Crônicas
e outros textos
do 5º ano
2016

Apresentação
A partir da leitura e interpretação de textos de autores como Carlos
Drummond de Andrade, Fernando Sabino e outros, clássicos ou não, os alunos
aprofundaram seu conhecimento sobre a crônica no contexto do trabalho com gêneros
em Língua Portuguesa.
O grupo foi então desafiado a exercitar o papel de autor. Em sala, para
incrementar a discussão e a própria produção, buscamos inspiração a partir de leituras
compartilhadas e dramatizadas, levantamos alguns temas e fizemos um banco de
ideias.
A produção destes textos envolveu etapas de discussão e produção, nas quais
todos os alunos se envolveram com a leitura e o processo de revisão até a escrita da
versão final. Receberam então um retorno da nossa equipe de revisão, que comentou o
desenvolvimento da narrativa e a adequação ao gênero, além de sugerir alterações
considerando a norma padrão, retomando e antecipando aprendizados do grupo.
Algumas crônicas foram selecionadas pela equipe de revisão de textos da escola
para integrar um encarte literário do Jornal do 5º ano. Segue agora uma compilação
de todos os textos produzidos, solicitada pelos alunos, que quiseram ter acesso aos
textos dos colegas. Cada aluno levará para casa, também, as nossas propostas de
revisão para publicação, para que possam retomar os aprendizados abordados.
Boa leitura!
Valéria Rodrigo e Elaine Oliveira
Professoras do 5º ano / 2016
Colégio Equipe

Cinema
Alice Bomfim de Barros

Sempre que vou ao cinema, encontro coisas estranhas, como: jornais feitos de
ferro, funcionários ciborgs, luz colorida etc.
Minha mãe não gosta muito de cinema. Odeia as salas escuras, funcionários (que
segundo eu, são ciborgs) e já perdeu a bolsa três vezes nas salas.
Meu pai sempre me acompanha nas sessões de cinema. Nos filmes que ele gosta,
eu que durmo e nos que eu gosto, ele que dorme.
Minha avó... não tenho nem palavras. Só foi uma vez ao cinema quando era moça.
Ela dormiu e até roncou.
Meu avô é que nem eu e meu pai. Adora cinema, até porque quando era mais
novo, era cineasta.
Minha irmã tem nove meses. Mamãe adorou quando ela nasceu, porque não tinha
como me levar ao cinema. Vovó e vovô estavam viajando e papai trabalhava dia e noite.
Na minha opinião, mulheres não gostam de cinema e homens, sim.

O Sherlock Holmes
Amanda Cristina B. Pires

Num dia de sol, estava na minha casa conversando com o meu pai sobre nós
termos um filhote e ele falou “não”. No dia seguinte, tivemos a mesma conversa e ele
falou “não”. Então, tivemos a conversa novamente e ele pensou, pensou, pensou e disse
“sim”.

Eu fiquei tão feliz que quase chorei. Minha mãe começou a escolher o nome dele:
─ Primeiro nome de menina.
─ Carolina.
─ Beatriz.
─ Julia.
─ Clara.
─ Anna.
─ Flora.
─ Agora nome de menino.
─ Bruno.
─ Pastel.
─ Felipe.
─ Thor.
─ Sherlock Holmes.
─ Perfeito, Sherlock Homes.
Então, a raça:
─ Mãe, eu não sei.
Finalmente, chegou o grande dia, acordamos, arrumamos a casa para o novo
membro e saímos. Fomos até a Pompeia e vimos uma doação com cada filhote lindo...

Vimos um marrom com olhos verdes, que andava pulando e nós ficamos apaixonados por
ele. O nome dele era Thor e mudamos para Sherlock Holmes.
Fizemos a ficha de adoção, compramos as coisas dele e o levamos para casa,
meus familiares estavam esperando-o tanto, que quando o viram, todos se apaixonaram
por ele.

A viagem do inferno
André Cohen Klein

Eu tinha 6 e minha irmã tinha 12 anos. Eu, meu pai, demônia mais conhecida por
namorada do meu pai e minha irmã, um certo dia, viajamos para o Guarujá e íamos ficar
uma semana lá (eram férias escolares). Fomos de carro, demorou 1 hora, até porque o
carro era horrível, mas tudo bem.
Chegamos (finalmente) e paramos no hotel, e meu Deus, QUE HOTEL BOM,
enorme, sem chave e só de cartão (isso era inovação na época), e tinha TV e café
grátis, piscinas de todos os tipos, de quente a congelante. Mas voltando, a gente
deixou tudo no hotel e foi para a praia, e almoçamos por lá no Tartaruga, depois
voltamos para o hotel e fomos para a piscina quente e ficamos por lá por muito tempo,
demais.
Jantamos e descansamos vendo TV, e dormimos, porém acabou o dinheiro do
meu pai e tivemos que voltar às 4 da madruga.
Dois anos depois eu descobri que voltamos por causa da namorada do meu pai.

Jogo de carro
André Passaro Sapolnik

Lá estava eu, no meu videogame, quando meu pai chega do trabalho bem tarde e
me conta:
─ Filho! Adivinha o que eu comprei?
─ Um jogo de carro!
─ Sim.
─ Adorei! Não vejo a hora de jogar.
No dia seguinte, meu pai me chamou lá do porão para jogar. Eu respondo:
─ Vem colocar no videogame.
─ Não é virtual, é de verdade, em pista de verdade!
Respondo contrariado:
─ Que chato.
Meu pai começa a jogar com minha mãe. Eles me chamam:
─ Larga esse jogo viciante!
Eu debato:
─ Não é viciante.
Meu pai responde, sendo irônico:
─ Não, sabe, não é viciante...
No final, joguei o jogo de carro e adorei, é difícil aceitar o erro.

O tombo
Antonio Carvalho Villares

Meu amigo me convidou para viajar com ele. Quando chegamos, fomos dormir,
pois era meia noite.
No dia seguinte, tomamos café e fomos para a represa. Lá, nós mergulhamos na
água, andamos de caiaque, nadamos de novo e depois de umas três horas, nós fomos ao

balanço. Ao chegarmos lá, eu descobri que um dos balanços saía do chão e ficava em
cima de um barranco bem alto, que tinha uma inclinação de uns noventa graus. Meu
amigo chamou o balanço de Terezoom. Enquanto eu usava um, meu amigo me ensinava a
usar o outro. Quando eu fui usar, eu estava lá no alto e sem querer soltei a corda e
saí voando. Eu caí no chão, e me ralei todo. Quando eu levantei, ele me perguntou:
─ Doeu?
─ Não, sabe, fez cócegas!
Em seguida, ele foi falar com a mãe dele. Depois, na casa dele, a mãe dele
perguntou:
─ Doeu?
E depois disso, só a minha cara de idiota.

Cultura
Antonio Haddad Aguerre

Acho que o trabalho infantil não é crime, mas a obrigação dele é. Uma pessoa de
15 anos de idade, por exemplo, tem direitos e proibições, como brincar, rir, não beber,
nem dirigir.

Se a pessoa quer atuar, por exemplo, ela tem todo o direito de iniciar sua
própria carreira e ajudar a família (se você não tem família, sinto muito...).
Para mim, as vantagens de atuar são simples: os aprendizados que tenho com os
atores e atrizes mais experientes; ajudar minha família e poder interpretar a
personagem (que normalmente ensaio muito).
As pessoas acreditam que o trabalho infantil é crime. Eu acho que deve ser
proibido o trabalho braçal realizado por crianças e esse tipo de coisa, ou o pai ou o
agente ”vender” o filho para qualquer trabalho.
E acho que o local influencia muito na lei: eu normalmente trabalho no palco, tem
gente que INFELIZMENTE trabalha no lixão, na rua, e em outros lugares assim.
Fico triste de ver o pouco reconhecimento da cultura em vários lugares do
Brasil e do mundo.
Se você vai fazer uma peça no Rio de Janeiro, por exemplo, e você fala:
─ Eu estou fazendo uma peça no teatro tal!
A outra pessoa fala:
─ Eu não te vi na televisão nunca... Você já fez alguma novela na Globo?
...
Isso é muito triste, porque se você não fez, você não é “compreendido” e isso é
uma falta de reconhecimento da cultura brasileira, porque novela é um modo da arte e
o teatro também...

