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Um dos desafios da escola é promover o hábito da leitura nos estudan-
tes, fundamental para a sua formação. Através da leitura o indivíduo adqui-
re conhecimentos e uma melhor visão da sociedade com capacidades refle-
xivas e resolução de problemas. 

O Livro da VIII Mostra Autor Mirim é um Projeto de Literatura In-
fantil, com estórias criadas e produzidas pelos estudantes do 1º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental I e II do Colégio Internacional Signorelli. Objetiva 
o despertar das crianças em seu imaginário, com leituras simbólicas e ricas 
em significados e a aplicabilidade de uma leitura do mundo, como um meio 
de superação da dependência e da carência por possibilitar a reformulação 
de conceitos e autonomia do pensamento.

Parabenizamos à Coordenação da Biblioteca e a equipe docente do Co-
légio Internacional Signorelli pela iniciativa do Projeto no desenvolvimento 
do interesse, do hábito de leitura e do texto literário como um campo fértil 
que produz espaços imaginários repletos de significados que leva o leitor ao 
exercício gostoso da leitura.

Direção Acadêmica

Apresentação
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Era
Uma
Vez...
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A Ursinha do mundo cor de rosa

Ana Clara Siqueira Furtado dos Santos

O mundo do ursinho era todo 
rosa. O céu, as flores...

Quando chovia, as gotas de chu-
va eram rosa.

Por isso ursinha era sempre feliz.

11
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O Jardim Encantado

Rafaella Caetano Dall`Stella

Era uma vez um jardim chamado de 
Encantado.
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No jardim Encantado tinha flores, 
fadas, borboletas, passarinhos e uni-
córnio.

Um dia, no jardim Encantado che-
gou uma princesinha.

A princesinha brincou no jardim 
com a fadinha.

Vieram também as borboletas e 
passarinhos.

Foi uma grande festa no jardim En-
cantado.
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A mãe e a fi lha

Sophia Teixeira Chaves de Lima
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A mãe levou a filha para passear 
no shopping.

A filha comprou um lindo pre-
sente para a mamãe.

Elas voltaram para casa.

No domingo, a filha acordou e deu o presente para a mãe. 
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A menina e o gato

Sophia Teixeira Chaves de Lima

A menina é amiga do gato. O gato foi visitar a menina.
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Eles foram brincar no parque.

O gato levou a menina para a 
casa dela.

Ela ficou feliz.

Foi um dia muito legal.



A menina foi na casa do gato. 
Viu o gato doente e cuidou dele. 
Eles viveram felizes para sempre!

E ficou resfriado.

18

O gato foi para casa dele e de 
repente começou a chover.

O gato ficou molhado.

Colégio Internacional Signorelli
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Era uma vez um guarda-chuva que não se molhava.

Um dia, estava sozinho, nin-
guém usou o guarda-chuva que 
ficava no armário.

O guarda-chuva ficou no armá-
rio anos e anos.

Até que um dia começou a cho-
ver. O guarda-chuva ouviu tro-
vões e raios e disse: “Está choven-
do! Viva!”

A criança pegou o guarda-chu-
va e foi brincar no quintal.

O guarda chuva que não ficava molhado

Jade Ribeiro Barbosa
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O guarda-chuva ficou muito feliz que finalmente choveu e ele foi usado.
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A família completa

Larissa Figueiredo de Paula

Era uma vez uma família de um 
lugar muito especial.

Era um reino mágico, onde nas-
ciam flores e árvores falantes e 
ao amanhecer elas começavam a 
cantar. Era a forma de dar bom dia 
a família completa.
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A família também retribuía can-
tando músicas que faziam os bo-
tões das flores abrirem, as árvo-
res deixavam seus frutos caírem 
de tão felizes que ficavam. Todos 
os dias a família tomava café da 
manhã numa enorme mesa debai-
xo de uma árvore, com diversas 
guloseimas como: pães de todas 
as espécies, bolos, geléias, biscoi-
tos, sucos e muitas frutas.

Depois do café da manhã a famí-
lia ia até o lago se banhar e depois 
passeava à cavalo, onde visitavam 
outros animais que viviam nesse 
lugar mágico.

À noite, a família voltava para 
seu castelo onde havia muita ma-
gia. Ao entrar na sala, todas as lu-
zes acenderam, todas as portas se 
abriam e toda a casa fica em festa. 
A família toda toma banho e senta, 
perto de sua lareira, onde tomam 
seu chocolate quente. Jantam e 
depois contam histórias mágicas. 

