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Família incrível 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escrita por Anne Yumi Okamoto Guaycuru e Souza, 

nascida no dia 25 de Junho do ano de 2010 em São 

Paulo, que deseja ser médica, cozinheira e engenheira! 
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Família incrível 
 

Olá amigo leitor. 

Antes que você comece a ler está incrível história, eu vou contar um pouco 

de cada personagem para você. Preparados? Então vamos lá! 

Anne Nohara: é a menina mais nova da família com 10 anos nasceu em 

Hawkins, como todos tem superpoderes o dela é o mais forte de todos ela tem a 

telecinesia e o poder de controlar todos os elementos de natureza, se estressa 

rápido não gosta de mi mi mi, seu propósito é salvar Hawkins do caçador de 

mentes, mora em uma casinha no meio da floresta, mas ela tem um grande 

trauma de lugares fechados pois quando ela está no laboratório de Hawkins ela 

ficava em lugares escuros e totalmente fechados. 

Duda Uzumaki: é a irmã mais velha, também nasceu em Hawkins tem 11 

anos, o superpoder dela é a invisibilidade, não se estressa rápido gosta de uma 

boa trollagem, seu propósito é salvar Hawkins do caçador de mentes, mora em 

uma casinha na floresta, tem um grande medo que é ser devorada pelo caçador 

de mentes e virar um devorado pois quer viver muito com sua família e amigos. 

Brunno Uchiha: é nosso primo, nasceu em Nova York, ele não tem 

superpoderes por isso seus pais o mimam, seu propósito é ajudar o caçador de 

mentes a devorar os outros porque ele é um devorado, mora em uma mansão 

em um condomínio chique, ele torce para que Anne e Duda não consigam 

derrotar o caçador de mentes pois se o cérebro morre o corpo também morre. 

Rock: é o animal da família ele é um porco, nasceu no sítio da vó de Anne, 

ele consegue falar a nossa língua e tem o melhor superpoder de todos consegue 

sentir o cheiro de sobras a quilômetros de distância, não gosta de Brunno pois o 

acha muito chato é porque Brunno maltrata Rock, seu propósito é proteger tudo 

e todos que ele ama, mora em uma casinha no meio da floresta com Anne e 

Duda, não tem medo de nada. 

Kenzo Lee: é o nosso primo tem 11 anos nasceu em Hawkins, tem o poder 

de se regenerar, é muito calmo gosta da paz, seu propósito é ajudar Anne e 

Duda contra o caçador de mentes, mora em uma casa em cima de uma 

montanha, tem um trauma muito porque viu seus pais serem mortos em sua 

frente e não pode fazer nada. 

Era uma linda noite até que... 
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- Duda me dá o meu sapato agora! - Disse Anne com uma voz furiosa. 

- Lá lá lá láááá eu não vou te dar. - Disse Duda com uma voz desafiadora. 

Anne furiosa não aguentou e usou seus poderes para encurralar Duda 

com uma parede de pedras em que só a Anne conseguia atravessar com isso 

Anne consegui pegar seu sapato, mas quando pensou que estava tudo 

resolvido... 

Chega o Brunno com muita raiva pois estávamos fazendo muito barulho 

ficou tão furioso que quase me estrangulou, mas Duda não deixou Rock acabou 

acordando com a briga sem entender nada falou: 

- O que está acontecendo aqui? 

- Nada do seu interesse seu lombinho!! - Disse o Brunno. 

Rock com muita raiva por ter sido chamado de lombinho deu um coice na 

barriga de Brunno. 

Depois disso Brunno quis matar Rock, mas Duda e eu conseguimos 

segurar Brunno, finalmente fomos dormir calmamente... 

 

NO DIA SEGUINTE... 

 

Já era dia e estávamos morrendo de fome como estávamos com 

preguiça de ir no mercado, tiramos pedra papel e tesoura para ver quem iria ir 

no mercado quem perdeu foi o Brunno então ele foi sozinho até o mercado. 

No caminho do mercado Brunno encontrou com Sasori que até parecia 

com uma pessoa boa, mas na verdade ele era o caçador de mentes, no caminho 

para casa Sasori gentilmente perguntou a Brunno se ele gostaria de ajuda para 

carregar as compras Brunno todo feliz aceitou a ajuda de Sasori. 

