mas é o que acontece comigo. Não 
posso programar algo do tipo: hoje vou fazer o trabalho da escola 
que é pra semana que vem porque, com certeza, algo vai 
acontecer que me impeça! É incrível, meu! Parece que o universo 
se move contra a minha vibe de organização. 
 É comum faltar energia elétrica onde eu moro. Então, se isso 
acontecer, provavelmente vou ficar sem net. Algum "sem noção" 
ou retardado vai manobrar um caminhão debaixo dos fios de fibra 
óptica, enroscar neles  e ainda arrastar junto. Daí é sem sinal 
nenhum...
 Cara! tu não faz ideia do que é viver dependendo da boa 
vontade da equipe da energia elétrica e da internet. Mas, se é 
ruim com eles, é pior sem eles!
 Mano! Talvez meu signo não seja favorável a ter paciência, ou 
eu realmente não a tenha! Enfim, me tira do sério algo que não é 
barato, que não se pode viver sem, ser tão vulnerável!  É uma 
chuva e pronto: a "M…." tá feita!!! 
 Todo mundo se estranha na minha casa, todo mundo parte pra 
cima e dá-lhe xingar os FDP que  provocaram a tragédia.
 Daí eu me pergunto: dá pra ficar de boas?

(texto criado com o uso de gírias)
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A fábula dos vagalumes

 Existiam dois vagalumes: um tinha uma luz forte e 
branca, já o outro, sua luz era fraca com a cor amarela. 
Os dois estavam sentados numa árvore, quando o que 
tinha a cor amarela falou:
 - Vou pegar uma coisa, já volto!
 O branco respondeu:
 - Ok!
 Quando o amarelo voltou, o branco estava distraído. 
Foi nesse momento que o amarelo atacou-o até 
desmaiar, acreditando que a luz forte do branco ia 
sumir. Assim aconteceu, mas o amarelo continuou com 
sua cor amarela e fraca, que quase não se via.
 
 Moral: ''Apagar a luz do outro não vai fazer com que 
a sua brilhe mais''.
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Moscas

 Se a felicidade tivesse forma física, ela seria um enxame de 
mosquinhas brilhantes, filhas do meu cérebro e das coisas que 
fazem o meu dia bom.
 Elas andariam pelo meu rosto, procurando com meus olhos e 
ouvidos por pessoas com quem conversar, algum coitado que teria 
de me ouvir contando sobre o dia em que um cachorro invadiu 
minha casa; sobre quando eu e meus amigos arrancamos eucaliptos 
do chão para jogá-los uns nos outros, sobre o motivo extremamente 
específico da minha paixão por lugares abandonados; ou outro dos 
diversos absurdos que já me aconteceram.
 Velozes e impacientes, voariam tão rápido até minhas cordas 
vocais, que se enroscariam nelas e me fariam gargalhar quando 
alguém me lembrasse de alguma das catástrofes que minha turma já 
fez, como a vez em que acidentalmente quase matamos uma 
professora.
 Pousariam em minhas mãos e começariam a desenhar sempre 
que encontrassem um lápis e papel; fariam bailes em meus ouvidos 
sempre que qualquer música tocasse perto de mim; voariam em 
disparada até minhas pernas e me fariam querer correr até não 
poder mais quando estivesse motivada.
 Porém, acima de tudo, seriam moscas. Moscas com vidas curtas, 
que durariam apenas alguns momentos.
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Quando foi que crescemos tão rápido?

 Pergunto pra mim e meus colegas: quando foi que crescemos tanto?! Parece 
que foi ontem meu primeiro dia de escola! Adorava os dias de verão, pois as tardes 
eram mais longas, assim eu podia aproveitar o tempo depois da escola para andar 
de bicicleta com meus amigos. Agora, eu e todos esses amigos estamos no último 
ano do fundamental, para ser mais exata, o último trimestre!!! Ano que vem, talvez 
já não nos veremos mais, e todos nós teremos o mesmo objetivo: começar a 
construir um pequeno caminho na direção que desejamos para o nosso futuro.
 Às vezes, o ''respirar fundo'' acaba se tornando refúgio. O descanso depois do 
almoço se torna algo de que realmente gostamos, e acabamos percebendo que 
temos outras preocupações, diferentes de quando éramos pequenos, quando a 
única coisa que poderia estragar nossos planos era o dia do nosso aniversário cair 
em um final de semana. O primeiro ano do ensino médio, onde espero encontrar 
respostas para minhas dúvidas e descobrir ao certo o que quero para meu futuro. 
Ninguém nunca disse que será fácil, será uma nova jornada, um novo primeiro dia 
em uma escola nova, talvez eu tenha a sorte de encontrar rostos familiares e de 
fazer novas amizades. Mas, tudo o que vivi no fundamental fará parte de mim e da 
minha história.
 Se já estamos vivendo essa grande emoção de terminar o fundamental, me 
pergunto como é terminar então o ensino médio e ter de escolher uma faculdade. 
A escola sempre foi algo que fez parte da nossa rotina. Sempre que as férias de 
verão acabavam, tínhamos que voltar a estudar. Quando finalmente passamos por 
todos os anos escolares e estamos aptos o suficiente para nos formar, ela acaba, e 
então, finalmente, temos a nossa vez de escolher o que iremos fazer depois. O 
problema é que antes disso não era uma decisão nossa ir para escola, é uma 
decisão do governo, nossos pais sempre decidiram por nós, e então teremos de 
escolher de uma só vez nossa faculdade, nossa futura carreira profissional e 
vocação.
 Parece assustador crescer. Talvez o motivo de adolescentes não serem levados 
tão a sério é que nós mesmos criamos paranoias em nossa cabeça, e resolver essas 
paranoias é difícil, então espero encontrar a solução para esses problemas. Iremos 
crescer, teremos a resposta para as nossas dúvidas? Iremos ter mais problemas, 
talvez resolvê-los seja a parte difícil. Nossa jornada começa no hoje, iremos 
construí-la todos os amanhãs.



E N S I N O F U N D A M E N T A L

São
José

E S C O L A E S T A D U A L D E 



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professor: Simone Lizandra Kehl

2º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Eduarda Taís Schwaab

Nível
1

O zoológico

 Fui passear no zoológico, vi um monte de animais: o 
leão, a onça, o macaco, a cobra, o coelho, o tatu, o 
hipopótamo, a arara, o elefante, o esquilo, a zebra, o 
rinoceronte e a girafa e por último vi um jacaré.
 Eu aprendi que os animais são muito importantes 
para as pessoas e nós não devemos maltratar eles.
 Foi um passeio maravilhoso!



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professor: Simone Lizandra Kehl

2º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Natália Grings Marconi

Nível
1

A primavera

 Na primavera têm muitas flores.
 Os dias são mais longos.
 Têm muitas cores
 Tem o arco-íris.
 As flores são lindas e coloridas
 Os pássaros cantam
 O sol brilha.
 As flores desabrocham.
 E a vida fica mais bonita.
 As pessoas ficam igual a flor, margarida, dando
 Luz a vida!!!



FEIRA DO

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professora: Bibiane Hillebrand Link

3º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Nathanael Grings Sebastiani

Nível
2

Nova Petrópolis

 Cidade maravilhosa
 Meu município
 Terra grandiosa
 Desde o princípio.

 Tem o Labirinto e a Praça
 No centro da cidade
 E no interior muita graça,
 Sossego e amizades
 Em todas as idades

 Gosto de em Nova Petrópolis morar
 Dos pontos turísticos visitar,
 Amo este lugar
 Por isso vou sempre dele cuidar.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professora: Bibiane Hillebrand Link

3º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Rafaely Caroline Knorst

Nível
2

Nova Petrópolis

 Nova Petrópolis é assim,
 Linda demais para mim.

 Passeando de montão,
 alegra o meu coração.
 Vejo muitas flores,
 Com suas cores e amores.

 Aqui tem muitas casas, 
 E bastante matas.
 em também o Labirinto verde,
 Que não sairá da sua mente.

 Seu interior é tão belo e sossegado
 Que deixa todo mundo encantado.

 Viver aqui é muito bom,
 Cidade cuidada 
 Pelos moradores, prefeitura 
 E também pela garotada.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professora: Michele Fernanda Gramms

6º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Ana Clara Kaiser

Nível
3

Anita Garibaldi
Homenagem ao Bicentenário de Anita Garibaldi

 Uma jovem
 Jovem moça
 Jovem heroína brasileira
 Jovem humilde, encantadora

  Jovem guerreira
  Jovem sonhadora
  Jovem que já não está mais entre nós

  Aqui jaz uma jovem
  Jaz uma mãe
  Jaz uma heroína
  Que morreu por uma doença cruel
 
  E sempre será lembrada
  Com esplendor
  Bravura, ternura e perseverança 
  Era ela... Anita Garibaldi



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professora: Michele Fernanda Gramms

6º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Patrick Gerdan Prates

Nível
3

Anita Garibaldi
Homenagem ao Bicentenário de Anita Garibaldi

 Ana Maria de Jesus Ribeiro
 Com muito esplendor
 Nasceu dia 30 de agosto
 Em Morrinhos, hoje no bairro encantador

 Em janeiro, Anita é presa em Lages
 Consegue fugir e encontra Garibaldi
 E juntos correm para fora da cidade
 A família decide ir para Montevidéu.

 O casal oficializa a relação
 Nasce Rosa, mas não aguentou 
 Em menos de dois meses
 Quase nem a mão de sua mãe segurou

 Nasceram mais dois filhos
 Teresa e Ricciotti
 Anita desembarca na Itália, mas não dura
 Grávida do quinto filho, ela morre.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professora: Michele Fernanda Gramms

8º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Bianca Danielli Simon

Nível
4

Anita Garibaldi
Homenagem ao Bicentenário de Anita Garibaldi

 Anita Garibaldi
 Anita de Giuseppe
 Anita dos Farrapos
 A heroína de dois mundos

 Heroína, mulher e guerreira
 Lutou com seu marido
 Foragidos infringindo barreiras

 De herança na terra
 quatro filhos criados em meio à guerra
 mesmo com todos empecilhos, 
 apenas três resistiram na miséria

 Entre fugas e casamentos
 1849 põe um fim na história traçada.
 Deixa ela o mundo,
 mas no mundo será lembrada.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professora: Michele Fernanda Gramms

7º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Maicon Adams

Nível
4

Anita Garibaldi
Homenagem ao Bicentenário de Anita Garibaldi

 Nascida em Santa Catarina
 Sempre foi tão garrida
 Residente do município de Laguna
 Sempre lutava com bravura
  
  Seu marido foi um general
  Que comandava a tropa total                    
  Juntos, mulher e marido
  Se tornaram ídolos

  Tendo vários filhos
  Lutando em guerrilhas 
  Percorrendo várias milhas 
  Lidando com diversas brigas 
 
 Até que adoeceu
  E, então, em Ravena morreu
 Sendo homenageada a todo momento
  Até recebeu um monumento

  Tendo sempre em mãos a vitória 
  Ela fez sua glória
   Em todas as batalhas que lutou
   Com garra seu nome marcou.