E viveram felizes para sempre!

22



Autor Mirim VIII

2323

Os  óculos e as roupas

Ana Beatriz Cavalcanti de Oliveira

Ela também tinha várias roupas.

E muito mais.

Helena tinha vários óculos, mas 
não sabia qual usar.

Ela está muito indecisa.

Ela até pensou em fazer combinações.

Mas ela disse que não deu muito certo.
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o dia seguinte ela estava mui-
to feliz porque não precisou usar 
mais óculos. 

Ela foi ao médico e ele disse que 
ela não precisava mais usar ócu-
los.

Helena está muito triste porque 
não conseguiu fazer nenhuma 
combinação.

Com seus óculos e suas roupas.
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O voleib ol

Ana Carolina Pereira Bastos

O voleibol é muito legal, além 
de divertir você emagrece e seu 
braço fica forte.

• Dicas: Malhação

Coma muitas frutas, legumes e 
vegetais .

Falando em malhar, uma coisa que 
ajuda muito é andar de bicicleta.
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São essas. Mas também existem 
várias outras além dessas.

Desenhos de frutas que você 
pode comer para ser saudável

Carros

O automóvel é importante para viajar e passear.
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FIFA 14

David de Oliveira Ker

FIFA é um jogo que eu gosto 
muuuuuuito de jogar.

Eu tenho todos os jogos da 
FIFA. É minha paixão. Eu ado-
ro! Eu amo FIFA, cara!

Se eu pudesse jogava todo 
dia, mano. Eu adoro! Eu amo!
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O time mais forte do mundo. MENGO!

Esse foi o time mais forte do mundo, 
com os melhores jogadores do mundo.

Mas na próxima página você verá mais 
alguns melhores jogadores.
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Game of escola

Glauter Tiago Miranda Carvalho

Minha mãe escreveu que era para 
falar com Directo Deam ambese.

Mãe, hoje é o primeiro dia na 
escola de guerra.
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Hoje vai começar o treinamento. —Oi, diretor. Meu nome é Trany e 
eu vou ser aluna do 4º ano. Esse é o 
pitbull que vai ser meu parceiro de 
quarto.

 —Vou mostrar os alunos principais 
como você.

pitbull que vai ser meu parceiro de 
quarto.

Ana foi aprovada em 2016. 

Parabéns! Você completou o 
treinamento. 
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Geometry Dash

Ícaro Costa Miranda de Melo

Geometry Dash é um jogo legal de quadrados. Eu recomendo a jogarem, mas é 
um pouco difícil.
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Tem várias formas: esfera, nave, setas, o robô e a multiplicação.

Eles pulam juntos. A seta é mais difícil de controlar.

E vocês devem estar se per-
guntando, o que são essas bolhas 
amarelas. Eu vou explicar no de-
senho.

Olhem! Essas bolinhas são para 
você pular mais alto e ultrapassar 
espinhos, monstros e etc.

E tenha cuidado com os monstros.
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Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi o maior esforço eu fazer. Até mais!

Eu não sou muito bom em desenhos. Desculpem!
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Unicórnios fofos

Letícia Mott a da Costa Pinto
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O monstro debaixo da cama

Lucas Alves Rangel

Era uma vez um menino que ou-
via e contava histórias.

Em uma dessas... Ele acreditou.
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No dia seguinte, ele foi dormir. 
Mas não conseguia. Estava mor-
rendo de medo e ficou gritando: 

 —Mãe! Mãe! Mãe!

 —O que foi, filho?

 —Tem um monstro debaixo da 
minha cama!

 —Claro que não, filho. É só coisa 
da sua cabeça.

 —Mas tem sim.

 —Então, deixe-me ver. 

 —Só cuidado, mãe!

 —É só o seu cobertor.

No dia seguinte, ele fez uma fes-
ta do pijama. Seu amigo não con-
seguia dormir, pois estava falando 
que tinha um monstro debaixo da 
cama.

E a história se repetiu, toda, 
de novo.
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Geometry Dash

Lucas Brito de Oliveira Pinto

É um jogo sem graça.

Você não faz nada. Só fica cli-
cando na tela para não bater nos 
obstáculos, senão você explode.
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Às vezes aparecem portais e eles transformam você em coisas e coloca você de ca-
beça para baixo.

Também tem umas bolas que voam e ajudam você a não explodir.

Quando você passa de nível, vai para um portal que suga você.



40
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Eu amo esse jogo!
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Um dia, um garoto chamado 
Maike estava andando pela aldeia 
quando achou uma floresta.

