


 
 
 

Ágatha Nascimento Almeida – 9º  ano B 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

 



 
 
 

 



Eduarda Santos Hypolito Guitarrara - 7º ano B 

 

                              A volta das aulas 

     Oi! Hoje vou contar para vocês um sonho que eu tive. Meu nome é Zoue e, 

em meio à loucura de uma pandemia que estamos vivendo, tive o prazer de 

sonhar com meus amigos em uma noite.  

     Estávamos em um local muito especial, com uma paisagem belíssima. 

Estive com o Pedro, o João e o Polaco que é o cachorro do João. Brincamos 

de bola, corremos e andamos de bicicleta. Eles eram todos meus amigos da 

escola. 

     Quando acordei, percebi que tudo não passava de um sonho e que, naquele 

instante, as férias haviam acabado. Para minha felicidade, eu iria, após muito 

tempo de distanciamento social, reencontrá-los na volta das aulas naquela 

manhã. 

 

 



Ítalo Ribas Tostes – 6º ano A 

                                               Será? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Lara Lopes Santos – 6º ano B 

 

 

 

 



 

 

 



Mariana Ramos Cerqueira – 6º ano B 

 

            UM DIA DIFERENTE  
  

 

Oi! Eu sou o Paulo e tenho 9 anos. Hoje 

eu e meu amigo junto com o meu 

cachorro vamos passear. Eu estou muito 

empolgado, porque ele disse que vai ser 

fantástico. Ia me esquecendo, ele se 

chama Caio e tem 10 anos,  

 

Caio: Chegamos. 

Paulo: Nossa, que agradável! Espera, eu 

estou ouvindo um barulho. Estamos perto 

do mar? 

Caio: Sim, estamos na praia e eu sabia 

que você iria gostar daqui. 

 

Paulo: E quem não gosta da praia? É bem 

calmo. 

Caio: É mesmo, que tal dar uma volta de 

bike? 

Paulo: Só se for agora. 

 

Então fomos andar de bike. Foi “top” ir 

de garupa, eu senti o vento bater no meu 

rostinho, isso foi bem legal… 

 

Paulo: Eu tô com fome e você? 

Caio: Eu também, bora fazer um 

piquenique? 

Paulo: Só se for agora, eu tô morrendo de 

fome! 

 

Então fizemos um piquenique, foi um dia 

bem legal até o meu cachorro começar a 

latir. O que estaria acontecendo? Eu o 

segui e senti que a presença de Caio 

estava lá. Ele me disse que tinha uns 

meninos jogando bola, eu amo bola! 

 

Paulo: Vamos lá, Caio, por favor! 

Caio: Ok. 

 

Eba! Fomos lá. 

 

Caio: Oi! Podemos jogar com vocês? 

Junior: Vocês estão loucos? Não tem 



como um cego jogar bola. Agora saiam 

daqui antes que eu fique mais irritado… 

 

Credo, que cara mais chato! Fiquei um 

pouco triste por ele ter me chamado de 

cego, mas tudo bem eu já estou 

acostumado. Logo eu senti uma outra 

presença do nada pegar minha mão? 

 

Carla: Oi, tudo bem? Eu sou a Carla e 

qual é seu nome? 

Paulo: Meu nome é Paulo, esse é o Caio e 

o Doni, meu cachorro. 

Carla: Prazer meninos, vamos brincar um 

pouco? 

 

Então nós fomos brincar e depois fomos 

embora. Foi um dia diferente. À noite eu 

pedi para o papai do céu que existam no 

mundo mais pessoas como a Carla e o 

Caio e também o meu cachorro Doni... 

  

 

                      
 



Mariana Souza Dos Anjos – 7º ano B 

 

  

 

 UM SONHO DIVERTIDO 

 

   Um garotinho chamado Abel e seu 

cachorrinho Floquinho estavam esperando 

um ônibus para ir à praia. 

   Chegando lá, Abel encontrou seu amigo 

Davi. Eles se divertiram muito! Observaram 

o mar, andaram de bicicleta pelas 

montanhas, correram, fizeram piquenique, 

descansaram e, por fim, se depararam com 

um grupo de amigos que jogavam bola. 

Foram até eles, porém, a bola escapou e 

uma garotinha apareceu para pegá-la e 

devolvê-la a eles. Contudo, o vento da praia 

estava tão forte que seu chapéu até voou! 

   Abel foi correndo conversar com ela, 

perguntou o nome dela que era Raquel. 

Ficaram encantados um com o outro. Logo 

de cara viraram amigos e junto com Davi se 

divertiram bastante. Mas estava ficando 

tarde, então, Abel e Davi foram embora de 

bicicleta. Despediram-se de Raquel e 

seguiram. 

