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O coração feliz
Autora: Beatriz L. A. Silva - 3° ano

O
lá, me chamo Coração Feliz, pelo o meu nome dá 
para perceber que sou um coração super feliz.

Era uma vez, um coração feliz, mas certo dia ele 
estava muito triste pensando nas matas sendo queimadas, 
nos rios poluídos, os animais sendo mortos e sem ter para 
onde ir. Será que a natureza vai acabar? Pensou o coração.
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De repente aparece uma linda borboletinha, ela 
rodopiou, rodopiou e rodopiou sobre a cabeça do 
coração, ele olhou, olhou e olhou e ela pousa em seu 
ombro. Ele assustado pergunta: Quem é você? Eu, eu sou 
uma viajante, venho de longe percorrendo vários jardins.

E você quem é? Meu nome é coração Feliz. Porque 
está tão triste se seu nome é coração Feliz? Há porque a 
natureza está se acabando e isso é tão triste!

Ele começou há olhar a borboletinha e a pensar: 
Nossa como ela é linda! E pensou o Coração: O seu azul 
me lembra o mar, o amarelo me lembra o sol, o seu verde 
me lembra as matas.

Poxa coração não fique triste! Ainda temos tempo 
para salvar a natureza e conseguiremos unidos.
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Podemos plantar árvores, dizer para as pessoas 
não poluírem os rios, não queimarem as florestas, não 
matarem os animais, e iremos falar para todo mundo que 
devemos cuidar da natureza para que o mundo seja bem 
melhor e mais bonito. Então vamos agir? E o coração 
ficou animado e feliz.

É borboletinha, você tem toda razão!

E assim o coração e a borboleta uniram suas forças 
e foram agir.
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A menina azarada
Autora: Andréia Siscel - 4° ano

V ocê acha que você é azarada porque você esqueceu 
seu caderno de português ou porque esqueceu 

seu broche? Então, você deve me conhecer.

Olá eu sou Ana, uma garota muito azarada então 
para vocês saberem como eu sou azarada vou contar o 
que aconteceu a minha semana inteira.
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Segunda-feira

Hoje eu acordei com dor de cabeça e de manhã 
quando tomei meu nescau, ele caiu na minha blusa do 
pijama e quando cheguei na escola todos riram de mim 
e ainda tem mais, quando cheguei na sala o piso estava 
molhado e caí no molhado e minha calça ficou suja e na 
aula de ciências a Laura falou que eu bati nela e ganhei 
uma advertência. 

Terça-feira

Hoje na escola, na hora da entrada, alguém colocou 
chiclete na minha mochila e eu descobri que foi o menino 
mais nojento da escola. Na hora do recreio eu tive que 
comer o mais nojento da lanchonete e bati na parede, 
depois do recreio todos me empurraram e levei um fora 
da professora porque me esqueci da hora.
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Quarta-feira

Foi feriado de páscoa que bom, mas não ganhei 
chocolate, ganhei uma briga da minha mãe porque fiquei 
de advertência e fiquei de castigo.
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Quinta-feira

Teve olimpíada e fiquei no grupo mais fraco e só 
levei bolada.

Sexta-feira

Era prova de matemática e eu me esqueci de estudar 
e eu pensei: minha mãe vai me matar eu a achei fácil, mas 
eu tirei zero.

Sábado

Eu fui ao zoológico e cai na área dos elefantes.

Domingo

Minha mãe comprou roupa de criança para mim no 
shopping.

Conclusão

Então, vocês viram como é a minha vida então 
torçam para não ter a minha vida.

Tchau!
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Eu gosto de ler
Autora: Alexia Pierre Pires- 3° ano

O Zezinho é um livro amarelo e muito engraçado. 
Todos que vão à biblioteca pegam ele.

Chegou uma menina que odiava ler as histórias.

Um dia essa garota começou a gostar de ler por 
causa da Helen, pois ela ensinou a gostar de leituras. 
Dessa forma a menina percebeu que ler é a coisa mais 
importante, pois aprendemos muitas coisas.

Siga essa idéia de ler.
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O mundo das borboletas
Autora: Stefanie Wajnberg - 4° ano

E ra uma vez cinco lindas borboletas. Uma era rosa, 
outra era amarela, outra era vermelha, a outra era 

roxa e a outra era azul.