   Tendo sempre em mãos a vitória 
   Ela fez sua glória
   Em todas as batalhas que lutou
   Com garra seu nome marcou.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professora: Michele Fernanda Gramms

9º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Adeline Weber Sidegum

Nível
5

Anita Garibaldi
Homenagem ao Bicentenário de Anita Garibaldi

 
 Anita Garibaldi, a "Heroína dos Dois Mundos»
 Símbolo de bravura e lealdade
 Nascida em Morrinhos
 Impressionou a todos com sua coragem

 Grande revolucionária e lutadora
 Conquistou muito com seu destemor
 Uma mãe extraordinária e esposa de Giuseppe
 Sempre dedicada a aquilo que exerce

 Por amor a sua terra
 Tanto lutou
 Que até sua vida dedicou 
 E com valentia nos presenteou
 Obrigada Anita

 Por sua dedicação
 Tanto fez por nós
 E levou o Rio Grande no coração.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Fundamental São José

Professora: Michele Fernanda Gramms

9º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Taciana Mallmann

Nível
5

Anita Garibaldi
Homenagem ao Bicentenário de Anita Garibaldi

 No Brasil e na Itália
 Heroína dos dois mundos
 Foi extraordinária
 Participando de diversas batalhas

 Ana lutou na Guerra dos Farrapos
 E em outros combates
 Junto com Giuseppe Garibaldi
 Fazendo Anita se tornar seu nome de verdade

 A casa em Laguna
 Que vivia a heroína
 Mal sabia que um dia
 Um museu se tornaria

 A morte na Itália
 Decreta seu fim,
 Mas deixando um imenso trabalho
 Conhecido tanto assim.



D E E N S I N O M É D I O

1  de
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E S C O L A E S T A D U A L
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FEIRA DO

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Médio 1º de Maio

Professora: Mirna Vanusa Alves da Silva

9º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Auhane Raffaelle da Silva Rutsatz

Nível
5

Aos olhos do mundo

 Era uma vez duas meninas que viviam em uma caixa, construindo seus 
pensamentos, desejos, futuro, sonhos e talvez suas verdades, em um mundo 
repleto de pessoas que vivem em duas caixas, não deixando nenhuma opinião 
diferente da sua ser questionada.
 Em uma noite, enquanto essas pequenas meninas dormiam ao lado de sua 
família, uma tempestade de palavras destruiu sua caixa deixando todos que 
moravam lá sem abrigo, lhes obrigando a correr para sobreviver, já que era tarde 
demais para salvar aquela pequena moradia. Cada um foi para um lado, porém a 
menina mais velha que estava agora correndo sem rumo, levava sua irmã em seus 
braços, não iria deixá-la. No meio da floresta, existia apenas escuridão e o medo 
se instalava nas duas garotas em forma de calafrios.
 Procurando um lugar para ficar, acharam por ali uma outra caixa onde vivia 
uma família interessante, digamos assim, que logo as deixaram entrar. O homem 
daquela casa as assustava e qualquer movimento diferente, as olhava analisando 
seus movimentos.
 Elas ficaram lá por dois dias, limparam a casa sem dizer um "pio" porque, afinal 
de contas, seria ingratidão delas, não é? Porém, no terceiro dia, a mais nova das 
irmãs passou mal e a família as expulsou, pois a limpeza da casa ficou atrasada 
com ela naquele estado.
 Logo depois, após andar por mais um tempo, encontram outra casa onde já as 
julgaram por serem mais baixas do que eles e decidiram não ficar lá. Assim, de 
acordo com o tempo e o caminho andado elas passam por diversas caixas, nas 
quais foram criticadas por suas roupas, cabelos, cor de pele, por não serem iguais- 
mas isso fazia as duas não serem irmãs? 

O corpo, os olhos, o modo de andar e até quando a mais velha não concordou
que o filho de um casal poderia amar alguém igual a ele - tudo era constantemen- 
te julgado.
 Tudo aquilo deixava as meninas cansadas e aquilo duraria para sempre? NÃO, 
a irmã mais velha pensou em voz alta, deixando a mais nova assustada. Então, ela 
começou a construir uma caixa para a pequena, uma caixa aconchegante, e 
garantiu que não faltasse nada para ela por um tempo.
 Se despediu, beijando-lhe na testa e fazendo ela prometer ser alguém de 
espírito livre, já que aquela casa era sua agora.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Médio 1º de Maio

Professora: Mirna Vanusa Alves da Silva

9º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Louise Leivas Garcia

Nível
5

Pequena sonhadora

 Uma pequena garota artista, que nasceu com a ambição de 
espalhar a beleza da arte pelo mundo, não sabia que seu sonho não 
seria algo fácil de conseguir.
 Os pais da menina, ao saberem desse sonho, logo reprovaram: 
"seja advogada ou médica, isso nos trará fortuna". "Não importa se é 
boa em artes, o que importa é que seja boa em matemática e outras 
matérias exatas, apenas assim será considerada inteligente" - a 
garota ouvia de seus professores.
 Desde pequena ouvindo que não podia ser a artista que sempre 
quis ser, sua imaginação e criatividade foram diminuindo com o 
passar do tempo. A garota se forçava a gostar de outras coisas 
apenas para agradar aos outros.
 A pobre sonhadora que desejava apenas mostrar o poder da arte 
para aqueles que estavam ao seu redor, teve suas asas da felicidade 
cortadas. 
 Sem ambições e sem sonhos a pequena artista não consegue 
mais voar como antes. Talvez aqueles que cortaram as lindas asas da 
pequena artista também tiveram suas asas cortadas quando jovens, 
mas… por que, então, sabendo como é a sensação de não poder voar 
livremente, eles fizeram isso com a pequena artista?
 Agora, a pequena sonhadora crescerá e, quando grande, ela terá 
duas opções: ensinar e incentivar pequenos sonhadores a voar alto, 
ou cortar as suas asas como fizeram com ela.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Médio 1º de Maio

Professora: Mirna Vanusa Alves da Silva

1º ano do Ensino Médio

Aluno: David Gonçalves da Rocha

Nível
6

Comunicação social

 A comunicação social faz parte do comportamento humano 
desde os primórdios da humanidade e levamos ela até hoje, seja 
falada, escrita, desenhada ou através de gestos. Ela estabelece 
ligações e relacionamentos entre pessoas e sociedade fazendo com 
que consigamos demonstrar nossas ideias, pensamentos, ações, 
opiniões…
 No atual momento ela se faz extremamente necessária pois 
todos os dias estamos criando formas de nos comunicar através de 
novas palavras que são utilizadas no cotidiano, até mesmo através 
de memes.
 A internet revolucionou a comunicação, tornando-a mais ágil. 
Com isso também surge o aprimoramento da comunicação em 
massa. Um tipo de comunicação que alcança várias pessoas, são 
jornais, televisão, rádio, e a própria internet. no mundo digital temos 
que tomar cuidado com as informações que procuramos, pois 
existem muitas "fake news" espalhadas. Por esse motivo, é nosso 
dever tomar cuidado de onde estamos tirando informações, 
analisando se é de site confiável, olhando suas referências, até 
mesmo procurando erros de gramática.
 Acredito que a comunicação é algo que levamos sempre 
conosco, sem ela nada pode ser feito, independente da forma que 
está sendo demonstrada, desde uma fala, até um olhar. 



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Estadual de Ensino Médio 1º de Maio

Professora: Mirna Vanusa Alves da Silva

3º ano do Ensino Médio

Aluna: Juliana Castro

Nível
6

Topázios

 Primeiro foi o bilhetinho dobrado cuidadosamente, com o mesmo cuidado dispensado às lições de 
Matemática, e colocado no livro de Geografia dela: Isa, se você olhar para o lado direito, na fileira encostada à 
parede, logo no começo da fila, tem um fã seu. 
 Dias depois foi um bombom deixado em sua classe, com o recadinho de sempre: "um presente de um fã". Os 
dias seguiam dessa forma, um recado do porteiro da escola, uma flor, uma piscadinha, um sorriso de lado. 
E agora, faltando menos de um mês para o baile de primavera, deitado sobre sua classe, um bilhete, como todos os 
outros, com a caligrafia que apesar de muito borrada lhe tirava suspiros: "Aceita ser minha dama no baile?"
 Apesar da pele alva como a neve, a menina ruborizou novamente. Para ela toda aquela atenção vinda de seu 
amor secreto desde seus onze anos de idade, era como um capítulo de seus livros românticos, que lia sentada no 
parapeito da janela de seu quarto. 
 Ela ergueu a cabeça e seus olhos correram pela sala de aula, esbarrando naqueles olhos topázios que tanto 
lhe encantava, ele estava sorrindo. Um sorriso comum, mas que para ela era o mais bonito, o mais branco, o mais 
reto, o mais apaixonante. Ela retribuiu o sorriso e confirmou com um aceno de cabeça. 
 Queria ir até ele, se aproximar, lhe tocar, quem sabe lhe dizer um oi, mas naquele momento suas pernas não 
lhe obedeciam, talvez pelo medo de tudo isso não passar de uma miragem de sua cabeça apaixonada, mas 
preferia acreditar que era apenas nervosismo. 
 Os dias se passavam, e de longe ela observava o garoto que lhe tirava de órbita. Não entendia o motivo do 
porquê não se aproximavam, mas também não questionava, pois sempre que o olhava, o mundo parecia estar em 
câmera lenta, lá estava ele sorrindo. 
 Naquela tarde agradável de março, junto com sua mãe, a garota foi a inúmeras lojas procurar seu tão 
esperado vestido, estava extasiada, não para o baile em si, mas sim para sua companhia, havia esperado muito por 
aquele dia. 
 O garoto chegou a sua casa meia hora antes do baile, estava muito bem arrumado, terno, sapatos, cabelos 
penteados para trás, apesar de ainda parecer muito rebelde. Ele estava nervoso, ainda não sabia ao certo o motivo. 
Descendo as escadas estava ela envolta em um lindo vestido amarelo, ela reluzia. 
 Ele a esperava no pé da escada, lhe ofereceu a mão, e a menina adquiriu um tom avermelhado em suas 
bochechas, ele estava sorrindo. 
 -Oi, bela moça! - Diz ele ainda sorrindo. 
 -Oi, belo rapaz! - Diz ela entrando na brincadeira. 
 -Então você aceitou o convite desse pobre rapaz solitário? - Ele fez uma expressão meiga. 
 -Não pude recusar um pedido do meu fã número um. - Exclamou ela com humor. 
 Então partiram para o baile, o trajeto foi feito de silêncio e trocas de sorrisos. Entraram no salão bem decorado, 
e após tirarem fotos foram em direção a mesa de bebidas, em seguida para a pista de dança, onde os casais se 
juntavam para dançar uma música calma que começava.
  Ali, nos braços de quem amava, ela se sentia leve, deslumbrante, e por um momento sentiu que pudesse 
morrer pelo turbilhão de sentimentos que a envolvia. O garoto, apesar de tudo, ainda se sentia nervoso, pensava 
que aquela sensação que esmagava seu peito fosse sumir após ter a ela em suas mãos, mas isso não se passava. 
Sempre esteve em sua cabeça que ela era a razão de seus sentimentos confusos. 
 A música parou, reiniciando outra mais animada, ela pediu licença para ir ao banheiro e ele lhe informou que 
estaria esperando por ela ali mesmo. A moça se distanciou e ele ficou a observando sumir entre as pessoas. 
 A festa estava muito agradável, os jovens bebiam, dançavam, se divertiam, era um momento inesquecível. E 
realmente foi, os gritos vindos do corredor ecoaram pelo salão, as garotas que vinham de lá estavam aterrorizadas, 
fazendo com que a curiosidade levasse a todos para o local de onde vinham. 
 Estendida no chão, estava a menina com seu vestido amarelo sujo de sangue, seus cabelos espalhados e os 
olhos sem vida. Uma aglomeração se formou em volta do corpo, e parada ali junto a todos, aqueles topázios 
observava a cena, seus olhos também estavam profundos, sem vida, ele estava sorrindo.