Um corte no ralo
Beatriz Haddad Costa

Esta crônica é verdadeira.
Um dia, estava brincando de pique-esconde com dois meninos no meu prédio,
quando eu estava quase pegando um deles, o outro me empurrou com tanta, tanta
força, que eu escorreguei e cortei o meu joelho em um ralo.
Então, eu falei para ele:
— Por que você me empurrou? Quase nem me machucou...
Mostrei o meu joelho para ele e me pediu desculpa, mas saiu correndo, porque
ele estava com medo que alguma coisa lhe acontecesse. Quando fui mostrar para a
minha mãe, ela quase desmaiou, mas depois que ela pôs o curativo, tudo ficou bem e
fiquei vendo TV até acabar de secar o curativo.
Fiquei pensando: tem gente que usa a força para tudo.

Escola nova
Bernardo Zen

Uma menina chamada Joelma vai à escola pela primeira vez e de van escolar, ela
pergunta:
─ Motorista, como é essa escola?
─ Ela, ela... ah, é legal, você vai gostar.

─ Como ela é?
─ Ela tem vários professores e crianças!
─ Não era isso que eu queria de resposta, mas... Eu não quero ir, quero voltar.
Eu estou com vergonha.
─ Não. Você vai ter vários amigos e amigas...
─ Quais?
─ Você acha que eu sei? Desculpa, eu não queria dizer isso!
─ Tudo bem! Mas e a diretora, ela é brava?
─ Ela é brava e chata, mas não fala isso para ela, ok?
─ Ok.
─ Nós estamos chegando!
─ Eu não quero!
─ Ops, errei a rua.
─ Como é a minha professora?
─ Ela é legal! Tem várias histórias para contar.
─ Eu vou gostar dela?
─ Vai e muito! Aliás, nós chegamos.
─ Eu vou te levar. Meu nome é Gutemberg e você, é Joelma?
─ Isso. Por favor, qual é o nome da minha professora?
─ Roberta.

Uma menina chega e fala:
─ Oi! Você é a menina nova?
─ Sim, meu nome é Joelma, e você?
─ Laura. Vamos?
As duas chegam à sala de aula e a professora diz:
─ Olá, gente, essa é a aluna nova!

[...]
Ela faz várias amigas e amigos e quando chega em casa, fala:
─ Mãe! Quero ir para escola!

Os traidores
Caetano Piza

— Caetano, Pedro, Jorge, voltem aqui já!
─ Que bom que ela não viu a gente, quase que ela nos pega, temos que tomar
mais cuidado.
— Vamos para o ginásio, rápido ─ disse Pedro.

─ Olha, lá! Tem um buraco na rede do ginásio, vamos entrar lá dentro antes que
nos peguem.
— Rápido, vem, Pedro ─ disse Jorge.
— Valeu Jorge ─ disse Pedro
— De nada ─ respondeu Jorge.
─ Rápido, gente, senão a gente se ferra. Já nos ferramos, a gente tem que
passar por um monte de professor, mas a gente tem que passar em silêncio.
— Por que a gente tem que passar em silêncio? ─ disseram Jorge e Pedro.
─ É sério, a gente se ferra de verdade e não vai ser modo de dizer, então temos
que tomar muito cuidado de verdade, olha, vamos fazer uma promessa: se um de nós
for pego, não podemos nos dedurar, ok?
─ Ok ─ disseram Pedro e Jorge.
─ Vamos passar agora, aproveitar que todos saíram da sala e passar com
cuidado. Jorge, Pedro, virem a curva com cuidado para ninguém os pegar.
— Meninos, o que estão fazendo aqui? Jorge e Pedro! ─ disse a diretora muito
brava.
— Não fomos só nós, o Caetano também, ele está aqui na curva.
— Vou olhar.
Saí correndo que nem um jato para ela não me pegar e consegui escapar, mas
minha professora me viu e eu não tive escolha, a não ser me entregar à professora.

— Caetano, você está louco de fugir da sala.
─ Desculpa, é que queria conhecer melhor a escola.
— Você está aqui há muito tempo, não é, Caetano?
─ É, desculpa, professora.
— Tem mais alguém junto com você?
─ Não, fui só eu.

─ Eu não entreguei vocês, viu, confiei em vocês, mas às vezes os amigos nos
traem.
— Desculpa, Caeta, a gente irá se entregar.
─ Não, relaxa, eu sou um amigo de verdade, já coloquei a culpa toda em mim.

A confusão
Camila Naftal

— Alô, é da loja Coisas de Casa?
— Sim ─ respondeu a moça da loja.
— Eu queria encomendar uma panela.
— Nome e endereço, por favor.

— Meu nome é Marcelo e moro no bairro de Perdizes, na Rua das Andorinhas,
número 116.
— OK. Daqui a sete dias, sua encomenda chegará.
— Tudo bem, vou aguardar ─ respondeu o homem.
Depois de sete dias de muita esperança e expectativa, toca a campainha, DING
DONG, o entregador fala:
— Aqui está sua janela.
— Mas eu disse que queria uma panela.
— Ah, me desculpe, em um dia resolvo este engano ─ e o entregador vai
consertar o erro.
Mais um dia de esperança e expectativa. Toca a campainha:
— Boa tarde! Eu trouxe a sua caneca.
— Mas eu pedi uma panela. Quer que eu soletre? P-A-N-E-L-A, panela.
— Ah, uma panela.
Mais outro dia de esperança e expectativa e chega a tão esperada panela.
— Eba! Já posso fazer a minha feijoada!

O Guntä
Catarina Guimarães Machado

Nas férias eu fui para Carneiros, uma praia qualquer, era o que nós achávamos
antes de irmos até lá. Bom, vou contar desde o começo!
Chegamos na casa alugada e a governanta estava um pouco assustada, parecia
que tinha visto o diabo, pediu para a gente ir para um hotel, mas insistimos em ficar.
Ela disse que tudo bem, mas acrescentou:
― Escolham qualquer quarto menos o numero 1, ok?
No dia seguinte, minha filha morreu no balanço! Fui falar com a faxineira
Valquiria (mas pode chamar de Val) e ela disse que existe um diabo e o capanga dele, o
Guntä, e com o dinheiro que estão fazendo, até contrataram uma tradutora. Bom,
voltando ao assunto, ela disse: “Nem pensem em sair da ilha, se não vão se dar mal!”.
Mas à tarde, a Manu e três crianças (a Manu é uma adolescente) morreram pegando a
chave do quarto número 1, onde estavam contando histórias de terror.
No terceiro dia, meu filho pegou um livro sobre diabos e eu chamei os caçafantasmas para pararem essa matança. Os diabos foram mortos pelos caça-fantasmas
e o meu filho também foi morto bebendo um líquido, minha filha ressuscitou e virou
uma diaba como eles, e me matou, dizendo:
― Vacilou, morre cedo!!!
Logo depois, Valquíria (mas pode chamar de Val) morre e a governanta se joga
da escada, morrendo também!!!
Se você gostou do filme, me conte!