Todas eram felizes, menos a amarela. Ela fazia tudo 
errado.

A borboleta amarela xingava as pessoas, jogava lixo 
nas ruas, maltratava os animais etc.
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Então as borboletas pensavam: Isso tem que acabar! 
Então elas bolaram um plano.

Elas fizeram um robô para capturá-la e mandar para perto 
da praia. Então o plano deu certo.

Mas vocês devem estar se perguntando porque levá-la a 
praia.

Bem, as pessoas ficam jogando lixo nos mares e ela 
percebeu o que ela estava fazendo ela também viu muitas 
pessoas brigando e sozinhas lá na praia. 
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Bem, agora elas se tornaram amigas e a borboleta amarela 
parou de fazer tudo aquilo.
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Eu gosto de ler
Autora: Hellen - 3° ano

P ara mim, ler é um sonho, é ser feliz. A leitura é 
importante porque podemos aprender lendo.

Sinceramente as minhas matérias prediletas são: 
Português e Ciências e sem mentir

As melhores professoras do mundo são: Brunna e 
Gabriella.

Porque nada como passar o dia com as melhores 
professoras do mundo!

Leia e aprenda você também!
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Eu gosto de ler
Autora: Beatriz - 3° ano

Em um belo dia as crianças brincam de pique 
bandeirinha e eu estava passeando com um livro 

na mão e todos começaram a rir e eu disse: - Parem de rir, 
porque vocês não sabem o que estão perdendo.

E segui em frente, quando cheguei em casa pensei: 
“Eu vou parar de ler para que as crianças não riam mais 
de mim.” Eu pensei: “É, vou fazer isso mesmo.”
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Cheguei na escola e era o dia da biblioteca fui com 
todos na biblioteca e pensei: “Não posso ficar sem ler, 
porque ler é a melhor coisa do mundo.”

Pratiquem a leitura, pois é um hábito maravilhoso!
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O gatinho bagunceiro
Autora: Vitória - 4° ano

F ifi é um gatinho branco com o nariz bem rosinha 
ele é muito fofo, mas também é muito bagunceiro.

Sua dona tinha acabado de limpar a casa e ele todo 
sujo de lama entrou sujando tudo de lama sua dona ficou 
horrorizada.

No dia seguinte ele quebrou o vaso de flores favorito 
de sua dona e ela botou ele para dormir do lado de fora 
da casa, ele ficou miando a noite toda.
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Coitada da dona do Fifi não conseguiu dormir nada 
de noite e ele fez mais bagunça.

Quando ela acordou, Fifi tinha conseguido entrar 
pela janela que estava aberta, ai ele quebrou os copos e 
os pratos que estavam em cima da mesa por que eram os 
seus pratos e copos preferidos.

E mais uma vez ela ficou furiosa e botou ele para fora 
de casa, ele coitado já estava cansado de dormir do lado 
de fora, resolveu dormir do lado de fora direto e fugiu de 
casa a noite e a sua dona ficou triste, mas Fifi estava feliz 
da vida porque não ia fazer mais besteira.
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Piadas
Autora: Stefanie 

1- Na aula, a professora testa seus alunos:

- Zezinho, mostre no mapa onde fica a América.

O menino aponta um local no mapa

- Muito bem! Agora, Joãozinho, me diga: Quem foi 
que descobriu a América?

- Foi o Zezinho, professora!

2 – Leis do aluno:

• O aluno não comete erros, só testa a sabedoria do 
professor.

• O aluno não grita, tem a voz muito forte.

• O aluno não destrói os móveis, testa sua resistência.

• O aluno não picha as paredes, só decora.

• O aluno não cola, apenas cuida para que o colega 
não cometa erros.
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3 – A professora pergunta na escola:

- Joãozinho, o que você vai querer ser quando crescer?

- Quero ser imbecil.

- Por que você quer ser imbecil?

- Porque sempre que saio com meu pai ele diz: “Que 
tremenda casa esse imbecil tem, que tremendo carro esse 
imbecil tem...”