E N S I N O F U N D A M E N T A L
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F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke

Professora: Danielle Bresciani

2º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Bruno Bornholdt Schildt

Nível
1

CINZINHA

 A CINZINHA É MINHA COELHA. ELA É FOFINHA 
E GRANDE.
 ELA É LINDA E ADORA COMER PASTINHO E 
RAÇÃO. A CINZINHA DORME NA CASINHA.
 DE DIA ELA CORRE E PULA NO CERCADO.
 EU ABRAÇO E CUIDO DA CINZINHA.
 A CINZINHA GOSTA DE MIM E EU AMO ELA.



 MEU PRESENTE DA PÁSCOA FOI O FRED, MEU 
CACHORRO. ELE ERA FILHOTE E DORMIA MUITO NO 
MEU COLO. SEMPRE BRINCOU MUITO. 
 ELE CRESCEU E ESTÁ FICANDO MAIS CALMO. 
GOSTA DE DORMIR NO SOL E ADORA COMPANHIA.
 AGORA ESTOU ENSINANDO ELE A PASSEAR COM 
COLEIRA.
 AMO ELE, PORQUE É MEU COMPANHEIRO E 
VAMOS APRONTAR MUITO JUNTOS.

F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke

Professora: Danielle Bresciani

2º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Charlotte Lamb Ludwig

Nível
1

MINHA VIDA COM O FRED



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke

Professor: Ricardo Lawrenz

4º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Adrian Schütz Rumpel

Nível
2

Steve, o youtuber

 Steve acordou de manhã com a ótima ideia de ser youtuber. 
Foi até Alex e perguntou:
 - Alex, como se faz para ser youtuber?
 Então Alex disse:
 - Primeiro você precisa ter uma conta no Youtube, depois é só 
começar a gravar.
 Alex falou:
 -Obrigado, Alex!
 Steve fez tudo o que Alex disse. Então ele recebeu uma 
mensagem que dizia "Você quer ser um youtuber: sim ou não?"
 Então Steve disse:
 - É claro que sim!
 Steve recebeu instruções de como gravar e postar. Ele foi até a 
casa de Alex para perguntar:
 - Alex, como eu vejo as notificações, os likes e as pessoas 
inscritas?
 Alex respondeu:
 - É fácil, é só você entrar no vídeo e olhar.
 - Obrigado, Alex!
 Steve foi para a sua casa e três semanas depois fez uma festa 
por ter chegado aos três mil inscritos.
 Alex disse então:
 - Parabéns, você é mesmo bom em ser youtuber.
 - Valeu!
 Então o presidente apareceu na festa e disse:
 - Leve este troféu com você, Steve.
 Steve então disse animado:
 - Obrigado, este troféu é tão brilhante, do que é feito?
 - É de ouro, esmeralda e um pouco de diamante.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke

Professora: Andreia Utzig 

3º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Gustavo André Schumann

Nível
2

Um sonho realizado

 Sempre tive o sonho de ter um cachorro. Mas meu pai não 
gostava dessa ideia.
 Certo dia a mãe estava olhando o face e viu uma amiga que 
estava vendendo filhotes de mini shih-tzu. Ela conversou com o meu 
pai sobre dar uma cachorrinha para mim. Meu pai aceitou a ideia.
 Passou uns dias, nós fomos conhece-la e logo adorei ela, mas não 
pude trazê-la para casa, pois ela ainda mamava na sua mãe. 
 No dia 16 de janeiro de 2021 ela veio morar conosco e colocamos 
o nome de Flora. 
 Hoje é nossa companheira, muito sapeca e esperta. Faz parte da 
nossa família. 



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke

Professora: Vivian Gabriela Metz

5º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Sophia dos Santos Schroeder

Nível
3

O livro perdido

 Era uma vez, num belo dia, Helena acordou, foi tomar café da manhã e depois foi direto 
para o quarto de seu irmão mais velho. E quando ele foi abrir a porta, ele viu seu irmão 
mexendo em alguma coisa. Ela achou muito estranho, mas não quis entrar. 
 Todos os dois saíam para passear pela floresta esperando a amiga deles, a fadinha 
Margarida. Ela morava em uma casinha bem pequeninha igual a ela. Mas nesse dia eles iriam 
viajar com os pais deles, porém eles gostavam muito de passear pela floresta! Então eles 
pediram aos pais deles se poderiam ir. Eles deixaram, mas tinha de ser bem rápido. Então 
eles foram. Quando eles chegaram perto de uma cachoeira lá estava a casinha da 
Margarida! Eles ficaram muito felizes e então foram até lá, quando chegaram na casinha lá 
estava Margarida. Quando Margarida viu eles, ela ficou muito feliz. Então foi até lá falar com 
eles! Margarida falou que queria muito conversar com eles. Eles sentaram na beira da 
cachoeira e então a Margarida começou a falar:
 - Vocês precisam recuperar o principal livro da biblioteca, a biblioteca pegou fogo, mas 
se vocês recuperarem o livro ela poderá se restaurar novamente.  
 Então eles aceitaram! A Margarida deu a eles um mapa e aí ela tele transportou eles 
para outra cidade. Quando eles chegaram foram em todas as bibliotecas que estavam no 
mapa, mas não acharam o livro! Então eles ficaram andando pela cidade, mas tinha uma 
senhora que ficava só observando eles. E eles estavam com muito medo, então seguiram 
para outros caminhos, mas, a senhora estava só seguindo eles.
 Então a Helena falou:
 - Vamos lá falar com aquela senhora, ela parece querer falar algo!
 Então João, seu irmão aceitou e eles foram até aquela senhora. Quando eles chegaram 
até ela João falou:
 - Senhora, por que você está nos seguindo?
 A senhora falou:
 - Olá pequeninos. Eu estava seguindo vocês porque sei o que vieram fazer! O livro que 
vocês tanto procuram fica na biblioteca aqui ao lado, na rua Arco-íris. 
 Então o João e a Helena foram até aquela biblioteca, viram o moço que atendia e foram 
falar com ele. Explicaram o que vieram fazer, mas o moço falou:
 - Não podemos dar a vocês o livro, mas podemos emprestá-lo!
 Então eles tentaram, tentaram, mas não conseguiram. Então quando eles estavam indo 
embora a Margarida apareceu. 
 Ela conversou com o moço e convenceu ele! Aí eles foram embora e quando chegaram 
à biblioteca estava restaurada. Aí, em comemoração fizeram uma linda festa. Convidaram 
todos da vila! Quando os pais deles souberam, cancelaram a viagem e se juntaram a festa! 
 E depois todos ficaram felizes com a recuperação da biblioteca. Então a Margarida 
começou a morar com a Helena e o João e todos ficaram como uma família muito feliz. 
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O cachorrinho rejeitado

 Um dia eu estava caminhando pelo parque, quando veio até mim 
um cachorrinho. Ele estava muito sujo, tristonho e, sem dúvidas, com 
muita fome e sede. Então levei o pobrezinho para a minha casa, dei 
ração e água. Ele devorou o alimento em um minuto. Após, dei um 
banho quentinho e cheio de espuma que o cachorrinho adorou.  
Quando o estava enxaguando, vi que ele tinha um ferimento na 
perninha, estava infeccionado e parecia doer muito. Levei ele ao 
veterinário, que fez um curativo e deu duas injeções no bichinho. 
Além disso, receitou remédio para vermes e pomadas para o 
machucado. 
 Passando-se três semanas, o ferimento já estava quase curado e 
o cachorrinho podia correr, como se não tivesse acontecido nada. 
Ele estava amando ter um lar carinhoso e ser chamado de Flufy.
 Desde então, cuido de Flufy com muito amor. Este cachorrinho 
trouxe alegria e diversão para minha vida.
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O passeio pela mata

 Há um ano tive uma briga feia com meus pais. Com certeza por um motivo 
bobo, mas eu estava tão irritado que fui correndo para a mata atrás da minha casa. 
Fiquei andando por um tempo até que tomei um susto quando um bicho-preguiça 
encostou na minha perna. Era como se os problemas tivessem sumido, pois só o 
que importava era fazer carinho naquele bichinho fofo.
 Pensei ter ouvido ele falar que estava gostando de carinho. Cocei meu olho 
para voltar à realidade. Quando o abri novamente tudo estava tão diferente! Minha 
casa sumiu e no lugar de tocos de madeira tinham tantas árvores. Olhei para o 
chão e o bicho-preguiça ainda estava lá.
 - Ei amigo, siga-me!
 Um bicho-preguiça falando comigo!? O melhor que eu tinha a fazer era segui-
lo.
 Chegando ao alto de uma colina onde havia uma espécie de aldeia indígena. 
Estavam celebrando algo ou alguém. Quando me dei conta estava no meio da 
multidão com o bicho-preguiça em cima de mim.
 Descobri com uma mulher que estavam celebrando a ótima caça que tiveram 
esse mês. Havia crianças ajoelhadas agradecendo a Deus pela sua comida, 
famílias se abraçando e chorando de felicidade.
 Voltei para o meio da mata e conversei com meu mais novo amigo:
 - Você viu como aquelas pessoas estavam felizes?
 - Que bom que conseguiram muitas comidinhas gostosas.
 - Se contentaram com algo tão simples do dia a dia, comida!
 - Para você é simples, mas na época em que estamos não é nada fácil. Eles 
passam semanas caçando.
 - E eu briguei com meus pais por algo tão bobo! Nessa aldeia todos são tão 
próximos e tão humildes.
 - Venha!
 - Onde estamos in...Casa! Voltamos! Passear com você foi tão inspirador, me 
fez pensar em muitas coisas. Esqueci de te pedir, qual o seu nome?
 Ele tinha sumido. Fiquei sozinho no meio da mata.
 - Ai! O que é isso?
 Uma maçã caiu na minha cabeça. Olhei para o meu relógio e já eram oito horas 
da noite. Corri para casa e comecei:
 - Oi pai, ou mãe. Me desculpem pela hora e pela nossa briga hoje cedo. Errei 
com vocês.
 - Claro que desculpamos, filho, eu e seu pai erramos também. Agora suba para 
tomar banho e tire esses pelos da sua roupa, que já vamos jantar.
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A pandemia e suas consequências