A viagem
Clara Silva Dias Cabalzar

Um dia, eu ia voltar para o meu país só para férias, com o meu irmão, porque o
meu pai já estava aqui e minha mãe não podia vir para cá.
Daí minha mãe levou a gente até o aeroporto, na hora de mostrar a passagem, o
moço disse que a gente era muito novo. Nós fomos parados pela polícia.
E depois, bem na hora de entrar no avião de novo, aconteceu a mesma coisa, nós
fomos parados. Só que no fim tudo deu certo!

Quando eu cheguei no aeroporto do meu país, o meu pai estava lá. A gente pegou
um táxi e demorou duas horas.
Na volta, eu e o meu irmão voltamos sozinhos de novo, porque meu pai ainda não
podia voltar. Só que minha avó “comprou” uma aeromoça, assim a gente entrou no avião
antes e saiu depois.
Como é difícil viajar sozinha!

Uma cria inesperada
Daniel Farah Hervey Costa

Em um lindo dia de sol de verão, um homem tinha acabado de sair de um pomar
com uma bota muito suja, a tirou, colocou em uma caixa e foi jantar.
Alguns meses depois da tarefa do homem, ele fui pegar a bota para caminhar,
quando fez isso, viu algo extraordinário que ele não ligou muito, mas era uma surpresa

boa: havia quatro filhotes lá dentro e eram muito fofos, mas resolveu deixar lá para a
mãe não notar. E os dias se passavam e ele observava a mãe dando comida para eles.
Mas um dia, ele viu a coisa mais triste da vida dele, a mãe havia morrido por causa de
uma chuva pesada e para os filhotes não morrerem, ela acabou fazendo o sacrifício de
se matar pelos filhos. Então o homem resolveu cuidar deles, ele achou que ia ser
difícil, mas pensou: “Eles já estão bem jovens, acho que se eu arrumar um esquema, eu
consigo cuidar”.
Então assim foi, ele conseguiu cuidar dos filhotes e ficou alegre e feliz.
Acontece que os filhotes viraram adultos e já podiam ter sua vida própria, e o homem
soltou-os. Ele não só ficou triste, mas orgulhoso de si mesmo pelo seu esforço e seu
trabalho. Mas prometeu a si mesmo que dali em diante, ele não queria nunca mais
deixar sua bota como opção de ninho de passarinho e nunca mais deixou sua bota para
fora de casa, para não acontecerem mais acidentes de morte em seu sítio.

Fraquinho e Indefeso
Francisco Passos

Lembro até hoje do dia em que viajei três horas inteiras e cheguei em uma casa
não lembrada em minha memória. Seis cachorros, a mãe e cinco filhotinhos: eles eram
muito fofos!!!. De todos os nomes não me recordo, só lembro do nome de um, o Tom.
Todos eles eram Yorkshires, mas o Tom... ai, ai... todo molenguinha, cansadinho,
pretinho e bem fofo. O peguei no colo e levei-o ao carro.
O pequeno, tadinho, não aguentou, botou os boffs pra fora, vomitou muito, tinha
apenas dois meses. Vomitou muito... Eu sempre tive nojo dele... qué dizê, não dele, e
sim das excre- ecre- secre... Ahh! Das coisas que ele bota pra fora. Mas...
continuando, ele chegou em casa se acostumando com a vida nova... Junto com ele,
trouxe um paninho com o cheiro da mãe.
Depois de um cansativo dia... fui dormir... O tranquei na cozinha e fui pra cama.
Com meus recentes nove anos, achava que estava tudo bem
─ Ai! Que... Té-di-o!!!
Calma lá, vai melhorar, bom, fui dormir.
Eis que de repente:
─ Gwóóóff!!!*
─ AI, QUE AGUDO!!! Pra que agredir!?
Ué! Meu cachorro late assim, bolas!...Bom, não levantei da cama, deixei com
minha mãe, e aposto que ela pensou o mesmo, pois logo em seguida, ouço uma voz
materna dizendo:
— Lide com isso... O cachorro agora é seu...

Ahh!!! Levantei batendo os pés com sangue nos zóio. Não consegui acalmá-lo.
Tivemos de dormir convivendo com aquele latido in-fer-nal e aquele cheiro de pum ! (o
que será que aquele cachorro come?! *)
─ Aff, que té-di-o!!!
Calma lá...
Consegui dormir. No outro dia, decidimos tirar fotos, e comprar brinquedos.
Depois de derrubar a câmera mais de dez vezes por causa da agressividade do Tom,
tiramos umas onze fotos... E compramos um ossinho... o a-mor do Tomzinho...
Bom, pra ir mais rápido vamos avançar na história. Dia tal, tal, tal, que eu não me
lembro, só lembro que foi nas férias de dezembro. Meu irmão, o Antônio Pedro, e eu
estávamos sozinhos em casa. E botando fé no Tom, descemos para o parquinho do
prédio e deixamos a porta da cozinha aberta!
─ Oque aconteceu!?” Ehh... aquele MC Tom Safadão, subiu na mesa e comeu um
pote de manteiga, man-tei-ga, tá vendo como eu sou esperto? Soletrei manteiga
certinho. Bom, o bichano quase morreu. Porque leite faz muito mal para os cachorros...
O coitado vomitão. Tomou três injeções... Teve de ficar vomitando por três meses...
Esse Tom continua até hoje safado...
Come pão, macarrão, acelga, alface, sofá, pedra, folha e tudo mais. Mas o Tom é
bem louco e mesmo assim eu o amo...
Além do mais, agora ele não tem mais dois meses e não é mais fraquinho e
indefeso.

─ Ehh, gostei, e ele tá bem?
Tá... tá sim... e ele é um fofo, o monstro das meias e destruidor de lares mais
amado do mundo. E sou feliz por isso.
─ Mas... fala sério... agora que você nos entreteve, vai deixar a gente no vácuo?!
Agora queremos saber mais do Tom!
Ok, ok, ok, eu continuo. Vamos voltar atrás na história... O Tom safado bem
louco fez bagunça. Foi muito ruim, ele abriu o mardito armário e pegou um suco de
caixinha... Não vão pensar babaquice achando que ele pegou o suquinho pra ficar de
boa no sofá, tomando... Ele fez um furo na lateral esquerda, direita... bahhhhhhh!
Tanto faz! Ele fez simplesmente um furo na caixinha e tomou o Sukita quase inteiro.
Claro que eu joguei o suco no lixo... e tive de limpar os dois vômitos que ele fez. Argh!
Dói a garganta só de lembrar e me faz bleééérg! Aff... Bom, voltando, tive de dar
vermífugo para ele e ele passou muito mal. Coitado. Bom, ele dormiu por duas horas
enquanto eu estava fazendo convites para o meu aniversário.
Cansei de tanta perda de tempo, dei um chilique e uns tabefe nele... Ele chorou...
ele era tão fofo ... BURG! Mas ele solta pumzinho quando dorme... Pelo menos não foi
como a última vez, que ele dormiu comendo minha orelha... Quer dizer, não sei se ele
dormiu ou se ele desmaiou, porque ele tinha acabado de cair da cama (não sei por que
vou avisar isto agora, mas o nome completo do Tom é: ”Tom Neguinho Monstro Das
Meias Fofuro Peludo Bolinha De Pelos Pretinho!”, mas eu nem ligo).