4 – Professora, é verdade que não se deve castigar uma 
criança por uma coisa que não tenha feito?

- Não, claro que não...

- Ótimo! Não fiz a lição...

5 – A professora pergunta à menina:

- Você acha que Deus é homem ou mulher?

- Homem.

- Por quê?

- Porque se fosse mulher teria pintado o céu de rosa.
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6 – A professora diz:

- Francisco vinha para a escola, pisou em uma casca 
de banana, caiu e quebrou uma perna. O que podemos 
aprender disso Sofia?

- Que a gente não deve ir à escola.

7 – Dois amigos conversavam na escola:

Carlos: “Detesto professoras que nos chamam pelo 
sobrenome.”

João: “Por quê?”

Carlos: “Porque me chamo Carlos Brito”

Professora: “Vem cá, Brito”.

8 – A professora diz ao aluno:

- Pedrinho conjugue o verbo andar.

- Eu... hum... ando... tu... andas... ele...

- Mais rápido, Pedrinho!

- Eu corro, tu corres, ele corre...
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9 – A professora:

- Diga-me uma palavra que começa com a letra “c”.

- Ovo. Responde a aluna.

- Onde está a letra “c” na palavra ovo?

- Na clara...

10 – A professora pergunta ao Joãozinho:

- Se eu digo “fui rica” é tempo passado, mas se eu 
digo “sou linda”, o que é?

- Excesso de imaginação, professora...

11 – A professora distribui as notas da prova.

- Luiz, dez. Pedro, oito. Zezinho, zero...

- Professora, porque você me deu zero?

- Porque você colou a prova do Pedro.

- E como você sabe?

- Porque todas as respostas estão iguais, menos a 
última, que o Pedro respondeu: “Esta eu não sei, e você 
escreveu – nem eu!



47

lll Mostra do Autor Mirim

12 – Daniel, me diga todas as formas verbais do verbo 
nadar.

E Daniel responde gritando:

- EU NADO, TU NADAS...

- Mais baixo, Daniel.

- Eu mergulho, tu mergulhas...

13 – Joãozinho, me diga dois pronomes.

- Quem? Eu?

- Muito bem! Aprovado!

14 – A professora pergunta:

- Diga-me, Rosinha, como você imagina a escola 
ideal?

- Fechada, professora.

15 – Era um menino tão tonto, que quando a professora 
apagava o quadro ele apagava o caderno.
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16 – A professora dá uma bronca em Felipe e lhe diz:

- Porque você sempre chega tão tarde?

- Por causa da placa, professora.

- Placa? Que placa?

- A que diz: “Devagar, escola!”

17 – A professora pergunta para Joãozinho:

- Quanto é 4+4?

- Não sei. Deve ser 9.

- Errado. Agora você tem 9 dias de tarefas extras.

- Xavier, quanto é 10 + 5?

- 15 professora.

- Parabéns, Xavier. Agora você tem 15 dias de férias.

Em seguida ela percebe que Joãozinho está rindo e 
lhe pergunta.

- Por que você está rindo?

- É que o Xavier é tonto...

- Porque se ele respondeu certo?

- Porque se ele tivesse respondido 365, teria ganho 
um ano de férias.
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18 – Mamãe... no colégio um menino me chamou de 
mariquinha...

- E por que você não bateu nele?

- É que ele era tão lindo...
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O Sonho de Eliza
Autora: Julia Tasca- Turma : 601

A  pequena Eliza tinha um sonho, e ela disse:

- Eu quero ser bailarina e dançar na academia de balé.

Numa noite, lá fora as estrelas brilhavam Eliza fechou 
os olhos e caiu num sono profundo.

Ela teve um sonho muito bom;

No sonho Eliza estava acompanhada de um unicórnio, 
fadas, etc.

Eliza montou-se nas costas do unicórnio e derrepente 
ela estava voando sobre as casas e os campos.

Eliza pergunta:

- Para aonde estamos indo?

- Estamos indo ao mundo encantado – Disse o 
unicórnio.

No dia seguinte eles chegaram ao mundo encantado 
as fadas a abraçaram e mostraram como era o mundo. 
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Eliza deu vario rodopios até o dia clarear.