 No início de 2020, o mundo inteiro parou devido à força de um 
vírus mortal e misterioso que se alastrou por todo o lugar: o Covid-
19.
 Desde então tivemos que cumprir a suspensão das aulas, o 
distanciamento social e a liberdade que tínhamos foi limitada. Todas 
essas restrições causaram um sentimento de solidão e desespero, o 
que trouxe uma preocupação: como anda a saúde mental das 
pessoas na pandemia.
 A insônia, os altos níveis de estresse, a incapacidade de 
concentração nas tarefas escolares, sentimentos de incerteza e 
insegurança, são alguns dos sinais de que algo não está bem.
 A boa notícia é de que há maneiras de lidar com essas situações. 
É muito importante para o equilíbrio emocional descansar, ter um 
bom sono, alimentar-se bem, e sempre tirar um tempo para você ler 
um livro, assistir um filme, fazer exercícios físicos, ouvir uma música, 
ou qualquer outra coisa que te faça se sentir bem e feliz.
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Violência doméstica e feminicídio
Com a pandemia, os números de feminicídio e violência doméstica só aumentam

 Já não é novidade que, ainda hoje, mulheres são constantemente abusadas 
dentro e fora de casa. Com a pandemia, os números só aumentaram e milhares de  
mulheres que sofreram violência ainda não conseguiram justiça. Mesmo após 
serem implementadas leis e códigos penais, mulheres de todos os lugares ainda se 
sentem violadas.
 Mulheres, gênero que era propriedade de homens até o início do século 21. 
Mulheres, gênero considerado frágil, mas que todo dia cuidam da casa, filhos, 
além de  se posicionar no mercado de trabalho. Sofrem abusos que muitas vezes 
acontecem por pessoas que dizem amá-las, violência que pela voz do povo deve 
acontecer. Mulheres que não se dão ao respeito (usam roupas "provocantes", 
palavreado inapropriado…)  devem ser violentadas e seu dever é ser submissa aos 
homens. 
 Mensagem essa levada de várias gerações e até interpretada de uma forma 
tanto quanto diferente pelo livro sagrado (Efésios 5:22-24). Onde as mulheres têm 
que ser submissas aos maridos e a igreja. 
A taxa de feminicídio, com a pandemia, em relação a antes aumentou e muito. Por 
estarem em casa, a convivência com agressores dentro de casa passou a ser 
contínua e deixando-as vulneráveis.
 As taxas de violência doméstica passaram de 44,9 % até o início deste ano, e 
mais de 37% de mortes. É chocante como em pleno século 21 as mulheres ainda 
sejam tão desfavorecidas. Mas não é de hoje que isto vem se agravando, desde 
2015 os índices vêm aumentando. O governo já se posicionou sobre a violência e 
abusos que as mulheres vêm sofrendo na rua e dentro de casa, mas mesmo com 
tantos pronunciamentos do governo a situação continua a mesma. 
 Atualmente com o período pandêmico e a situação que o Brasil vem 
enfrentando, o assunto foi menos comentado, porém em julho de 2020 o atual 
governo do Brasil, governado por Jair Bolsonaro, sancionou uma lei que protege 
mulheres, crianças e idosos de abuso doméstico de acordo com a lei nº 
14.022/2020. Mas será que com leis e condutas a favor das mulheres a situação 
melhorará? Mesmo com o Brasil estando em 5º lugar no ranking mundial de maior 
morte por feminicídio?
 A cada 2 minutos uma mulher é violentada e a cada 7 horas, morta. Até quando 
isso irá acontecer?
 Saiba que vocês, mulheres, não estão sozinhas e se todas se juntarem e 
somarão forças e poderão fazer esses números mudarem. Não seja mais uma 
vítima. Em caso de abuso doméstico disque 180. 
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O cachorro que saiu de casa escondido 

    O cachorro Tobi saiu escondido de casa e foi brincar 
na lama.
     Ele pulou na poça de lama e se sujou todo.
     Quando Mariana viu o Tobi todo sujo resolveu dar 
um banho nele.
     Agora ele está limpo e cheiroso.
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O cachorrinho Duke

Um cachorro muito safado chamado Duke Foi para
o pátio e se sujou.  Depois foi tomar um banho e tosa 
e foi dormir, e no dia seguinte foi passear e se sujou 
de novo. E tomou um banho de novo e foi para casa 
descansar. No dia seguinte era seu aniversário. Ele fez 
4 anos e ganhou um presente, um brinquedo e uma 
caminha que virava uma toca.
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O Reino Encantado cheio de Fadas

 Era uma vez um mundo com muitas fadas, elas se chamavam Amélia, Évelin, 
Gabriela e Mariane. Um dia a fada Amélia e suas amigas foram para a floresta e lá 
elas encontraram um cara comendo batata frita e tomando refrigerante. Ela viu 
que ele jogou lixo no chão e então ela foi falar com ele:
 - Olá homem! Como você se chama?
 - Olá! Eu sou o Ricardo e você?
 - Eu me chamo Amélia e essas são minhas amigas: A Évelin, a Gabriela e a 
Mariane. E por que você jogou lixo no chão? Você nunca ouviu falar sobre proteger 
o Meio Ambiente?
 - Não. O que é isso?
 - Meio Ambiente é a natureza e a gente tem que cuidar dela.
 -  Ah tá, agora aprendi! Tem que jogar lixo no lixo.
 - Isso aí! Sempre devemos cuidar do nosso planeta.
 - Agora ele aprendeu a lição. É verdade Amélia. Disse Gabriela.
 - Amigas, vamos encontrar pessoas e falar o que é Meio Ambiente. Vamos sim!
 - Olha amigas, tem uma mulher ali comendo salgadinho. Disse Évelin.
 As fadas passaram a tarde ensinando as pessoas o que é Meio Ambiente.
 Depois Amélia e suas amigas foram para casa. Ela disse boa noite para os seus 
pais e foi dormir.
 No outro dia Amélia se encontrou com suas amigas de novo e foram para a 
floresta.
 Chegando lá na floresta encontraram muitas pessoas e alguém explicando 
sobre o Meio Ambiente Ele falou:
 - Não podemos fazer queimadas, jogar lixo nas águas, derrubar árvores e não 
deixar água em pneus e latas. Precisamos cuidar da terra.
 Ele também falou como pessoas poluem o ar com a fumaça. As pessoas 
ficaram muito admiradas e falaram como devemos dar mais valor ao Meio 
Ambiente. Elas ficaram muito felizes que se importavam com o Meio Ambiente.
 No dia seguinte Amélia e suas amigas plantaram flores e árvores. As árvores 
ajudam a purificar o ar que respiramos. Assim como Amélia e suas amigas, nós 
todos devemos cuidar e preservar o Meio Ambiente.
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Prosa entre Guapo e Paulista

 Certa vez no Pampa gaúcho tinha uma fazenda muito bonita. O 
dono estava arrumando os animais para participar de uma feira. O 
animal que estava mais animado era o cavalo Guapo.
 Lá na feira ele conheceu um cavalo chamado Paulista e 
começaram a conversar:
 - Eu moro no Rio Grande do Sul, tenho um campo enorme pra 
correr, eles cuidam de mim e sempre levo meu dono pra cavalgar 
pelos Pampas gaúchos. Disse o cavalo Guapo.
 O Paulista falou triste:
 - Poxa, eu não tenho essa sorte, moro num sítio pequeno, passo o 
dia todo amarrado dentro de um galpão e nem posso cavalgar.
 Guapo ficou triste. Então chega o dono do Guapo com uma 
novidade: ele comprou o cavalo Paulista.
 Ele foi morar com Guapo e sempre se divertiam juntos.
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O que é uma amizade?

 Uma amizade é uma conexão com uma pessoa, não 
importa se ela é rica, ou pobre, nem a raça ou a cor 
dela, ou simplesmente de onde ela vem.
 A amizade pode existir entre homens e mulheres, 
irmãos, maridos, parentes (pessoas com diferentes 
vínculos). Alguns amigos, se chamam de melhores 
amigos, pois se consideram mais que amigos, um 
irmão de coração. A amizade não precisa acontecer 
com pessoas exatamente iguais, com os mesmos 
gostos e vontades, e em certos casos é exatamente 
isso que torna uma amizade mais forte.
 A amizade não tem que ser perfeita, tem que ser 
verdadeira. A comunicação se dá não só pelas palavras 
mas pelo olhar, pelos sorrisos e nos abraços, "amigo a 
gente não procura, o coração é quem encontra".
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A Bela Sonâmbula

 Num reino bem distante, um rei e uma rainha tiveram um bebê chamado de 
Aurora. O bebê era tão lindo, mas tão lindo que invejava a todos. Então, a rainha e o 
rei fizeram uma festa em homenagem a princesinha. Todos do reino foram 
convidados, menos uma camponesa misteriosa, sombria e invejosa que não 
gostou nadinha disso que fez questão de invadir a festa e jogar uma maldição no 
bebê, dizendo que quando ela completasse 17 anos irá espetar o dedo no fuso de 
uma roca, e dormirá até que alguém jogue um Merthiolate (um remédio que arde 
muito) no dedo dela.
 - Merthiolate!?! - Gritaram todos- Isso dói demais!- riu a camponesa, e foi 
embora...
 - Uahahahahà! - Riu a camponesa, e foi embora...
 Após 17 anos, um dia antes de seu aniversário, a princesa encomendou o 
vestido mais bonito para sua costureira real. Na manhã seguinte, quando foi pegar 
o seu vestido, viu uma roca, bonita e empoeirada, com cheiro de carvalho, lá no 
canto, escondidinha. A menina foi lá apreciar, até que seu dedo chegou perto 
demais do fuso e, seu dedo acabou sendo furado. A princesa, atordoada, caiu no 
chão num piscar de olhos.
 Quando a costureira chegou e viu a menina no chão, foi correndo chamar o rei, 
a rainha e os médicos para ajudar a acordar a pobre coitada. Eles pegaram o 
Merthiolate e voltaram para ver a princesa, mas quando chegaram lá... a princesa 
havia desaparecido!
 Onde ela está? - Pediram para a costureira.
 - Eu não sei, talvez alguém achou ela e a levou para a cama.- respondeu a 
costureira.
  Foram até seu quarto e ela não estava lá. Procuraram, procuraram e não a 
acharam e lugar nenhum.  O médico disse que só tem um diagnóstico para isso: 
Aurora é sonâmbula! A rainha já estava sem esperanças, imagina onde deve estar 
uma bela menina adormecida quando toca numa roca mágica!
 Antes de dormir, o rei e a rainha ouviram um som saindo da despensa da 
cozinha. Foram correndo ver o que era. Abriram a porta da despensa e ... acharam 
a princesa! Pegaram o remédio Merthiolate e colocaram no dedo dela.
 - Ai!!! - acorda a princesa no desespero - Isso dói demais!
 Todos ficaram alegres pois a bela princesa voltou ao normal. Depois do dedo 
cicatrizar, eles proibiram o remédio Merthiolate do mundo e, todos viveram felizes 
para sempre.
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Borboletas

 
 Borboletas no estômago
 Frio na barriga
 Suor frio
 Ansiedade e felicidade
 Ao te ver
 Ao te abraçar
 Me sentir abraçada ao teu lado
 Feliz, sorrir sem perceber
 Sorrir ao te ver
 Ao estar contigo.