Desculpem−me por mudar tanto de assunto, mas eu sempre lembro com clareza
coisas que o meu pequenininho lindo fez...
Aí me da vontade de contar... Bom... eu... eu... passei muito tempo com ele, tanto
tempo que eu não consigo contar tudo… Eu gosto muito dele… Além do mais, ele mudou
minha vida… e apesar de tudo... eu amo ele... e no meu coração, ele sempre será o meu
lindo, fraquinho, e indefeso... Eu o amo. Mas antes de eu ir embora, queria lhes dar
tchau... amigos... leitores... espectadores e tudo o mais... Mas acho que devo lhes
contar alguma coisa antes de ir embora...
...
...
...
Lembrei! Ahh... agora faz sentido... O Tom... Há um tempo atrás, o Tom pegou no
armarinho uma caixa de cervejas e uma garrafa de álcool e tomou... O resultado foi:
ele ficou be-ba-di-nho, capotou a noite inteira... O que que ele tem na cabeça pra
fazer isso!? Minhoca, batata frita! ... Bom, eu não ligo, eu me despeço, porque eu gosto
muito de escrever e se eu pudesse ficava aqui até amanhã LITERALMENTE! Bom, mas
de qualquer jeito, neste momento só quero dizer... tchau. E que a força esteja com
vocês!
Ministério do Francisco adverte: demorei horas a fazer esta crônica, então
tomara que tenham gostado.

A dieta
Gabriel Escarizza Crivellari

No dia 15 de dezembro de 1997, um homem chamado Joaquim estava acima do
peso. Naquele dia, ele pensou: “Acho que vou começar a dieta”, e então no dia 20 de
dezembro foi começar a dieta e falou:
─ Agora vou começar a dieta!...Ummm, mas daqui a pouco é Natal.

Um tempo depois...
─ Vou começar a dieta!... Ummm, daqui a pouco é meu aniversário.
Algumas semanas depois...
─ Agora sim vou começar a dieta!... Ummm, daqui a pouco é Páscoa.
Quatro semanas depois...
─ Agora eu vou começar a dieta!...Ummm, daqui a pouco é Dia do Índio.
Finalmente, no dia 17 de Abril de 1998, ele fala com certeza:
─ Vou começar a dieta sem hesitar.
Então, ele começa a dieta, come bem no primeiro dia. No segundo dia, vem a
promoção do Mc Donalds, “compra vinte, paga dois”.

A prova
Gabriel Piazzi

O menino acorda, a mãe diz:
— Vai se trocar!!!
— Está bom, mais cinco minutos.
— Acorda agora.

— Estou levantando.
— Vai escovar os dentes.
— Já escovei.
— Vai tomar café.
— Já tomei.
— Vai pra escola já!
— Não!!! Hoje tem prova.
— Se você não for para a escola, você vai ficar uma semana sem PS4.
— Não!!! Tá bom, eu vou para a escola.

A espera sem fim
Giuliana Krutman

Em um belo dia de sol, uma garota estava indo à escola com seus amigos. Quando
ela chegou à escola, a coitada estava tão esperançosa... até que sua professora disse:
─ Classe, quem tem uma ideia para o projeto deste semestre?
Helena levantou a mão, mas alguns saíram falando:
─ Eu, professora! Nós poderíamos fazer um filme!
Muitas pessoas já haviam falado, menos a garota que esperava a sua vez:
─ Eu acho que poderíamos fazer uma maquete.
Passou muito tempo e nada, até que enfim a professora disse:
─ Helena, pode falar.
─ Então pro...
─ Professora, nós podemos fazer um teatro para os pais!
A menina se desanimou:
─ Você não prestou atenção, como todos aqui, sua colega está tentando falar há
muito tempo!
Ficou um silêncio na sala e então a professora disse:
─ Pode falar, Helena, ninguém mais vai te interromper.
─ Então, eu acho que...
Triiiiim! O sinal havia tocado e todos foram embora, e a garota disse:
─ Por favor, professora...
─ Desculpe-me, Helena.

─ Mas, professora, isso não é justo comigo, só porque bateu o sinal, não quer
dizer que eu não possa mais falar!
─ Infelizmente, quer dizer, sim. Você não pode falar mais, pois você tem que ir
para a sua casa.
─ Mas professo...
─ Até amanhã, Helena.

O carro
João Viégas Lemes

Eu estava no carro, indo para a casa do meu avô a 157 quilômetros da cidade de
São Paulo. Meu pai estava dirigindo e olhando no celular quando de repente, ele passou
por cima de um buraco e furou o pneu.
Havia uma fazenda a uns duzentos metros, corremos até lá para pedir ajuda,
mas ela estava abandonada, então vimos uma cabra quase morrendo, demos toda a
nossa água e ela melhorou. Estava a uns oitenta quilômetros da casa do meu avô, nós
estávamos sozinhos e sem água.

Pensamos no que faríamos, eu dei a ideia de empurrarmos e todos aceitaram,
então começamos.
Era sexta-feira, feriado e tínhamos de voltar no domingo, ou seja, a gente tinha
dois dias até lá.

Sábado
Passamos horas e horas empurrando o carro, sentei na cabra e eles que
continuassem empurrando. Eu sei que era meu pai, minha mãe e meu irmão contra um
veículo, mas não fiquei com nenhuma culpa quando olhei no celular e vi que estavam 37
graus.
Encontramos um posto, trocamos o pneu, enchemos o tanque e finalmente
chegamos, mas já era domingo, nem estacionamos. Na volta, eu pensei: “Eu sempre
peço para ele me dar o celular, se ele tivesse dado, nada disso teria acontecido.”
No fim, a única coisa que eu gostei dessa viagem é que eu nunca mais vou
precisar comprar leite, porque agora eu tenho uma cabra que batizei de Kevin Zozo.

O cachorro
Jonathan Nascimento

Numa sexta-feira, eu e minha família de quatro pessoas, mais meus dois avós,
fomos à praia.
Como minha mãe sabia que a viagem demorava muito por causa do trânsito, levou
lanchinhos.

Quando entramos no carro, deitei no colo da minha irmã e dormi no meio do
caminho, e demorou muito, pois o trânsito estava intenso.
Quando chegamos à praia, minha mãe me chamou e quando acordei vomitei no
colo da minha irmã, ela ficou toda melecada e eu fiquei “zoando”, ela ficou muito brava
e falou:
— Vomitou legal, hein?!
Entramos na casa onde ficaríamos hospedados, nos trocamos e fomos para a
praia.
Lá na praia, brincamos, tomamos sorvete, brincamos de novo e fomos para casa.
No caminho, passamos numa loja e compramos um monte de chocolate.
No dia seguinte, fomos para a praia e repetimos tudo.
No outro dia, fomos embora e o trânsito estava tão terrível que um cachorro
seguiu o nosso carro até o meio do caminho. Fiquei preocupado, pois como o cachorro
voltaria? Até pensei em adotá-lo, mas imagine se o cachorro também ficasse enjoado
dentro do carro com todo aquele trânsito.

A rocha
Jorge Omotunde Miranda Brandão

Um dia, três amigos estavam brincando de caçar lagartos, pulando em moitas no
Rep. Lago. Quando o terceiro foi pular, caiu de peito em uma rocha e começou a
chorar. Um monitor que estava indo almoçar ouviu o choro e foi correndo para
socorrer o garoto que ainda estava chorando e o levou à enfermaria. Depois de ter

ficado um pouco mais de uma hora e meia na enfermaria, voltou para brincar. Então,
um dos amigos pergunta:
— Está tudo bem?
Então, o menino que se machucou responde:
— Sim, sabe, nem ralou.
Então, eles pararam de brincar de caçar lagartos para brincar de esconde–
esconde ou pega-pega. Quando o monitor os viu, ficou feliz e pensou: “Tomara que eles
não se machuquem de novo...”.

Algum tempo no quarto
Lara D’albuquerque Saponi

Em um belo dia de sol, no acampamento, nós íamos à piscina. Estávamos prontas
para sair, quando Luisa falou:
─ Me espera? Eu vou ao banheiro.
─ Claro ─ eu disse.

