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Encontros e Despedidas 

Mande notícias do mundo de lá 

Diz quem fica 

Me dê um abraço, venha me apertar 

Tô chegando 

Coisa que gosto é poder partir 

Sem ter planos 

Melhor ainda é poder voltar 

Quando quero... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Todos os dias é um vai-e-vem 

A vida se repete na estação 

Tem gente que chega pra ficar 

Tem gente que vai pra nunca mais 

Tem gente que vem e quer voltar 

Tem gente que vai e quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 

Tem gente a sorrir e a chorar 

E assim, chegar e partir... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem da partida... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hora do encontro 

É também de despedida 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida. 
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PREFÁCIO  

 

 

Prefaciar uma revista literária cujos textos foram escritos por nossos alunos da Escola 

Estadual Antônio Marinho de Carvalho Filho é motivo de extremado orgulho.  

Ler e escrever são tarefas bastante árduas, e nós, professoras, sabemos que a segunda 

tarefa, pode ser consequência da primeira.  

Vê-los escrever; derramar palavras no papel com delicada sensibilidade; escapar do mundo 

real para o ficcional são provas de competências vertidas em habilidades.  

Quando se escreve, a fantasia rouba a cena e nos faz trilhar por mundos proibidos; desejos 

secretos; caminhos fantásticos. Nesta revista, há uma mistura de gêneros que se entrecruzam e 

convivem harmônica e pacificamente.  

O leitor terá oportunidade de apreciar textos na categoria de “contos fantásticos” escritas 

pelos alunos das 2ª séries A, B, C e D.  

Mergulhar no universo fantástico das palavras exige muita habilidade.  

Construir histórias; descortinar sonhos; verticalizar as origens do Universo para a criação 

em si, só assim, o escritor se completa: quando dá às palavras o poder que elas realmente contêm. 

Tais alunos delegam a nós leitores, um alcance fantástico: que o barulho e o silêncio das 

palavras façam-se ouvir do universo ficcional até o instante real do leitor.  

Uma pequena-grande revista literária.  

 

Professoras de Língua Portuguesa e Literaturas  

 

Marilani Vanalli e Eliane Faria 

 

Presidente Venceslau, 21 de Novembro de 2014.
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A heroica mulher gato 

 

 Era uma vez uma mulher que tinha patas, orelhinhas de gato e um rabinho, 

desejada por muitos heróis conhecida como mulher gato. 

 Ela tinha o poder de salvar os seres estranhos que se perdiam em seu planeta. 

Em uma noite ela acordou e percebeu que alguém caiu no teto, que era o lugar onde ela 

dormia. 

 Um ser com pernas finas, cor verde, parecia cansado, sem saber onde estava, 

olhou para a mulher gato, encantado perguntou: Quem é você? Ela se apresentou e 

perguntou o que estava fazendo ali. 

 Ele explicou que, ele e mais dois amigos vieram para o planeta dela para poder 

fazer uma proposta, que era se juntar a eles, pois havia um dos colegas que estava 

perdendo a força para lutar contra outros seres. 

 Ela surpresa perguntou onde estavam os outros, e ele disse que seu carro que 

flutuava caiu e perdeu seus amigos. Eles foram procurar, encontraram um homem forte, 

cabelo vermelho e garras de tigre e outro um pouco velho corpo de cavalo e cara de 

esquilo, se chamavam homem tigre e o misturado. 

 Eles então explicaram que em seu planeta seres malvados conhecidos como 

bonde dos ratos, que tinham rosto de gente, tinha invadido o planeta. E por a mulher 

gato não gostar de ratos que no passado tinha matado a família dela, nada melhor do 

que ela para se vingar e lutar contra eles. 

 Chegaram ao planeta invadido e conseguiram matar todos eles, quando os quatro 

estavam comemorando, um rato sobreviveu e soltou um veneno nos olhos da mulher 

gato. 

 Os heróis não sabiam o que fazer, até que os pernas finas disse que só um amor 

verdadeiro podia salvá-la com um beijo. Dois tentaram e ela não acordou, quando o 

homem tigre que já estava apaixonado beija e só ai salvou-a, foi aí que todos tiveram a 

 



 

 

 

 

 certeza que a partir daquele dia, eles iam salvar planetas e ficar juntos para sempre. 

 

Andressa Muriel 2ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A união dos amigos 

 

Um dia tinha três amigos brincando Léo, Bruno e Diogo. Léo achou uma bola na 

rua, mas logo ele percebeu que não era uma bola comum. Então ele foi correndo contar 

para seus amigos, os dois ficaram impressionados com o que viram, pegaram a bola e 

colocaram em cima de uma caixa, ela começou a brilhar. Então eles tocaram, começou 

a chover e relampear, um raio caiu em cima deles, os três acordam em sua casa sem 

saber o que tinha acontecido.  

  Diogo então falou para eles irem a um lugar vazio para ver se ia dar certo; 

pegaram a bicicleta e foram a um ferro velho e ficaram tentando até que conseguiram 

Bruno falou que eles iriam precisar de um nome e uma fantasia. 

 Então foram procurar, Léo virou o senhor Batata com o seu poder de fritar as 

coisas e criar batatas para jogar. Diogo o homem porta habilidade de se camuflar no 

escuro e confundir as pessoas virando uma porta. Bruno coruja voadora habilidade de 

voar e ver no escuro. 

 Com esses poderes eles iam fazer de tudo, salvar as pessoas, ajudar os cidadãos 

e combater o crime. Mas uma coisa eles não sabiam, que tinha outra pessoa que já 

tinha tocado na bola seu nome era Túlio mais conhecido como dumbo, poderes as 

orelhas emitem fortes ventos, pode ouvir quilômetros de distância e pode voar. 

 Quando Túlio ficou sabendo que havia mais pessoas com poderes, ficou furioso. 

Então ele resolveu ir procurar. 

 Ele ficou meses e meses vendo o que eles faziam, estudando seus poderes para 

saber como derrotá-lo. 

 Túlio era ambicioso e sempre achava que ninguém poderia derrota-lo. Então ele 

roubou um banco para o super amigos ir lutar contra ele. Então Túlio saiu do banco com 

sacos cheios de dinheiro, o banco estava cercado de policiais, mas eles não deram 

conta, o prefeito chamou os super amigos para poder detê-los. 



 

 

 

 

 Quando eles chegaram lá, Túlio já começou atacado, mas os poderes dos super 

amigos eram melhores. Túlio perdeu, mas ele falou: 

Túlio diz:  Eu voltarei mais forte e com aliados. 

Super amigos diz : Pode vir, nós vamos te derrotar porque com amigos tudo fica 

melhor. 

Os super amigos foram embora quando Bruno falou para eles irem treinar novos 

poderes, eles conseguiram poderes novos. Léo conseguiu o poder de criar curadora a 

pessoa come e regenera 50% de seus poderes, Bruno seu novo poder era ficar gritando 

cum cum para atordoar seus inimigos e Diogo seu cabelo carrapicho pode espetar o 

inimigo. Bom, acho que agora nós conseguimos derrota-los de novo. 

Enquanto isso, Tulio estava tentando roubar a bola no esconderijo dos super 

amigos. Tulio pegou e voou até a prisão para poder pegar seus amigo Patrick e Fabio 

eles tocaram na bola e conseguiram ganhar poder, Fabio nome pinguim poder de jogar 

bola de neve e seu longo nariz pode matar de tanto dar risada, Patrick nome morto 

poder de criar tropas de zumbi e reviver os mortos. E assim Tulio conseguiu formar seu 

grupo do mal, eles assaltaram uma joalheria os super amigos chegaram e começou a 

guerra os super amigos estavam quase perdendo, mas Léo usou suas batatas 

curadoras e assim eles uniram seus poderes e jogaram na turminha do mal. 

Tulio diz- Eu voltarei vocês venceram a batalha mas não a guerra. 

E assim o dia foi salvo graças aos super amigos. 

Bruno Patrick – 2ª série A 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O abrir dos olhos 

Já esta anoitecendo. Eram aquelas noites frias. De lá surgia John naquela rua 

estreita, todos os dias ia a tal rua escura e assustadora. Irreparável, despercebido. A 

solidão era sua companhia. Não havia arrumado esposa, certamente pelo fato de sua 

ser deformada e seu comportamento era duvidoso. Seus vizinhos desconfiavam. Saia a 

noite e voltava de manhazinha.  

Duas jovens observaram todo dia o caminho que John percorria, só havia uma á 

outra. Suas pernas eram enormes e muito ágeis algo surpreendente e fora do comum. 

Uma se chama Karla e a outra Kemy, eram gêmeas, ali ficava na porta daquela rua. 

Certo dia, elas resolveram seguir John e enfrentar o escuro do corredor, daquela 

rua fria, no final dela se deparam com uma escada que a levaria a um sótão, com medo, 

foi descendo devagarzinho,... Chegando lá se encontra com um mundo completamente 

diferente. Seus olhos brilhavam e suas pernas cresciam. Isso era bom. Era o mundo que 

poucos precisam viver. As gêmeas descobriram que tinham super poderes, mas, só 

poderiam ser usados naquele mundo e somente unidas. 

John havia contado que elas tinham uma missão no mundo Mayandam e que não 

poderia ter um tempo para treiná-las, somente ir ao combate. Seriam levadas por Kell 

cabeça grande, um homem que tem o poder de se teletranspotar. Os três viraram os 

“super amigos”. Ficaram no aguardo do grande dia. Enfim chega o dia! Sua missão é 

matar um dragão com duas enormes cabeças e voltar para seu mundo. 

Após se teletransportar foram em busca dos dragões. Eles estavam escondidos 

detonando a cidade com seu fogo. A única saída seria mata-lo ou como únicos 

sobreviventes voltassem para seu mundo. Decidiram voltar, mas, no meio do 

teletransporte o dragão soltou fogo e os três amigos acabaram morrendo, pois durante 

isto não poderia ser interferido, e acabou acontecendo o que não poderia.  

O que John poderia fazer com tudo isso acontecendo? 

Ele apenas abriria os olhos, pois tudo foi um sonho.      Ana Cláudia – 2ª série A 



 

 

 

 

 

O jovem herói 

     Em uma cidade chamada Windinópolis mora Lucas um adolescente de 14 anos que 

tem um problema em sua aparência, seus cabelos naturalmente nascem todos brancos 

e devido a isso ele não tem amigos. 

     Apesar de seu problema na aparência, Lucas é muito inteligente e gosta de ajudar as 

pessoas. Ele poderia pintar seus cabelos se quiser, mas ele se aceita do jeito que é. 

Como era muito inteligente criou varias invenções e com elas decidiu ajudar as pessoas 

da cidade, pois os habitantes não são solidários e só pensam neles mesmos.  

     Com o passar dos dias o boato de que tem alguém ajudando as pessoas na cidade 

se espalhou muitos suspeitam que seja algum velho maluco devido a seus cabelos 

brancos, mas a única pessoa que sabia a verdade era a mãe dele que embora se 

preocupasse muito com seu filho acaba o deixando seguir com sua vontade de ajudar.  

     O boato se espalhou e bandidos não gostaram de alguém acabar com os crimes da 

cidade. Então, os bandidos arquitetaram um plano, que era pegar as crianças da escola 

como refém para poder fazer esse herói mascarado de cabelos brancos aparecer. 

    Apesar de saber que era uma armadilha, ele decidiu ir mesmo, sua mãe o tentou 

impedir, mas ele deu um jeito e conseguiu ir à escola. Chegando lá o herói da cidade 

conseguiu deter todos os bandidos só restava um esse que conseguiu atirar em Lucas, e 

mesmo ferido conseguiu salvar as crianças e morreu pouco depois devido ao ferimento. 

Todos os cidadãos sentiram remorso por desprezá-lo e mesmo após a sua morte Lucas 

realiza seu sonho de fazer com que as pessoas da cidade sejam mais solidárias 

deixando o seu exemplo de vida.   

 

Christian Fernandes Bispo 2ºA 

 

 



 

 

 

 

A cura encantada 

 

 Um garotinho que se chama Gunny,  sua mãe e seu irmão estavam passeando 

pelo parque, quando viram um homem machucado caído no chão e resolveram ajudá-lo. 

 Logo que o garotinho viu aquele homem, todo ensanguentado, lembrou-se de 

quando se machucou e seu pai fez a cura encantada,  que só funciona se a pessoa 

acreditar que  dará certo, caso contrário, não adiantaria. 

 Então, resolveram levá-lo ao médico, para ver se os ferimentos eram mais graves 

do que pensavam. Chegando lá, tiraram radiografia e viram que não havia nada de  tão 

grave,  estava com a perna quebrada. 

 O médico engessou a perna dele e disse que precisava ficar em repouso para 

que melhorasse. 

 Os três tiveram a ideia de chamar o homem para morar com eles até que se 

recuperasse, já que ele não tinha casa para morar. Ele aceitou na hora. 

 Quando chegaram, Gunny teve a ideia de fazer a cura, mas primeiramente 

perguntou se o homem acreditava e se  poderia ser feito. 

 O homem respondeu que acreditava sim. Acreditava também em magia, como na 

cura proposta e até mostrou uma lâmpada mágica que era de seu avô e que já passou 

pelo  pai e agora está com ele.  

 Gunny fez alguns gestos sobre a perna do moço, sarou rapidamente. Todos 

ficaram felizes pela  recuperação  rápida. 

 Quando Gunny  percebeu que estava conseguindo fazer, realmente , a cura 

naquele homem, ficou muito emocionado ao perceber que conseguiu fazer aquilo que só 

seu pai conseguia. 

 Percebeu a  relação  com a lâmpada mágica, que como a cura, vai passando de 

pai para filho. 

Maria Gabriela Souza de Oliveira 2ºA 



 

 

 

 

 

A floresta enfeitiçada 

 

 Justin era um garoto de 20 anos que estava ligado ao mundo da música. 

 Todos os dias, se reunia com seus amigos, Chaz, Ryan e Bárbara. 

 Em um certo dia, Justin resolveu dar uma volta pela cidade, visitar algumas lojas 

de músicas e depois iria ao Mc Donald’s com seus amigos. 

 Na primeira loja que Justin iria entrar, de longe, conseguiu ver sua ex-namorada 

Selena. Seu coração foi a mil por hora, mal conseguia respirar. Ele ainda a amava. 

 Foram passando os dias e Justin foi notando que algo de errado estava 

acontecendo. Sua aparência havia mudado, estava com algumas dores físicas e no 

queria mais sair com seus amigos como antes. 

 Seus amigos tentavam ligar em seu celular, mas Justin não atendia nenhum 

telefonema. 

 Ryan decidiu ir até a casa de Justin, atrás de informações, mas não encontrou 

nada, ele havia se mudado. A casa estava vazia. 

 Então, reuniu seus amigos, para que começasse a procurar algumas informações. 

Foram dias de pesquisas, ate que descobriram que Selena tinha um poder que podia 

transforma qualquer pessoa em um ser muito estranho. 

 Foram ligando os pontos e perceberam que Selena tinha transformado seu amigo 

em um animal om asas e rosto de ogro. Ele tinha sido levado para uma floresta muito 

distante, onde só ficavam as pessoas que Selena, a feiticeira já havia transformado.  

 Antes de tentarem ir a essa floresta, começaram a pensar nas soluções para 

salvar seu amigo do feitiço. Foram em laboratórios, tentaram vários experimentos que 

pudessem retirar o feitiço. 



 

 

 

 

 Logo em seguida, descobrira que eles tinham menos de 48 horas para tentar 

salvar Justin das mãos da feiticeira. 

 Depois de muitas horas, Bárbara conseguiu a fórmula exata para desfazer 

totalmente o feitiço. Eles tinham apenas três horas para chegar ao local. 

 Pegaram o carro e foram a caminho da floresta, onde supostamente, Justin 

estaria. No caminho, o carro havia quebrado. Não tinha outra solução, teriam que ir a pé. 

Restavam apenas uma hora e trinta minutos. 

 Conseguiram chegar a tempo. Assim que chegaram viram Justin amarrado em 

uma árvore, totalmente sem forças. Foram correndo ao seu encontro, já dando a poção. 

Justin não estava entendendo absolutamente nada. O efeito foi muito rápido, assim que 

tomou, já foi se recuperando. 

  Chaz percebeu que no copo onde Justin havia tomado, ainda restava um 

pouco, então decidiu dar para os outros prisioneiros. 

 Aos poucos foram notando que o efeito voltaria a Selena, mas de modo contrário. 

 Selena se transformou em uma ogra e jamais conseguiu sair daquela floresta. 

 

 

Mariana Amorim Breuer 2ºA   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A força do amor 

 

 Essa é uma história de amor que começou dentro de um cemitério. Convenhamos 

que não é um lugar nada convencional para se engatar um romance, se não fossem por 

alguns pequenos detalhes: ele é um zumbi e ela é uma vampira. 

 A nossa querida sanguessuga chama-se Mirallolagy, uma mulher extremamente 

linda, inteligente e muito sensual. Completou recentemente 659 anos de idade, mas 

quem não a conhece jura que ela aparenta ter bem menos. Uns 600, tranquilamente. 

 Além de aguentar a maldição de um nome tão complexo de se soletrar, a nossa 

querida vampira sabe que está condenada a passar o resto da eternidade na imensidão 

da escuridão, sem esperanças, escolhendo vitimas inocentes para saciar a sua sede por 

sangue. 