 Enfim, borboletas
 E não as belas borboletas do jardim
 E sim, as que sinto,
 Sinto ao te ver,
 Sinto em minha barriga.
 Amo essa sensação
 A sensação de estar no carro
 Impaciente, com saudade
 Saudades das tuas piadas ruins,
 Saudades. 

 - eu te amo - 
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O Mistério

 Era uma noite fria, Gabriela e sua família estavam na sala assistindo Netflix, lá estava, 
seu pai chamado Mário, sua mãe chamada Camila e sua irmã caçula chamada Fernanda. 
Estavam assistindo um filme de terror, com o clima tenso, cada barulho que a casa fazia eles 
se assustavam. 
 O filme acabou e todos foram para seu quarto dormir. No meio da noite Gabriela escuta 
um barulho de uma criança rindo, mas não dá bola e volta a dormir. 
 Na manhã seguinte, Mário e Camila vão trabalhar, mas Fernanda vai há creche e 
Gabriela para a escola. 
 Gabriela ficou a tarde sozinha em casa e, escutou novamente, essa risada, mas com 
mais frequência e, aos poucos foi ficando cada vez com mais medo. 
 A noite, Gabriela conta aos seus pais sobre a risada. Eles falam que é coisa da cabeça 
dela e não dão bola. No jantar todos escutam essa risada, ficam com medo, mas vão dormir 
tranquilamente, até que escutam um barulho de alguma coisa cair. 
 Todos saem correndo do quarto. 
 - Veio da cozinha, falou Camila sussurrando.
 - Então vamos ver o que tem. Fala Mário.
 Gabriela fala:
 - Eu e Fernanda vamos ficar na sala.
 Mário e Camila vão à cozinha, mas não acham nada, todos tentam voltar a dormir, mas 
não conseguem.
 Dias se passaram, toda vez parecia que a risada estava mais alta, já estavam 
angustiados de morar lá. Enfim, chegou o sábado, todos querendo descansar, mas não 
conseguiram, resolveram então contratar um detetive. Colocaram câmaras, fizeram de 
tudo, mas não conseguiram saber o que ou quem era.
 Um dia voltaram do bosque e, quando abriram a aporta da casa estava tudo quebrado, 
foi aí que decidiram se mudar, sem nem pensar duas vezes.
 No dia da mudança, Gabriela foi tirar suas roupas do armário e descobre uma porta 
secreta dentro de seu armário, Gabriela chama seus pais para ver a porta e decidem abri-la. 
Quando abriram a porta, havia uma escada que lavava a algum quarto que, nunca tinham 
visto, parecia um túnel. Então seguiram ele. O túnel os levou a um quarto subterrâneo, onde 
morava um casal. Eram eles que faziam aquele barulho, aquela risada era de uma afilha 
deles que só queria brincar. Eles pegavam a comida de Mário e Camila, pois não tinham 
condições financeiras, nenhum dos dois trabalhava.
 Mário e Camila ficaram uma tarde inteira conversando com eles, e pai de Gabriela 
decidiu dar um emprego a ele, a mulher começou a trabalhar também, e com um tempo 
conseguiram comparar uma casa e, a condição deles melhorou muito, Gabriela ficou muito 
orgulhosa de seus pais.
 Mas, tinha uma coisa que ainda não tinha descoberto, afinal quem quebrou os móveis 
da casa?
 Foram então olhar as câmeras. Um guepardo entrou na casa, pela janela e este morava 
no mato ao lado. Fizeram exames para ver se ele estava bem e, foi devolvido à natureza, 
longe de casas e estradas. 
 E seus pais não mudaram de casa, até porque, amavam aquele lugar. 

 Fim
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Etapas das Vivências

 Se meus pensamentos agissem, com certeza eu já estaria em uma maca de 
hospital, sem forças. Estaria sem cor, pálida igual a um pequeno papel branco. 
Afinal, aguardando a morte. Mas por quê? É exatamente porque muitas vezes nos 
questionamos e pensamos, e se eu fizesse, e se eu falasse, e se eu fosse assim, e se 
eu desistir, e se eu… Nosso pensamento acaba se tornando o nosso pior inimigo.
    Você costuma não ver que é possível mudar e acaba seguindo o lado negativo 
e obscuro do pensamento. Acha mesmo que não existe solução? 
    Logo lhe digo que tem solução, sempre haverá uma solução.
   A vida é complicada, porém que graça teria se a vida fosse fácil. Você iria 
chegar ao fim logo e não poderia recomeçar. Então, viva intensamente, sinta o ar 
puro da natureza, seja livre, experimente novas coisas, dance, cante, seja você.
    Mas se pensar em desistir, coloque esse pensamento onde você não o ache 
mais. E se pensar novamente, chute para bem longe, pois você é capaz de 
conseguir tudo. Tudo mesmo. Acredite em você. É complicado e nós sabemos. 
Mas você tem seus amigos, sua família, que, pode ter certeza, eles acreditam no 
seu potencial. Eu acredito. Vá em frente, sem medo de tropeçar ou de se arranhar 
em um espinho. Se cair, levante. Se você se arranhar, coloque um curativo. 
    Lembre-se, caso sinta-se uma pessoa murcha, sem vida, use o exemplo das 
flores: murche, renasça, floresça, enraíze-se e continue firme mesmo estando em 
uma terrível tempestade.
 Quando precisar, estarei com você. Você é capaz e suficiente. Você é forte. Se 
for necessário, serei o guarda-chuva quando houver tempestade. Confie em você. 
Supere o que te faz escorrer lágrimas e o mais importante, reconheça o teu 
esforço.
 Se acontecer da vida se virar contra você, você mostre que já possui uma carta 
na manga: a sua dedicação. Você é o protagonista. Não desista! Caso contrário, o 
filme acaba rapidamente. Seja o protagonista até o final, e persista!



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Pastor

Professora: Luisa Beatriz Ribar Vaz

9º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Vitor Augusto Rosso Paim

Nível
5

Momentos Felizes

 Lá estava eu, cerca de sete horas da manhã, um frio que me impedia de 
mover um dedo sequer, no emaranhado de minhas cobertas. Quando vem 
um estalo em minha mente, coisa rara, porque normalmente sou um 
vegetal nestas horas. Bem, este estalo seria a lembrança de um 
compromisso combinado com meu pai: uma volta pelo centro da cidade. 
Quando volto à realidade, ouço a porta do meu quarto abrir-se lentamente. 
Era o próprio, com um tom de estresse na voz me apressando para irmos 
logo. Por ser um homem pontual, obviamente foi com o objetivo de 
resolver seus negócios e eu fui para fazer companhia. Tempos depois, 
entra minha mãe, para separar minhas roupas, pois, segundo ela, não sei 
me vestir. No meu ponto de vista são alguns momentos a mais para 
aproveitar o calor da cama. Depois de eu me vestir, separo as coisas 
cruciais para levar como um livro, as chaves e o celular. Vou para partirmos.
 Durante a viagem, depois de me acomodar no banco, abro a janela do 
carro, porém lembro-me do frio e torno a fechá-lo. Sinto que este é um dos 
melhores momentos da minha semana: ouvir o meu velho contar suas 
histórias, suas piadas e até as situações desconfortáveis de sua semana. 
Interagir com ele, pois durante a semana, sempre está muito ocupado. 
Voltando ao dia, ás vezes, olho pela janela daquela manhã fria. Vejo o Sol 
tocando os morros verdes, juntos a um céu azul que também viram 
assunto.
 Chegando lá no centro da cidade de Nova Petrópolis, não me importo 
mais tanto, com esse teórico objetivo de respirar ares diferentes. Sinto uma 
cidade movimentada, cheia de carros e de pessoas. Este trajeto me traz 
exaustão, onde nem vale à pena comentar.
 O tempo passa, e, ao ver o meu desconforto, ele oferece paradas em 
padarias para comer, que eu encaro como forma de demonstrar amor. 
Assim fico feliz em aceitar.
 Depois deste dia cansativo, volto ao aconchego do meu lar e concluo 
que sou uma pessoa calma, que gosta de tranquilidades, e cá estão meus 
simples momentos felizes.



E N S I N O F U N D A M E N T A L

Luiz 
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E S C O L A M U N I C I P A L D E 



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professora: Ana Carolina Eichler 

2º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Carlos Nathan de Oliveira Pereira

Nível
1

AMIZADE

 ERA UMA VEZ O MENINO GUSTAVO. ELE TINHA 
UM PROBLEMA NA PERNA, ELE ANDAVA DE 
CADEIRA DE RODAS. GUSTAVO SEMPRE OLHAVA OS 
AMIGOS BRINCANDO NA PRACINHA E ELE TAMBÉM 
QUERIA BRINCAR COM OS AMIGOS, MAS NÃO 
CONSEGUIA PORQUE ELE ANDAVA COM CADEIRA 
DE RODAS. ELE FICOU MUITO TRISTE, ENTÃO OS 
AMIGOS AJUDARAM COM O DINHEIRO PRA 
MEDICAÇÃO E ELE CONSEGUIU ANDAR. OS AMIGOS 
FICARAM MUITO FELIZES, ELES BRINCARAM NA 
PRACINHA. 

FIM.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professora: Roseli Ironi Neumann Zimmermann

2º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Olivia Sorgetz Lied

Nível
1

A MALA MISTERIOSA

 EM UM DIA, QUANDO EU ESTAVA NA ESCOLA, 
MINHA PROFE VEIO COM UMA MALA, MAS ELA NÃO 
DISSE O QUE TINHA NELA. ELA PEDIU PARA NÓS 
ADIVINHARMOS. E EU FUI A TERCEIRA A FALAR, E 
EU FALEI: TEM BRINQUEDOS! DEPOIS OS OUTROS 
FALARAM. QUANDO ELA ABRIU A MALA NOS 
MOSTROU UM ANÃOZINHO E ELE COMEÇOU A 
FALAR. DEPOIS DE SE APRESENTAR FOI PARA 
PERTO DA MALA E BATEU NELA PARA CHAMAR SEU 
IRMÃO. E ESSE IRMÃO SE APRESENTOU TAMBÉM E 
FOI CHAMAR SEU OUTRO IRMÃO, QUE CHAMOU 
OUTRO IRMÃO E ESSE IRMÃO CHAMOU OUTRO 
IRMÃO E ASSIM POR DIANTE.
 DEPOIS NOS MOSTROU UM PIÃO, UM BILBOQUÊ, 
UMA BOLA DE MEIA E NOS EXPLICOU QUE 
"ANTIGAMENTE NÃO TINHA AS BOLAS DE COURO". 
TAMBÉM MOSTROU UM CHOCALHO, ALGUMAS 
BOLAS DE GUDE, UM TRENZINHO DE MADEIRA, UNS 
TAZOS, UM BARALHO QUE FOI O SEGUNDO 
B R I N Q U E D O.  E  P O R  Ú LT I M O,  M A S  N Ã O 
IMPORTANTE, UM DOMINÓ. ASSIM TERMINOU A 
HISTÓRIA, DESDE OS FANTOCHES ATÉ O DOMINÓ.
 E AGORA CRIEI O MAIOR TIPO DE IMAGINAÇÃO 
QUE O MUNDO JÁ VIU.