Ela aprendeu muito com o sonho e pediu ao seu pai 
para fazer o teste da academia.

O teste foi bom, quando recebeu a noticia que tinha 
passado.

Hoje Eliza tem 16 anos e é a melhor bailarinha da 
academia.
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Receitas
Autora: Andréia - 4º ano

Receitas do dia-a-dia

Carne de panela desfiada com legumes

• Tempo: 40 minutos

• Rende: 8 porções

• Calorias por poção: 300
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Ingredientes

• 4 colheres (sopa) de óleo

• 1 kg de lagarto

• 3 xícaras (chá) de caldo de legumes

• 1 cebola picada

• 2 dentes de alho picados

• 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

• 1 pimentão verde cortado em tiras finas

• 1 talo de alho-poró cortado em rodelas

• Pimenta a gosto

• 1 ½ xícara (chá) de caldo do cozimento da carne

• 4 colheres de sopa de manteiga

• 8 batatas cozidas

Modo de preparo - Panela de pressão

Em uma panela de pressão, aqueça 2 colheres de óleo 
e sele a carne. Junte o caldo de legumes, feche a panela 
e cozinhe durante 40 minutos após o início da pressão. 
Deixe sair totalmente a pressão, abra a panela e reserve 
1 ½ xícara (chá) do caldo do cozimento. Deixe a carne 
esfriar e desfie. Em outra panela, aqueça o restante do 
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óleo, doure a cebola e o alho. Junte os pimentões, o alho-
poró a carne desfiada, tempere com sal, se necessário, e 
a pimenta. Junte o caldo reservado e cozinhe até todos 
os legumes ficarem macios. Em uma frigideira, derreta a 
manteiga e doure as batatas. Sirva a carne com as batatas.

Estrogonofe de frango e requeijão

Ingredientes

• 3 colheres (sopa de óleo)

• 1 cebola grande picada

• 400g de peito de frango 
desossado

• 100g de cogumelo em 
conserva

• 1 colher (sopa) de mostarda

• 1 ½ xícara de catchup

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• 1 pode de requeijão

• 1 colher (sopa) de salsinha picada
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Modo de fazer

1. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola 
até que ela fique transparente.

2. Acrescente o frango (já cortados em cubinhos) e 
deixe refogar até a carne ficar dourada e cozida. 
Junte o cogumelo, a mostarda e o catchup e 
misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-
reino e deixe cozinhar por alguns minutos.

3. Junte o requeijão e a salsinha e misture 
delicadamente até aquecer. Não deixe ferver. 
Sirva em seguida.

Sugestão de acompanhamento: Arroz branco e 
batata palha.

Gelado de Frutas

Ingredientes

• 1 envelope de gelatina sem sabor incolor

• 1 ½ xícara de suco de laranja
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• 1 xícara de iogurte natural

• 1/2 xícara de leite

• 3 colheres (sopa) de açúcar

• 2 kiwis picados

• 6 morangos picados

• 1 xícara de manga picada

Modo de fazer

1. Hidrate a gelatina com 
o suco de laranja. Leve ao 
banho-maria para dissolver 
por completo.

2. Bata o iogurte, o leite e 
o açúcar no liquidificador 
por 2 minutos. Acrescente 
a gelatina dissolvida e bata 
ligeiramente. Desligue o 
liquidificador e junte as 
fritas picadas. Misture-as 
cuidadosamente.

3. Coloque a mistura em 
taças e leve à geladeira por 
2 horas. Decore com frutas 
frescas.
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Saborosa Sardinha

Ingredientes

• 1 lata de sardinha

• 3 colheres (sopa) de manteiga

• 6 pães franceses

• Pimenta-do-reino a gosto

• Folhas de alface

Dica: Se quiser, coloque 
alcaparras e champignons fatiados. Estes dois ingredientes 
darão um sabor especial ao sanduíche.

Modo de fazer

1. Misture a sardinha com a manteiga.

2. Abra os pães e passe essa mistura em um dos lados.
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3. Polvilhe com pimenta-do-reino, ponha uma folha 
de alface em cada um e feche.