 Um infeliz carma que, mal sabia ela, seria ela aliviada por uma intensa paixão. E 

isso aconteceu enquanto ela escolhia flores das sepulturas para decorar o seu caixão. 

 Distraída no cemitério, escutou um forte barulho vindo de uma cova ali por perto. 

Saiu correndo com a curiosidade de saber o que era. Chegando lá, ficou entusiasmada 

com que encontrou. 

 Victor era um morto-vivo diferente de todos o que ela já tinha visto nos últimos 

500 anos. Sua pele apodrecida e seu cheiro forte despertavam um sentimento 

desconhecido naquela mulher. 

 O zumbi galanteador também ficou encantado com a musa das trevas. Rastejou 

até ela como se quisesse dizer alguma coisa. Não conseguiu.  

 “Ele deve ser tímido demais”, imaginou ela. Eles se encararam com olhar de um 

casal apaixonado por alguns instantes. Marallolagy soriu. Ele gemeu. Ela se aproximou 

e disse um tímido “oi”. Ele gemeu novmente. 

 Foi o suficiente para Mirallolagy descobrir que Victor era, definitivamente, o 

homem da sua, digamos vida. 



 

 

 

 

 Começaram a namorar, casaram-se e, o que era para ser literalmente uma eterna 

lua de mel, de um ano para cá, está virando um inferno. 

 Mirallolgy reclama pela falta de atenção. Victor a acha fria demais. Ele quer sair 

de dia. Ela, à noite. “É por uma questão de sobrevivência” , grita ela sem sucesso Victor 

não quer compreender nada, por mais que tente. 

 O interesse que tinha pelo outro já não é o mesmo Mirallolagy até tenta a relação 

no seu momento mais intimo. Ela muitas vezes quase caiu em tentação, com fome de 

sangue e Victor esbanjando sangue e carne apodrecidas, mais a força do amor deles 

fazia Miralolagyse controlar. Enquanto Victor só pensa naquilo: em comer cérebro. 

 Em meio a todos esses conflitos entre os dias Mirallolagy, descobre que está 

gravida de gêmeos, logo ao descobrir foi imediatamente contar para Victor, que não deu 

muita importância a notícia. Ela sofria muito com a falta de atenção do seu parceiro e 

pela gravidez complicada que tinha pois é meio que impossível uma vampira ter um filho 

e ainda o pai sendo  um zumbi. 

 Um dia ao voltar para casa depois de saborear alguns cérebros, Victor se deparou 

com cena de Mirallolagy quase morta, pois sua bolsa tinha se rompido e ela estava 

perdendo muito sangue, ao ver aquilo Victor se desesperou porque ele estava perdendo 

o amor da vida dele e seus filhos. Victor tentava ajuda-la de todas as formas, mas a dor 

não passava e Mirallolagy continuava a perder sangue foi ai então que Victor fez uma 

promessa aos deuses dos zumbis que não iria comer mais cérebros para o resto de sua 

vida se Mirallolagy melhorasse e se seus filhos nascessem com saúde. 

 Pouco tempo depois da promessa, Mirallolagy apresentou melhora e deu a luz a 

seus filhos que eram um casal de gêmeos, uma menina que era uma vampira que se 

chamava Valquíria e um menino que era um zumbi que se chamava Jhonny. 

 Depois do nascimento dos filhos, os dois voltaram a ser o mesmo casal 

apaixonado que eram antes e são felizes até a eternidade e Victor aprendeu a se 

alimentar de outra forma que não seja comer cérebro. 

 

Vitor  2ºB 



 

 

 

 

A super missão 

 

            Em uma cidade perto de Las Vegas, houve um grande problema que precisava 

ser solucionado. Será que o super herói, Cabeça de Ervilha, vai conseguir solucionar o 

caso? 

 O crime foi causado pelo seu grande Rival, o malvado senhor Raio X. Segundo 

testemunhas, estava em seu laboratório fazendo mais uma de suas experiências 

malucas e diabólicas. Desta vez foi pior, a experiência foi feita com animais, 

principalmente cachorros. Ele queria que os cachorros falassem. 

 Mas será que o senhor Raio X vai conseguir fazer o experimento? 

 Claro que não! Pois o Cabeça de Ervilha está em ação, e vai salvar esses animais 

com seus cintos vermelhos, seu macacão roxo e sua arma de espinhos. Lá vai ele para 

mais uma missão. 

 Cabeça de Ervilha foi voando entre as nuvens para tentar resolver o problema. 

Desempenhando suas incríveis habilidades e tomando coragem resolveu entrar no 

laboratório do senhor Raio X. 

 Ops! Parece que algo deu errado em sua missão, o senhor Raio X preparou uma 

armadilha inesperada e prendeu o herói. Mas, nesse período, aconteceu um enorme 

acidente e a seringa que estava na mão do Cabeça de Ervilha escapou e acertou  em 

um cachorro que ali estava e que começou a falar. 

 E agora, o que fazer? 

 Só nos resta uma alternativa: chamar a super Jina, para que com suas incríveis 

habilidades elásticas o salve. 

 Então lá foi a super Jina para o laboratório do senhor Raio X, que foi pego de 

surpresa ao vê-la entrar. Jina se esticou ao máximo e prendeu o senhor Raio X em um 

canil, e após prendê-lo soltou seu amigo e salvou o cachorro dando a ele uma super 

ração mágica. 



 

 

 

 

 Então, depois de tudo resolvido, os heróis foram embora com uma ótima 

sensação e muito felizes por terem resolvido mais uma de suas incríveis missões. 

 

Mariana L. Garcia 2ºA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A tatuagem 

 

 Um tatuador, em um dia comum de trabalho, atendeu um cliente que insistia em 

fazer uma tatuagem nunca feita em seus trinta anos, como tatuador.  Uma tatuagem que 

aparentava ser um coração sufocado por uma cobra. O cliente parecia ser um homem 

frio e estranho.   

Outros clientes que ali chegavam pediam para fazer a mesma tatuagem.  Mortes 

estranhas começaram acontecer com todos aqueles que fizeram a tatuagem.  

Horrorizado, o tatuador investigou o endereço do primeiro cliente que havia pedido a 

tatuagem.  Assustou-se quando percebeu que o endereço o levava para o cemitério. 

Chegando lá, viu o mesmo desenho da tatuagem em um túmulo.  Havia o nome e a foto 

do cliente e seu falecimento datava de cem anos passados. O tatuador levou o desenho 

da tatuagem consigo; colocou-o sobre o túmulo e este começou a queimar 

imediatamente. 

Nunca mais ouviu-se falar do tatuador. 

 

Jéssica 2ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Charlie 

        Charlie diariamente passava por uma não muito longa viela para chegar até seu 

amigo. Todo dia era a mesma coisa. Charlie observava desenhos e grafites ao longo dos 

muros. 

 Ele acordou como em outro dia normal, tomou banho e se arrumou e pegou seu 

caminho. No meio do caminha, viu que .... estava sem um dos desenhos, ele conhecia o 

formato e viu que estavam normais, foi ai que o desenho deslocou-se da parede. E 

rapidamente Charlie o perguntou: 

 -Qual seu nome? 

 Ele ligeiro respondeu: 

 -Meu nome é Peter, e o seu é Charlie uso é mesmo? 

 -Sim, como...  você sabe? 

 -Estive te descrevendo há muito tempo. 

 Charlie não sabia a invenção de Peter, mas sabia que não com as mais ruins 

possíveis 

 Charlie então pergunta: 

 -o que você quer comigo? 

 -Eu estou aqui para te levar para um mundo incrível! 

 -Então você é de outro mundo? 

 -Sim, um mundo o qual você não conhece! 

 Charlie assustado responde: 

 -Está bem, então vamos! 

 Charlie ao chegar no mundo de Peter percebeu que ali todos tinham asas, e 

perguntou: 

 -Vocês são algum tipo de “anjo”? 



 

 

 

 

 -Sim e cada um de nós temos um humano para cuidarmos, e minha missão é com 

você! 

 -Mas porque me trouxe até aqui? 

 -O mundo em que vivemos era repleto de alegra e felicidade até ocorrer uma 

falha e sermos descobertos! 

 -Se não poderia serem descobertos, então porque me trouxe? 

 -Para que possamos voltar aos bons ares, seria preciso a vida de um de nossos 

enviados. 

 Charlie com a voz tremula diz: 

 -Não estou gostando dessa história... 

 Peter com um olhar arrepiante completa: 

 -A partir de agora tudo voltara a normalidade de sempre. 

 

Caique Santos Monteiro 2ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Descobrindo meus poderes 

 

Em uma tarde qualquer, ali estava eu descansando em minha cama, sem fazer 

nada, um tédio enorme penso como seria ter super poderes. 

O dia a dia é sempre o mesmo, vou para a escola, converso com meus 3 amigos 

(José, Ariovaldo e Joaquina) e volto para casa, mas sempre pensando como seria ter 

poder. Como isso é só imaginação, decepciono-me sempre quando imagino. 

Em uma noite , fui deitar mais cedo , estava muito cansado, pois o dia não tinha 

sido fácil. Algo estranho acontece, sem querer estiquei minha mão e meu abajur se 

move até cair da escrivaninha, fiquei muito assustado, nunca acontecera isto comigo, 

será que eu tinha super poder? Passei a noite toda pensando, não dormi de tão 

agoniado eu estava. 

No outro dia fui para escola , contei para meus amigos o que havia acontecido , 

mas ninguém acreditou. 

Voltando da escola a pé, levantei minha mão e estiquei em direção ao bueiro, pois 

foi o que imaginava, a tampa voou muito alto. Sai correndo, morrendo de medo co o que 

tinha conseguido fazer. 

Chegando em minha casa, fiquei pensando , o que fazer ? De onde veio?  Porque 

eu ? tantas pessoas no mundo e me escolheram para ter isso? 

No dia 12 de junho de 2009, uma cidade próxima a minha chamada de Mistec 

Falls, estava em todos os noticiários  de televisão, ela havia sido invadida por vampiros , 

isso nos chocou muito , pois ninguém imaginava que vampiros existissem. 

Sentia que precisava fazer algo, pois bem, fiz um plano de salvamento, todos os 

meus amigos estavam me apoiando. 

Vamos lá, eu , José, Ariovaldo e Joaquina em uma missão de salvamento. 

Estávamos apavorados, quatro adolescentes indo em missão de morte, pois só eu tinha 

poder e mais ninguém. 



 

 

 

 

O mais surpreendente é que na cidade não tinha mais jeito, estava acabada, 

destruída pelos vampiros, fomos embora pois ali não tinha mais o que fazer. 

Com o tempo o meu poder foi diminuindo e a aparição de vampiros só foi 

aumentando, não tinha mais nada o que fazer era só esperar por nossa morte. 

 

Gabriel dos Santos Scalão 2ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Em alto mar 

 

          Certo dia a empresa em que trabalho, que transporta containers nos chamou para 

uma viagem mais longa.  

 O patrão me mandou convocar sete homens, para a viagem, partimos na quarta 

feira as 17h, nosso navio tinha pelo menos trezentos containers. 

 Dois dia de viagem, tudo parecia bem, tudo calmo, o tempo firme, tínhamos 

acabado de jantar quando chega o Henrique nosso colega de tripulação dizendo que se 

aproximava uma tempestade muito forte que logo chegaria. 

 Após ele acabar de falar isso eis que chega a a tempestade cheia de raios 

trovoadas e o pior ainda estava por vir. 

 Vimos no radar, que se aproximava um furacao, que estava a quinze minutos do 

navio, começamos a preparar uma evacuação no navio, preparamos coletes, botes, 

enfim chegou o furacão, o navio começou a tremer forte, começa a entrar agua, logo o 

navio estava afundando, o que fazer? 

 Depois não vi mais nada, acordei e vi sereias, cuidando de mim, peixes falantes, 

perguntei pela minha tripulação assustados eles disseram que todos haviam morrido, 

pensei que estava no ceu, mas espera ai, peixes no ceu. 

 Eles disseram que iam me leva ao rei supremo, eu assustado perguntei quem era, 

eles novamente disseram que era o rei os reis, o deus dos deuses, quem manda em 

todos aqueles que vivem no reino, e tem seus grandes e supremos poderes do mar. 

 Quando cheguei no palácio havia um grande banquete a minha espera, eles 

disseram eu ninguém havia chegado la, por isso o rei queria me conhecer. 

 Sentei a mesa, e la vem o rei com uma coroa uma cauda e seu cavalo de poder. 

 Ele me perguntou quem eu era, de onde vim, para ele tudo era muito estanho e 

para mim também, contei minha historia, meu sofrimento “em alto mar”.  



 

 

 

 

 Mostram-me que todo reino estava admirado, ate que o rei manda me chama 

novamente e diz que já estava na hora de ir embora, e me fez algumas recomendações, 

disse que eu não poderia contar a ninguém que existia ali no fundo do ar aquele reino. 

 Em um passe de magica voltei ao meu mundo e minha casa, e nunca mais irei 

esquecer da triste e feliz historia ao mesmo tempo da viagem que fiz. 

Luan Sidney 2ºD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Infamous 

 

 Em uma cidade dos Estados Unidos havia um garoto chamado Eugene, ele era 

inteligente (Nerd), mas era muito tímido para fazer coisas “heroicas”. 

 Essa cidade era governada por uma mulher muito ruim chamada Christine. Ela 

tinha poderes de concreto e com isso governava a cidade de forma maligna.  Eugene 

tem dois grandes amigos Hank e Fetch,  que tentam ajudá-lo  a não ser mais tímido, 

mas o que Hank e Fetch não sabiam era que Eugene era tão inteligente a  ponto de criar 

e comandar uma espécie de “anjo de vídeo” . Após alguns anos ,Eugene ,utilizando-se 

de seus poderes e transformando-se em um Anjo de Vídeo  consegue derrotar  Christine 

e salvar toda a cidade da maldade dessa mulher. 

 

 

Leonardo H. 2ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aslan 

Na cidade de Charming, um menino chamado Aslan, se destacava no meio das 

pessoas, não por alguma coisa física ou material, mas por seu coração, que ao mesmo 

tempo em que era duro e rígido pela justiça, era doce e tão amável, que parecia ser 

amor que corria em suas veias. 

Ele vivia para cima e para baixo com seu fiel escudeiro, um gato muito bonito e 

também muito sábio que o ajudava nas escolhas mais difíceis. 

Aslan tinha um desejo muito grande de ser alguém importante para as pessoas, 

de poder ajudar naquelas coisas que parecem impossíveis. E é o que sempre tentou 

fazer. Passaram-se os anos e ele decidiu junto com Gim (o gato muito sábio) seguir de 

uma vez o caminho que tanto sonhou. 

Pegou seu jeguinho e umas coisas que precisaria e caminhou rumo ao sol, atrás 

de quem dele precisasse.  

Até que no caminho encontrou uma Senhora à beira de um rio, desmazelada 

olhava seu anel super reluzente descer nas margens do rio. 

Aslan correu ver do que se tratava tal desespero da Senhora, ela apontou para o 

anel, e na mesma hora Aslan mergulhou, mas caiu tão de mal jeito que bateu a cabeça 

em uma pedra e desmaiou! Como quase todas às vezes ele se atrapalha... e que vem 

ajudar sem pensar duas vezes foi Gim, que surpreende a Senhora quando ganha corpo 

de homem e tira da água o rapaz e o anel. 

A velhinha muito agradecida vendo tal ânimo que o rapaz e o gato teve em ajuda-

la, colocou seu anel verde escuro super reluzente e apontou para Aslan que estará 

ainda desacordado no chão. 

Um brilho tão forte, como do sol o radiou, e em seguida foi gato atingido! 

O brilho cessou e Aslan se levantou meio tento, sintoma igual teve o gato, que quando 

percebeu, a Senhora já havia desaparecido. 



 

 

 

 

Os dois ficaram muito conhecidos por cada pedacinho do mundo, e pessoas de toda 

parte vinham atrás deles em busca de soluções para seus problemas. 

Aslan continua atrapalhado, mas se tornou um novo homem depois daquele dia. O gato 

nunca deixou seu companheiro e se tornou o mais sábio de todo o império onde se 

localizava Charming.  

 

Ana Lara- 2ª A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Super Herói 

 

Numa cidade pequena morava um super herói que na verdade não era super, 

pois sempre que tentava  ajudar a população não conseguia, e fazia algo errado. 

 Na cidade tinha uma família formada pelos pais e três irmãos. Moravam numa 

pequena casa. Eles, como os outros moradores da cidade, não eram  normais, pois 

cada um tinha um certo poder como, invisibilidade, poderes sobrenaturais,etc. 

 O tal do herói também tinha poder, mas, além de ser fraco era desastrado, 

sempre que ia ajudar alguém acabava complicando mais a situação. Certo dia, os três 

irmãos se meteram em confusão e o super  herói foi dar uma ajuda. Jorge, Ferdinando e 

Tarso estavam em uma grande batalha com o vilão do mal, fazendo uso de sua força e 

poder. 

 Naquela briga intensa, chega o herói doido que acaba com a guerra e os quatro 

são capturados pelo vilão. Os três irmãos ficaram muito bravos por terem sido 

capturados pelo Hércules. 