FEIRA DO

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professora: Marisel Vanisse Beck Zuehl

3º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Muriel Renan Kiekow Ferraz

Nível
2

Eu e meu bairro

 Meu nome é Muriel R. K. Ferraz, quando eu nasci 
meus pais já moraram aqui nessa vila de Linha Olinda. 
Desde 2009 minha vila chama de Canto Maas, tem 12 
moradores e tem gente de Nova Petrópolis que tem 
terras, mas não moram aqui. Algumas trabalham na 
roça, outros tem criação de porcos, outro morador 
tem criação de vacas onde ele vende leite para Piá, 
outra família faz queijo alguns trabalham fora, na 
cidade.
 É um bairro bem tranquilo, temos água de poço. Eu 
moro há 6 quilômetros de Nova Petrópolis, eu adoro 
morar no interior, porque eu adoro morar no meu sitio 
tenho muitos bichinhos e um espaço para correr e 
brincar e um córrego para pescar os meus peixinhos.



FEIRA DO

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professora: Beatriz Judith Schaefer Becker

4º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Luiza Kirschner Einsfeld Ely

Nível
2

Dois dias com índios Fág Nhin

 Uma vez eu estava olhando uma reportagem sobre a tribo FÁG NHIN e resolvi 
visitá-los.
 E falei com minhas amigas Ana, Rafaela e Valentine assim:
 - Vocês querem me acompanhar na visita da tribo FÁG NHIN?
 E elas responderam:
 - Sim, sim e sim nós estamos ansiosas para conhecer sobre a vida deles.
 Fomos para a aldeia dos FÁG NHIN e nos surpreendemos com o tamanho das 
ocas, os costumes deles e logo que chegamos a Valentine pediu:
 - Nós podemos fazer pinturas no rosto?
 - Nós podemos aprender sobre a culinária indígena? Pediu Ana.
 E a Rafaela perguntou:
 - Nós podemos aprender sobre o artesanato?
 Então respondi:
 - Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
 Temos um monte de casas para fazermos em um dia falou Valentine.
 - Por isso nós vamos passar dois dias, logo falei.
 Elas ficaram com tanta alegria que não acreditaram.
 - Vamos aprender artesanato amanhã e pintar o rosto também e podemos 
aprender a culinária na hora do jantar.
 Aprendendo culinária e a Ana achou melhor comer uma barrinha de cereais, e 
imediatamente falei bem assim:
 - Nem pense nisso Ana Cecília, cadê a sua educação?
 - Mas não está com uma cara muito boa, a Ana respondeu.
 - Você vai comer isso senão você não vai participar da programação para 
amanhã e vai ficar aqui. Não gostei de falar isso, mas funcionou e ela comeu o bolo 
na brasa.
 E antes de dormirmos uma índia FÁG NHIN nos chamou para ficarmos em 
volta da fogueira onde ela nos ensinou as danças FÁG NHIN.
 No outro dia pintamos o rosto e a minha pintura foi bem colorida. Eles 
desenham muito bem!
 A Rafaela estava ansiosa para aprender artesanato, mas falei:
 - Nós vamos sair para fazer uma trilha.
 E ela ficou animada.
 Vimos vários animais bonitos, plantas coloridas e ervas medicinais.
 Voltamos para a tribo FÁG NHIN comemos uma batata assada e aprendemos 
sobre o artesanato.
 Foi bem legal e todo ano pretendemos visitar uma tribo indígena que temos 
em nosso estado.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professor: Ricardo Lawrenz

5º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Felipe Schneider Neumann

Nível
3

As complicações da Covid-19

 Meu nome é Rogério. Estamos em 2021 e eu estou passando pela 
pandemia chamada de COVID-19.
 Tudo começou na China em 2019, com o primeiro caso da COVID-
19. Logo foram surgindo mais e mais casos por todo o mundo nos 
tirando do normal. Muitas famílias ficando em casa, por causa das 
escolas fechadas, e os pais sem emprego.
 As pessoas mais afetadas foram às crianças e os adultos sem o 
seu trabalho. As crianças ficaram estudando de casa e sentiram 
muita falta dos amigos. Os adultos estavam procurando novos 
empregos. Nós não podemos esquecer as milhares de pessoas 
mortas ou internadas nas U.T.I.s. 
 Mas hoje, dia 6 de setembro de 2021, com a chegada das vacinas, 
quase todas as pessoas já estão imunizadas, e esse é o nosso normal. 
 A conclusão foi que nós precisávamos nos cuidar mais. 
 A COVID - 19 ensinou a várias pessoas a cuidarem mais da saúde, 
usar máscara, passar álcool em gel e lavar as mãos correta e 
frequentemente. 

FIM!!!



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professora: Suleika Regina Wedig

5º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Maria Eduarda Cornelli Jacobsen

Nível
3

As diferenças formam a cultura de um povo

 Estamos vivendo num mundo onde falta a tolerância, paz, 
harmonia, respeito e união entre os  povos. Penso que as pessoas 
deveriam se respeitar mais umas às outras, independentemente da 
cor,  religião, sexualidade, gênero, aparência física, entre outras. 
 O respeito aos povos é muito importante! O nosso estado foi 
colonizado por vários povos:  africanos, alemães, italianos, 
japoneses e poloneses. Mas antes disso, viviam aqui povos 
indígenas. E a  todos devemos consideração. 
 Na minha opinião, as guerras são terríveis, ocorrendo muitas 
vezes pelo simples fato de haver  diferenças entre culturas. Por 
exemplo: religião é uma das diferenças que mais causam guerras. E 
eu  acho isso ridículo. 
 Também não devemos esquecer de outro problema antigo: o 
racismo. Ele acontece aqui no  Brasil desde a escravidão dos 
africanos. A música "Black or White" do famoso cantor Michael 
Jackson  ensina que não importa a cor, devemos nos respeitar. 
Somos um povo de muitas cores e culturas. Diga  não ao racismo! 
 Por termos uma diversidade tão incrível, é dever nosso preservar 
os patrimônios culturais  materiais e imateriais desses povos todos. 
Assim manteremos viva a história de nossos antepassados.  Visitei 
recentemente as Ruínas de São Miguel (que é um Patrimônio 
Mundial da UNESCO). Quando um  patrimônio é tombado, a cultura 
desse povo é mantida viva e protegida. 
 A beleza dos povos está na diversidade e merece respeito.



FEIRA DO

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professora: Terezinha Hellmann Rotta

7º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Luana Rüchel

Nível
4

Um garoto diferente

 Todo dia é a mesma rotina. Eu vou para a escola, volto para casa, almoço, faço a 
lição, mexo no celular, tomo banho, janto, deito, mas não durmo. Desde que eu me 
lembro, não consigo dormir a noite, mesmo tomando comprimidos ou até escutando 
música. Meus pais sabem e me levam ao psicólogo.
 Eu estou deitada no meu quarto, quando ouço alguém bater em minha porta e 
digo para entrar. São meus pais que me deram um livro e me disseram para eu lê-lo 
sempre quando for me deitar a noite. E é isso que eu faço todas as noites.
 No entanto, ao ler o livro, todas as noites, eu ouço um som na minha janela. Uma 
noite decido investigar. Assim que abro a janela vejo muitas luzes saindo da floresta. 
Como... uma festa? Não! Penso duas vezes e vou ver o que é. Quando chego na floresta, 
percebo que realmente é uma festa. Por acaso acabo me enturmando e aproveito para 
perguntar de quem era a festa, o dono. Todos me falam que é de um tal de... homem-
gato? Não! Eu não acredito nessas bobagens! Deve ser só seu apelido ou então, o jeito 
que prefere ser chamado. Fujo dos meus pensamentos, quando um senhor anuncia a 
chegada do dono da festa. Fico surpresa ao ver o homem. Ele é um homem, porém tem 
um rabo, garras, bigode e orelhas de gato. Ele se aproxima de mim e começamos a 
conversar. De repente, eu já estava vindo nessa festa todas as noites e o homem-gato, 
que atende com o nome verdadeiro de Kevin, virou meu melhor amigo.
 Uma noite qualquer, eu chego na festa e encontro uma garota que eu nunca havia 
visto antes. Como sou muito espontânea, fui logo conversar com ela e passamos a 
festa inteira juntas. Nas próximas festas também. Nós três sempre juntos. Porém, Kevin 
começou a ter um comportamento estranho. Uma noite fui à festa e a garota que havia 
conhecido e ficávamos juntos, não estava.
 - Você sabe por que ela não veio? - Kevin perguntou.
 - Não!
 - Então por que você veio? 
 - Como assim? - pergunto confusa.
 - Tá na cara que você vem só por ela!

- Kevin, o que você está falando? Eu não estou entendendo.
 - Não se faça de desentendida! Você acha que eu não percebi?! Você está me 
deixando de lado por ela. Você está me trocando por ela.
 Assim que eu iria argumentar ele vai embora. Eu faço o mesmo. Livro-me do livro, 
assim que chego em casa, pois é a magia dele que fez tudo isso.
 A noite quando fui me deitar, achei que não iria ouvir nenhum barulho. Pois é, eu 
estava enganada. Decido então ir à festa. Mas antes escrevo uma carta pedindo 
desculpas e abrindo meu coração para ele. Assim que chego na festa, entrego-lhe a 
carta. Ele lê e logo em seguida me abraça pedindo desculpas e eu faço o mesmo. E foi 
aí que eu percebi que a magia da amizade não vem de um livro, e sim, que tudo isso que 
eu vivi até agora é real. Acredite, por algumas amizades vale a pena lutar.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professora: Terezinha Hellmann Rotta

7º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Mel Gomes Lemos

Nível
4

O mundo dos pensamentos

 Olá! Eu sou Gael. Tenho treze anos e vivo viajando em meus 
pensamentos. Desde muito novo sempre fui muito pensativo, 
sonhador. Amava visitar outros mundos através de meus 
pensamentos. O lugar que mais gostava de viajar era "viajar na 
maionese", como dizem muitos dos meus colegas.  E um dia lá fui eu, 
me distraindo com uma das histórias de fantasia que a professora 
contava na aula de Língua Portuguesa. O nome do conto era "O 
menino Peixe". Ele era um menino que tinha partes de seu corpo 
como as de um peixe. Tinha escamas por todo corpo, suas orelhas 
eram nadadeiras, sua pele era arroxada, seus pés pareciam pés de 
pato, seus cabelos eram cacheados azuis e verde. Ele também usava 
uma camiseta amarela e uma bermuda azul. Ele era um menino 
muito corajoso e lutava para proteger seu reino. Ele era filho de um 
dos guardas do rei e amava se aventurar nos oceanos. Então me 
imaginei lá naquele mundo, falando com ele e me apresentei.
 - Olá menino! Me chamo Gael.
 Ele me olhou e disse:
 - Olá! Também me chamo Gael.
 Ficamos assustados, até que o menino peixe perguntou:
 - Como você chegou aqui?
 - Bom, cheguei aqui através da minha imaginação! - Respondi.
 - Você que conhecer meu mundo?
 - Claro! Por que não! - Falei entusiasmada.
 Então fomos passear pelo planeta do menino peixe. Depois de 
um tempo juntos, nos demos por conta de uma coisa. Éramos muito 
parecidos, em tudo, tanto no físico quanto no emocional. Assim, 
acabamos descobrindo que éramos a mesma pessoa, só que em 
mundos diferentes. Até que...
 - Gael! Gael! Gael??!!
 Era a voz da professora me chamando. Foi assim que a fantasia 
desapareceu e voltei ao meu mundo real novamente.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professora: Terezinha Hellmann Rotta

9º ano do Ensino Fundamental

Alunas: Laura Janine Gebhardt e Heidi Milena Schabarum

Nível
5

Padrões

E se o padrão de beleza
Fosse a inteligência?
De uma pessoa, a pureza
E ainda sua essência?