Pudim de tapioca

• Tempo: 2 horas

• Rende: 10 porções

• Calorias por poção: 190

Ingredientes

Calda

• 1 Colher (sopa) de açúcar

• 1/3 de xícara (chá) de água

Pudim

• 2/3 de xícara (chá) de tapioca

• 2 xícaras (chá) de leite desnatado

• 1 garrafa de leite de coco (200 ml)

• 3 ovos

• 1 xícara (chá) de leite em pó desnatado
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• 4 colheres (sopa) de açúcar

• 1/2 coco ralado

• 1 pitada de sal

Modo de Preparo

Preparo da Calda

Coloque o açúcar e a água no fundo de uma forma 
de 20 cm de diâmetro com buraco no meio. Leve ao fogo 
até virar uma calda caramelizada. Reserve.

Preparo do Pudim

Deixe a tapioca de molho no leite desnatado por 15 
minutos e reserve. Bata no liquidificador, em velocidade 
máxima, o leite de coco, 2 gemas, 1 ovo inteiro, leite em 
pó, o açúcar, o coco ralado, o sal e a tapioca. Em uma 
batedeira, bata as claras com 1 pitada de sal até obter 
picos firmes. Junte à mistura a tapioca. Aqueça o forno em 
temperatura alta. Despeje a mistura na forma previamente 
caramelizada. Leve ao forno em banho-maria por 1 hora 
ou até que fique bem firme. Quando esfriar, desenforme 
delicadamente. Sirva gelado.
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Frigideira de Cação

Ingredientes

• 4 postas de cação

• Sal a gosto

• Suco de 1 limão

• 2 colheres (sopa) de 
margarina

• 1 cebola picada

• 1colher (sopa) de farinha de 
trigo

• 6 tomates picados

• Pimenta-do-reino a gosto

• 1 xícara de azeitona verde sem caroço

Modo de fazer

1. Tempere o cação com sal e o suco de limão. 
Reserve.
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2. Em uma panela, aqueça a margarina e refogue a 
cebola até que ela murche. Acrescente a farinha e 
misture. Junte o tomate, sal e pimenta-do-reino e 
deixe cozinhar por 5 minutos mexendo sem parar.

3. Arrume as postas de cação na panela e espalhe 
a azeitona. Tampe a panela e deixe cozinhar em 
fogo brando até que o peixe esteja cozido. Sirva 
a seguir.

Sugestão de acompanhamento: Arroz branco ou 
batatas coradas.

Brigadeiro de maracujá

Ingredientes

• 4 gemas 

• 1 lata de leite condensado

• 1/2 lata de creme de leite

• 1/2 lata de suco de maracujá

• Açúcar de confeiteiro
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Modo de fazer

1. Em uma panela pequena, passe as gemas por uma 
peneira. Adicione o leite condensado e o creme 
de leite e misture bem. Acrescente o suco de 
maracujá, incorporando-o bem ao creme.

2. Leve a panela ao fogo médio, mexendo sempre, 
até que a mistura comece a desprender-se do 
fundo.

3. Coloque a massa em uma travessa levemente 
untada e deixe esfriar. Depois pegue pequenas 
porções de massa e faça bolinhas. Espere esfriar 
e passe-as superficialmente sobre o açúcar de 
confeiteiro. Acondicione os brigadeiros em 
forminha de papel laminado.
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Iara dos cachos
Autora: Rani Carpentieri Campos

E ra uma vez uma menina que tinha longos 
cachos, eram muito, muito belos.

Ela amava seus cachos!
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O nome dela era Iara, os amigos dela queriam que 
ela cortasse e alisasse o cabelo. No dia seguinte, ela foi ao 
salão de beleza da Júlia cortar e alisar o cabelo.
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A tarde ela foi brincar com os seus amigos, e ela 
falou: - posso brincar com vocês?

Eles responderam: - Agora sim! Você alisou e cortou 
seus cabelos, então você pode.
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Depois de ter brincado muito, Iara se sentiu triste 
porque fez a vontade de seus amigos mesmo gostando 
de seus longos cachos.

No dia seguinte, Iara voltou ao salão de beleza e 
falou: - Júlia, você pode botar meus cachos de volta no 
meu cabelo?

- Infelizmente, não!

- Porque?! Perguntou Iara.