 Depois de a cidade ter sentido a falta dos quatro, foram atrás e os  encontraram. 

Mas, tinha um problema; onde eles estavam não dava para utilizar poderes, então, o 

malvado Hitler atacou-os. Com aquela confusão de não poder utilizar seus poderes, só o 

Hitler que usava, acabaram saindo em desvantagem. Finalmente, fizeram um plano e 

conseguem tirá-lo de sua toca.  Desse dia em diante Hércules  passa a ser o super herói 

da cidade. 

 

Túlio Roque Correia 2ºA 

 

 

 

 



 

 

 

 

O bem e o mal 

 

Harry era um menino malvado, que gastava de machucar as pessoas, sentia-se 

feliz ao ver o sofrimento alheio. 

Estudava na escola de vampiro, onde lá fazia um treinamento para crianças 

maiores de dez anos. 

Duda era um menino solitário, vivia em um mundo cheio de fantasia e se achava 

um super herói.  Ele era mago, com espinhas e todos da escola tiravam sarro dele. Mas, 

mesmo assim isso não o abalava e não deixava de ser super herói. 

Duda ao ver as atitudes de Harry queria que ele ficasse bonzinho e então fez um 

“pó mágico” para jogar em Harry e ele ser uma pessoa melhor. 

Os amigos de Duda duvidaram, mas Duda como todo super herói nem ligava e 

resolveu agir com seu plano. 

Na escola tacou o pó mágico em Harry e ele ficou uma pessoa melhor e então 

entrou para o mundo de Duda e os dois salvaram todos os meninos malvados da escola 

vampiro. 

 

Igor Galhardi da Costa – 2ª série A  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O elevador 

 

 Estava saindo do meu trabalho e fui para o elevador.Percebi que não estava 

normal  como todos os dias, algo parecia estar diferente, mas eu tinha que sair do 

serviço; ir para casa. 

 Apertei o botão para chamar o elevador e uma divisória de alumínio subiu, apertei  

de novo,  fechou a porta e continuei  no mesmo lugar, sem contar que estava um calor 

“danado”. 

  De repente a luz se apagou e uns sons estranhos começaram a surgir, quando 

olhei para o espelho ali estava uma mulher loira, com o cabelo sobre o rosto e uma faca 

apontando para mim. 

 Entrei em estado de choque e não tinha outra solução a não ser gritar! Parecia 

que ninguém me ouvia, e de fato, ninguém me ouviu, pois estavam mortos. 

 E por fim eu fui próxima vítima e digo sempre para quem entra naquele elevador 

que foi naquele andar que eu MORRI. 

 

Letícia M.  2ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O grande mistério 

 

 Em certa região, próxima ao nordeste, aconteceu um grande crime que precisa 

ser solucionado pelo Super Músculo e seus amigos, Mulher Gato e Homem de Ferro. 

 O crime aconteceu nesta manhã, um banco foi roubado. Todos ficaram muito 

assustados com o monstro enferrujado, que começou a atirar borboletas nas pessoas 

que fugiram apressadamente procurando um refúgio. 

 Ao roubar o banco, o monstro enferrujado tropeçou e seu dinheiro voou no ar. 

 Será que o Super Músculo e seus amigos vão encontrar o dinheiro? Claro! 

 Imediatamente o Super Músculo e seus amigos entraram em ação para 

solucionar o problema do dinheiro roubado. 

 Lá vai o Super Músculo tentando resgatar o dinheiro. Tenta pegar o dinheiro ainda 

no ar quando é surpreendido pelo ataque surpresa do Senhor Enferrujado que leva o  

super-herói para um calabouço. 

 Agora só resta contar com a ajuda de seus amigos, Mulher Gato e Homem de 

Ferro. A Mulher Gato terá que usar todas as suas habilidades e sua beleza para 

conquistar o Enferrujado. Já o Homem de Ferro, com suas armas, vai à luta para salvar 

o amigo e resgatar o dinheiro roubado. 

 A Mulher Gato tenta seduzir Enferrujado dizendo-se apaixonada e chama-o para 

jantar em um belo restaurante. Convite aceito. 

 Enquanto isso, o Homem de Ferro entra na casa do Enferrujado, e descobre que 

o dinheiro que foi roubado está em um cofre escondido. Então, ele pegou o dinheiro. 

Nesse momento viu Super Músculo amarrado e inconsciente e soltou-o. 

  Super Músculo e o Homem de Ferro alertam Mulher Gato, que entendendo tudo 

leva Enferrujado para casa dele, dando continuidade a sua farsa. Chegando lá, 

Enferrujado teve uma grande surpresa, viu que o calabouço e o cofre estavam vazios. 



 

 

 

 

 Então, o vilão vai preso e os heróis vão embora felizes por terem resolvido mais 

um crime. Missão cumprida. 

 

Larissa da Silva 2ºA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“O mundo sem nenhum sentido” 

 

 Esse mundo de hoje esta muito difícil de diferenciar uma coisa da outra. Pois 

todas são de uma cor só, o amarelo. Ninguém sabe mais o que é nada, pois tudo esta 

amarelo ninguém reconhece ninguém. Por esse motivo de ser todos de uma cor só, fica 

sem sentido e sem graça, mas esse é o nosso mundo, e temos que nos conformar. 

Pense bem, você procurando uma pessoa não seria nada fácil de encontra-la ou até 

seria impossível porque não tem nada para diferenciar uma pessoa de outra. Esse 

mundo meio louco de uma cor só tenta mudar mais nem todos querem que mude cada 

um tem sua opinião. 

 Viver nesse mundo para mim é gratificante, pois só assim ninguém se acha 

melhor que ninguém e nem pior. Por que esse motivo de todos ser de uma cor só torna 

todos iguais. Só assim esse mundo vai voltar ao normal tentamos mudar tudo, porem 

ninguém conseguiu mais com muita dificuldade de pouco em pouco conseguimos fazer 

a cabeça de todos e com decorrer do tempo foi mudando algumas coisas tudo foi 

voltando ao normal aquele mundo sem sentido todos voltaram a viver uma vida bem 

mais feliz. 

 Com essa mudança, o mundo ficou bem mais visível, se tornou aquele mundo 

que todos esperavam um mundo encontrar com suas belezas que cada um sempre 

sonhou em ver. Hoje sim temos um mundo bem visível, bem diferenciado, com essa 

mudança acabo aceitando, gostando e se encantando. 

 

 

Igor Fernando 2ºB 

 

 

 



 

 

 

 

 

O poder de Kelsey 

As chamas que consomem 

 Em um reino distante que se chamava Eragan morava um família real que era 

muito feliz. Um dia ensolarado o rei e a rainha, Allan e Elsa, resolveram caminhar pelo 

jardim com sua filha, Kelsey, que havia completado sete anos. Impressionada ela com 

que via decidiu arrancar um botão de rosa vermelha vivo, com pétalas tão finas e lisas 

quanto seda. De repente quando ela tocou na rosa inesperadamente a rosa ficou em 

chamas mas sem ser consumida pelo fogo e Kelsey chegou um pouco mais perto e o 

fogo se abrasou atingindo e arremessando-a longe. 

 O rei e a rainha distraídos perceberam a ausência de sua filha e começaram a 

procura-la. Encontraram-na jogada no chão sem entender o que havia acontecido, não 

havia nada fora do normal exceto o estado febril que sua filha se encontrava levaram-na 

imediatamente para o castelo e chamaram uma curandeira da tribo de índios que vivia 

nas redondezas do reino. 

 O curandeiro perguntou o que havia acontecido e os pais disseram que não 

sabiam pois haviam se distraído e não presenciaram o que aconteceu. A curandeira 

avaliou o rosto de Kelsey intensamente quando percebeu um brilho que se expandiu por 

toda sua pele. Ele se atreveu em toca-la, quando uma mensagem foi enviada a sua 

mente; era um coração em chamas, um fogo abrasa dor e envolvente então ele voltou 

em si. Chegando na cidade o rei Allan e a rainha Elsa viu uma multidão reunida 

discutindo o que o caçador havia falado.  

 Quando Kelsey passou o caçador começou a ofende-la e julga-la e a multidão 

juntou-se a ele. Kelsey sob pressão gritou: “chega” e lançou uma labareda contra o 

caçador que ailmente se desviou mas Kelsey insistiu e o cercou com uma onda de fogo 

prata para sufoca-lo e uma voz a interrompeu era a curandeira. Wesley caiu e começou 

a pegar fogo. 

  A curandeira tentou acalma-la para conversar e pediu para que ela abaixasse o 

fogo e assim ela o fez, ele se aproximou dela e disse que ela não era destruição era luz 



 

 

 

 

e que para controlar seu poder ela tinha que aceita-lo sem medo. Atrás deles 

apareceram o rei e a rainha os quatros conversaram e Kelsey que o seu medo era que 

impedia de controlar o seu medo. 

O tempo passa tudo se acalmou e voltou ao normal, no frio intenso todos eram 

convidados  morar no castelo e Kelsey mantia todos bem aquecidos. Com o tempo tudo 

foi se encaixando no seu lugar e todos aceitaram o poder de Kelsey inclusive ela. 

 

Letícia Costa Ribeiro 2ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rainha Sapo 

 

Na noite das festividades do batismo da princesa, foram convidadas 12 fadas 

para apadrinhar a criança. No momento em que as madrinhas ofereciam à princesa, 

como presente, a beleza e o talento musical, a madrasta da criança observava a alegria 

de todos. Pessoa invejosa como era, planejava fazer um feitiço contra a princesinha. 

Tramava roubar os dons concedidos à criancinha e se tornar a mais encantadora rainha 

do reino. 

O feitiço deu errado e transformou a invejosa madrasta em um terrível sapo. Com 

isso arrependeu-se por ter despertado um dos piores pecados, a inveja, mas já era 

tarde. Assim pagou pelo castigo sendo um sapo pelo resto de sua vida. 

 

Giovanna Santos Amaral 2ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Santa Fé 

     Tudo começou em uma pequena vila chamada Santa Fé. Nessa vila moram poucas 

pessoas. Lá é tudo diferente, é mais colorido, as pessoas são anãs e algumas têm a 

orelha grande. 

     Em Santa Fé todo mundo é analfabeto. Um belo dia chegou a professora Juliana 

para inaugurar uma pequena escolinha 

     De início, ela se encantou por um menino que foi criado na rua, não se sabe o nome 

dele porque não tem nem certidão de nascimento. Ele é conhecido por todos na vila 

como Lepe. 

     O pequeno Lepe queria muito estudar, aprender a ler e a escrever. 

    A professora Juliana se comoveu com a história do menino Lepe, então, ela o 

matriculou na escola e o pequeno Lepe ficou muito empolgado para que o outro dia 

chegasse para começar a estudar. 

    Quando amanheceu o dia, Lepe se arrumou e foi direto para a  escola. Lá ele 

conheceu a pequena Pituquinha. “Pituca” era uma menina muito bonita, totalmente ao 

contrário de seu pai Coronel Epaminondas, um homem rude, grosseiro e muito mal 

humorado. Já a mãe da menina Dona Catarina era um doce de pessoa. 

   Lepe e a menina Pituca ficaram grandes amigos só que o pai sabia onde isso iria 

chagar, já a mãe não ligava, achava linda a amizade e o carinho que um sentia pelo 

outro. 

   Para eles, a professora Juliana era uma grande heroína, meio maluca e um pouco 

desastrada, mas acima de tudo gostava de ensinar e ajudar as pessoas que precisavam. 

Com sua bondade e  vontade de lutar pelo direito dos moradores de Santa Fé, ela se 

sentia muito feliz. 

   Lepe e  Pituca tinham  grande imaginação, eles falavam que Santa Fé era mágica, 

pois nela tinha pequenas fadas e guinomos, mas isso só acontecia com quem 

acreditasse. 



 

 

 

 

    O tempo foi passando e o Lepe e Pituca cresceram, já tinham terminado os estudos. 

Depois de tanto tempo, eles continuaram amigos, e aquela amizade só crescia, cada vez 

mais, eles nunca deixaram de imaginar e sonhar, mesmo depois de grandes. 

    O pai da Pituca não queria essa amizade por nada;  já tinha feito tantas e tantas 

coisas para separar os dois, mas não tinha conseguido pois ele era o grande vilão dessa 

história. Até que, um certo dia , a  professora Juliana convenceu o Coronel a aceitar a 

amizade deles. Após a permissão do coronel essa amizade foi se transformando em 

amor.   

    Lepe pediu a mão de Pituca em casamento para seus pais e a família passou a viver 

feliz e em harmonia.  

 

Alessandra Santos Oliveira 2ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sexta- feira 13 

 

 Em uma bela sexta- feira 13, ocorreria uma grande festa em uma cidade pacata 

no interior de São Paulo. 

 Os preparativos para a festa estavam a mil e os moradores da cidade e da região 

ansiosos. A festa ocorreria às 23h00minh no ginásio de esportes da cidade. As  horas 

foram passando e a noite caindo. 

 O dia tão esperado chegou! A festa foi lotando rapidamente. Um  grupo de jovens 

que estava indo para a festa já alcoolizados, acabou  sofrendo um grave acidente. 

 Já no hospital veio a notícia de que três dos cinco jovens haviam falecido e os 

outros dois estavam em estado grave. 

 Os meses se passaram e lá eles permaneceram internados, só que algo estava 

prestes a mudar. Eles receberam a visita dos três que haviam falecido. Após a visita os 

dois acordaram do coma.  

 A cada visita eles ficavam melhores; até que receberam alta do hospital. 

 Já em casa, com seus familiares, resolveram contar das visitas que eles tinham 

recebido dos  amigos, todos acharam uma loucura. 

 Em uma dessas visitas os amigos do além fizeram uma proposta para que todos 

voltassem no tempo e curtissem a festa. Eles não pensaram duas vezes. 

 Voltaram no tempo como se nada tivesse acontecido. 

 A única coisa que tinha mudado é que agora eles cinco tinham o poder de voltar 

no tempo e ir para o futuro, mas só poderia ser realizado com os cinco juntos. 

 Gente, como esse grupo curtiu, e se divertiu, fica até difícil de explicar, mas assim 

eles iam e vinham, torciam e destorciam a realidade. 



 

 

 

 

 E assim permaneceram por trinta, quarenta e cinquenta anos sem envelhecer, o 

que por um lado era bom, mas só que isso foi cansando porque o tempo passava, as 

pessoas morriam e eles continuavam intactos.  

 Passado dois meses, eles foram tentar descobrir o que estava acontecendo e a 

surpresa: todos estavam mortos, só estavam com espíritos vagando na Terra e para que 

isso tudo acabasse eles teriam que esperar a próxima sexta- feira treze chegar e estar 

naquele mesmo local do acidente, na mesma hora, porque lá aconteceria outro acidente 

onde ocorreria a libertação dos cinco. Dito e feito, e ali naquele mesmo local ocorreu um 

grande acidente da mesma forma do deles. 

 Finalmente tudo acabou, pois ali suas almas foram libertadas e eles puderam 

descansar em paz.  

 

Jheniffer Loanda 2ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Superação de Henrique 

 

  Henrique era um menino de quinze anos, tímido, quieto, sem amigos e gostava 

muito de ver filmes de aventura.  

 O menino era zombado e excluído na escola, então seu maior sonho era ser um 

super herói e reconhecido por todos. Certa manhã, quando Henrique se aprontava para 

ir para escola, viu que a casa ao lado estava em chamas.  Não pensou duas vezes e foi 

salvá-los. Chegando lá, sua vizinha estava gritando lá fora, pois sua filha Valentina 

estava dentro de casa. 

 Henrique entrou, pegou Valentina, e conseguiu salvá-la. Todos agradeciam muito 

a ele. Toda a cidade comentava que Henrique era um herói. 

 Esse foi o maior presente que Henrique podia ter.  Daí em diante nunca mais foi 

caçoado na escola e todos o admiravam. 

 

Aline Pimentel 2ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Torre 

 Em uma torre muito, muito distante, vivia uma linda mulher chamada Alice, ela foi 

aprisionada por um feiticeiro chamado Félix, que a aprisionou por ela não ter aceitado 

casar com ele. 

 Alice não o amava não queria casar com ele, e após dizer “não” ao seu pedido ele 

a aprisionou. 

 Ela vivia sozinha nesta torre há três anos e não via ninguém há dois. Sentia-se 

muito mal. 

 Alice era apaixonada pelo príncipe Heytor que era lindo, parecia uma escultura 

viva de tanta beleza. Mas o que Alice não sabia é que depois de ser aprisionada, Félix 

transforma Heytor em um monstro, em um rapaz muito feio, com orelhas enormes, um 

grande nariz e pés muito grandes. 

 Heytor mesmo entando horrível, andava à procura de sua amada,  e em um dia 

muito quente, encontrou a grande torre.  Entrou, mas deu de cara com o Félix “o 

feiticeiro”. 

 Félix muito surpreso disse que ele não deveria estar ali e que iria morrer. 

 Lutaram com feitiços e tudo, mas Heytor foi mais forte e o matou. Todos os 

feitiços que ele tinha feito foram quebrados. Heytor acha sua amada. Voltaram para seu 

reino, casaram-se e ficaram juntos até a morte! 