Ele decidiu investigar a selva e 
entrou.

As aventuras de um menino

Lucas Oliveira da Silva Marchon
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Maike andou três metros, já es-
tava cansado e falou:

 —Ah, que cansaço! Acho que vou 
voltar.

O pai do garoto ficou muito pre-
ocupado porque o Maike sumiu 
um dia inteiro.

Maike tentou voltar para a al-
deia, mas ficou totalmente perdi-
do na floresta. Ele encontrou vá-
rios animais: cobra, urso, lobo e 
vários outros.

Os animais sabiam falar. O urso 
era bacana, a cobra queria comê-
-lo. Os lobos deram abrigo a ele.

Mike ficou andando pela flores-
ta e de repente achou a aldeia.
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As aventuras de Pedro Malazart.
O maior cara de pau da América

Maria Carolina de Andrade da Rocha

Era uma vez Pedro Malazart.

Um dia, ele achou uma casa, pegou uma pedra e foi na casa e disse: 

 —Me dá uma panela, água e fogão para fazer uma sopa de pedra?

 —Sim, claro.

 —Obrigado.

 —Necessito de batata, cenoura e aipo.

 —Claro! Vou pegar.

 —Bem, agora só preciso de uma colher e um prato.

Pensou: Agora é tiraras pedras e ir embora.
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Obrigado por ler. Isso está me ajudando!

Adoro vocês!

Sobre a Autora

Maria Carolina nascida em 7 de novembro de 
2006, filiação de Mônica e Alexandre José, com 
apenas 1 irmão.

Carioca, mudou-se para SP em 2012 e em 
2016 voltou para a cidade natal.
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Ninja

Matheus Brito de Oliveira Pinto

O ninja assassino mata geral.

Ataque letal não fica na moral.
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Sanso ossudo destrói tudo.

Não mate ninguém, lutar é errado.

Clank, o melhor atirador.

Ele não é odor.
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Mamífero s

Alexandre Marcolan Madureira Batalha

• Você sabia?

Existem mamíferos de todos os tamanhos e formas, mas aqueles que se pare-
cem pertencem ao mesmo grupo ou ordem. Cada ordem contém diferentes espé-
cies (tipos) de mamíferos.

• As premiações

Em uma olimpíada de mamíferos, o troféu de 1º lugar vai para a preguiça.

O troféu de prata vai o gambá, que solta o pior cheiro da floresta.

O troféu de bronze vai para o musuranho que pode pesar até 3 gramas.
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• A vida na Savana

Os leões caçam vários mamíferos da Savana, atacando até elefantes e girafas. 
Eles vivem em bandos de 05 a 40 animais, formados por leoas e seus filhotes, com 
poucos machos adultos.

• Rápido demais

O guepardo é um bicho bonito, porque não dizer, maravilhoso, porque não dizer 
logo, magnífico.

Tem os olhos amarelos, o pelo é malhado e as pernas, longas.

É um belo mamífero, aliás, um dos mais velozes animais, capaz de atingir a velo-
cidade de até 110 quilometros por hora.

Quanto ao tamanho, não é grande. É até pequeno.

Isso se comparado ao tigre; ao rei da selva, o leão;

ou aos fofos pandas, os ursos mais raros do mundo.

Mas, na hora de apostar corrida, ele é imbatível!

• Florestas frias

Diferente da floresta tropical, 
a vida nas florestas temperadas é 
dirigida pelas estações do ano. 

Na primavera, os filhotes nas-
cem. No verão eles se alimentam 
e crescem. Durante o frio, outono, 
os pelos engrossam em prepara-
ção para o inverno. Quando mui-
tos dormem, ou hibernam, para 
sobreviver ao frio intenso.

• Como é viver em um feezer

As regiões polares do Ártico e 
Antártica também são os lares de 
outros mamíferos.

poucos machos adultos.
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Elefante

Elefante

Cachorro

Cachorro

Cachorro

Leão

Panda

Vaca

Zebra

Porco Porco

Cavalo Vaca

Burro

CabraGalinhasPorcoOvelha

Gato

• Identifi cação dos mamíferos
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• Curiosidades

A preguiça é um dos animais mais dorminhocos do mundo. Ela costuma dormir 
de 16 a 20 horas por dia. Preguiça!!!
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O tesouro da ilha

Ana Clara Ferreira Joaquim

Era uma vez um pirata chamado 
Sya Patric.

Ele gostava muito de se aventurar.
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Certo dia, ele recebeu um baú 
com um mapa dentro, que indica-
va a localização de uma ilha: a Ilha 
Perdida.