Depois que saímos do banheiro, tentamos abrir a porta, que estava trancada!!!
Primeiro pensamos: “Isso não é tão ruim, mas os adultos nem prestam atenção
na gente”, não se passaram nem cinco minutos e eu disse:
─ Essa atividade que os outros estão fazendo demora mais ou menos quarenta
minutos e aqui não tem nada para fazer.
Logo, Luisa surtou:
─ Socorro, socorro, estamos presas e perdendo a piscina!!!
─ Nós podemos pular nas camas ─ eu disse para acalmá-la, ela aceitou.
Quando já faltavam uns cinco, dez minutos para todos voltarem e entrarem no
quarto, passaram pelo jardim Nicole e Estela, nós olhamos pela janela e já que
estavámos lá fazia um tempão, gritamos loucamente:
─ Falem para alguém soltar a gente!!!
Elas disseram:
─ Daqui a pouco elas iam abrir o chalé.
E assim foi, a gente saiu e infelizmente não fomos para piscina, e sim
almoçamos.

Ferimento grave
Lúcia de Araujo

Numa manhã de sol, quando eu tinha apenas quatro anos, estava saindo da
piscina para pegar um brinquedo que estava perto da minha toalha. De repente, me
lembro que deixei-o lá no meu apartamento, então resolvi ir pegá-lo.
Eu estava toda molhada, acho que dei um ou dois escorregões, estava sem
chinelo. Andei e andei até chegar ao elevador, quando abri a porta, o fiz tão rápido que
sem querer finquei meu dedo debaixo da porta do elevador.
Dei um grito tão forte e tão agudo que deu para ouvir do meu andar, que por
sinal era o quarto, logo, o porteiro, que devia ter ouvido de perto, coitado, veio logo me
socorrer.
Por um milagre conseguimos tirar meu dedo dali, e no lugar do acidente ficou
uma poça de sangue.
Meu pai fez uma atadura no meu pobre dedão sem unha, quando fui para a
escola, por azar tinha aula de Educação Física, achei que meu pé já estava melhor e fui
fazer o pega-pega.
Quando estava correndo, eu caí e alguém sem querer pisou no meu pé com o
dedo machucado, ele começou a sangrar outra vez e também começou a doer muito, eu
não havia contado para ninguém sobre o meu machucado, então ninguém sabia sobre
ele.

Fui levada rapidamente para a enfermaria, eles colocaram uma nova atadura em
meu pé, tive de ficar sem o sapato no meu pé esquerdo e usar uma muleta. Depois de
dois meses, meu machucado sarou e pude fazer aula de Educação Física.
Minha opinião sobre essa “aventura” muito doída é que se machucar muito
gravemente é muito ruim (isso todo mundo já sabe), mas é porque você fica sem fazer
muitas coisas, como por exemplo, aula de Educação Física.

A ideia de jerico
Luis dos Santos Guimarães Vianna

Lá estava eu, na Estação Catavento com meu pai. Minha mãe e meu irmão
estavam em outro lugar. Eu estava como sempre fazendo babaquice, subindo em um
trem da exposição e pulando, até que eu tive uma ideia: fui lá em um dos trens e meu
pai falou:
— Ô, filho! Quer que eu fique deste lado?
Eu disse:
— Não, se eu cair, eu caio do outro lado.
Então fui, dei dois passos e caí na hora. Na hora em que eu caí, minha cabeça
abriu e eu não conseguia chamar meu pai. Um monte de gente chegou em volta de mim
e me levaram até meu pai, ele ligou para minha mãe e a gente foi direto para o
hospital.
Eu acordei em casa e levantei da cama com dificuldade, perguntei para minha
mãe o que tinha acontecido e ela disse que eu tinha dormido por 10 horas. Dali em
diante, eu nunca mais fiz burrada.

Só no videogame
Maíra Kilsztajn Eira Velha

Um dia acordo e vou correndo para ver televisão, chego da escola e vou para o
computador e o resto do tempo fico no iPad ou no celular, não gosto de ser viciada,
porque me prejudica de várias formas. Minha mãe fica me dizendo o tempo todo:
— Filha, desliga o celular e vai fazer a lição!
— Pare com a TV e venha comer!

— Marina, vou jogar esse celular fora se não for dormir agora!
E normalmente eu respondo coisas tipo assim:
— Calma, só mais dez minutos!
— Não vou, o filme ainda não acabou!
— Já estou indo! Me dê alguns minutos que eu chego aí!
Depois consigo distrair minha mãe para jogar mais um pouco.

Ninguém merece
Manuela Rosa Bassarani

Eu faço aniversário nas férias, então fiz uma festa e convidei um monte de
gente, minha mãe me obrigou a convidar três amigas da minha irmãzinha, então, né... eu
convidei.
Meus pais encomendaram um monte de coisas: bolo, doces, monitores, DJ,
cozinheira, balões, e uma banda para tocar no final a minha música favorita.

Tudo começou quando eu descobri que os meus bisavós vinham, então minha
melhor amiga me ligou dizendo que ela não poderia vir porque a tia dela tinha morrido,
meus pais receberam um telefonema e começaram a fazer umas caras estranhas, aí eu
perguntei o que tinha acontecido e eles me falaram que nada poderia ser entregue. Aí
eu perguntei o porquê e eles disseram que tinha havido uma manifestação e não
poderiam entregar.
Quando a festa começou, as únicas pessoas que vieram foram as amigas da
minha irmã e os meus bisavós, não que eu não goste deles... Pois é, ninguém merece. Só
vieram eles.

Carro, avião ou barco
Maria Luiza Grecco Pupo

Bom, em primeiro lugar, estou aqui para falar de viagens! Eu sei que é uma coisa
diferente, também é uma coisa muito feita no século 21! Mas não fiquem achando que
eu estou aqui para só falar do século 21! Pois vou falar que os outros séculos eram bem
mais fáceis na hora das viagens.
Vejam só, antigamente eram mais usados os barcos! Isso era mais fácil, porque
era só você pegar um barco e problema resolvido!
Hoje em dia, se você é de São Paulo e quer ir à Bahia, você tem que pensar bem
se você prefere ir de carro e demorar mais ou de avião e pagar mais caro!!
Enfim, hoje em dia na vida é bem mais difícil fazer escolhas, tudo é mais caro.

A barata
Marina Saito Forti

Num dia bem cedinho, eu acordei para ir em Camboriú, eu levantei da cama
quase sem força, quase caindo no chão, fui tomar café da manhã, depois de comer e
beber e toda a minha família ter se arrumado, fomos para o carro e lá fomos nós. Duas

horas, mais ou menos, dentro do carro e eu, como quase sempre, durmo e o tempo
passa rapidinho.
Chegamos lá, a pousada chamava Arco-íris, desci do carro e dei de cara com uma
barata. Como eu morro de medo de barata, fiquei um pouco agoniada, falei com minha
mãe e ela falou que a barata não ia fazer nada, mas ela também tem medo, não tanto
como eu.
Entramos no “quarto”, achei bem legal o lugar, mas logo depois vi uma barata no
saco de comida, fiquei olhando, dei um gritinho e meu irmão e minha mãe perguntaram
o que tinha acontecido, aí eu apontei para o saco de comida e eles viram a grande,
feiosa e nojenta barata no saco de comida. Minha mãe deu um pulo e saiu de perto,
meu pai estava conversando com o moço que trabalhava na pousada. Logo depois, vi
outra barata, e outra; abracei a minha mãe e fiquei grudada nela, nós três fomos falar
com o meu pai e ele se assustou. E o cara que trabalhava lá também se assustou, eu
estava morrendo, morrendo, morrendo de medo, eu mostrei a barata para eles, ainda
grudada na minha mãe.
Depois disso, eu, minha mãe, meu irmão e meu pai não queríamos dormir e nem
ficar lá.
Estávamos contando para o cara que havia uma barata e a gente não iria dormir
lá e queria o dinheiro de volta. Uma mulher que estava em outro “quarto” veio falar que
tinha duas mariposas gigantes onde seus dois filhos estavam dormindo.