Mal aprende a caminhar
E já dizem o que usar
Beleza é coisa da gente
Visto com a alma que sente.

Criaram estes padrões
Pensaram ser genial
Traçando limitações,
É tão superficial!

Há cultura e diversidade
Mas também há muito preconceito
E se não segue, não é aceito
Caminho à infelicidade.

E se o padrão de beleza
Dependesse de você?
Que definisse seu caráter
E também sua singeleza?

O rótulo influencia
A cabeça de muita gente
Essa é sua própria vida
Sendo assim, seja prudente.

O padrão não é real
Nunca deixe de sorrir
Pra sua mente faz mal
E a torna infeliz.

Não se deixe manipular
Viva suas experiências
Aprenda com suas vivências
Sem deixar de aproveitar.



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser

Professora: Terezinha Hellmann Rotta

9º ano do Ensino Fundamental

Alunos: João Pedro Siebeneichler e Pedro Ribeiro de Freitas

Nível
5

Conceito Definido

Temos que achar um jeito
para falar sobre isso
o famoso preconceito
você já sabe disso.

E ainda continua a ter
mesmo com gente nada a ver
na sociedade ignorante 
só outro insignificante.

Mas não nós, nem a gente
quem diariamente
só simplesmente sofre
nem cabe na estrofe.

Gay, boiola, veado
é isso que escuta
quem já há tempos luta
para ser respeitado.

Sapatão! Parece guri!
isso que falam por aí
são pessoas arrogantes
Com o pensamento de antes.

Pessoas como a gente
que também tem emoções
que também tem corações
machucados pela mente.

Mente que escuta tudo
as piadinhas, os risos
tirando todos sorrisos
provocando choro mudo.

Pare de ignorar
pare de apontar
não importa o jeito
pare o preconceito.



E N S I N O F U N D A M E N T A L
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F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Hoffmann

Professora: Ana Helena Olbermann

4º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Luciana dos Santos Kohler

Nível
2

Uma vida saudável

 Era uma vez uma menina chamada Helen. Ela era muito querida e 
estudiosa. Ela tinha um casal de gatos chamados: Mini e Nino. Ela 
estudava na escola Otto Hoffmann. A disciplina que ela mais 
gostava era matemática. As notas que ela tirava era de 7 a 10. Helen 
tinha 13 ano. 
 Um dia ela chegou em casa muito cansada e triste. A mãe a levou 
no médico e descobriu que faltavam nutrientes no corpo de Helen. 
Ela ficou de cama, pois estava muito doente. 
 Helen tinha que comer muitos legumes e frutas, mas o problema 
que ela só gostava de doces e embutidos. Então a mãe da menina 
teve uma ideia... Fez um bolo cheio de frutas, com: morangos, 
abacaxi, mamão, pêra, maçã e laranja. Helen experimentou o bolo e 
adorou. Então a mãe da menina falou o que havia dentro do bolo e 
ela ficou chocada.
 A tarde as amigas de Helen foram lhe visitar. Elas levaram alguns 
jogos e ficaram a tarde toda jogando. Quando suas amigas estavam 
se despedindo Helen disse para elas comerem bastante frutas e 
legumes e, também, tomar muita água. Suas amigas também 
estavam começando a ficar doentes, mas agora ficariam mais 
saudáveis e fortes. 

Depois do incidente Helen começou a dizer que queria ser uma 
nutricionista. 



FEIRA DO

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Hoffmann

Professora: Ana Helena Olbermann

3º ano do Ensino Fundamental

Aluno: Marcelo Dummer Fassbinder

Nível
2

Os náufragos

 João, Maria e Paulo estavam na praia passeando de 
barco. De repente o barco bateu em uma rocha e 
naufragou. Eles foram nadando até uma ilha deserta. 
Eles estavam apavorados e começaram a fazer de 
tudo para que alguém os resgatasse. Gritaram. 
Fizeram uma fogueira e escreveram socorro na areia. 
O pior que esta ilha não era uma ilha qualquer. Diz a
lenda que todas as noites um fantasma ronda o lugar. 
 Já estava ficando noite. Eles estavam desesperados 
quando uns surfistas viram o pedido de socorro e 
foram lá ver o que estava acontecendo. 
 João viu os surfistas chegando e logo correu ao 
encontro. Contou o que tinha acontecido. Um dos 
surfistas explicou que eles não estavam numa ilha, mas 
na outra ponta da praia. Eles riram, pois passaram 
vergonha, mas ficaram aliviados e voltaram para casa 
junto aos surfistas. E como agradecimento os 
convidaram para jantar. 



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS
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Poema

Textos, palavras, 
versos e estrofes.
Coisas que quando escrevemos
abre o coração sem a explicação!
Às vezes estamos lendo 
e na nossa mente passa um filme.
O poder das letras não tem explicação,
e entramos mais na dúvida,
quando alguém sabe usá-las.
E nos joga para o mundo 
da imaginação!
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Meu Cão Trapalhão

Meu cachorro é muito trapalhão 
Tropeça em tudo que estiver em sua frente,
Mas quando dou minha atenção
Ele fica todo contente.

Quando eu jogo a bola pra ele pegar
Ele sai em disparada, 
Até mais rápido
Do que o Cascão em chuvarada.

Seu nome eu ainda não dei
Penso, penso e ainda não sei,
Totó não boto, porque é muito comum
Mas Tobi então, de jeito nenhum.

Pensei, pensei e agora seu nome dei.
Sim senhor o nome é Billy,
E fui eu mesmo que inventei.

Mas tem vezes que eu ainda penso
Que seu nome devia ser Desastrado,
Porque até hoje
Tropeça pra tudo que é lado. 
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Desigualdade Social no Brasil

 Por que o Brasil está classificado entre os dez países mais desiguais do 
mundo? E por que isso acontece?
 No nosso país, a desigualdade de gênero infelizmente é muito comum, com 
homens exercendo as mesmas funções que as mulheres e ganhando muito mais. 
Além da desigualdade de gênero, temos a desigualdade racial, que coloca uma 
raça (normalmente a branca) sobre as demais, conseguindo empregos e 
privilégios maiores. E, a desigualdade mais comum, que temos no Brasil, é a 
econômica.
 O Brasil é um país desigual, pois tem um índice baixo de escolaridade, pouca 
oportunidade de emprego e uma má distribuição de suas riquezas e rendas. Em 
2019, o IBGE registrou que 13,8% das pessoas extremamente pobres estavam 
empregadas no mercado de trabalho. Em contrapartida, 1% da população 
brasileira é rica, ganhando mais de oito mil reais por mês, e apenas duzentos e sete 
mil brasileiros são milionários, ganhando mais de sessenta e oito mil reais por mês. 
A concentração de poder por parte de alguns e a falta de investimentos por parte 
do governo na população mais carente, traz o Brasil ao cenário atual. Um país que 
infelizmente não dá oportunidades iguais às mulheres, aos pobres, aos negros, 
aos indígenas, aos quilombolas, aos deficientes, à população LGBTQIA+ e à 
população de rua, deixando-os cada vez mais à margem da sociedade.
 Em minha opinião, algumas formas de minimizarmos as questões da 
desigualdade social são: investir em políticas públicas de qualidade, que atendam 
prioritariamente pessoas mais carentes e vulneráveis, através da educação, da 
saúde, da habitação, da assistência social e da segurança. Precisamos ampliar 
ofertas de emprego possibilitando a garantia de renda. 
 Enfrentar o racismo e a homofobia, promover os direitos humanos. Muito há 
que ser feito, mas a grande mudança começa com nós, em não aceitarmos 
intolerância e desrespeito, estarmos atentos aos fatos do dia a dia, sermos críticos 
e reflexivos e não tolerarmos o abandono por parte do governo da nossa 
população.
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A Menina

 Todo dia ela chega,
    Feliz da vida, a menina,
    Em pé ela espera,
    Algum sinal de vida.

   Em algum momento vem
    Mas pra isso demora muito,
    Passam reto e cochicham,
   Sobre ela, em conjunto.

    Como ela se chateia
    Tudo mudou
    Tão de repente
    Agora tudo era
    Bem diferente.

    Isso era triste,
    Não tem como negar,
    Mas pra ela felicidade
   Não era difícil encontrar.

 Não se engane,
    Esse era só um detalhe em sua vida,
    Se importar ou não com isso é uma escolha,
    E ela estava decidida.
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A Nova Escola

 O ano de 2019 foi repleto de mudanças. A maior foi a troca de 
escola, onde tudo seria diferente. Durante nove anos da minha vida 
estudei no mesmo colégio, o Frederico Michaelsen, da Rede 
Cenecista (CNEC), lugar onde minha mãe sempre deu aula e o meu 
avô foi diretor em tempos passados.
 Para mim o "Fred", como era conhecido carinhosamente, era a 
minha segunda casa. Quando surgiu o assunto de escola, nem 
imaginava que seria assim como foi. Aos poucos foi "caindo à ficha" 
e, com isso, eu mudaria de escola. 
 Naquela época eu e meus pais tivemos que decidir onde eu iria 
estudar e a Otto foi a escolhida. Conhecia muitos dos meus futuros 
colegas, por serem meus amigos e colegas do vôlei e do futebol. No 
momento que todas as mudanças se confirmaram, eu estava muito 
ansioso para ir para a nova escola.
 Nos primeiros dias foi tudo muito diferente, mas, aos poucos, fui 
me acostumando. Tive o apoio dos professores e dos colegas. Após 
três anos, estou aqui, relembrando e contando um pouco sobre essa 
transição, e já estou no último ano dessa escola, que se tornou tão 
querida para mim.
 Esses últimos anos foram repletos de momentos inesquecíveis e 
muito especiais. Vivenciei novos aprendizados repassados pelos 
professores: atividades práticas e saída de campo até uma 
floricultura para catalogação de plantas. Também fizemos um 
passeio de final de ano, como o da "Quinta da Estância" e as 
festinhas de final de ano, com "amigo secreto", onde trocamos 
presentes, além de diversos outros momentos para relembrar e 
contar no futuro...
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A Influência da Tecnologia na Atual Sociedade

 Se há uma palavra que pode descrever a 
humanidade, nos dias de hoje, acho que é alienação.
 As pessoas estão cada vez mais desligadas e sem 
atenção ao que fazem, sem dar a importância 
necessária àquilo que precisa. A tecnologia, 
obviamente, colabora muito para isso. Ela tornou tudo 
mais automático e mais fácil, deixando o ser humano 
preguiçoso e desatento.
 As conversas entre amigos não são mais as mesmas. 
A comunicação familiar está cada vez pior. Os filhos 
passam o dia inteiro no quarto, usando o celular, 
enquanto os seus pais estão trabalhando. E mal e mal 
conversam ou fazem as refeições juntos.
 Entendo que isso é fatal, porque o princípio de um 
bom convívio social é a comunicação. Caso não haja, 
esqueça a vida em sociedade.
 Acho que para esse problema não tem uma solução. 
Sinceramente, acredito que pode só piorar. Se as 
pessoas tivessem consciência, poderiam melhorar. É 
clichê, mas é a verdade.