Porém, a ilha era especial. Ela 
não estava em qualquer outro 
globo ou mapa.

Mas dentro do baú não havia 
somente o mapa... Havia também 
um dragão: Mushu
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Ele seria o instrutor do Sya em 
sua jornada... Para encontrar o te-
souro perdido.

Mas eles não iriam sozinhos, 
precisavam de ajuda, pois seria 
complicado e perigoso.

Eles pararam em uma ilha e lá 
entraram em um bar.

Eles saíram do bar com dois 
amigos : Kick, o lutador e Thereza, 
a irmã do Kick, sendo assim, uma 
ótima espadachim. 

Então, eles partiram para a 
aventura pelos 8 mares! 

Demoraram 88 dias para che-
gar à ilha. Cavaram um buraco no 
lugar indicado no mapa e desco-
briram que o tesouro era: café.
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Ninguém, entendeu nada: como 
um tesouro tão caro era café?

Então, Mishu explicou que o 
café no tempo em que foi escon-
dido era muito caro.

Então, mesmo sem tesouro, os 
quatro voltaram com uma bela 
história para contar!

Fonte: Minha imaginação.

Espero que gostem!
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O príncipe que não sabia ser príncipe

Gabrielle Marie Abrahão Marques

Em uma terra muito distante, 
existia um reino do príncipe Pedro.
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Só que o príncipe Pedro não ti-
nha muito jeito para isso. Pois ele 
era muito romântico.

Um dia sua mãe ligou e falou:

 —Falta um dia para seu aniversá-
rio. Faça a lista dos seus presentes.

Pedro sentou na cadeira do seu 
quarto e fez sua lista. Ela era gi-
gante pois Pedro pediu muitos 
presentes.
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No dia seguinte, Pedro acordou 
gritando. Era seu aniversário.

Ele viu sua mãe e falou: 

 —Quero tudo que está na lista e 
uma enorme festa.

Então, a mãe de Pedro Falou:

 —Comprei tudo que estava na 
lista. Eram tantos presentes que não 
tenho dinheiro para a festa.

Então Pedro foi pra o seu quar-
to e ficou pensando, até a hora 
que surgiu uma idéia.

Pedro falou: 

 —Vou parar de ser assim. Vou ter 
cuidado antes de fazer ou pedir algo.

Então, a partir desse dia Pedro 
se tornou um rei.

Jornal de Hoje

Príncipe Pedro após tomar de-
cisão de ter outro modo de vida, 
se torna o novo rei da cidade.

Príncipe Pedro, nosso guardião!
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O que os alunos conversam
sobre as provas?

Luan Barcellos Gomes



Autor Mirim VIII

59



Colégio Internacional Signorelli

60

O nome da menina é Giovana. Ela mora com o pai, a mãe e a irmã. Ela estudava 
numa escola boa. Ela amava o centro da cidade e gostava da Lagoa. 

Um belo dia, ela chegou da escola, tomou banho e foi para a sala de TV.

A mãe perguntou porque a filha fica ouvindo tragédia.

Porque temos que saber as notícias do nosso país, respondeu ela.

Não podemos sair de Copacabana à noite, porque é perigoso.

Que coisa é o nosso país. Devia ter mais respeito com as pessoas, devia ter segu-
rança para as pessoas andarem mais seguras.

Também deveria ter manutenção no BRT. Não teve manutenção na ciclovia Tim Maia.

Uma menina que vive numa cidade 

Maria Clara Menssor Oliveira
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Sempre que saímos o papai diz 
que não pode sair tarde.

Nosso país merecia ser melhor. 

A filha procura ser bem infor-
mada. Saber sobre nosso país.

Se a filha pudesse falar no mi-
crofone sobre o país, falaria: que 
o nosso país merece respeito, paz, 
harmonia, respeito ao próximo, 
ter mais segurança. 

A filha merece parabéns!

No dia seguinte, a professora 
chamou Giovana para responder 
pergunta de jornalista. E ela falou 
sobre as coisas que estão acon-
tecendo. A jornalista quis saber 
a idade de Giovana. Ela disse que 
tem idade suficiente para saber 
que o Brasil está numa situação 
lamentável.

O fim dessa história termina 
com uma conclusão: que o nosso 
país, o nosso estado pode ser me-
lhor, com pessoas melhores, pode 
ser um Brasil melhor.

Estado e Brasil triste.

Estado e Brasil pode ser melhor.

Gentileza gera gentileza.