 

Amanda Pereira 2ºA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uma árvore estranha 

 

Era uma vez, quatro amigos inseparáveis, João, Bruno, Gabriel e Victor, que 

adoravam passar suas tardes juntos, aventurando-se no pequeno município de Limeira. 

Depois da aula, eles logo se encontravam para andar de bicicleta e a cavalo. 

Nos fins de semana, a mãe de Bruno preparava um lanche no quintal de sua casa 

e eles se deliciavam com as guloseimas dela. 

Até que em um dia, eles descobriram que em uma das árvores do quintal, havia 

um líquido roxo, saindo do tronco dela. Curiosos com a substância desconhecida, eles 

foram correndo para tocá-la. Quando eles encostaram, ocorreu algo surpreendente: eles 

ficaram completamente invisíveis. 

Muito contentes e maravilhados com o fato, eles começaram a andar nas ruas de 

Limeira, pulando com um enorme sorriso estampado no rosto. 

Resolveram então, entrar no supermercado e comer tudo que eles tinham 

vontade , já que ninguém iria perceber. Mas bem na hora em que Bruno iria abrir o 

primeiro biscoito, o efeito do líquido acabou, e eles voltaram à forma normal. 

Havia no supermercado muitas pessoas e claro que as testemunhas que ali 

estavam chamaram o gerente, que comunicou as mães e a polícia local. 

Eles tiveram que se explicar e  ninguém acreditou neles. Mas para aqueles jovens 

meninos, essa experiência ficará em suas memórias para sempre. 

 

Bruno Manoel Martins 2ºA 

 

 

 



 

 

 

 

Uma casinha de chocolate 

 

 Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, onde havia uma casinha de 

chocolate. Nela morava uma família muito linda. Cida era filha de Maria e de Otávio que 

eram casados há anos e anos. 

 Cida já tinha dez anos, quando certa tarde estava passeando pelo jardim, ao 

sentar em uma enorme árvore, notou que havia um buraco muito fundo ao lado. Então 

ficou muito curiosa e entrou no buraco. 

 Caiu em uma floresta gigante, onde tinha tudo que ela imaginava.Ficou muito 

surpresa, por ver um gato de botas falante e que voava. Ela foi recebida com muito 

carinho, sendo chamada de Rainha Cida .Conhecendo aquela enorme floresta, 

encontrou uma lagarta azul, de roupas e fumando um cachimbo. Ficou muito assustada 

com tudo aquilo. Essa lagarta também a chamou de Rainha Cida. 

 Logo em seguida, avistou uma mesa gigante com um lindo banquete, onde tinha 

tudo que ela poderia imaginar. Mas tudo aquilo estava acontecendo porque ela tinha 

uma missão de matar os dragões que estavam naquela redondeza, ferindo todos. 

 Mais a frente encontrou um coelho falante, que a levou ate o castelo onde os 

dragões ficavam.Ninguém daquele castelo sabia que Cida era realmente a Rainha, e 

que ela estava ali para lutar contra eles. 

 Começou a grande e esperada luta. Havia muitos dragões. Cida não sabia por 

onde e como começar a derrotá-los. Ela conseguiu matar todos ao seu redor, com sua 

linda espada afiada, com um enorme diamante na ponta.  

 De repente apareceu um dragão muito gigante. Ele soltava fogo pela boca e tinha 

“mau hálito”. Cida ficou até tonta com o cheiro. O dragão conseguiu vencer a luta, e ela 

ficou muito ferida. 

 Ferida, Cida foi procurar alguém para ajudá-la a voltar para sua casinha de 

chocolate, onde morava. Conseguiu encontrar um palhaço mágico, que deu líquido para 

ela beber e imediatamente Cida voltou para o jardim, onde tudo tinha começado. 



 

 

 

 

 Ao entrar em sua casinha, seus pais, Otávio e Maria, não estavam mais em casa, 

porque eles haviam ido embora para a Grécia, por falta de dinheiro.Deixaram uma carta 

para Cida pedindo desculpas por terem sido irresponsáveis. 

 Por fim, Cida ficou fracassada com tudo isso, perdeu a luta e ainda os pais 

haviam deixado ela sozinha. Mais tarde, alguns fiscais daquela floresta descobriram a 

casinha de chocolate no meio do nada e Cida foi forçada a ir para um orfanato na 

Califórnia. Os homens demoliram a casinha. Ao passar dos anos Cida foi crescendo, 

mas as lembranças não se apagaram.                                           

Patrícia Silva Caires 2ºA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Salvação  

 

Era uma vez três meninos que se chamam, Jhon Victor, Weslley e Matheus que 

estavam em aula, num dia comum. Jhon Victor estuda no segundo ano, assim como 

Weslley e Matheus eram do primeiro colegial. 

Jhon pede ao professor se ele podia ir ao banheiro e o professor logo lhe autoriza. 

Descendo as escadas vê uma menina passando mal, acabando desmaiando não tendo 

forças para leva-la embaixo. Jhon fica desesperado até que surge um menino que era 

Matheus logo lhe ajudando e perguntando o que tinha acontecido.  

Batendo o sinal para o recreio, ele e o Weslley foram comer merenda e já 

explicando o que tinha acontecido aquele dia. No entanto, outra menina se engasga com 

um pedaço de carne, todos os que estavam ao seu lado entraram em pânico sem saber 

o que fazer. Weslley foi correndo apertou a boca do estômago dela salvando a garota 

que acabou sapaixonando por ele. 

A escola reconheceu os grandes heróis que tinham para ajuda-lo a ser melhor, 

graças a humildade e a competência que os três tiveram, para derrotar o inimigo. Elas 

ficaram mais reconhecidos na população como o trio salvador. 

João Victor Barreto – 2ª série A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conto de fantástico  

 

Era uma vez um menino chamava Mork, ele era filho único. Sua mãe trabalhava 

muito e não tinha muito tempo para brincar com ele. Então, a maior parte do tempo ele 

ficava sozinho. 

Mork sempre ficava em seu quarto observando o céu, e assistia muitos filmes de 

aventuras. 

Ele era uma criança de apenas 10 anos, e por mais que,  a idade fosse pouca sua 

imaginação era enorme. 

Ele se sentia um super herói capaz de salvar todos com apenas um toque, 

conseguia fazer coisas surpreendentes, mas para isso tinham que acreditar. 

Ele passava bastante tempo no seu quarto, com seus brinquedos faziam armas 

para lutar com os monstros que ali criavam ele tinha o poder da área e salvava todos as 

crianças em formas. 

Mork ficou sabendo que seu amigo tinha caído do balanço da escola e se 

machucou muito, então pediu a sua mãe que a levasse para visitá-lo. A mãe achou 

estranho mais fez o que Mork  havia pedido. 

Chegando a casa de Pedrinho, perguntou ao amigo se acreditava nele. E o amigo 

disse sim. Desse modo, colocou sua mão nos ferimentos e com um toque Pedro foi 

curado. 

Ficaram todos surpresos, desse momento em diante, todos da cidade acreditaram 

em Mork e nos seus poderes. 

 

Carolina Oliveira – 2ª série A 

 

 



 

 

 

 

Um  Sonho   de   Fantasias  

 

Logo de manhã, acordei bem cedo e assustei com o despertador que tocou às 

7:00h, fui logo vestindo a roupa para tomar meu café da manhã. Em seguida, de tomar 

meu café fui passear com o meu cachorro que estava muito agitado saindo do portão 

para fora ele começou a cheirar todos que passavam ao lado dele fiquei sem entender 

esse comportamento estranho de Epaike. 

Logo percebi que ele tinha-me desviado do caminho do caminho de volta para 

casa e estava me levando para outro canto e assustei! Tinha uma passagem mágica 

para o outro lado de um mundo que nunca tinha ouvido falar. Passei dentro da 

passagem mágica, tudo aquilo parecia um sonho, tudo que estava vendo com os meus 

próprios olhos era lindo, flores, e muitas pessoas assim como eu humana logo 

começaram a me gritar. 

 _ Elena, por aqui? Querida.  

E fui ver que meu cãozinho já não estava mais perto de mim olhei para os lados e 

nada dele só via uma senhora a minha frente a passagem estava ficando escura e eu 

estava ficando com medo. Caí no buraco muito fundo e ouvia vozes falando. 

 _ Você foi escolhida para permanecer em nosso mundo mágico.  

Cai no chão e apaguei assim que acordei estava em volta de muitas pessoas, 

falando ao mesmo tempo não entendia nada até que falei: parem pessoas! 

Todos ficaram quietos um silêncio profundo até que Erike apareceu e falou. 

 _Seja bem-vindo rainha. 

_Rainha, exclamou. 

_Sim, você, é uma das rainhas. 

_Não, há algo errado senhor Erike. 



 

 

 

 

Ele saiu e me deixou sozinha naquele mundo que nem existe no mundo real logo, 

em seguida veio uma mulher e falou. 

_Já é hora de acordar deste sonho filhinha acordei ao meu lado estava thor meu 

cachorro latindo sem parar e me lembrei que só sonhei com isso, porque tinha que 

entregar o meu conto fantástico para a professora. 

_Que bom, né Thor, fantasie só existem em sonhos.             

Ana Laura – 2ª série A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O que o escuro esconde! 

 

A sua família que se mudara  para a casa da rua treze, aparentava ser normal e 

muito feliz, A filha deles, diferentemente , nunca estava sorrindo e sempre sozinha,ela se 

chamava Sophie. 

A vida da família era monótona, e sem graça todo dia a mesma rotina repetitiva, 

Os filhos iam para o colégio, os pais ao trabalho e a babá ficava com a criança. 

Em uma tarde de outubro Sophie ,chegou mais cedo do colégio e foi para seu 

quarto silenciosamente, nesse dia seus pais , pois tinham saído com seus irmãos para 

uma viagem curta; só voltariam de madrugada, 

Neste período de tempo , ela fica lendo, pois era o que mais fazia.Estava  tão 

entretida com Romeu  e Julieta que nem percebeu as luzes piscando, mas percebeu 

quando ouviu como se fosse umas batidas por dentro das paredes. Ansiosa  decidiu dar 

uma olhada, assim descobrindo uma passagem secreta que levava a túneis bem 

escuros por toda a sua moradia .Assustada começa  a gritar,mas assim acaba 

percebendo braços  lhe envolvendo, fica difícil de respirar e tudo se apaga. 

 

Bruna e  Natasha      2ª série C 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      A casa abandonada  

 

Em uma casinha bem longe da cidade, morava um casal com sua filhinha de dez 

anos. Próximo a esta casa tinha um casebre abandonado. Os pais da garotinha diziam 

que ela não devia se aproximar da casa porque lá havia morrido uma senhora muito 

ruim e seu espírito ali rondava .Porém,a filha não deu ouvidos aos pais .Esperou seu pai 

e sua mãe irem trabalhar ,e foi lá na casa abandonada confirmar para ver se as coisas 

que os pais disseram realmente era verdade .Ao chegar a casa abandonada se deparou 

com uma árvore enorme e viu que havia um balanço por perto que se mexia muito com 

o vento. Embaixo do balanço havia uma cova com cruz e algumas flores murchas ao 

lado e em cima. Ao ver isso,ficou muito assustada e voltou rapidamente para a sua casa, 

ao chegar, sentou-se em uma cadeira de área e ficou pensando no que havia visto. 

Quando de repente escuta uma voz lhe chamando: Valentina... 

Ela levanta da cadeira rapidamente e muito assustada responde o chamado ,era 

o seu pai que havia chegado do serviço. 

Ele perguntou onde ela estava e ela respondeu:Estava lendo um livro embaixo da 

árvore e não escutei o senhor chamar! Desculpe!  

Ela aproveitou que o pai havia chegado e fez uma pergunta a ele :Papai, a 

senhora que vivia naquela casa abandonada foi enterrada onde ?Ele responde para a 

filha :Lá mesmo,e perguntou o porquê da pergunta,ela respondeu :Por nada. 

    No outro dia de manhãzinha seu pai acordou ,tomou café e foi trabalhar . A filha, 

logo que o pai saiu, foi rapidamente na casa abandonada. 

Chegando lá viu que perto do túmulo havia um trevo de quatro folhas bem bonito, 

ela pegou o trevo e foi para a sua casa. 

    Chegando lá escuta uma voz falando: Valentina ,devolva meu trevo senão você 

irá sofrer as consequências .Ela nem deu ouvido a voz. 



 

 

 

 

    Seu pai chegou e ela mostrou o trevo. O pai achou lindo e mandou ela 

guardar.No outro dia, o pai foi trabalhar e falou para a filha que iria demorar para chegar. 

A menina aproveitou e foi na casa abandonada novamente; dessa vez ela resolve entrar. 

Não percebeu, havia um enorme buraco no chão da casa e ela não viu e caiu lá dentro. 

   Dentro do buraco havia ossos e alguns galhos, ficou muito assustada,gritou e 

chorou muito e ninguém a escutou e novamente escutou a voz :Eu avisei,você não deu 

ouvidos,agora sofrerá as consequências .Ouvindo isso ficou desesperada , percebeu 

que alguém estava atirando para matá-la,os dois primeiros tiros não acertaram,  porém o 

terceiro foi fatal. 

    O pai da garota chegou na casa e começou a chamar pela filha ; ninguém 

respondeu. Ele saiu rapidamente para  procurá-la. Chegou na casa onde havia morrido a 

senhora e ao entrar   deparou-se com o enorme buraco. Escorregou e caiu dentro dele. 

Ao ver sua filha morta e ensanguentada  começou a  chorar feito criança,viu que ao lado 

dela havia uma arma com apenas uma bala ,não pensou duas vezes ,apontou a arma na 

cabeça e atirou,morreu na hora ! 

     Hoje em dia a casa virou uma grande lenda para a  cidade . 

 

Camila Cristina de Lemos Rodrigues    2º B 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conto fantástico 

 

   Era uma vez, um menino de três anos que sonhava ter um cachorro .Seus pais nunca 

quiseram que ele tivesse pois tinha alergia a pelo de animais. 

    No aniversário de Marcelo de cinco anos, sua tia lhe deu um cachorro de presente. 

Marcelo pulou de alegria; era seu sonho. Seus pais por sua vez não gostaram muito, 

mas, vendo a alegria do filho não tiveram como não aceitar. 

    Marcelo pôs o nome no seu animal de Spaick, ele era grudado com Marcelo, era seu 

melhor amigo. Para surpresa de seus pais o menino não teve mais alergia ele até sarou; 

Spaick só trouxe alegrias para aquela família. 

     Na verdade Spaick era mesmo muito especial, ele tinha poderes fora do comum, saía 

à noite para cuidar da cidade e combater todos os crimes. 

    Marcelo foi crescendo e logo notou algo diferente em seu cão. Inesperadamente 

Spaick falou. Marcelo tomou um susto!! Spaick contou que era um cão que tinha alguns 

poderes. 

   Marcelo ficou surpreso, mas achou aquilo muito legal. Os dois montaram uma dupla 

chamada os “incríveis” e saíam a noite combatendo os crimes. 

         

 JESSICA 2 SÉRIE D 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conto fantástico 

 

  Era uma vez uma doce menina chamada Amanda, era uma menina pura com o 

coração bonzinho. 

   Amanda era tão boazinha que ganhou super poderes  para agir com um rapaz, ao 

ajudar as pessoas de sua cidade. 

  Mas, Amanda tinha seus arcos inimigos e ela tinha que lutar contra eles, eram vilões 

com muito mais força que ela. 

   A menina sempre vencia esses vilões com o uso de seu coração puro .Certo dia, em 

uma dessas lutas, um dos vilões que era extremamente poderoso, judiava das pessoas 

e conseguia enfraquecer Amanda e deixá-la sem forças para lutar. 

   O vilão conseguiu venceu Amanda, instalando um caos na cidade, todas as pessoas 

que ali moravam sofreram com a maldade do homem. 

  Um grande dia tudo mudou e na cidade apareceu um belo cavalheiro com um coração 

bom igual ao de Amanda. O cavalheiro com muita força,  passou um pouco de sua força 

para a menina. 

     Ela voltou a ter seus poderes, e com a ajuda do cavalheiro conseguiram  destruir o 

vilão e fazer com que a cidade voltasse a ser tranquila como era .Todos viveram felizes. 

 

     Joyce – 2ª série D  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conto fantástico 

 

   Era uma vez, pertinho de uma mata, morava um casal recém-casados, que 

resolveu morar em um sítio com vários vizinhos meio perturbados. 

   O marido, olhando para sua esposa, disse que não tivesse medo, fosse o que 

fosse , ele iria defendê-la, pois ,pior que bicho bravo não devia ser e se fosse ele 

mataria. 

Sabrina, sua esposa ficou mais aliviada com a atitude de seu marido Rodrigo e 

descansou =. Tiveram uma lua de mel tranquila , o tempo foi passando e começaram  a 

aparecer  coisas estranhas pela casa , coisas que eles não costumaram ver , mas não 

passava de sua imaginação. 

Os vizinhos vendo eles muitos assustados preferiram falar a verdade. 

Perto dali tinham soltado uma onça e ela saía para caçar durante a noite ,  já tinha 

sumido uma criança de apenas um ano e sete meses e seus pais estavam em busca , 

com esperança de encontrar o filho com vida. 