O homem teve a ideia de ir para a outra pousada, mas chegando lá não gostamos
do lugar. Então minha mãe procurou no celular se tinha algum outro lugar para
ficarmos. Ela conseguiu achar, ligou lá e eles falaram que tinha lugar. Então saímos
daquela casa de baratas e fomos para outra pousada.
Chegamos lá, era bem mais legal e tinha jogos, tinha piscina e na outra não tinha
nada disso. Eu achei bem melhor a gente ter ido para essa pousada e o quarto era bem
mais legal, o café da manhã era delicioso, porque tinha várias comidas super gostosas.
Eu recomendaria não ir em uma pousada cheia de baratas, porque não deve ser
tão confortável dormir ou viver com várias baratas nojentas, gosmentas e muito
feias!!!

A trilha do tédio
Marina Villavicencio

─ Oso, oso é a Trilha do Barroso! Oso, oso o Gilson é medroso!
Todos cantando suas típicas músicas de sua trilha favorita e eu aqui morrendo
de nojo, mas ao mesmo tempo feliz, porque não vou para esta trilha nojenta. Vou para
a trilha do mel com a minha amiga Lara:

─ Oso, oso é a trilha do melzoso! ─ isso sim é uma música boa.
Eu e a Lara estávamos torcendo para poder comer o mel, mas quando
chegamos...:
─ Vamos começar, essa é a trilha do mel, bem-vindos! Esta é uma colmeia,
cuidado, as abelhas que moram aqui prendem no cabelo.
Enquanto eu e a Lara nos divertimos muito tentando tampar nossos cabelos com
nossas mãos, as outras pessoas estavam super curiosas para saber do que é feita uma
colmeia.
─ Esta linda colmeia é feita de “blá, blá, blá”.
Eu e a Lara estávamos com tanto tédio e medo das abelhas da colmeia do nosso
lado que quase choramos, eu estava quase caindo no sono de tanto tédio, e quando
chegamos, quase que eu e a Lara beijamos o chão do Rep. Lago.
─ Eu nunca mais vou nessa coisa chata!
─ Eu também não!
Da próxima vez que alguém perguntar se quero ir para a trilha do mel, não direi
nada, sairei correndo.

Maldito celular
Mateus Ventura Santoro

Eu estava usando o celular até que... falha na conexão.
— Droga! — e, depois de uns 5 minutos, a internet volta.
Eu continuo jogando, até que... bateria fraca. Eu ignorei.

Bateria criticamente fraca!!!!

— Mãe, cadê o carregador?
— Tá no armário, filho.
Eu coloquei o carregador na tomada, e... O celular travou.
— #@*#@!!
— Filho, chega de usar o celular!!
— Mas mãe...
— Nada de mas!!
— Droga!!!
PS: Sempre que o celular trava, isso acontece comigo.

A viagem
Max Iaki Ballard

Você sabia que eu já viajei para o Beach Park? Um lugar irado!!!!!!!! Eu fui lá para
encontrar meu pai, e isso merece um YEEEEEAAAAAAAA!!!!!!

Por que um yea? Porque meus pais são separados e isso é triste, merece um
buá!!!! E o meu pai mora nos Estados Unidos! Então você fala:
─ Ah, mas como você vai ver seu pai no Beach Park, se ele fica no Brasil?
Simples, meu pai também estava vindo para o Beach Park. Ah, mais uma coisa: eu
estava com dois primos, o Pedro e a Ana Carina. A gente conversa, faz vídeos
engraçados, e com o Pedro eu converso sobre videogames, a gente brinca e ele é o
mestre de todos os videogames, eu gosto muito dos meus primos... Bom, chega de
enrolação, corta para a parte do avião.
Bom, quando a gente estava no avião, já peguei os fones, joguei no DS e depois
vi um filme. Uma hora, olhei pela janela, parecia que eu estava no espaço, não sei se
vocês sabem, mas no espaço o tempo passa mais rápido e quando parei de delirar, a
gente já estava pousando.
Então, a gente ficou procurando as placas com nossos nomes, quando achamos,
fomos para o hotel e ficamos numa fila para alguma coisa. O hotel tinha parceria com o
Beach Park, fomos para o quarto e ficamos vendo TV.
Quando bateram na porta, toc toc, pensei que era meu pai, já fiquei preparado
para dar um abraço. Então, abriram a porta, mas era o cara dando as malas.
Depois de um tempo, bateram na porta de novo, toc, agora só podia ser meu pai.
Mas vocês só vão descobrir no próximo episódio.... brinks!!! Mas sim, era meu pai! Eu
pulei e dei um abração nele e a outra parte fica para outra história.

Bloqueio de escritor
Milena Rizzo Madeira Dezem

Existe bloqueio de escritor, de desenhista, de quadrinista, de ator, de
roteirista...
Um dia, a professora disse: ‘’Agora, vamos fazer uma crônica’’, e eu fiquei
olhando para o papel, ele ficou olhando para mim... O tempo ia passando e eu estava
parada sem saber o que escrever, faltava inspiração.
É a criatividade, faltava isso. Uma coisa difícil de se ter. É assim, quando você
quer, ela não vem e quando você não quer, vem um monte, mas nessa hora em que eu
estava escrevendo a minha crônica, não veio nenhuma ideia.
Fiquei quase uma semana inteira pensando nesse texto, e refleti comigo mesma:
‘’Por que não escrever sobre uma coisa que aconteceu comigo e com outras pessoas?’’,
só que não sabia como escrever, então eu fiquei pensando, pensando, até que eu tive a
brilhante ideia (modéstia à parte) de fazer um texto sobre esse meu “problema”.

Quando ela chegou
Natália Moreira Martins

Em março de 2015, eu e minha mãe estávamos na feira do Pacaembu, quando
uma moça apareceu com uma cadela e claro, eu e minha mãe fomos mexer, e a minha
mãe começou um diálogo com a moça e, por acaso, o diálogo era sobre cachorros, e
nisso, a moça falou:
— Eu acabei de adotar essa cadela, vão lá adotar uma.
Eu e meu pai queríamos um filhote, mas a minha mãe viu uma cadelinha que
ficava com uma cara de coitada, então a minha mãe disse:
— Não, não, não, é aquela! Ela tá olhando para mim com uma cara de coitada!!
Eu e o meu pai ficamos com uma dúvida infernal!!! Mas já que a cadela era linda e
maravilhosa, a adotamos.
No começo de tudo, ela não andava, coitada. Bom, ela andava só na favela, mas
em casa, não!!! Que folgada!!!
O nome da cadela é ’’Fifi Filó Moreira Martins da Silva’’, mas antes ela chamava
“Duda”. MAS VAMOS COMBINAR!!! Nome de gente para cachorro não dá!!!!!!!! Por isso,
colocamos um nome composto na cadela.
Hoje em dia, ela come tudo, tudinho!!!!! O que vê pela frente ela come, ela come
todo sofá, lençol, casaco, meia, lápis, caneta, estojo, cabo de computador, “comida de
humano’’, tênis, a orelha do cachorro hóspede, biscuit, a massa de modelar, o pedal da
bicicleta ergométrica, óculos. Chinelo, então, ela já comeu uns quinze... e ela já comeu
muito mais!!!!!!!!
Quando ela apareceu na minha vida, tudo mudou .E mudou para melhor!!!