Amor + amor = harmonia.

Fim.
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Chega de Bullyng
Bullyng não é brincadeira

Sofi a Aquino Cardoso Liani

O bullying não é uma coisa legal, ainda mais na escola. 

Bullying são agressões intencionais verbais ou físicas, por um ou mais alunos 
contra um ou mais colegas.
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O bullying tem origem inglesa 
que é bully, que significa valentão, 
brigão. A vítima do bullying é ame-
açada, humilhada e maltratada.

O bullying pode ser, também, 
apelidos que a pessoa não goste.

O que me inspirou a fazer esse livro foi o aumento do bullying.

Denuncie se tiver sofrendo bullying. Fale com seus pais, seus professores e di-
retores.

Chega de bullying!!!!
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Área 51 será que existe?

Victor de Oliveira Chaves

Nos Estados Unidos da América 
talvez exista uma base, no Texas, 
que cuide de todos os relatos de 
alienígenas.
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Como será que eles chegaram à 
terra?

Através de O.V.I.N.S. (Objeto 
voador não identificado)
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Esse homem se chamava Gean, e estava destinado a mudar o destino da Terra, a 
jornada de nosso herói começa dentro do ventre de sua mãe, Josefa, que sabendo 
dos riscos lutava para o bem da Terra, Deixando longe da civilização os predado-
res, infelizmente Josefa encontra a luz no médico deixando seu filho apenas com o 
pai, que morreu por causa dos predadores, que o mataram por vingança. 

12 Anos Depois...

 —Vá lavar a louça Gean!

 —Calma aí espera!!

 —Vá lavar agora antes que bata com meu chinelo nas mãos!! onde te é mais frágil!!

Ok, estou indo!! exclamou Gean, mal-humorado com a madrasta, ele não aguen-
tava mais! Ele teria de fazer algo! E logo!! Então com 12 anos o garoto sem pensar 
começa a correr e correr, o mais rápido que pode, correu tanto que nem percebeu 
que ultrapassou a barreira limite e saiu da cidade!!Perdido está nosso herói, que 
de tanto correr, nem percebe que se feriu no caminho. Na floresta ele encontra um 
lobo, que parece raivoso, sua pressão estoura ao descobrir que o lobo o percebe, 
ele corre como um guepardo mas o lobo o alcança, mas ao invés de o matar lambe 
seu ferimento, que além de se regenerar tem uma visão do passado onde aparece 
as seguintes palavras 

“Meu amor se você está lendo isso

É porque estou morta, eu e você não

Podemos viver juntos neste mundo, mas

Quando você nascer eu posso abandonar

Meu corpo, e me dividir, eu resolvi virar

É metade você e a outra um lobo que sempre vai te

Ajudar, e sinto que você será um mutante que nem

Eu e boa sorte para descobrir seu poder..

Saúde e a paz , adeus

Cuidado com os Predadores “

 —Que caramba eu ser um mutante e que história é essa de poder?!

O lobo uivou para mim... Deve ser bom sinal 

Mas agora que vi essa visão do passado, lembrei que sempre senti algo diferen-
te... Dos humanos... 

Existia um homem...
Um Mutante...

Marcus Victor
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Agora que sei acho que vou ter que aahhhhh!!!!!!!!! Que ahhhhh!!!!! Minha mão 
ahhhhh mão O que é issooooo! ahhh! Ahh! Nunca senti tanta dor na minha vida!!!! 
Espera! Tenho uma crosta de plantas na minha mão?? Deixa eu tirar isso, dói muito 
mas ao tirar as plantas da minha mão, elas voltaram a crescer, o que... é... Isso eu 
estou maluco! Ou isso se regenerou?!! Agora, eu entendi essa é minha mutação!! 
Mas como usar? Caramba, eu acabei de soltar folhas no ar!! Que demais!! 

2 Dias Depois Dos Acontecimentos:

Gean finalmente tem total domínio sobre seu poder, derrota vários Predadores 
com as folhas magicas que nascem nas, mãos e tem poderes de transformar em 
terra os predadores que matam por prazer e transformam os humanos em pedras, 
e ele, consegue acabar com a vida do Predador Mestre “Gordonsmetriunszitos” e 
salva o planeta e todos seus amigos.

FIM
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Mas a sua história não acaba por aqui
Continue a viajar nos seus sonhos. 

Desenhe, escreva, pinte, solte a sua 
imaginação.

Nós professores, educadores, a 
verdadeira Família Signorelli temos 
orgulho de cada um de vocês.Fim...