Rodrigo ficou arrasado e foi tentar ajudar essa família. Como ele já era bem 

conhecido como super herói que ajudava devolver pessoas perdidas para as famílias, foi 

junto com o Pedro, que é guia aventureiro, em busca de pessoas perdidas. 

Durante as buscas acabaram achando o menino; tinha sido engolido pela onça 

que foi sacrificada. 

A família do garoto entrou em estado de choque, mas tiveram que aceitar a 

tragédia. 

Rodrigo voltou para sua casa, conversou com sua esposa e resolveram se mudar. 

Ali naquele lugar não daria mais para morar. 

Maria Inês Abertin Roda 2  série D 



 

 

 

 

CONTO 

 

    Um  certo dia, uma amiga minha chamada Juliana, estava estudando com todos 

nós, quando seu relógio apitou lhe chamando para uma nova missão; ninguém  sabia 

que ela era uma super heroína,  que lutava com todos os tipos de monstros. 

   Ela me chamou para ir para o grande universo dela, fomos voando na velocidade 

de um foguete. 

   Chegando lá tinha monstros de outros planetas invadindo a terra e ela pediu para 

eu esperar que ela iria ensinar uma coisinha a eles. 

   Pegou-os, bateu, arrebentou com vários golpes, ela tinha força e rapidez, 

mataram todos e os jogaram no rumo do sol, onde todos morreram queimados. 

     Voltamos embora, chegamos na terra e ela falou para eu não falar a ninguém.  De 

vez em quando ela iria me chamar para ir junto, assim voltamos para a escola. 

 

                  Guilherme – 2ª série D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Death Note 

 

É uma história de um garoto que está na escola e vê um caderno caindo do céu, 

ele sai da aula e vai pegar o caderno. 

Quando chega em casa ele abre o caderno e vê umas instruções que diziam que 

se escrevesse o nome da pessoa, a pessoa morreria em 40 segundos se não 

especificasse a causa a pessoa iria morrer de ataque cardíaco. 

No princípio ele não acreditou, ficou com medo de ser verdade. 

Ele resolveu tentar. Não longe dali estava havendo um assalto a banco, com 

refém, ele então, ouviu o noticiário com o nome do assaltante, era tudo que ele 

precisava. Rapidamente ele escreveu o nome no caderno... 

Olhava para o relógio e o ponteiro maior andava devagar, estava agoniado. 

Depois de quarenta segundos, o assaltante caiu sobre a vítima. Ele não acreditou, o 

caderno era realmente verdadeiro. 

Esse garoto era muito esperto e decidiu mudar o mundo, um mundo sem pessoas 

ruim. 

Suas atitudes chamaram a atenção do mundo e algumas pessoas começam a 

procurá-lo. 

Ele se infiltrou na polícia através do seu pai para ninguém desconfiar dele, mas 

acabam descobrindo e matando-o. 

 

 

Rafael – 2ª série D 

 



 

 

 

 

 

Descobrindo meus poderes 

 

Em uma tarde qualquer, ali estava eu descansando em minha cama, sem fazer 

nada, um tédio enorme pensando em  como seria ter super poderes. 

O dia a dia  é sempre o mesmo, vou para a escola, converso com meus três  

amigos (José, Ariovaldo e Joaquina) e volto para casa, sempre com essa ideia fixa. 

Um belo dia, fui deitar mais cedo, estava muito cansado, pois o dia não tinha sido 

fácil. Algo de estranho aconteceu, sem querer estiquei minha mão e meu abajur se 

moveu  até cair da escrivaninha, fiquei muito assustado, nunca acontecera isto comigo. 

Será que eu tinha super poder? Passei a noite toda pensando, não dormi de tão 

agoniado que  estava. 

No outro dia fui para a escola, contei para os meus amigos o que havia 

acontecido, mas ninguém acreditou. 

Voltando da escola a pé, levantei minha mão e a estiquei em direção ao bueiro, 

pois foi o que eu imaginava, a tampa voou muito alto. Saí correndo, morrendo de medo 

com o que tinha conseguido fazer. 

Chegando em  minha casa, fiquei pensativo, o que fazer? De onde veio? Por que 

eu? Tantas pessoas no mundo e me escolheram para ser assim? 

No dia 12 de junho de 2009 , uma  cidade próxima a minha, chamada Mistic Falls,  

havia sido invadida por vampiros, isso nos chocou muito, pois ninguém imaginava que 

vampiros existiam. 

Sentia que precisava fazer algo. Bolei  um plano de salvamento, todos os meus 

amigos estavam me apoiando. 

Vamos lá, eu, José, Ariovaldo e Joaquina em missão de salvamento. Estávamos 

apavorados, quatro adolescentes indo em missão de morte, pois só eu tinha poder e 

mais ninguém. 



 

 

 

 

O mais surpreendente é que na cidade não tinha mais o que fazer, estava tudo 

destruído. 

Com o tempo o meu poder foi diminuindo e a aparição de vampiro só foi 

aumentando, não tinha mais nada o que fazer era só esperar por nossa morte. 

Gabriel dos Santos Scalão  2ª ano: A  nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eternamente Cinzento 

 

Acredito ter nascido em um dia cinzento. O lugar também deveria ser cinza, já 

que a minha cor também é cinza e cinza é o mundo que me cerca ou cercava. Minha 

mãe eu sempre soube quem é, quem foi, meu pai...é cinza. O bairro pobre, cercado de 

minúsculas casas apinhadas de gente com coração cinza. 

Tantas vezes a palavra cinza, e parafraseando machado em A cartomante, 

nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. A cor cinza tomou parte de mim quando 

aos seis anos numa noite cinzenta e seca de inverno um grito ”fogo”, clareou o tom 

cinzento da noite e varreu com uma lambida todos os barracos da minha comunidade. 

Gritos, urros, fugas, água, sirenes. 

Pela manhã quando o sol surgiu em torno de mim era só cinzas. Alguém pôs a 

mão na minha cabeça e disse que até minha mãe tinha se tornado cinza. Decidi com 

seis anos que meu codinome seria Cinzento e que os responsáveis pagariam por terem 

tornado, os meus dias ainda mais cinzas. 

Logo fui adotado por um homem bondoso que cuidava de muitos outros meninos 

e meninas órfãos ou não. Senti que tinha uma família e que estaria seguro ali. Acreditei 

que meu codinome poderia se modificar para azul. Porém os dias mostraram-me que se 

quisesse sobreviver deveria ser ainda mais cinza. 

O homem bondoso, não era tão bondoso assim e logo me ensinou a arte de 

furtar, ludibriar, forjar e fugir rapidamente. Sempre fui esperto e me tornei aos dez anos o 

chefe de um grupo comandado pelo homem. Ninguém era tão rápido e preciso como eu. 

Fumaça cinza. 

Aos treze tive minha primeira paixão. Uma garota azul. Protegida pelo senhor com 

balas de prata. Olhei-a com admiração e cuidei dela todos os dias, todos os meses, 

todos os anos... Sentia-me feliz por saber que era “A preferida”. 

Mas como o cinza sempre esteve presente em minha vida...Um dia vi chegar em um 

carrão prata, um homem loiro, com olhos cinza e levar todo o azul do meu céu embora. 

Chorei lágrimas cinza. 



 

 

 

 

Mais tarde soube que tinha sido vendida para um gringo, assim como as outras 

que iam desaparecendo aos poucos e davam lugar as novas garotas. Tráfico de drogas 

e agora tráfico de garotas. Este era meu mundo. 

O senhor bondoso, era da alta sociedade, aparecia na TV com sua linda família, 

sua linda casa e seus cúmplices. Sempre os via fazendo doações a custo de roubos, 

tráficos, mortes, contrabandos conduzidos por mim. Agora com dezessete anos. 

Sentia-me forte e resolvi fazer o meu negócio, a minha marca, o meu nome e o 

meu amor azul de volta. O senhor bondoso, não foi tão bondoso assim. Fui cravejado de 

balas cinza. Fui visto na TV, como o assaltante do rico senhor bondoso, que para se 

defender atirou. Ouvia tudo ao longe... ou perto, não sei. 

Agora vejo um mundo cinza, branco ou quase branco chegando... ao longe vejo 

dois olhos azuis me esperando. Acredito que estou morrendo. Ouço: 

-CINZENTO 

Penso nas manchetes dos jornais que trarão a seguinte manchete: “Sociedade 

livre de mais um bandido perigoso”. 

E grito: 

-Deeeeeus! Agora nããããão! 

 

Luísa – 2ª série B 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Marcas e verdades de um passado glorioso 

 

Em 2000 a.c,.houve uma guerra entre clãs Bárbaros, onde hoje se localiza a 

Dinamarca. Esta guerra causou muita destruição e mortes, o Clã Manson da costa oeste 

europeia não resistiu aos fortes ataques ao seu território e em súplicas pediu sua 

rendição, mas os Quenns da Sibéria só aceitaram a rendição com uma condição: que o 

Clã Manson lhes desse o que era de maior  valor. A antiga estátua de Hermes: o deus 

mensageiro.  

Durante muito tempo o Clã Queen exibiu aquela estátua como um trunfo, mas o 

que na verdade eles não sabiam é que aquela estátua guardava um segredo. 

Depois de muito tempo, exatamente no ano de 2020 a família Queen não é mais 

um clã dominador, mas sim uma família de grandes posses por conta de seu passado 

glorioso. Em frente ao prédio da família, eles exibem uma estátua, imponente e gloriosa, 

passada de geração em geração, a estátua de Hermes lhes foi dada num passado de 

guerras. 

Todos sempre acharam muito estranho  o fato dela sempre estar brilhando, 

mesmo quando não há sol e nem nada natural que a faça brilhar, por isso todos a 

enaltecem. Certo dia com uma chuva muito forte, ela foi atingida por um raio, que 

arranhou sua superfície, isso fez com que ela brilhasse mais e mais, o brilho era intenso. 

Por conta disso substituíram por uma fonte dos desejos, e a estátua foi guardada em um 

porão. Depois de 20 anos a família decidiu chamar restauradores para consertar o que 

tinham de mais valioso. 

Os restauradores,  depois de várias tentativas, não tiveram êxito, e isso fez com 

que pedissem a Historiadores para lhes contarem sobre a História dela;  disseram que, 

segundo livros antigos sobre mitologia Grega, houve uma grande guerra no Olimpo, de 

um lado Zeus, Poseidon e Afrodite e do outro Hades, Hermes e Atena. Dessa grande 

guerra saíram vencedores o lado de Zeus e os perdedores foram condenados a se 

tornarem  estátuas . Nunca mais puderam se voltar contra ninguém. 



 

 

 

 

Todos ali, depois que souberam desta história, ficaram surpresos .Será mesmo 

que eles possuem  um Deus em forma de estátua?! . 

Semanas se passaram, todos ali que souberam da história ficaram curiosos  para que 

tudo isso tivesse um fim. Os chefes da família resolveram investir em uma expedição 

para pesquisar a origem e a verdadeira história da estátua. 

Já na Grécia, na cidade de Atenas, os expedicionários iniciaram suas buscas por 

livros ou relatos, eles não encontraram muito, mas o que puderam encontrar foi de 

grande importância, esplêndido e belo era o livro encontrado na biblioteca de Atenas. 

Esse tal livro continha histórias belas e mágicas sobre os Deuses que moravam 

no topo do monte Olimpo, de Deuses que derrotaram seu país, os colossais titãns, os 

exploradores já cansados, depois de se dividirem em turnos para lerem o gigantesco 

livro, encontraram algo que poderia lhes  ser útil, algo que falava sobre um feitiço que 

revertia  feitiços, voltaram com isso que pesquisadores encontrassem os ingredientes.  

Dias se passaram, os pesquisadores voltaram com os ingredientes e tentaram 

realizar o feitiço, sem efeito. O feitiço aparentou não funcionar e depois de uma semana 

a estátua sumiu sem que as câmeras registrassem. O relato e imagem que tiravam disso 

foi um vulto  acompanhado do que parecia ser um raio, os historiadores surpresos, 

juntos com a polícia, relatavam que Hermes era conhecido por ser veloz. 

 

Vinícius         2ª série B 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O ajudado 

 

    Gustavo era um menino triste, vivia chorando porque não tinha o amor de seus 

pais e nem amigos para brincar ou conversar.  

    Passado alguns anos Gustavo havia crescido e também se tornado um grande 

homem, mas por trás desse grande homem ele também tinha grandes poderes. 

Conseguia ler mentes e pressentir quem  precisava de ajuda. 

     Gustavo sabia de tudo o que acontecia com as pessoas,  o que  passava na vida 

de cada um deles e com esse grande poder, tentava fazer essas pessoas felizes, sem 

preocupações porque ele sabia o que era se sentir sozinho,  sem ter ninguém  para 

conversar. 

    Também ajudava pessoas que não tinham o que comer. Gustavo aprendeu  com  

a vida  e com esse ensinamento ele tenta ajudar quem precisa de ajuda. 

  

Álvaro – 2ª série D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O amor no Cemitério 

 

Rosangela, uma mulher bonita, formosa, com seus 230 anos, aparentando 200,  

resolveu colher algumas flores para colocar em seu túmulo. 

De repente ela viu um homem sozinho,  tinha 300 anos e estava sentado do lado 

do seu túmulo, eles se olhavam e foi amor a primeira vista. 

A partir daquele momento começaram um lindo romance. Algum tempo depois 

eles passaram a ajudar as pessoas, espalhando saúde e paz pela cidade. Todas as 

noites eles saíam pelas ruas ajudando os moradores de ruas, animais perdidos... Até 

que um belo dia, avistaram uma menina deitada na rua sozinha e  estava chorando. 

Essa menina conseguia vê-los e conversar com eles; eles não sabiam, mas ela 

tinha super poderes. Com essa conversa eles descobriram que ela tinha se perdido de 

seus pais. Esse casal resolveu ajudá-la. 

Eles levaram-na até a frente de sua casa e foram embora . O casal voltou para o 

cemitério onde tudo começou. 

 

Jaqueline – 2ª série D 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O menino barnabé e seu reino encantado 

 

    Uma família de carpinteiros estava em uma casa perto de uma mata assustadora, 

o filho deles  família era muito animado , e chamava- se Barnabé. 

     Ele era um menino muito inteligente que se dizia ser muito corajoso. 

   Um belo dia, ele resolveu “criar” uma terra, onde só havia ele e sua imaginação. Todos 

os dias, depois da escola, ele ia para a mata na sua terra encantada. 

Barnabé pôs o nome de seu reino de Barnabicho , pois nessa terra encantada 

havia bichos assustadores. Ali Barnabé podia imaginar tudo, ele era  invencível. 

   Tinha poderes de fogo, velocidade e muito mais no Reino Barnabicho. Depois da 

aula, em uma sexta-feira, à tarde, Barnabé resolveu acabar com todo o mal do seu 

reino. Ele foi chegando perto do castelo e, quando o chefe dos bichos assustadores 

estava atacando tudo que havia pela frente, Barnabé se tornou um Ogro gigante com  

poderes invencíveis, mandou seu super poder  e acabou com todos, mas Barnabé errou! 

faltava  o chefe do bando. 

     Deu muito trabalho para Barnabé, ele apanhou muito, mas acabou com ele com 

seu golpe de fogo.  Barnabé se tornou o rei daquele lugar. (comandou Barnabicho como 

nunca) 

           

Gabriel – 2ª série D 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O menino que morre afogado 

 

Um belo dia, Caio , junto com seus amigos ,resolveu passear por um lugar super 

bonito.  Compraram bebidas e  cigarro e levaram para esse passeio,  Caio não estava 

sabendo que seus amigos estavam levando tudo isso com eles. 

Chegando nesse lindo lugar , tinha um riozinho e  uma casa pra eles ficarem. 

Neste  riozinho não podia entrar,  porque era proibido, mas  os amigos do Caio falaram: 

Tudo bem, não vamos entrar não. 

Eles começaram a tirar as  bebidas e o  cigarro .Quando  Caio viu, disse aos seus  

amigos,  que eram menores  de idade e não podiam ter feito isto. Também explicou que 

poderia dar problemas para seus pais que alugaram o local. Os amigos disseram que 

não daria nada não , que deveria relaxar. 

A hora vai passando e eles vão bebendo. Uma certa hora, um dos amigos de 

Caio pulou dentro do riozinho ,bêbado , ele não sabia nadar e ninguém quis pular para 

salvar o menino porque eles também estavam bêbados e não sabiam nadar. Caio entrou  

em desespero porque  não sabia o que fazer. Começou a ligar para os pais dele, mas  

nada deles atenderem. Caio foi ficando nervoso com tudo aquilo; ninguém o ajudava. 

Então, ele resolveu pular no riozinho para salvar o amigo, mas, quando finalmente 

conseguiu  tirá-lo, ele já estava morto. 

  Caio ficou muito nervoso, não sabia o que fazer  porque os outros amigos foram 

embora e não quiseram ajudar.  Resumindo Caio carregou toda a culpa da morte do 

amigo. 

 

Luana Barros – 2ª série B 

 

 



 

 

 

 

O mundo fantástico 

 

Era uma vez um garoto chamado Antonio.Ele morava na fazenda de seus 

pais.Estudava na escola que existia no campo,que era perto de sua casa. 

A vida no campo era bem sossegada ele passava a maior parte do seu tempo 

observando a natureza. 