A minha primeira vez no Rep. Lago
Pedro Gama Passos

Minha primeira vez indo viajar para o Rep. Lago, eu estava com um pouco de
medo e receio.
Entrei no ônibus e sentei.
Depois de três horas de viagem, cheguei, desci do ônibus, tirei uma foto, peguei
a mala, fui para o chalé, arrumei a cama e logo em seguida fui almoçar. Uma comida
deliciosa. Depois, lá no refeitório mesmo, um monitor falou como era o dia lá no Rep.
Lago.
Fomos para o chalé, nos arrumamos e fomos brincar. Brincamos muito, fomos
lanchar e logo em seguida começou o horário de escolha.
Depois, fomos para o chalé, nos arrumamos e fomos para a noite da pizza. Foi
muito legal. Então, fomos para o chalé, tomamos banho e fomos dormir.
No dia seguinte fomos tomar café da manhã, brincamos e depois arrumamos as
malas. Almoçamos e fomos para a trilha do barroso. Foi muito legal, mas a lama era
muito gelada, fiquei com vontade que tivesse um aquecedor.
Fomos para o chalé, tomamos banho e fomos embora.
No final pensei: “Não quero ir embora, me deixa ficar! Por favor!!!!”

O menino mal-humorado
Rafael Muller

Hoje eu joguei videogame e passou da hora de jogo que meus pais me deixam
jogar... Quando minha irmã mais velha Bia foi desligar, eu não gostei, fiquei com raiva e
joguei os controles no chão, mas ela pegou e guardou no armário.
Depois, eu chamei a minha avó para jantar em casa. Quando acabamos, ela foi
ver jornal. Eu não gostei muito e perguntei se eu podia tirar, ela disse que sim. Quando
eu fui tirar, a Bia já começou a falar que eu joguei muito e blá blá blá. Nem prestei
atenção e tirei, como se nada tivesse acontecido. Depois de ver um pouquinho de TV,
desliguei, minha avó foi embora e eu fui dormir.

A festa de João
Rodrigo Pedral Marques

Ricardo, Daniel, Roberto, Antonio, João e Cecílio estavam em uma festa.
Cecílio estava cansado de tanto brincar, quis jogar um pouco de videogame, mas
claro que o estraga-prazeres do Ricardo tinha que desligar o aparelho, puxando o fio
da tomada, para que Cecílio jogasse futebol com ele.
Além disso, Cecílio estava quietinho, em paz, só aquele estraga prazeres para
fazer isso. Dica de amigo: nunca desligue um equipamento puxando o fio da tomada, ele
pode entrar em chamas.
Cecílio teve que chamar um adulto para dar uma bronca em Ricardo e tentar
consertar o videogame que estava queimado.

Como lembrancinha da festa, Ricardo levou um bilhete para casa dizendo que
tinha que comprar um novo videogame para seu amigo, além do presente que ele nem
sequer tinha levado.

Pare, espere, não siga
Sofia Glasberg Haim

Voltando a pé de uma reunião de trabalho, resolvo passar na padaria para
comprar bolinhos para minha mulher e roscas para meus filhos, como pedido de
desculpas pelo atraso do encontro com os colegas da firma.
Como o farol de pedestres está vermelho, paro diante da faixa e espero. Pouco
tempo depois, aparece uma garota de maria-chiquinha, vestido cor de abóbora e nariz
vermelho como o farol. Ela está junto com o pai, e começa a choramingar que quer a
boneca num-sei-o-quê, a Barbie blá-blá-blá, e, por uma razão talvez óbvia, fico mais
ansioso para sair dali. Olho, e o farol ainda está vermelho.
Um senhor velho, de maleta velha, terno velho e cabelos grisalhos para ao meu
lado. Ele é gordo e de aspecto rechonchudo. Sua roupa tem cheiro de naftalina. Os
carros não estão com cara de quem vai parar.
Um grupo de adolescentes de cinco integrantes passa fazendo barulho. As
mechas dos cabelos das garotas são multicoloridas. Eles param bruscamente ao
perceber que o farol de pedestres ainda está vermelho.
Uma mulher e um homem, talvez um casal, com trajes de gala, ela de salto, ele
de terno, param e começam a esperar impacientes pelo farol. No cabelo da mulher há
tanto laquê que facilmente se imobilizava um lutador profissional de boxe. Olho
novamente o farol e ele continua vermelho.
Após algum tempo, depois dos dois lados terem juntado uma coleção numerosa e
exótica de pessoas (um indiano, uma hippie, duas adolescentes de roupas rasgadas e

uma penca de homens e mulheres em roupas formais, terno e gravata, vestido e salto),
o farol de pedestres abriu.
Atravesso a rua e passo na padaria. Ando mais um pouco e me deparo com outro
farol. Está vermelho. Suspiro e me preparo para outra rodada.

O incêndio falso
Sue Elizabeth

Um dia, nos Estados Unidos, no Parque Universal curtindo as montanhas russas
e tomando um sorvetinho, eu disse:
— Gente!! Já está noite, o parque vai fechar!! Vamos para a loja revelar as
fotos, senão o parque fecha e a gente vai ter que ir de novo nas mesmas montanhas
russas com as mesmas caras!

—Vamos! — disse meu pai apressado.
Entramos dentro da loja eu, meu irmão (Thomaz), a minha irmã (Giuliana), a
minha mãe e o meu pai. Já que o meu irmão é um sapeca, foi lá e falou:
— O que é esse botão grande vermelho?! — querendo apertá-lo.
Eu o avisei:
— Não, não e não, não aperte isso! — cochichei.
— Vou apertar em 3, 2... 1 — ele falou com um tom de clareza, mas bem
baixinho.
Começou a apitar um barulho daqueles infernais, e bem logo em seguida...
Vieram cinco guardas fortes e três bombeiros, meu irmão começou a ficar
assustado, mas o bom é que as fotos já estavam reveladas, então levamos as fotos de
graça!!!
P.S: Eu achei que a parte de levar as coisas de graça foi demais! A respeito da
parte que meu irmão apertou o alarme de incêndio, foi bem engraçada, mas eu acho
(lógico) que tinha uma câmera que o gravou fazendo isso, mas no final, ficou todo
mundo bem e eu acho que isso não vai se repetir... mas se se repetir, vou ficar bem
brava com o Thomaz!!!
Isso resume que: você, leitor, não faça isso, tá?!!!

A confusão de linguajar
Theo Kovac Haim

Eu, assim como minha família, amo viajar, então fomos esquiar em “Pragelato”,
na Itália. A escolinha que ficávamos era muito chata, tanto que tivemos de fazer uma
apresentação chata e que me deixou com muita vergonha.
Em um dia da viagem, eu acordei e pensei: “Puts, outro dia chato”. Fiz tudo que
era para fazer, fui à escolinha e... tam tam tam, conheci o Jonnathan, o cara mais legal

de “Pragelato” inteiro, mas como tudo na vida tem um lado ruim, ele tinha um irmão
chato que me perguntou:
— How old are you?
Claro que eu não sabia que era “quantos anos você tem”, aí, eu, ingênuo, disse:
— Fine, why? (o que significa “bem, por quê?”)
Aí, o fofo do Jonnathan me falou:
— Cuantos años tu tienes?
Que eu acho que é meio obvio de saber, mas significa “quantos anos você tem?”.
Eu me toquei que tinha falado asneira e sussurrei para ele:
— Eg Eg Eight. Puts, como que fala oito em espanhol? Como que fala oito em
espanhol?
Esqueci de dizer no começo que ele era trilíngue, ele com 3 anos era trilíngue:
falava espanhol, inglês e hebraico. Hebraico! Eu, que, com sete anos, não sabia falar
esta língua e ele, com três anos, já sabia.
Depois disso, e de acertar todas as confusões de linguajar, nós só brincávamos
juntos, brincávamos, até meus pais chegarem ou eu ir esquiar.
Aí, três años depois, eu fui para a Disney.
Fui para um brinquedo muito legal.
Depois de uma hora, eu cheguei ao começo da fila e pensei: “Ah, finalmente eu
irei ao brinquedo”, aí a moça me disse um monte de coisa, que entendi finalmente.