- Porque não se colocar cabelos de volta.

Iara voltou muito triste para casa, ela pensou em uma 
peruca longa e cacheada e teve uma ideia muito legal. 
Saiu para comprar e no meio do caminho...
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Caiu uma chuvona muito forte. Iara sentiu que algo 
estava diferente, quando chegou na loja de perucas havia 
um espelho bem grande na parede. Iara olhou no espelho 
e disse: - Meus cachos voltaram! Deve ter sido por causa 
da chuva!
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Que tal eu esperar mais alguns dias para que meu 
cabelo cresça de novo e eu volte o que eu era antes!

Iara falou que nunca mais iria mudar para agradar 
ninguém!!!

Goste de você do jeito que você é!
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O símbolo da paz
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O símbolo da paz 
Autora: Hellen Christine de Camargo Prota 

F ra uma vez um reino muito distante na Índia 
morava um rei e uma rainha que estavam muito 

felizes porque seu filho Ganesha ia nascer.

Depois de tanto tempo o pai partiu a guerra porque 
alguns homens invadiram a terra. O elefante que tinha 
nascido no mesmo dia que ele foi criado junto com 
Ganesha cresceu com ele e acompanhou seu crescimento. 
Depois de o elefante e o Ganesha crescido o pai do 
Ganesha voltou e não reconheceu seu filho e duelou 
com seu filho como pai mais experiente e forte matou o 
próprio filho e o elefantinho.

Com a tristeza do reino Krishina ofereceu um só 
filho mas eles não aceitaram eles queriam um de cada 
mas eles pensaram um pouco e aceitaram quando eles 
voltaram a vida tudo voltou a ser colorido.
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Vanessa
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Vanessa
Autora: Vitoria Miranda Mortani – Turma: 401 – 4º ano

F ra uma vez uma menina chamada Vanessa.

Vanessa é uma menina muito esperta, ela só tira 
100 nas provas, suas matérias preferidas são geografia e 
ciências. A sua professora de ciências e geografia é muito 
legal.

Ela estudava na escola Sapequinha, mas vai se mudar 
de escola. Sua nova escola será a escola jardim Esperança, 
nessa escola é muito boa, mas ela acha que não vai tirar 
só 100 nas provas da nova escola. Vamos ver o que vai 
acontecer depois? Sabia que você iria aceitar.

- Vanessa!

- Sim mamãe!

- Filha, comprei o seu material escolar.

Então Vanessa suspirou e disse:

- Mãe, não sei se eu vou ser boa nas provas e nem se 
as professoras vão gostar de mim.
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- Minha filha, você tem de pensar positivo.

- Mas mãe e se eu tirar apenas 90 nas provas?

- Vai estar bom Vanessa, você não precisa tirar 100 
em todas as provas minha filha.

- Mas faça o que eu te disse, pense positivo tá bem?

- Tá bem mamãe.

- Agora vai dormir.

No dia seguinte sua mãe falou:

- Bom dia! Como você está? Seu pai já acordou?

- Sim mamãe estou bem e meu pai já acordou.

Vanessa disse alegremente pois sabia que podia contar 
com sua mãe quando suas férias já estivesse acabado e ela 
já estivesse estudando.

- Vanessa, chame seu pai para mim por favor.

- Tá bem mãe.

- Me dá licença para eu poder conversar com o seu 
pai é rapidinho.

- Tá mãe.

- Daniel, parece que a Vanessa não está muito feliz 
com a nova escola dela, o que nós vamos fazer?

- Vamos conversar com ela.
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- Vanessa, vem aqui por favor minha filha!!!! Vanessa 
eu sei que você não está muito feliz com sua nova 
escola, então eu e a sua mãe te chamamos aqui para nós 
conversarmos sobre isso, porque se você não estiver 
muito feliz com a nova escola nós devolvemos o seu 
material escolar e eles também vão devolver o dinheiro 
que nós pagamos no seu material escolar.

- Não pai eu estou muito feliz com a nova escola, é 
que eu não sei se vou tirar boa nota nas provas.

- Mas filha eu e seu pai já até falamos com a professora 
que você é boa em todas as matérias, e só tira 100 nas 
provas e elas falaram que então estavam muito felizes 
com isso.