Antonio sonhava  voar igual a um pássaro, imaginava-se  voando. Depois de 

algum tempo ,Antonio terminou seus estudos e decidiu fazer faculdade de Astronomia. 

Ele se dedicou ao máximo , surpreendendo seus professores da faculdade.  

Logo que se formou foi contratado pela Nasa. Ele se destacou muito; conseguiu ir 

à lua sem oxigênio. Passou a morar lá, desenvolveu sua cidade tecnológica, e 

conseguiu fazer amizade com os alienígenas. 

Antônio tornou-se a pessoa mais importante da galáxia; chegou a construir uma 

rodovia que ligava a Terra e a Lua. 

Depois de muitos anos , dedicando-se arduamente ao seu projeto; vem para o 

planeta Terra para salvar todos os cidadãos. Primeiramente ele fez contato com 

governantes de vários países e alugou a Lua para passeios turísticos; assim conseguiu 

arrecadar bilhões para ajudar os habitantes do planeta Terra. Os amigos de Antonio 

estavam orgulhosos pois sabiam que um dia seria reconhecido e muito famoso. Seu 

sonho tornou-se realidade. 

 

  Danilo Carreira   -   2º B.                                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O Pólen Daquela Flor  

 

Era uma vez um senhor que todas as manhãs costumava regar suas belas e 

lindas flores ,que por sinal eram bem cuidadas. Ele morava com sua netinha de apenas 

cinco anos, que logo ao nascer perdeu sua mãe, pai e sua avó,em um grave acidente de 

carro, ela se chamava Ana mas todos a chamavam de Aninha.  

Aninha era uma menina muito sonhadora, acreditava em todo o tipo de magia. 

Um belo dia por ser tão curiosa resolveu ir ao jardim de seu avô, e resolveu pegar uma 

flor, Quando ela arrancou a flor, o pólen caiu sobre seus pés e ela começou a flutuar, ela 

achou tudo muito incrível, queria flutuar mais, mas seu avô chegou e ela saiu andando 

normalmente como se nada tivesse acontecido. 

No dia seguinte, ela voltou ao jardim e arrancou outra flor, mas dessa vez foram 

cinco flores, ela voou tão alto no céu que acabou encontrando sua mãe. Todos os dia 

ela acordava , pegava o pólen das flores e ia ver sua mãe. Ninguém acreditava quando 

ela dizia que a via, mas ela dizia: - “Quem vê sou eu, e eu sou feliz assim, acreditando 

que posso ver minha mãe todos os dias” 

Juliana – 2ª série D 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O sonhador 

 

Oi; sou sonhador, adoro sonhar, viver nas nuvens. Meu mundo é só fantasia, 

onde tudo é maravilhoso, tudo que peço ou penso, eu tenho. Meu maior sonho é ter 

poderes e salvar as pessoas que necessitam. 

Adoro ajudar as pessoas, pois sou um aventureiro dos sonhos; entro nos sonhos 

da outras pessoas e ajudo-as com meus super poderes maravilhosos de sonhador; 

deixo os sonhos das pessoas mais felizes com pensamentos fantásticos onde só há 

felicidade, não tem tristeza levo-as para a fantasia do sonhos e faço delas verdadeiros 

sonhadores. 

 

Maria Eduarda Silva e Souza - 2ºD 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Poder Inesperado 

 

Passeando pela rua, João encontra Marly e a convida para ir a sua casa numa 

sexta- feira 13 ,de noite, e ela aceitou. 

Finalmente chegou o dia; João estava todo de preto e Marly simples como era de 

costume. Ao chegar na casa de João ela começou a achar aquilo muito estranho; ele 

tinha enormes poderes. Convidou a moça para jantar. Mas, não tinha nada na mesa, a 

casa era cheia de quadros de caveira nas paredes, e Marly assustada perguntou: 

(com medo) 

-  Jantar o que, aqui não tem nada! 

Ele pegou uma varinha e falou: 

- Queremos comer! 

A mesa ficou repleta de alimentos, eles jantaram... E tudo mais... No final da noite 

ele começou a se transformar em um bicho, Marly pegou a varinha e falou: 

-Pare com isso agora, o que está acontecendo? 

De repente ele voltou ao normal, então Marly entendeu que o poder estava na 

varinha, e nem ele sabia disso... 

 

 

Ellen – 2ª série D 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conto 

 

Este conto é diferente de todos os outros que você já leu. Ele irá te envolver, te 

prender. Se gostar de histórias tristes, continue, caso não acredite em híbridos , 

vampiros, bruxas, pare de ler este conto e vá para a seção de finais felizes, até porque 

este conto não corresponderá às suas expectativas. 

Em 1850, uma jovem linda, de cabelos escuros e olhos negros, vagava só pelas 

ruas de Londres , em busca de abrigo. Estava chovendo e seus lindos cachos estavam 

grudados em seu rosto. Ela estava com feição assustada como se algo ou alguém 

estivesse perseguindo-a. Havia uma sombra de um homem alto atrás dela , ele tinha um 

sorriso assustador, sua blusa branca agora estava vermelha, com sangue os dentes que 

uma hora antes estavam branco e impecáveis se transformaram em presas, e os seus 

olhos azuis da cor do mar agora estavam amarelos mostrando a maldade. Antes mesmo 

que ela pudesse correr ele pulou em cima dela como um cachorro, o hálito dele cheirava 

a podridão ,antes, um suave e gelado hálito. Ela viu aqueles grandes olhos amarelos em 

cima dela, e isso foi a última coisa que ela viu. 

Katherina, irmã da garota achada morta, pertencia a um clã de bruxas poderosas, 

da Inglaterra, que se encontrava às escondidas à noite para praticar seus feitiços .Sua 

irmã Abel foi achada morta ruas antes de onde o clã estava escondido, Katherina era 

uma mulher linda, dona de um cabelo ruivo e encaracolado ,causava inveja à muitas 

mulheres, e o desejo em muito homens .Os aldeões estavam festejando porque 

achavam que tivessem pego a besta ,mal eles sabiam que a besta que vivia entre eles 

era um deles . Katherina foi até à floresta falar com os espíritos de suas ancestrais. 

-Azara metrion sintosmatrion. 

   Como um baque para Katherina, ela viu sua avó ,uma mulher de idade, com 

cabelos grisalhos, preso em um coque , a avó tinha a feição preocupada .Ela olhou para 

katherina com os olhos cheios de amor misturado com preocupação.   

-Ó querida, como você está? 



 

 

 

 

_Vovó !  Katherina  correu para abraçá-la mas logo lembrou que era apenas o 

espírito de sua avó – Senti tanto sua falta. Não muito bem , vovó, estão atacando nosso 

clã , não consegui proteger a Abel, me desculpe vovó . Uma lágrima escorre dos belos 

olhos verdes de Katherina. 

_Querida, não se desculpe, sei que você fez tudo o que tinha que fazer. Mas olhe, 

as pessoas acham que a besta foi capturada e morta .Não se iluda querida ,ela  está 

mais perto do que você imaginava, apenas não se descuide porque ele está preparando 

um novo ataque .Se cuide querida , preciso ir, as bruxas desse lado farão o possível 

para lhe ajudar , amo você querida. 

Katherina precisava correr contra o tempo. 

Ela começou a invocação , as chamas da vela aumentaram e seus cabelos 

voavam. 

_Mistery moment matrion escluracas gray. 

Quando ela abriu os olhos, suas ancestrais poderosas estavam lá, todas de mãos 

dadas. Aquilo para ela foi mágico algo que ela não seria capaz de explicar . Todas as 

suas ancestrais ali, sua mãe estava ali , bela como sempre, com seus cabelos cor de 

ferrugem, e olhar marcante , ela estava ali ,olhando para sua filha , que ela não viu 

crescer. Ela e Abel eram irmãs por parte de pai, a mãe de Katherina morreu dois anos 

depois de dar a luz a ela, logo depois de sua morte o pai se casou com Marcela, amiga 

de sua mãe. 

_Ó minha filha, como você cresceu, como você está linda, você tem os olhos do 

seu pai. 

_Ó mãe – então sentiu seus olhos arderem, e as lágrimas escorrerem – Obrigada 

por vir mãe. 

_Eu nunca te deixei minha querida, nem um só momento. 

Como ela queria poder correr e abraçar sua mãe, mas sabia que seria em vão. 

Então ouviu sua avó falar: 

_Querida, temos que nos apressar. 



 

 

 

 

A maioria de suas anciãs eram ruivas, dos olhos negros com o crepúsculo da 

noite. 

_Olá pequena Katherina, me chamo Katherine, sou sua primeira ancestral. 

Preciso que você vá até a minha lápide, lá você vai canalizar meu poder. 

_E consequentemente o nosso – disse uma outra, a vida das mulheres de seu clã 

estavam em risco. 

Foi até sua casa e pegou os seus grimórias, velas e incensos , colocou em uma 

bolsa e se dirigiu até o cemitério 

A noite caiu, Katherina pegou sua bolsa e se dirigiu até o cemitério. No caminho 

encontrou um homem vistoso, de cabelos pretos e olhos da cor do mar, azuis, um azul 

como Katherina nunca havia visto. 

_Olá Kathy, onde estão indo aqueles olhos que não paravam de olhar para sua 

bolsa? 

_Estou indo para casa da tia Judith – Katherina nunca soube mentir bem, sempre 

foi uma péssima mentirosa. 

_Quer que eu a acompanhe? Está tarde e pode ser perigoso uma menina tão 

linda quanto você ficar andando sozinha – pegou uma caixa de Katherina, ela sentiu um 

frio na espinha. 

_Não Josh, obrigada, sei me cuidar sozinha. 

Katherine saiu andando apressada, olhou para trás para ver se estava sendo 

seguida, ele já não estava mais lá. Foi até a cripta de suas ancestrais, se sentou e 

estava contando que seus esforços a ajudariam. Acendeu as velas e incensos, quando 

colocou o grimo no chão ele se abriu sozinho, ela sabia que suas ancestrais estavam ali.  

     Tinham os cabelos mais loiros do que ruivos. Quando ela olhou para Katherine 

deu um sorriso de compaixão. 

Katherine saiu de dentro das lápides de sua avó e de sua mãe, e correu  cemitério 

a dentro atrás da lápide de Katherine. Ela não conseguia esquecer aqueles olhos, para 



 

 

 

 

ela aqueles olhos demonstravam as trevas. Começou a chover, uma chuva grossa e 

violenta, os seus cachos começam a grudar no seu rosto molhado, então ela avistou o 

túmulo de sua ancestral, na lápide estava escrito: 

Katherine Bolverux  - 1739 -1759 

Então, bem embaixo havia algo escrito, em hebraico: Bruxas mais poderosa do 

clã Bolverux. 

_Eu era a mais poderosa, até você nascer pequena , agora vou passar meu poder 

para você, e o resto de nós também. Sente-se em cima do meu túmulo e invoque o 

poder. Invoque-nos, e todas estaremos com você querida. Bruxas as mãos. Quando 

Katherine olhou elas estavam em volta dela em um círculo, de mãos dadas, as bruxas 

mais poderosas de sua família –Você sabe o feitiço ,pequena.  

Eu, Katherine, invoco o poder de minhas ancestrais. Uglerzunteres zemerin 

russam – o fogo da tochas do cemitério aumentaram, e com isso ela começou a sentir o 

poder e ver suas ancestrais conjurando com ela, então ela sentiu o poder fluir dentro 

dela. Ela se dirigiu do cemitério para sua casa, para se arrumar, que logo mais iria haver 

a festa e seria onde ela encontraria a besta e iria mata- lá ,nem que custasse a sua vida. 

Quando ela chegou à festa ,estava linda, do tipo linda de tirar o fôlego .Ela 

chegou e se sentou, mas logo as crianças do seu clã a puxaram para dançar, enquanto 

dançava ela podia sentir o poder demoníaco. Ela sabia que a besta estava ali entre eles. 

Ela só precisava observar, Josh não tirava os olhos dela.  Dançava graciosamente , os 

cabelos ruivos estavam presos em um coque desgrenhado. Ela o viu olhando para ela, 

então se dirigiu até ela, colocou a mão em volta da cintura dela , e a puxou contra seu 

corpo. Ela novamente sentiu um frio na espinha, algo nele estava errado, muito errado. 

-Você está linda hoje – tinha algo sombrio nele. 

- Obrigado, mas não estou querendo outra dança, estou me retirando já – e tentou 

se soltar porém, ele era muito forte – pode me soltar? Quero ir embora, já deu a minha 

hora – ele não a soltou – Solte-me, ela gritou e com isso ele voou longe, ela não 

entendia o que havia acontecido só sabia que tinha liberado um poder muito forte. As 

pessoas a olhavam sem entender. Quando olhou para o lugar onde ele havia caído, ele 



 

 

 

 

não estava mais lá – Mas como? – Então ela entendeu, braços fortes , olhar sombrio, ele 

era a besta, como ela não havia percebido, todos os lugares onde ela estava ele 

também estava, no caminho para cemitério e agora, como poderia ser tão burra? 

_ Apareça Josh – Ela olhou para os lados e nada – ou devo dizer Besta. 

_Ela o ouviu em pensamentos “ ora, ora, você foi mais esperta e astuta que a sua 

irmã, pobrezinha não resistiu ao meu charme e quando viu já estava caindo morta. 

_ Como você pode? Seu monstro – com aquela onda de fúria acabou quebrando 

os vidros das casas. Então ele apareceu, seus olhos de cor de oceanos estavam 

amarelos, suas unhas cresceram, suas presas eram grandes e afiadas e a aparência um 

dia belo, agora estava com aparência de cachorro. 

_As pessoas que lá se encontravam, saíram correndo para suas casas, e quando 

elas corriam ele as atacava cortando suas gargantas, e quando elas caíam mortas seus 

rostos estavam com a feição assustada. Quando olhou para os lados viu sua tia Judith 

morta, ela não estava com a feição calma, tranquila,estava com os olhos assustados, 

Depois de ver sua tia logo avistou as meninasque a pouco estavam dançando, cheias de 

vida, aquilo a enfureceu, como alguém poderia fazer? 

- Então Kath acabei com todo seu clã, você vai ser mais difícil que sua irmãzinha 

tola – ele estava com a boca cheia de sangue escorrendo pelos cantos, suas roupas 

estavam sujas com sangue e terra, ele não era o mesmo que ela conheceu quando 

criança, ele tinha se tornado as trevas. 

- Mas você é tolo mesmo de vir aqui matar todo meu clã, e achar que não farei 

nada. 

- Khaterine Bolverux , se acha mais forte do que eu? Sou mais forte, mais rápido, 

sou um híbrido. 

- Porém não mais inteligente – um vento muito forte começou a fazer seus lindos 

cabelos voarem. Então, ela começou a conjurar o poder de suas ancestrais , e quando 

se deu conta  elas estavam ali, ele as viu. 

- Ora, ora, não sabe se defender só Kath? Precisa chamar essas velhas mortas? 



 

 

 

 

- Não preciso delas para me defender, tenho poder para isso – com isso os olhos 

verdes dela se transformaram na escuridão em olhos negros como as trevas – Eu e 

você. 

- Com todo o prazer- então ele pulou em cima dela, como um cachorro. Ela foi 

pega de surpresa, caiu sobre os corpos do lado do corpo da sua tia e se levantou; 

estava com a perna machucada, ele havia mordido a sua perna, estava sangrando, e 

depois mais uma mordida,  ela continuava de pé. Então, ele mordeu o seu pescoço e 

saiu. 

- Minha vez – disse ela, ela já estava coberta de sangue, estava com machucados 

e com hematomas por todo o corpo.  

- Azaigrad somery opt remers uriom, carpis – e enquanto conjurava o feitiço ele 

caiu sentindo uma dor alucinante na cabeça, caiu com as mãos na cabeça, ela sentiu 

que as trevas estavam correndo, fluindo dentro dela ,os olhos escureceram, os seus 

cabelos tinham cor de sangue, vibrante. 

- Ajoelhe- se , besta – então fez ele se ajoelhar. 

- O quê? O que aconteceu com você? – olhou ele incrédulo. 

- Isso é o poder fluindo por mim – então enfiou a mão no coração dele e o 

arrancou, ele caiu já sem vida, perdeu a cor dos olhos, e caiu. Ela chutou e cuspiu no 

corpo. Então, ela desabou, sentiu que havia canalizado poder demais, que as trevas 

haviam tomado conta dela, o corpo estava muito ferido ela sentiu um cansaço que nunca 

havia sentido, então fechou os olhos e viu sua ancestral Ketherine. 

- Pequena, venha, sua vó, sua mãe e a pequena Abel lhe esperam – então ela 

caminhou junto com ela. 

 

Brenda – 2ª série B 

 

 



 

 

 

 

 

Um Novo Recomeço 

 

Estava numa sala parcialmente escura, amarrado a um pedestal que nascia do 

chão e eu mal conseguia ver onde acabava. Cerrei os olhos na esperança de encontrar 

uma fresta de luz, algo brilhou, um brilho forte e vermelho, mas um vermelho que 

mudava de tom toda vez que desviava o olhar. Senti algo se aproximar, uma brisa 

quente e sombria passou sobre mim e me arquei na intenção de me proteger de algo 

que poderia  me atacar. O clima naquela “sala” havia ficado mais tenso quando ouvi uma 

voz misteriosa e interrogativa ao mesmo tempo: - Ora, ora, ora – disse com um tom de 

sarcasmo- Então, o poderoso Raje perdeu. Achei que fosse mais forte, afinal, para quem 

tem mais de 300 anos, alguma experiência deveria ter. 