Mas na verdade era tudo uma armadilha pois Sasori iria levá-lo para outro 

lugar para dominar a mente de Brunno. Quando Brunno percebeu que estava 

sendo enganado já era tarde demais tentou fugir, mas não conseguiu, depois 

que Sasori dominou a mente de Brunno deixou ele seguir seu caminho… 

Quando Brunno chegou em casa, todos babando de fome pediram um 

pão, mas Brunno os ignorou completamente, todos raivosos gritaram: 

- Seu egoísta!!!!!!!!!! 

Ele continuou ignorando até que Anne perdeu a paciência e colocou 

Brunno no teto e pegou toda a comida para todos comerem, depois de dividir 
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a comida deu um pouco da comida para o Brunno pois ele também é gente. 

Depois ouvimos o barulho da campainha Rock foi perguntar quem era: 

- Quem é? - Disse Rock. 

Para sua surpresa era Kenzo: 

- E aê Rock como vai? 

- Kenzo quanto tempo! Espera aí, vou chamar a Anne e a Duda!!!! 

Depois de Rock ter chamado Duda e Anne: 

- Kenzo o que houve para você vir até aqui? - Disse Duda enquanto Anne 

abria a portão. 

- Eu acabei de saber que aqui na cidade tem um caçador de mentes!!!!! 

- Mas o que tem demais nisso? - Perguntou Anne. 

- Ele pode te possuir em mandar você para o lado maligno, geralmente 

ele não fala muito pois o Caçador não o ativou, os principais sintomas são: 

- Não falar quando fala são coisas grossas é a empatia some 

completamente. 

- Quando isso acontece você tem que chamar a mim ok meninas? 

- Mas… O Brunno está assim será que ele…-Disse Duda  

- Aí meu pai amado vamos pegar ele agora  

Kenzo Anne e Duda foram correndo atrás dele. 

Anne acabou perdendo seu sapato na correria e deixou o portão aberto, 

Brunno ouviu toda aquela correria pulou da janela do quarto dele e viu o portão 

aberto e saiu quando eles chegaram Brunno estava saindo.  

Mas como Anne tinha perdido o sapato estava procurando por ele, quando 

viu o Brunno fugindo Anne sem pensar colocou uma parede de terra na frente 

dele ele bateu com a cara e desmaiou, depois disso Kenzo fez um pacto para 

tirar o devorador de mentes mais o devorador saiu correndo da cidade e depois 

disso ninguém nunca mais o viu novamente. 
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Família animal, onde nada é igual   

 

 

 

 

 

Escrita por Brunno Pereira de Souza, nascido no dia 27 

de outubro do ano de 2009 em São Paulo, sonha em ser 

quando crescer, jogador profissional de Free Fire, 

programador de games ou jogador de futebol! 
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Família Animal, Onde Nada É Igual 
 

Essa família é muito diferente do que as outras, eles não são humanos, 

eles são do grupo das bestas de caudas (vários animais com quantidades de 

caudas diferentes, vai de um até nove). 

Em primeiro lugar temos a Kyuubi, uma raposa tímida e dorminhoca ela 

dorme praticamente o dia inteiro, porém é muito inteligente, 1 cauda. 

Em segundo lugar temos o Matabi, uma pantera feroz e brava, ele é muito veloz, 

2 caudas. 

Em terceiro lugar temos Isobu, muito tímido e tem muita vergonha, o mais 

novo da família, ele é quietinho na dele, mas se alguém deixar ele bravo ele fica 

muito forte e resistente, três caudas. 

Em quarto lugar temos a Kurama, a raposa de 9 caudas, a mais temida 

entre todas, ela é muito forte com poder de destruir países, 9 caudas. 

Em último, mas não menos importante Hokuo, ele é o único da família que não 

tem cauda, mas ele é forte, ágil e inteligente um pouco de cada, o mais velho da 

família ele que toma conta de todos os seus irmãos. 

O que pode acontecer, nada vai dar errado, ou será que vai ser um 

desastre. 

Em um certo dia, quando todos estavam tomando café eles perceberam 

uma coisa Isobu não estava lá, todos procuraram pela região, mas ninguém o 

encontrou 

Até que Matabi olha Hokuo e diz: 

- O que é isso Hokuo, atrás de você? 

- Não sei, não consigo ver. 

- Parece uma cauda. 

