
 
MEU ANIVERSÁRIO                                                        01 

 Um dia, na escola, as meninas falaram para mim: 

 - Samara, sabia que você vai ganhar um presente dos meninos no final da 
aula? 

 Passou uns minutos, aí tive uma ideia:” vou perguntar para a Flávia, 
porque ela é amiga” . E ela disse: 

 - Samara elas vão te dar um bolo! 

 - Nossa! Que legal!!!! 

 Eu chamei as meninas e falei: 

 - Por que vocês vão me dar bolo, é muito caro né? 

 - Samara, quem te falou que nós vamos te dar um bolo? 

 Eu respondi: 

 - Ninguém, eu ouvi vocês dizendo que iam me dar o bolo. 

 - Ah! É verdade, mas tem outro e ele é segredo! 

 Depois, pensei e falei: 

 - Flávia, você sabe! 

 E ela disse: 

 - É ovo!!!! 

 - Nossa! Eu vou fugir! KKKK! 

 Mas minha mãe veio me buscar na escola, e era mentira sobre o bolo. Só 
era ovo! 

     ( SAMARA FELIX XAVIER) 
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 Eu vou contar uma aventura que não foi tão boa: 

 Eu era pequena, tinha uns 4 ou 5 anos. Eu e meu primo 
gostávamos de subir em um pé de limão, era uma aventura para nós. 

 Um dia, meus pais haviam saído, só a minha vó estava em casa.  

 Eu subi no pé de limão. Quando fui descer de lá, caí e fiquei 
pendurada pelo pé, entre alguns galhos.  

 Comecei a chorar e gritar pela minha avó, ela veio e me tirou de 
lá.  

 Eu não me machuquei mas levei um grande susto! 

 

    ( LARISSA FERRARI BATISTA ) 
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 Um dia, minha tia comprou uma terra onde era um lugar 
fascinante. 

 Então, nos reunimos num fim de semana e fomos para lá. 

 Tinha uma corda muito alta amarrada numa árvore, para poder 
pular no rio, que era ali perto. 

 Então, todos pularam, eu também estava com vontade, mas tinha 
medo. 

 Mas fui, pulei e...caí dentro da água, era muito fundo, mas ao 
mesmo tempo foi legal! 

 Quando saí da água, apareceu uma cobra na frente dos meus 
pés, fiquei horrorizada! 

 Depois disso eu não entrei mais na água. 

 Apesar do susto foi muito legal essa aventura! 

 

    ( KAUANY GREGÓRIO)  
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 Eu estava brincando com o meu irmão Samuel, e, quando menos 

esperava fui para baixo e o meu dente cravou na cabeça do meu irmão! 

 - HHHaaaaa!!!!!!- gritou o Samuel, chorando e espirrando sangue. 

 Eu, apavorada, corri para minha tia, tinha que ligar para meu pai, que veio 

correndo para levar o Samuel para o hospital. 

 Felizmente o Samuel não teve ponto nem nada! 

 - Ufa!!!!! 

 Hoje, em 2013, meu irmão está bem, brincando com todos, muito feliz! 

 

     ( KAREIN LOUIZY) 
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QUANTOS  PERIGOS ! 

 

 Era num belo dia, eu, Guilherme, estava brincando numa construção, bem 

tranquilo. 

 Quando aconteceu uma coisa: quase um muro caiu em mim.  Eu estava 

dando a mão para o meu amigo Pedro, nessa hora que o muro quase caiu. 

  

 Eu saí correndo, peguei minha bicicleta e fui para a  escola. 

 Continuei brincando na escola, subi numa árvore,  quando eu escutei um 

grito. 

 Fui sair da árvore, fiquei pendurado, tentei me livrar e saí correndo. 

 Para encerrar, quando saí correndo, tropecei numa cerca de arame.  

 Tudo aconteceu comigo nesse dia! 

 

   ( GUILHERME HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA) 
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 Um dia, um grupo de adolescentes queriam fazer uma brincadeirinha com 

umas crianças. 
 Então,  algumas pessoas do grupo se vestiram de monstros e foram ao 

parque para fazer a brincadeira. 
 Quando chegaram lá, viram duas pirralhas e disseram: 

 - São aqueles! 
 Foram até elas. 

 - Olá meninas pirralhas! 
 - Olá adolescentes! 

 - Que tal a gente fazer uma aposta? 
 - Depende. Qual é? 

 - Entrem naquela casa assombrada! 
 - Assombrada...KKKKK...vocês acreditam nisso? Tá, vamos entrar lá! 

 Chegando lá, as meninas não estavam com medo, nem preocupadas. 
 Mas, quando olharam para o lado esquerdo, viram um fantasma. 

 Ficaram apavoradas e correram muito. 
 Quando finalmente pararam, veio um monte de fantasmas, do lado 

esquerdo e do lado direito. As duas desmaiaram de susto! 
 O grupo cuidou delas, até acordarem. 

 Eles contaram para elas que era brincadeira, elas ficaram furiosas e 
disseram: 

 - Que brincadeira de mal gosto, vão pagar R$ 20,00 cada um e nunca mais 
vão assustar ninguém! 

 

     ( STEFHANY SANTOS AZEVEDO)  
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VIAGEM LEGAL! 

 

 Um dia fui à Curitiba. 

 Lá, fiz um passeio de trem e outras coisas. 

 Vi o mercado Carrefour. Chegando lá, quase me perdi de tão grande que 

é esse mercado.  

 Deu medo, pois várias crianças quase que já se perderam por lá. 

 Fui também no Jardim Botânico, na Ópera de Arame e em vários outros 

lugares! 

 Foi uma viagem maravilhosa! 

 

     ( KÁTIA WILLER)  
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Descobri que a leitura é uma forma servil de sonhar. Se 

tenho de sonhar, porque não sonhar os meus próprios 

sonhos? 

Fernando Pessoa 

 

 

 

 

 

 

  Que tal conhecer algumas das aventuras de nossos 

colegas? 

 Imagine ficar pendurado de cabeça para baixo na árvore? Ou 

um muro quase cair em cima de você? Ou ainda existir um dente 

furador de cabeça? 

 Puxa! Quantas aventuras heim? 

 Então .....são aventuras de seus colegas da classe...e tem 

muitas outras.... 

 Vamos ler essas aventuras....fantasmas....bolo no lugar de 

ovo...ou melhor....ovo no lugar do bolo.....cobras.....viagem... 

 Esse é o nosso primeiro livro , primeira edição....que tal a 

gente pensar em fazer outros? 

 Com muito carinho para vocês! 

 

 

      Prof.ª Déborah 
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