- Odin ! Já esperava por isso. Mas não sabia que seus corvos conseguiam se 

transformar em humanos, ainda mais, forjar em pedido de ajuda.  

- Raje!  -Uma voz rasgou-se no ar, interrompendo Odin, era a voz da minha 

amada. Senti um aperto no peito em pensar o que ele havia feito com ela todos esses 

meses.  Sua voz estava debilitada e ao mesmo tempo com um ar de angústia e medo.  

-Randi? Eu estou aqui, vim te buscar Íadala . 

- Eu disse para mantê-la de boca fechada, seus incompetentes. Leve-a para o 

calabouço! –Sua voz tremeu as estruturas e fez com que pedregulhos caíssem sobre 

nós enviando-nos frestas de luz. 

Quando fui atingido por uma faísca de luz que saía do teto, meus olhos piscavam 

freneticamente com a claridade em meu rosto. Das sombras saía Odin, agora com seus 

dois corvos, um em cada ombro, massacrando-me com os olhos vermelhos, hesitei em 

olhar, e caí a cabeça sobre o peito, a forma sombria de Odin se aproximava, algo em 

mim ia se tornando vazio, doloroso. Segui seus pés até alcançar seus olhos gélidos e 

calculistas. Fiquei atônito quando sua expressão mudou e vi seu rosto tremular como 

uma onda sobre uma tempestade, ou até mesmo uma água borbulhante. Não acreditei 



 

 

 

 

quando vi, Odin havia se transformado em Randi, seus cabelos macios e sedosos caíam 

sobre seus ombros, com a pele de pêssego, quase tão convincente quanto real:  

- Você... Você... hã. 

- Não se preocupe meu amor, estou aqui – Sua voz era igual a de  minha amada. 

Uma dor em meu peito me arrancou de meu dilúvio de pensamentos e me trouxe à 

realidade quando Odin, ou Rardi cessou com gritos de tortura e pânico, era minha Randi 

gritando, ele transparecia o que estava acontecendo com ela. 

- Pare! Pare! Esta machucando-a. 

Uma queimação em meu estômago fez com que eu ficasse com visão turva e 

embaçada, o calor subiu até meus braços , minha, mão formigou e uma luz brilhou  

derretendo as amarras. Quando Odin se deu conta do que estava acontecendo parou a 

tortura e me olhou atônito, levantou-se  e numa tentativa de escapar atirei um raio que  

iluminou todos da sala escura atingindo  em cheio Odin. Uma explosão tremeu toda a 

estrutura da sala e tudo estava rodando, saí do meu divã e fui a procura de Randi: 

- Randi! Como você está? Vamos . 

Peguei- a no colo, desacordada e por uma passagem entreaberta abri caminho 

com um raio e voei longe dali. 

Quando pousei em uma ilha , Randi havia partido, seu rosto estava sereno apesar 

de todo sofrimento, nossa ponte que nos ligava havia quebrado, inundada, estava 

submerso. Ouvi uma voz: 

-Meu filho Raje, não se preocupe. 

- O tilintar  de sinos havia me tirado do desespero quando vi Durga com suas oito 

mãos no horizonte da praia carregando minha amada. 

- Eu a quero. Por favor, eu não vivo sem ela, me dê mais uma chance Durga – 

Meus olhos lacrimejaram e turbilhões de lembranças vieram à tona, cai sobre os joelhos 

e chorei olhando para o chão, quando fitava a areia dos pés. 



 

 

 

 

-Não se preocupe meu filho, ela te deixou algo para se lembrar; disse com os 

dedos roçando o meu rosto. 

Uma criança, sai de suas costas em um de seus braços. 

- Guarde- a, e cuide bem dela, papai. Seu nome é Randi. 

 

Jhonathan – 2ª série B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Garota da Capa Vermelha 

 

         1872, San Francisco, Califórnia, Estados  Unidos . Uma família afastada da 

cidade com dois filhos, uma de 18 anos, chamada Alice, a outra tinha 12 anos, chamada 

Judith. Moravam em um pequeno vilarejo  cercado por uma floresta fechada, com vários 

animais estranhos e uma grande neblina . Naquele lugar havia regras básicas como, por 

exemplo ,se recolher para suas casas antes que escureça, ter o conhecimento básico de 

como se proteger, e o  principal ,sempre deixar uma ovelha na porta de casa para que a 

fera não ataque. 

        As pessoas tinham um pequeno trato com as horríveis feras, eles tinham que 

deixar uma ovelha da cor preta na porta de suas casas em todas as luas cheias, para 

que a ferra não atacasse ninguém. Mas, na família de Alice e Judith todos tinham a pele 

clara, olhos azuis e cabelos claros e lisos. Alice guardava um segredo, um amor por um 

jovem lenhador cujo nome era Darnyl um pobre rapaz que era loucamente apaixonado 

por Alice. 

Um belo dia, a fera não estando contente com suas ovelhas, resolve atacar. 

Neste momento Alice estava com seu jovem amor. Quando ela volta para casa, recebe a 

notícia que sua mãe e sua irmã Judith tinham sido mortas pela fera. Os  moradores do 

vilarejo, inconformados com o ocorrido decidem ir a casa da fera. Todos os homens 

partem para a floresta em busca de vingança e como as mulheres não podem ir para o 

combate, Alice não foi. Mas, sem que ninguém a veja, ela pega sua capa vermelha, uma 

faca de prata e uma bolsa com suplementos e parte em busca da vingança. 

      Após várias horas de busca, Alice acha uma cabana que aparentava estar 

abandonada, então ,como estava escurecendo ela decide ficar e passar a noite ali 

mesmo em uma poltrona velha,no canto da sala. Ao acordar ela se assusta com um 

homem lhe observando. Ele se apresenta  como um padre chamado Bill e pergunta 

como ela foi parar na cabana dele. Alice  conta a história e explica porque estava atrás 

de vingança... Ela pergunta também para ele o que um padre faz morando com animais 

estranhos como a grande fera.  



 

 

 

 

     Ele conta para ela que antigamente havia vários tipos de animais; que os seres 

humanos não tinham condições de protegê-los, então a igreja católica pegou alguns 

garotos e garotas de oito anos para que fossem treinados para manter a calma e a paz 

entre as espécies. Sendo assim , a igreja católica não precisaria mais dos padres; por 

isto estou aqui. Mas, infelizmente duas espécies entraram em confronto estabelecendo a 

guerra. 

     Alice pede para que o padre (Bill) treine-a para que ela possa vingar a morte de 

sua irmã e para que ela reestabeleça a ordem e paz entre as duas raças. Então Bill 

decide treiná-la. 

     Depois de dois meses e meio ela terminou o treinamento  básico para se tornar 

uma religiosa,despede-se de Bill e percebe que ele deixa cair uma foto de uma garotinha 

de aproximadamente um ano.  Alice se identificou com a garotinha da foto e perguntou 

para Bill quem era . Ele diz que é a filha dele; que ele teve quando se tornou um padre 

completo (padres completos não podem ter família, ou algum tipo de relação que pode 

atrapalhar em suas missões, diferente de um  pré-padre).  Bill diz que havia dezessete  

anos que ele não via sua filha, e que ele tinha deixado-a com um casal de lenhadores.  

Alice não diz para Bill que ela era a filha dele que ele não via à 17 anos.                                                                                                   

Andando pela floresta, Alice  acaba encontrando a fera , corre atrás dela até chegar em 

uma caverna, onde saem outras duas feras. Rapidamente ela pega a bíblia, abre e saca 

4 shurikens, 1 no pescoço de um, e 1 no pescoço do outro, e as 2 últimas no abdômen 

de cada uma das feras;  repartindo -as ao meio.  

Chega a hora de enfrentar a grande fera, então Alice pega o crucifixo  e corre em 

direção , a batalha é demorada , ambos os lados estão fortes, até que descuidosamente 

Alice tropeça e cai no chão. A fera aproveita o momento e corre para matá-la.De repente 

chega Bill, com sua katana luma ,espada samurai e corta o pescoço da fera. Alice 

agradece a ajuda e diz para Bill que ela é a  filha que ele deixou com a  família de 

lenhadores.Assim eles volta para o vilarejo e encontram todos. Finalmente ela conta a 

sua família o amor que ela e o Dary tinham um pelo outro e se casam, recendo as 

benção de Bill e de sua família. 

 



 

 

 

 

O Amor de um bruxo 

 

         Em uma noite muito escura, um velho professor de bruxaria saiu para conhecer 

uma mulher que havia conhecido pela internet. Seu foco principal era tomar o sangue 

dela,pois necessitava disto. Seu aluno que o odiava, havia feito uma bruxaria contra ele:  

ficaria pelo resto da vida com a voz fina. Para reverter o feitiço necessitava do sangue 

de uma loira virgem. 

         O professor marcou de encontrá-la em uma praça muito iluminada, porém, 

quando ela chega a luz acaba deixando-os no escuro.Ao ver a linda moça o bruxo que 

não vivia um amor a muito tempo acaba se apaixonando, colocando em dúvida seu 

plano maligno. No começo do encontro, a moça ficou assustada com a fina voz do 

bruxo, mas ele inventou uma desculpa e eles conversaram bastante. 

         Mesmo em dúvida, o bruxo resolve levar a moça para a casa dele. De repente 

ele relembra das várias vezes que os amigos bruxos fizeram piada dele por causa da 

sua voz. Num momento de fúria ele mata a moça com um tiro no peito e bebe todo seu 

sangue. Finalmente sua voz volta ao normal. 

         Quando o bruxo vê a linda moça morta no chão de seu quarto ele entra em 

desespero e com um tiro na própria cabeça ele se mata por amor, na intenção de 

encontrá-la em outro mundo. 

 

Afonso Henrique e  João Vitor Medeiros – 2ª série C 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso de Hernesto 

 

           Em meados de 1950, o planeta terra teve a infeliz visita de um objeto ,classificado 

como OVNI,foi em uma pequena  cidade  no interior do Pará ,chamada  Vitória do 

Solimsês com uma população pequena .O  fato  era muito comentado  pela cidade. 

          Vendo a situação, o governo enviou tropas à cidade para ver a gravidade da 

situação ,tropas montaram uma estrutura  para detectar  os chamados ‘’ETS”. 

          Um jovem da cidade chamado Hernesto,  vendo aquela situação ,juntou algumas 

pistas e decidiu  investigar  por conta própria as aparições. 

          Foram três semanas de muita investigação dos militares ,como não obtiveram  

resultado ,as tropas  foram retiradas da cidade  .Hernesto ,quase perdendo as 

esperanças de localizar os ETS , tentou localizá-los  pela última vez em um riacho quase 

fora da cidade . Lá permaneceu por seis horas . Quando finalmente ia desistir , um 

grande facho de luz clareou  a beira do córrego .Quase  não acreditando ,Hernesto  

pegou sua máquina fotográfica e tirou  muitas fotos ,o mais rápido que pode.Correu em 

direção a cidade  para provar e mostrar a existência   de ETS  na cidade de Vitoria. 

Esbaforido ,Hernesto chegou  á  cidade ,correu para a delegacia,  conversou com o 

delegado  e contou toda a história .Pedindo para ver as fotos , o delegado ficou 

surpreso, pegou as algemas e mandou prender Hernesto.Segundo o delegado ele foi 

preso por  calúnia ,pois  não havia nenhuma foto na máquina . 

          Ate hoje algumas pessoas  dizem que veem ETS, mas infelizmente não tem  

como provar , o caso de Hernesto  segue como exemplo e aprendizado 
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A casa no lago 

 

        Há muito muito tempo ,na época  de 1870,  havia uma casa perto de um lago, 

dentro de uma floresta  muito grande. 

        Distante dali moravam uma menina e um menino chamados João e Maria . 

        Um dia, eles resolveram ir até aquela casa para saber qual era o mistério. 

Acabaram descobrindo que ali morava uma bruxa assassina que matava as pessoas  

com martelos e rasgava a boca das pessoas com alicates amolados. 

        De repente eles escutam um barulho de sapatos . Era a bruxa vindo ,os dois se 

esconderam dentro de um armário e ali  ficaram . Depois de algum tempo, os dois  

tomaram coragem e saíram  para enfrentar a bruxa.,Assim que ela viu , começou a 

correr atrás deles para tentar matá-los. 

        Os adolescentes juntos correm e longe dali armam uma armadilha para a bruxa. 

Ela é capturada e acaba sendo queimada e morre. 

        Passaram-se quinze anos, as crianças já se casaram , moram em outra cidade e 

são muito felizes.  

          

 

Ana Carla -  2ª série C 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O Reencontro 

 

        Mystic Falls, 1864. Chegando de Virginia, me hospedei nesta cidade, mal sabia que 

encontraria ,katherine, a linda morena dos olhos castanhos! Fui à igreja e a vi com um 

grande véu sobre o rosto . Fui falar com ela : ‘’olá, acho que te conheço de algum 

lugar!’’. Ela me disse que nunca havia me visto. 

       Mal sabia que eu tinha um segredo sobre a minha origem, quando ao longo de 

minha vida em 1456, conheci um homem chamado Klaus que parecia uma boa pessoa, 

mas as aparências enganam, e logo na minha primeira distração, abri os olhos e senti 

fome de sangue. A vontade era maior que tudo naquela noite, matei a minha primeira 

vítima e havia computado a transição. 

      A vítima era minha namorada katherine, quando a vi morta,  alimentei-me do seu 

sangue, ela tinha se tornado vampira, mas havia fingido estar morta. 

      Logo depois fugi para Chicago e fiquei por lá uns 403 anos e nunca mas a vi. 

     Naquela noite em mystic falls decidi segui-la, eu havia reencontrado katherine e não 

queria perdê-la; fui falar com ela novamente. Quando ela percebeu que estava sendo 

seguida, logo mandou parar a carruagem e desceu me dizendo ‘’o que queres de mim?’’, 

eu lhe disse ‘’está certa que não lembra de mim?’’ sou stefon salnatore. Ela não 

lembrava de mim, pois sua memória havia sido apagada. 

     Então decidi ir embora de mystic falls e percebi que havia perdido meu amor para 

sempre. 

 

Ana Carolina e João Vitor Martins- 2ª série C 

 

 

 



 

 

 

 

Diário de um Vampiro 

 

  Elena está indo para a escola, quando entra na sala de aula e vê que entrou um 

menino novo chamado Stefan, foi amor a primeira vista. Eles começam a conversar, sair 

juntos e etc...Um belo dia Stefan pediu Elena em namoro. Depois de um tempo Elena 

descobre que Stefan na verdade é um vampiro.  

 A partir daí Elena começa a se desentender com Stefan, ele resolve sumir por 

um tempo para ver se amenizava as  brigas entre os dois.  

Ao passar dos dias, Damon aparece (irmão de Stefan) 

                                                                 ... 

Damon e Elena brigam, ela pega o carro para sair, quando ela passa em uma 

ponte , perde o controle e cai na água. Damon sendo vampiro, tenta curá-la com seu 

sangue, pois sangue de vampiro cura humano. 

Elena acorda e percebe que virou vampira, ela perde a humanidade e começa a 

matar várias pessoas inocentes. 

Klaus (o vampiro original) vai até Mystio Falls atrás de Damon pelo fato de Damon 

há muito tempo atrás ter matado sua mulher. Eles acabam se encontrando no Grill, um 

restaurante muito frequentado entre eles. Klaus chama Damon para conversar, no meio 

da conversa os dois começam a brigar, foi aí que Klaus enfiou uma estaca no coração 

de Damon. 

Damon estava desacordado e foi levado para o carro onde Klaus coloca fogo e 

Damon acaba morrendo. 

Depois de um tempo Stefan reaparece e se casa com Elena. 

 

 

Ana Laura, Kesya Karem, Lorrayne Jacqueline – 2ª série C 



 

 

 

 

Um amor impossível 

 

Era uma vez uma garota muito inteligente, seu nome era Lara, um dia ela acordou 

de manhã para ir para a faculdade como era de costume  e acaba trombando em um 

belo rapaz que por sinal se chama Bruno. Lara, então, envergonhada pede desculpa por 

ter trombado nele. Ele, como todo cavalheiro, sorri e ajuda-a pegar os livros do chão. Os 

dois seguem juntos até a faculdade, conversando. Ao chegar na faculdade ele se 

despede da linda moça. Lara ficou tão encantada pelo rapaz que não consegue sequer 

tirar o rosto dele de seu pensamento. 

Quando bateu o sinal da última aula Lara retornou para sua casa pensativa e 

sorridente. Sua mãe pergunta qual o motivo de tanta alegria. 

Ela então sorri e diz: - mãe, hoje eu trombei com o grande amor da minha vida. 

Horas se passam, chega a noite a garota adormece pensando no belo rapaz.  

O dia amanhece ela acorda e vai novamente para a faculdade, por sorte se 

encontrou com o rapaz, mas ele estava acompanhado por uma bela maça. 

O rapaz se aproxima e apresenta sua namorada para Lara. 