- Tá bom, então vou fazer o que você falou para mim 
fazer mãe, vou pensar positivo.

- Isso mesmo minha filha pense positivo.

E a partir desse momento Vanessa passou a pensar 
positivo.

No dia seguinte a mãe de Vanessa, dona Ruth, 
acordou muito feliz pois Vanessa tinha aceitado a idéia 
de se mudar de escola.

- Vanessa minha filha, você não vai comer nada?

- Não! Porque você perguntou?

- Porque você sempre come ai eu achei estranho.
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- É porque as aulas vão começar amanhã ai eu 
desanimei, será que vou fazer muitos amigos? Mãe! Como 
foi seu primeiro dia de aula?

- Foi legal, eu fiz novos amigos e brinquei bastante 
com meus amigos no primeiro dia. Eu adorei!

- Sério então eu também vou gostar.

- Pai e o seu primeiro dia de aula foi legal assim igual 
o da minha mãe?

- Foi eu brinquei muito com meus amigos antigos 
e com meus novos amigos também, eu e meus amigos 
brincamos muito de amarelinha, vôlei, futebol, basquete 
e pula corda.

- Será que o meu vai ser legal assim?

- Filha todos os primeiros dias são assim.

- Oba que bom então papai.

- Mamãe, vamos ir para o shopping hoje ou então ir 
a praia por favor?

- Tá Vanessa, vai botar o seu biquíni rápido e vai 
passar o protetor solar.

Então Vanessa foi para a praia as 11 horas da manhã, 
ela ficou na praia até 12 horas. Ela voltou para casa para 
almoçar com a mamãe e o pai dela, eles iam almoçar 
lasanha.
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- Vanessa quer mais lasanha minha filha?

- Não mãe não quero não obrigada.

- Vanessa eu e seu pai vamos dormir um pouquinho 
e quando for 2 horas você me acorda para nós irmos 
ao shopping ai nós compramos logo o seu presente de 
aniversário.

- Tá bom então mãe pode deixar.

Vanessa então foi para o seu quarto e ficou pensando 
em como seria o seu primeiro dia de aula em sua nova 
escola. Será que seria tão legal assim como seu pai tinha 
dito? E por um momento, Vanessa pensou negativo de 
novo, mas então ela pensou: - Tenho de pensar positivo, 
então ela continuou a pensar positivo.

Quando Vanessa olhou as horas no relógio viu que já 
era 2 horas ela falou:

- Nossa como o tempo passou rápido já são são 
2 horas. Vanessa foi correndo chamar seus pais, eles 
acordaram rapidinho, ai foram ao shopping. Vanessa 
adorava cahorros, ela viu um cachorrinho, sua rasa era 
maltês, seus pais também gostaram do filhotinho, então 
resolveram comprar o cachorrinho para dá-lo de presente 
a sua filha, os pais de Vanessa ainda não tinham contado, 
eles queriam fazer uma surpresa por isso o pai dela pediu 
que o moço da loja entregasse no dia 12/2/2011 que era 
o aniversário da Vanessa sua mãe e seu pai disseram que 
não ia comprar por que era o caro de mais e eles não 
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tinham dinheiro mas que iriam dar uma coisa melhor ela 
ficou triste mas não deixou que seus pais percebessem 
sua tristeza sua mãe olhou para ela disse: - vamos embora 
estou cansada e já são 9 horas da noite temos que dormir.

Então dormiram no dia seguinte Vanessa foi para a 
escola fez novas amigas e novos amigos ela adorou o seu 
primeiro dia de aula, sua mãe perguntou:

 - Como foi seu primeiro dia de aula?

 - Foi ótimo mãe eu adorei só to cansada.

 - Vai deitar então Vanessa.

Então Vanessa ligou a TV e viu um programa que 
falava sobre fazer uma boa amizade, ter disciplina e como 
tirar boas notes o programa passava diariamente então 
ela sempre via o programa, por isso ela sempre tirava 
boas notas tinha boas amigas tinha muita disciplina e as 
professoras gostavam muito dela ai ela sempre se dava 
muito bem nas aulas e principalmente nas provas.

 