E N S I N O F U N D A M E N T A L

Pedro
Beck
Filho

E S C O L A M U N I C I P A L D E 



F E I R A D O

Livro
Nova Petrópolis / RS

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho

Professora: Angela Bohnenberger Zimmermann

2º ano do Ensino Fundamental

Aluna: Ana Clara Kiekow Dutra

Nível
1

O Pirulito

 A bruxa Lúcia e o gato Floquinho foram passear 
no parque. Compraram um pirulito.
 A bruxinha e gato estavam distraídos e uma 
formiguinha subiu no banco e experimentou um 
pouquinho do pirulito.
 A formiga gostou muito do pirulito e pegou o 
pirulito para levar pra casa.
 A bruxinha viu que a formiga pegou o pirulito e 
ficou braba. Pegou sua varinha mágica.
 A bruxinha apontou a varinha para a formiguinha 
e falou as palavrinhas mágicas: abracadabra 
alacaçum!
  E o inesperado aconteceu. A formiga virou quatro 
pulguinhas e a bruxinha adorou a ideia e pegou o 
seu pirulito.
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Empatia para viver

 Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, 
entende seus medos e necessidades para ajudá-lo. A 
empatia é importante para ter um mundo melhor para 
se viver.
 Eu pratico empatia quando empresto um guarda-
chuva para quem está sem, ajudo ou converso com 
uma pessoa idosa, ajudo uma pessoa com deficiência, 
quando não brigo com um colega que está irritado.
 Se todos tiverem empatia as pessoas serão mais 
felizes!
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As vantagens de ter um bicho de estimação

 Toda vez que eu chego em casa meu cachorro 
Hector me recebe com lambidas e muito carinho.
 É o jeito dele dizer que está com saudade.
 As vantagens de ter animais de estimação são que 
eles fazem companhia, são fofos e amam a gente de 
qualquer jeito. Quando minha mãe sai para buscar 
meus irmãos na escola e eu fico sozinho, me sinto 
seguro porque o Hector me protege.
 Em troca do carinho que recebo eu cuido do Hector. 
Eu dou ração, água e brinco com ele.
 Ter um animal de estimação dá trabalho mas 
também me deixa feliz.
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As coisas que me fazem feliz

 Tudo que me faz feliz eu já amei um dia, por 
exemplo: a minha família, minha mãe, meu pai, meu 
irmão, meus amigos, os animais que eu conheço tipo 
os gatos da Enia (que eu amo de coração!).
 Ter minha saúde em dia é muito bom. Eu posso 
confirmar que eu não vou desistir dos meus sonhos, 
nem mesmo das pessoas que não gostavam de mim, 
essas vou respeitar com toda certeza!
 Eu fico feliz em ter uma pessoa que me dá comida, 
por exemplo: minha mãe, meu pai, porque tem pessoas 
que não têm pais ou comida.
 Deus é bom por me dar uma vida tão boa. Sou grata 
à todos que me amam e gostam de mim, por ler bons 
livros, por poder jogar com os amigos.
 Agradeço também por ter uma casa, enfim, por 
tudo que me faz feliz.
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No futuro

 Eu sempre gostei de animais. Desde pequeno eu 
gostei de cachorros, gatos, pássaros, bois, vacas, 
cavalos, enfim, todos os animais. Esse amor pelos 
bichos me fez pensar em ser veterinário no futuro.
 Atualmente só tenho dois animais de estimação: o 
Hector e a Bela. O Hector é um pastor alemão capa 
preta de quatro anos. A Bela já tem catorze anos e é 
uma mistura de pastor alemão e labrador. Eu ajudo a 
cuidar dos dois, trocando a água, colocando ração nos 
potes e brincando com eles. Os dois já ficaram doentes 
e eu senti muita vontade de ajudar. Por isso quando eu 
crescer vou estudar bastante para ser veterinário e 
cuidar dos animais que precisam.
 Além de ser veterinário tenho o sonho de ter uma 
criação de pastores alemães. Acho essa raça 
surpreendente por causa de obediência e sua 
inteligência.
 Gosto de ficar olhando o Hector e pensar no futuro 
dele e no meu. Toda noite quando rezo peço que Deus 
cuide dele e que viva muito tempo.
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O nosso mundo

 Oi, eu sou a Roberta e vou falar sobre um assunto muito importante: "a 
destruição do mundo".
 O nosso mundo é muito lindo e cheio de coisas maravilhosas, como 
animais, jardins, cidades, países, a cultura e tantas outras coisas. Porém, 
tem um lado horrível, o das guerras, a destruição, o preconceito, a poluição 
e outras coisas que só prejudicam. Muitas pessoas reclamam, mas, o que 
você acha que fazem???? Isso mesmo: nada!!! creio que já passou o tempo, 
temos que mudar isso, pois tem muitas pessoas sofrendo, passando fome, 
sem teto e sem o que comer.
 Imagine se morássemos em outro mundo, alguns nem água têm. Então, 
acho que se cada um fizesse a sua parte, do jeito certo, seria bem melhor e 
não estaríamos onde estamos. Se todos tivéssemos empatia, mais amor e 
menos reclamações, menos homicídios, menos pessoas destruindo 
corações e se estressando com dinheiro ou coisas materiais, talvez 
(apenas talvez), viveríamos muito melhor.
 Assim, eu me pergunto: o que o texto de uma garota de onze anos pode 
fazer para mudar o mundo? Quase nada, mas vale a tentativa de ser lida.
 Bem… o que se faz para sair destes pensamentos? Eu ouço música, 
canto, leio livros, converso sozinha, brinco e falo com meus animais, finjo 
estar em tutoriais, enfim, tento ser feliz e não ficar "para baixo".
 Também não posso esquecer das perguntas que rodeiam minha 
cabeça: e se eu morasse numa estrela, como seria viver em Marte ou na lua, 
se eu fosse um alienígena? Como Saturno é bonito, né? Por que será que eu 
amo tanto a lua, as estrelas e Saturno? Será que posso dormir fora, olhar 
para o céu a noite inteira? E se todas as pessoas maldosas sumissem?
 São várias perguntas e pensamentos que passam pela minha cabeça 
todos os dias, mas gostaria muito, muito mesmo, que todos colaborassem 
para que nosso mundo fosse saudável e perfeito, apesar de saber que é 
impossível. Desta forma, crio conspirações e histórias de como seria se ele 
fosse do meu jeito.
 E aí, qual seria o seu mundo perfeito?
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A vida

 Para mim, a vida é que nem um trem em seus trilhos: tem 
momentos que ele anda mais rápido e outros mais devagar, tem 
horas que ele desvia do trilho que queremos.
 Quando nascemos, somos tão fracos… Com o tempo a gente 
cresce, ficamos mais fortes, aprendemos a caminhar, correr, pular, 
entre outras coisas importantes. Um exemplo é quando entramos 
para escola onde aprendemos, além das matérias, a conviver com 
outras pessoas e aceitá-las como são.
 Rapidamente o tempo passou e estou na adolescência. Nesta 
idade surgem várias perguntas: o que serei no futuro? Com quem e 
onde passarei o resto de minha vida? Mas essas perguntas, sei que só 
irão ser respondidas com o tempo.
 Ser adulto é uma coisa que todas as crianças querem, ainda não 
sei como é a vida adulta, porém imagino como será - terá muita 
responsabilidade.
 Acredito que para termos uma vida boa, precisamos aproveitar 
ao máximo cada momento, estando em família ou sozinhos. Muita 
gente só percebeu isso agora por conta do Covid - 19, um inimigo 
invisível, que, mesmo tendo matado tantos, nos ensinou a aproveitar 
a vida ao máximo e que nem sempre o poderá nos salvar.
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Vida

Dançar na chuva sem limites,
Aprendendo a viver sem pensar nos riscos.
Ouvir música até dormir,
Volume no máximo para evitar pensar em certas 
coisas.
Rabiscar um papel, transformando sentimentos em 
arte.
Ler e entrar em uma realidade diferente,
Torcendo para nunca sair de lá.
Apreciar a lua e imaginar como seria minha vida…
Perfeita…
Mesmo sabendo ser impossível 
De realidade se tornar.
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A Morte

 É tão trágico saber que a morte é o nosso único 
destino garantido - pode não ser agora, mas o dia virá.
 Então, por que estamos aqui, se sabemos que uma 
hora iremos partir e não levaremos nada? 
 Ninguém sabe, por certo, o que é a morte, para onde 
vamos após esta ou se simplesmente acaba aqui.
 A vida é finita, a morte leva entes queridos, 
desconhecidos, deixa saudade e dor. Sabemos que é 
isso: na vida, haverá mortes.
 Nossa, mesmo, só uma...
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Seja livre

 Vivemos em um mundo repleto de realidades diferentes, cada um 
só vê o seu lado da moeda e não a moeda ao todo. Generalizar e 
julgar uma pessoa é tão fácil não sabendo da realidade desta, não 
sabendo o que ela passa fora dos nossos olhos vêem ou não querem 
enxergar.
 Atualmente, a desigualdade de classe social, o racismo, a 
desestrutura familiar, a intolerância ao que é diferente, está 
influenciando nossas opiniões. Para lutarmos pelos nossos direitos e 
por um mundo melhor, não é necessário ser negro, branco, pardo, 
brasileiro, estrangeiro, velho, jovem, usuário de drogas, racista, 
ignorante, nerd, empregado, alto, baixo, o que precisamos é de 
coragem e persistência, pois é isso que nos leva ao sucesso e gera 
forças para continuar seguindo no melhor caminho, por mais difícil 
que este seja.
 Pelo que já se observou e experiências, pessoas que se suicidam, 
se automutilam, são pessoas que muitas vezes sofrem depressão, 
maus tratos, não possuem família ou até mesmo sofrem abuso. Onde 
ficam os traumas, o sofrimento, a dor, as limitações que 
desenvolvem? Como viver com isso?
 Machucados e traumas cicatrizam e, apesar das marcas estarem 
sempre lá, servem para mostrar o quão forte podem ser por ter 
passado por isso. Temos direito à vida, de lutar por um lugar na 
sociedade, de ter coragem e assumir nossos erros e fazer escolhas 
com sabedoria.
 Não escolha sim ou não, escolha seguir em frente!!!
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