Fiquei conversando com ela por uns cinco minutos e depois fui ao brinquedo, amei o
brinquedo. E a propósito, uma das perguntas que ela me fez foi essa:
— Você gostou do brinquedo?
Claro que foi em inglês, né?

O vulto
Theo Neuenschwander Volz

Era o meu aniversário e a gente estava indo para o nosso sítio numa van com 12
crianças. Depois de uma hora de van, chegamos lá e pulamos na piscina, quando... Um
vulto correu pelas plantas.
— Você viu isso?
— O quê?
— Nada, não, acho que foi só uma ilusão.
A gente não viu nada, então, depois de brincar na piscina, fomos andar a cavalo,
eu fui ao mais manso que chamava Faísca. A turma passou numa fazenda de cana, milho
e mandioca. Quando chegamos ao laranjal, o terreno não era nosso, eu fiquei com um
pouco de medo. Depois, próximo ao laranjal, paramos para um lanche.
Foi bem quando vimos uma coisa correndo no mato.
— Agora você viu?
— O quê? O quê?
— Algum bicho grande!
— Cobra, macaco ou seriema.
Eu escutei um som... de um “CÃO!” A gente correu, correu, correu e um cão
estava correndo atrás da gente.
— Corre, corre, corre! ─disse José.
Eu falei enquanto estava correndo:
— Não corre, o cachorro acha que você quer brincar.

O José não parou, mas bem quando ele tropicou, o cachorro mordeu o saco de
laranja.
O cão pulou em mim eu estava morrendo de medo, mas ele começou a me lamber
e a brincar comigo.
Ele só queria brincar comigo o tempo inteiro.
QUE SUSTO.

Sempre último
Thomas Csillag Finger

Nas férias de julho, íamos para Jukehy, com três horas de bumbum achatado no
banco de trás do carro, já é um saco não ir na frente e ainda ter que ficar com o
bumbum achatado. Quando estava indo para Jukehy, eu só perguntava:
― Já chegamos? Falta muito? Me dá um salgadinho?
E minha mãe só respondia:
― Não, não e não.
Até uma hora em que a minha mãe falou:
― Algum de vocês quer Fanta uva, ou de laranja e algumas batatas fritas?
E obviamente eu disse:
― Sim, muitas batatas fritas para mim e nada para o José Klenton e nada para a
Lia, tudo para mim, porque eu sou o mais novo e existe uma moral nisso: respeite os
mais novos, ouviram só?
E a irmã mais velha disse:
― Nada disso, Oswaldo, só porque você é o mais novo não significa que você fica
com tudo, cada um ficará com um pouco de cada coisa. E chega! Porque senão
ficaremos gordos, ouviu? Eu que tenho razão!
E a briga continua...
É um saco você sempre ser o mais novo, sempre implicam com você, não deixam
você usar o videogame primeiro, sempre é o último no banho, quase nunca deixam você
andar lá fora sozinho e não dá pra brincar no parquinho, porque só tenho 9 anos e

principalmente se eu já tiver tomado banho. Por que o mais novo é sempre o último
sendo que eu já nasci por último? Para compensar eu devia ser sempre o primeiro em
tudo.

A viagem para o meu sítio
Tomás Nunes Piatetzky

Quando eu fiquei sabendo que eu ia para o meu sítio com minha família na
Páscoa, eu fiquei muito feliz e depois fiquei sabendo que meu amigo Felizberto
também ia. Imagina uma pessoa que tem um sítio e fica quase um ano sem ir.

No dia da viagem, fomos buscar o Felizberto e entramos na estrada. Depois de
umas duas horas, chegamos na cidade onde ficava o sítio, pegamos uma estradinha e
em vinte minutos chegamos.
Felizberto ficou muito animado.
―Até que não demorou.
Para começar legal a viagem, fomos logo jogar bola, e só deu tempo de fazer
isso no dia.
No dia seguinte, começamos passando protetor solar e repelente, eu e
Felizberto não queríamos passar. Então, nós, minhas primas e a Gabi (minha irmã)
fomos andar a cavalo. Havia dois, então, revezamos. Paramos e fomos a um balanço em
uma mangueira no meio do pasto. Voltamos e pulamos na piscina, depois do almoço
fomos ao pomar enquanto o coelho escondia os ovos.
No pomar comemos caqui, carambola e nos pintamos com urucum.
Chegamos e fomos achar os ovos. Quando nós não queríamos mais comer,
novamente passamos protetor solar e repelente e fomos jogar bola. Caçamos os ovos e
já estava escuro.
Nós tínhamos aproveitado muito.
No último dia, fomos pegar cana de açúcar no pomar.
Então, fomos voltar para São Paulo, mas no meio do caminho o meu pé começou a
coçar e depois a inchar, tudo isso por uma picada... E eu ia a um acampamento na

quarta-feira e foi domingo o dia que começou a inchar. Eu quase não fui ao
acampamento, então deixe seus pais passarem repelente e tome cuidado ao andar
descalço na mata.

Para lá e para cá
Victor Pessoa

Um dia, eu e o meu pai estávamos na antiga muralha, mas depois de um tempo,
recebemos uma mensagem para sair dali e voltarmos para o hotel, então pegamos um
táxi.

Quando chegamos, minha mãe pediu para tirarmos fotos dos monumentos, então
fomos.
Então, nós voltamos para o hotel e ela nos pediu para comprar comida e roupas,
então “pernas pra que te quero”.
Quando chegamos ao shopping, ficamos indo para lá e para cá (por que lá em
Cuba não tem escada rolante e todas as lojas estão lotadas, L O - T A - D A S, só pra
deixar claro).
Quando FINALMENTE CHEGAMOS AO HOTEL, entramos no quarto e antes
que pudéssemos tocar na cama, ela perguntou:
— Vamos comprar o jantar?
E nós respondemos:
— Vai você, nós ficamos indo pra lá e pra cá por sua causa.

A viagem
Yuri van Steen Vidal

Uma família ia viajar e levou seu cachorro.
Depois de um tempo, apareceu o clássico:
― Falta muito?
― Eu acho que faltam duas horas.
― Duas horas, caramba!

Além de o filho ficar entediado, o filho viu um homem cortando várias árvores
de uma floresta.
O cachorro vomitou, eles tiveram que parar e limpar o carro.
Depois de um tempo, o filho perguntou de novo:
― Falta muito?
― Estamos chegando, aguenta aí. Aff...
― Eeeeeee! Estamos chegando.
Quando eles chegaram, o filho saiu correndo tão feliz, mas ele tropeçou e
quando se levantou continuou correndo pelo gramado, gritando:
― Eeeeeee! Chegamos!
E junto do garoto, o cachorro também saiu correndo. O menino e o cachorro
ficaram brincando de jogar bolinha até anoitecer, depois de anoitecer, o cachorro
ainda queria jogar bolinha.
Quando todos foram dormir, o garoto viu pela janela homens cortarem árvores,
o moleque pensou: “Espero que depois plantem as árvores de novo”.
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