   Na verdade, tudo isso foi apenas um 

sonho de Abel. Ele não estava na praia e 

não havia se encontrado com Davi e 

Raquel. 

Estava apenas em sua cama com Floquinho, 

seu fiel companheiro canino. 

 

 









Rafaela Nowicki e Sousa -  9°ano B 

 

  Obrigado por ser tão especial 

(Carta escrita na língua dos cachorros, em 02/07/2021) 

  

         Eu vi aquele menino, meu dono, enxergar sem ver. É, ELE É CEGO, mas 
diferentemente de muitas pessoas, ele não é cego de coração. 

            Pela minha perspectiva, ele é o que mais vê, ou melhor dizendo, o que 
realmente sabe enxergar. Por causa de sua deficiência visual, ele usa uma 
bengala, mas na verdade, ele confia mesmo é no seu amigo e companheiro 
Miguel, e no caso, hoje, um dia que vale recordar pra sempre, começou comigo 
e meu dono percebendo a presença dele. 

            “Oi, Miguel!” cumprimentei-o abanando o rabo. 

            Miguel ajudava meu dono a enxergar com o coração, ele descreveu as 
nuvens e com o quê seus formatos se pareciam: 

           - Aquela nuvem se parece com um carrinho! – dizia o menino para meu 
dono, atiçando sua imaginação (acho que parecia mais um filé!). 

            Miguel levou-o na garupa de sua bicicleta, meu dono sentiu o vento abrir-
lhe um sorriso, e eu os acompanhava. Na praia, nós deixamos pegadas na areia, 
as quais, não obstante, seriam engolidas pelas águas do mar, ficando apenas 
na lembrança... E falando em lembrança... pausa pro piquenique! Hum... cadê 
meu filé?  Descalçados os sapatos, eles sentiam o chão e a grama; sentados, 
sentiam a paisagem e a brisa da praia. 

             “Olha! Uma bola!” Percebi a presença de um garoto correndo atrás de 
uma bola, e indiquei para o meu dono onde ela estava ao latir. Miguel nos guiava 
até as outras crianças que jogavam bola na praia, mas, ao nos aproximarmos 
delas, descobrimos a triste realidade do preconceito e da não aceitação por parte 
das crianças, que não gostaram do fato de meu dono ser diferente deles. Porém, 
enquanto descobríamos isso, a bola saiu rolando... 

              Uma garota de pele escura e cabelo encaracolado chamada Mayara, 
pegou a bola, entretanto, seu chapéu foi levado pelo vento. Dessa vez, meu dono 
não foi acolhido com intolerância, mas sim com fraternidade pela bela garota e, 
com seu chapéu já recuperado, os três amigos sentaram-se em algumas pedras. 
Mayara e Miguel descreveram o balão que voava no céu, compartilhando entre 
si o sentimento de amizade, companheirismo e fraternidade: 

            - O balão está voando bem alto no céu, sua cor é rosa, como meu vestido! 
– disse Mayara. 



            Em seguida, nos aproximamos do mar, escutando as ondas se chocarem 
contra as rochas, tocando uma linda sinfonia; e na areia da praia, compondo a 
paisagem, encontramos caranguejos e conchas. 

            No final do dia, ao pôr do sol, Miguel, meu dono e eu, nos despedimos 
de nossa nova amiga Mayara, e saímos da praia de bicicleta. Bom, Miguel e meu 
dono, porque eu precisei correr para queimar uns quilinhos que ganhei no 
piquenique... 

            Agora à noite, percebo como sou grato por tê-lo como dono, pois posso 
ver seu sorriso ao cobrir-se de mar e sonhar com o dia incrível vivido na praia, 
lembrando de tudo o que não viu com os olhos, mas enxergou com o coração. 
Agora me deito nas areias da praia e sonho com a leve brisa, e a nuvem de filé, 
me fazendo perceber que, meu dono, O MEU DONO, apesar das dificuldades, 
apesar do preconceito das pessoas, apesar da sua deficiência, é mais feliz do 
que muita gente. Tenho orgulho de ser o cachorrinho de alguém tão especial. 
Agora eu sei que, quando eu não estiver mais aqui, você vai seguir em frente, 
porque você é muito corajoso. Continue com seu sorriso-sol. 

             Obrigado! 

  

P.S.: Carta encontrada, traduzida para a língua humana e lida por Miguel para o 
dono do cachorro em 19/07/2027. 

Com um leve sorriso ao lembrar-se dos bons momentos vividos com seu 
cachorrinho, uma lágrima escorreu por seu rosto: 

- Eu vou seguir em frente! – disse o dono do falecido autor desta carta. 

  

 



Vicente Alves Bueno da Silva – 6º ano A 

 