 

 

Lara – 2ª série  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Um amor impossível 

 

Era uma vez uma garota muito inteligente seu nome era Lara, um dia ela acordou 

de manhã para ir pra faculdade como era de costume. 

Indo para faculdade super distraída Lara tomba num belo rapaz que por sinal se 

chama Bruno. Lara então envergonhada pede desculpa por ter trombado nele. Ele como 

todo cavalheiro sorri e ajuda ela pegar os livros do chão. Os dois seguem juntos até a 

faculdade conversando. Ao chegar à faculdade ele se despede da linda moça. Lara ficou 

tão encantada pelo rapaz que não consegue se quer tirar o rosto dele de seu 

pensamento. 

Quando bateu o sinal da última aula Lara retornou para sua casa pensativa e 

sorridente. Sua mãe pergunta qual o motivo de tanta alegria. 

Ela então sorri e diz: - mãe, hoje eu trombei com o grande amor da minha vida. 

Horas se passam, chega à noite e a garota adormece pensando no belo rapaz.  

O dia amanhece ela acorda e vai novamente para a faculdade, por sorte se 

encontrou com o rapaz, mas ele estava acompanhado por uma bela moça. 

O rapaz se aproxima e apresenta sua namorada para Lara. 

Lara ficou chateado, então disfarçou e cumprimentou a rival, despediu-se dos dois 

e segui em frente para a faculdade; ficou triste pensando no grande amor da sua vida. 

Lara vento que seria impossível resolveu desistir de tal rapaz. 

Ela sabia que não teria chance alguma; - Lá se vai um grande amor que mal 

começou pensou a moça chateada. 

 

Andréia Silva Rodrigues, Clara Inês -  Série: 2 C  

 

 



 

 

 

 

Uma estrela que nunca vai se apagar 

 

Minha mãe sempre me dizia que eu precisaria fazer amigos ,mas isso era difícil, 

principalmente quando se carregava um tubo de  oxigênio do lado. Tive câncer nos 

pulmões aos dez anos, desde então, só respiro através de aparelhos e uma vez por mês 

vou ao médico para tirar o líquido que entra neles. Às vezes me sinto muito sozinha e 

geralmente quando isso acontece leio o melhor livro que conheço:”Uma aflição imperial” 

por Peter Vam Houten. De tanto minha mãe insistir, frequento um  grupo de apoio .Um 

dia desses ,chegando a este local, deparei-me com um menino desconhecido e 

extremamente lindo .Ele acompanhava Isac, um garoto que era do grupo há algum 

tempo, teve câncer nos olhos .Logo começou a reunião ,e mais uma vez tivemos que 

aguentar a triste história de Paul de como é vencer um câncer nos testículos.No fim da 

reunião Isac e seu amigo maravilhosamente lindo vieram falar comigo. 

-Oi , Hazel –disse Isac –esse é meu amigo August. 

- Oi , Isac, e oi August ,cumprimentei os dois com beijos na bochecha. 

Isac logo avistou Mônica ,sua namoradinha e foi conversar com ela. 

August Walters era muito inteligente é claro ,lindo de morrer. Conversamos 

bastante, contei a ele sobre minha vida e meu câncer, ele me contou sobre a dele: ele 

tinha um câncer que 95% das pessoas sobreviviam, bom ,se ele está aqui, é um 

sobrevivente.Seu câncer era na perna direita,aos 9 anos descobriu aos 12 teve que 

amputá-la,hoje ele usa uma prótese. 

Os dias se passaram ,eu convivia todos os dias com o Gus e estava 

completamente apaixonada por ele e ele por mim .Falávamos sobre tudo, passávamos 

horas deitados no gramado de casa observando as estrelas.Alguns meses depois  

viajamos para Amsterdã . 

Gus ficou doente após oito dias que chegamos da viagem; não saí do lado dele 

no hospital. 



 

 

 

 

August Walters morreu após um mês da nossa maravilhosa viagem. Todos os 

dias sinto muito a sua falta, mas sei que onde ele estiver ,está sentindo a minha 

também. 

 

Andressa e Isabela -     2ª série C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A casa abandonada 

 

Tudo começa no ano de 1990, numa pequena cidade distante de toda a 

civilização, todos eram felizes ,faziam daquela cidade uma” cidade dos sonhos “,  mas 

tinha um problema, havia um senhor chamado Silas Sulzbach que fazia de sua vida um 

pequeno mundo solitário, era um homem com um mal semblante, mal cuidado,não 

queria saber de felicidade, era ele e sua pequena casa abandonada, no final da rua 669. 

Em uma bela manhã nublada as 7:00, quatro crianças com aproximadamente 12 

anos, Raquel, João, Pedro e Marcos, resolveram ir naquela tal casa abandonada no final 

da rua 669. Raquel era a mais corajosa do grupo. Eles foram  caminhando até aquela 

rua, começaram a ficar meio com medo, mas não pararam. 

Chegando na casa, viram uma pequena porta e decidiram entrar. Lá dentro 

sentiram um ar de solidão, e logo de cara viram um quarto bonito até, rosa, com flores 

do lado, bonecos. Decidiram entrar, viram um retrado de uma menina muito bonita, 

meiga e infelizmente parecia muito com a Raquel, ficaram assustados e boquiabertos. 

Raquel como sempre curiosa, resolveu mexer no baú para ver se encontrava algo a 

mais, De repente os meninos saem correndo, Raquel fica apavorada não sabe o que 

fazer, resolve se esconder debaixo da cama. O senhor Sulzbach  começa a procurar em 

todos os cantos da casa ,até que vai perto da cama e encontra uma menina meiga e 

bonita, parecida com  o retrato.  A reação dele foi de felicidade e medo. O senhor foi 

super carinhoso com Raquel dava doces e tudo de bom, até quando Raquel resolveu 

perguntar: 

-Por que o senhor é tão doce comigo?! Tem cara de mau. 

O senhor Sulzbach responde: 

- Lembra  aquele retrato que você viu? Você parece muito a minha filha ,amava 

muito ela, mas morreu com sua mãe em um acidente a três meses atrás, e não sou mal, 

apenas não sei viver a minha vida como antes e pode ter certeza estou feliz agora com a 

sua presença. 



 

 

 

 

Passaram-se dois dias, Raquel não voltou para casa, seus amigos começaram a 

ficar assustados então resolveram ir até a casa com seus pais, chegando lá viram o 

senhor Sulzbach e Raquel brincando como pai e filha. 

Sabe aquele senhor com mal semblante, mal cuidado e solitário? Era apenas um 

senhor que queria ver sua filha. 

 

Ane e Caroline Fernanda – 2ª série C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conto Fantástico 

 

Em uma cidade pequena, com poucos moradores, vivia um homem temido por 

todos! Estranho, sem amigos, familiares, morava isolado, afastado da cidade e de todos. 

As pessoas tinham pavor dele, quando aparecia, todos se afastavam, evitavam 

olhares, e as lendas e histórias começavam a se espalhar novamente, como de 

costume. Uma das coisas mais frequentes que eram faladas era que ele vivia em uma 

casa abandonada, onde ele prendia pessoas, crianças que lhe desejavam o mal. 

Corriam boatos que ele as comiam, que fazia feitiços para aquele que olhasse nos 

olhos, fazendo com que nada na vida daquelas pessoas desse certo. Muitas lendas 

foram criadas sobre ele e até o chamavam de bruxo. 

Nesta cidade havia um garoto que o temia, corria, chorava todas as vezes que o 

via.  

Um certo dia, ele voltou a aparecer, sentou em uma pequena praça embaixo de 

uma árvore, um pouco escondida. De repente ele vê um garoto andando de bicicleta, 

prestes a cair, então rapidamente socorreu o garoto, e era justo aquele garoto que o 

odiava tanto. O menino ficou sem reação, não sabia se chorava, corria, ou... Bem, o dia 

passou e o garoto ficou pensando naquele “bruxo”que o salvou. Ele decidiu buscar mais 

informações sobre ele ,mas todos diziam a mesma coisa. De longe ele o avistou, e 

começou a segui-lo até chegar em sua casa. Foi surpreendido, pois a casa não era da 

maneira que todos descreviam, era simples, porém bonita e arrumada, ficou observando 

da janela, quando de repente ouve uma voz falando” entre”!  Com medo e receio de 

entrar e acontecer algo de ruim, entrou mantendo distância do certo homem. Foi assim 

que descobriu a verdadeira história do “bruxo” que na verdade se chamava David! 

Descobriu que foi um homem que já sofreu muito, vítima de um acidente onde 

estava  ele e outra pessoa. O acidente foi provocado por um carro e um caminhão, o 

acompanhante era o amor da vida dele. Depois do ocorrido, ele entrou em crise e em 

depressão, e nunca mais teve uma vida normal. O  garoto já surpreso, se surpreende 

mais descobrindo que David possuía um dom, bem não era magia ou feitiçaria mas  ele 



 

 

 

 

era capaz de ler a mente das pessoas .Este dom o afastava das pessoas , pois achava 

que não seria compreendido. 

Mas, o garoto surpreso e com dó da situação em que ele se encontrava, resolve 

ajudá-lo, retribuindo um favor. 

 

Cesar e Thaylaine – 2ª série C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A guerra das bruxas 

 

Era uma vez, numa cidade pequena, havia um rei chamado seu Jorge, que era 

pai de duas bruxinhas gêmeas Amélia e Anelita. 

Amélia sempre foi uma doçura de bruxa e usava suas magias para  fazer o bem, 

já  Anelita  era o oposto de Amélia. Anos depois houve uma guerra e o rei morreu e seu 

trono teria que ser assumido por uma das filhas. 

Foi então que começou a disputa entre as bruxas. Em um  fim de tarde,  Anelita 

chama Amélia para dar um passeio e ela aceita, mas Amélia foi surpreendida com uma 

armadilha e fica presa dentro de uma floresta... 

Enquanto isso Anelita volta para o Reino, diz que sua irmã havia desaparecido, 

tomando conta do trono. O que Anelita não sabia era que seu pai tinha deixado um 

testamento onde Amélia ficaria em seu lugar até sua morte. Anelita muito esperta, marca 

o dia de sua coroação. 

Mas um jovem camponês chamado Brain havia salvado Amélia. 

No dia seguinte, tudo perfeito para a coroação de Anelita, Amélia aparece e diz: 

Pare! Você não pode ser a nova rainha da Finlândia, pois estou viva e vim 

recuperar o lugar que é meu. Anelita fica humilhada. Amélia recebe o trono e se casa 

com Brain. A paz reinou de novo no reino. 

 

Jéssica e  Thalita - 2ºC 

 

 

 

 



 

 

 

 

A princesa e o homem enfeitiçado 

 

Eu vou contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás: um homem foi 

enfeitiçado por uma bruxa que se transformava em pessoa normal. Ela se passava por 

mãe de uma princesa chamada “Alice”, uma menina bonita e vaidosa.  

Certo dia Alice estava no jardim ,olhando as rosas, quando de repente escuta um 

barulho atrás do murro do castelo; ela foi ver o que era. Avistou um homem feio, 

barrigudo e cheio de rugas. Alice perguntou o seu nome e ele disse que era lock. 

Os dois começaram a conversar e ele explicou porque estava feio e barrigudo.  

Alice não acreditou muito não, mas logo percebeu que esse feitiço quebraria com 

alguma coisa. Helena, mãe de Alice estava olhando de longe com um microscópio do 

castelo e rapidamente mandou seus guardas chamarem Alice.  

Empurram o rapaz e levaram Alice para um cativeiro a mando de sua mãe 

chicoteando-a e prendendo-a por 3 anos. 

Um certo dia ,quase escurecendo, o rapaz foi vê-la mas teve que matar todos os 

guardas porque não o deixavam passar. Conseguiu matá-los de uma vez só com seus 

terríveis dragões; foi um estrago terrível: cabeças para um lado, corpos para outro; mas 

ele se esqueceu de uma pessoa. 

Alice quando o viu ficou maravilhada ao descobrir que estava viva. A menina não 

ficou contente por causa do feitiço, lock falou a ela que quem sabia do feitiço era a mãe 

dela que estava morta mas  Alice gostou dele assim mesmo e viveram felizes para 

sempre. 

Daniel Costa Cordeiro – 2ª série 

 

 

 



 

 

 

 

Floresta Encantada 

 

       Camila diariamente passeava por uma pequena floresta para conseguir chegar 

até seu colégio. Todo dia era a mesma coisa, observava as flores, apanhava e levava 

uma para sua professora. 

       Ela acordou como em outro dia normal, tomou banho, escovou os dentes, comeu 

e pegou seu caminho para o colégio. 

       Mas no meio do caminho, viu que algo estava errado com uma árvore, ela 

conhecia o formato e não estava normal, foi aí que dentro da mesma, surgiu uma 

espécie de coelho falante que cantava sem parar. Camila ficou encantada quando viu o 

coelho falando com ela. 

A menina perguntou para o “coelho”: 

- Qual o seu nome?  

Ele ligeiramente respondeu: 

- Meu nome é Luces e o seu é Camila, não é mesmo? (Camila impressionada 

responde): 

- Sim, como... Você sabe? 

- Estive te observando durante muito tempo e queria te levar para conhecer meu 

mundo. 

       Camila não sabia a intenção do coelho Luces.  

       Ela, então, perguntou-lhe, qual a  intenção  em levá-la até esse tal mundo, pelo 

qual não tinha conhecimento. Foi então que o coelho disse: 

-  Eu sou um tipo de anjo da  guarda, e ajudarei você na sua vida, de agora em 

diante. 

       Camila arregalou os olhos e falou: 



 

 

 

 

- Você faz mágica? 

       E o coelho disse: 

- Todos os coelhos como eu fazem mágica, e temos um humano para guiarmos. 

Vivíamos  felizes até que alguém fez um feitiço e parte do mundo da Cenoura (Nome do 

Mundo) foi tomado pela dor e tristeza. As árvores dessa região tinham vida, e matavam 

qualquer um que viesse atravessar o chamado “Corredor da Morte.”  

       Camila perguntou: 

- O que posso fazer para ajudá-lo? 

- Precisamos que fique aqui por um dia e todo feitiço iria embora! E então Camila 

ficou, para tentar ajudar. Realmente após o dia inteiro, todo o feitiço sumiu, e todos 

puderam voltar para suas vidas normalmente. 

 

Igor Roncolato  e Arthur Bonini – 2ª série C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“A procura do pai” 

 

Era uma vez uma menina que cresceu sem seu pai, ela não o conhecia. 

Um belo dia sua mãe lhe contou que ela não havia conhecido seu pai pois ele era um 

vampiro super poderoso que não podia ficar para  vê-la crescer. Mas, ela poderia ir até 

ele para o conhecer quando tivesse dezoito anos de idade, na época ela estava com 

dezessete. Começou a estudar rotas para o seu caminho. 

Na investigação ela descobre que seu pai foi capturado por uma matilha de lobos 

e estava sendo judiado, então quando ela fez dezoito anos partiu em uma jornada a 

procura do pai. Passou por vários caminhos, diversos lugares; viu e ouviu coisas que ela 

nunca imaginou que pudessem acontecer. 

Em um lugar bem distante ela parou em uma pousada e perguntou onde ficava a 

cidade dos lobos. Todos que estavam no local se espantaram e aconselharam-na para 

que não fosse pois em suas veias corria o sangue de um vampiro mais procurado do 

mundo. 

Mas, ela estava decidida a encontrar o pai e seguiu a sua viagem sem ter ideia do 

que a esperava.  

Naquele dia, tarde da noite ela percebeu uma certa movimentação, e antes que 

se protegesse foi capturada e levada .Quando acordou no outro dia, estava em uma 

caverna e pôs-se a chorar. Um lobo muito lindo vendo a situação de Joana aproximou-

se e começou a conversar; ele se chamava Eduard.A menina perguntou porque tinha 

sido sequestrada e ele respondeu que foi porque o lobo chefe, que estava com seu pai, 

descobriu que ela estava indo para resgatá-lo e então mandou matá-la pois ela era uma 

vampira ainda mais forte que seu pai. Ela não precisava de sangue para se alimentar e 

se fortalecer e nenhum lobo poderia matá-la  pois ela era imune  ao veneno deles. 

Muitos dias se passaram e Joana continuou presa mas ela e Eduard se 

apaixonaram e ele a ajudou a fugir. 



 

 

 

 

Quando a matilha descobriu já era tarde; eles já estavam perto do castelo 666 

onde o pai dela estava. 

Como ela estava com um lobo não foi difícil de entrar, só que nem tudo é simples; 

os lobos sentiram o cheiro dela e começou a luta. 

Eles a mordiam, mas nada acontecia, então, ela e Eduard começaram a lutar, 

arrancaram a cabeça dos lobos com a mão e quebraram as costelas deles. A batalha 

durou toda a noite ,ela já estava cansada e fraca, mas determinada a conhecer o pai. 

Entrou dentro do castelo e matou o lobo chefe que havia sequestrado seu pai, foi até o 

calabouço e encontrou-o. Os dois se abraçaram e voltaram para casa. Ao chegar ele e a 

sua mãe se apaixonaram novamente, ela e Eduard se casaram e todos viveram felizes 

para sempre. 

Michele e Matheus – 2ª série C. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