- Como assim? Eu não tenho cauda. 

- É verdade. -Disse Kurama. 

- Que estranho achei que eu nunca ia ter cauda. 

Kyuubi acorda e diz: 

- E ela tem meio que uma espécie de aura de ar. 

Eles acham estranho a nova cauda então resolvem analisar mais. 

- Boa noite galera! -Fala Hokuo. 

- Boa noite. 
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- Boa noite 

- Acho que a Kyuubi já apagou. - Diz gargalhando Hokuo. 

No dia seguinte eles acordam e Kurama sumiu também, todos estavam 

assustados e resolvem procurar a Kurama e o Isobu. 

Até que Matabi grita: 

- ACHEI UMA CAVERNA!! 

Eles se juntam e entram nela, mas era uma caverna sem saída, ou seja, 

tinha uma parede um pouco mais a frente da entrada. 

Eles sem sucesso voltam para casa. 

Mais uma cauda aparece dessa vez com uma aura de terra, planta e 

moitas. 

Quando eles olham um para o outro e PUF a Kyuubi sumiu, agora tinha 

sobrado apenas Matabi e Hokuo eles preocupados resolveram não dormir até 

que eles ouvem uma voz dizendo: 

- Se vocês quiserem seus irmãos de volta terão que me dar o poder de 

Hokuo. 

- Mas que poder, eu não tenho poder apenas essas duas caudas. 

- Você verá, em breve, o que eu estou falando. 

Depois disso eles resolvem dormir. 

E adivinha mais uma cauda só que dessa vez com aura de energia, 

trovões e eletricidade, Hokuo está se esforçando cada vez mais para dominar o 

poder das caudas e Matabi avisar da nova cauda, Hokuo pensa que vai crescer 

cauda cada vez mais, mas Matabi faz uma observação: 

- Quantas cauda você tem? 

- Três. 

- E quantos irmãos nossos sumiram? 

- Trê-Três. 

- Ou seja a cada um irmão que some você ganha uma cauda. 

- Deve ser isso que aquela voz dizia e talvez ela que sequestrou nossos 

irmãos, Hokuo eu vou sumir para você ganhar mais poder mas saiba que você 

vai usá-los para me salvar eu e nossos irmãos. 

- Não precisa eu tento ficar forte com essas três caudas, espera não vai 

Matabi. 

- Tchau irmão. 
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- Tchau. 

Dito e feito ele ganhou mais uma cauda e agora com aura de água. 

Ele estava pensando porque ele só ganha uma cauda quando seus irmãos 

somem até que ele chega a conclusão que é o ódio que alimenta seu poder 

então com raiva fogo nos olhos ele resolve procurá-los. 

Ele resolve voltar naquela caverna mais agora com seu poder aumentado 

ele resolve sair quebrando a rocha que tapava seu caminho, até que ele achou 

um lugar com seus 4 irmãos amarrados e uma entidade: 

- Então era você aquela voz! 

- Olha acho que alguém descobriu meu segredo. 

- Devolve meus irmãos. AGORA!! 

- Faça por merecer, HAHAHAHA. 

Sem pensar duas vezes ele já atacou furioso. 

- Fica calmo, não vem estressado não. 

E ele prendeu Hokuo na parede segurando pelo pescoço dizendo: 

-Te falta ÓDIO. 

Ele sem poder cai no chão e a mais perigosa cauda surge, a do fogo. 

- Agora vai ficar legal - Diz a entidade 

Hokuo começa a voar e atacar igual um furacão rodopiando com os 

elementos rodando em volta, até seus irmãos ficam admirados e eles destrói a 

entidade. 

- Meu deus o que eu fiz, nem eu sei como dominei o poder de todas as 

caudas muito rápido. 

- AGORA NOS SOLTE - Disse todos os seus irmãos. 

Chegando em casa eles ficam perguntando como Hokuo fez aquilo, qual 

a sensação, etc. Até que ele diz: 

- Se for pela minha família faço de tudo. 

                                                       FIM  
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A família feliz 

 

 

 

 

 

Escrita por Larissa Lina Teruya, nascida no dia 05 de 

janeiro do ano de 2010 em São Paulo, sonha dona de um 

restaurante quando crescer! 
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A família feliz 

 

É uma família que mora em um prédio próximo a uma praia. O Sr. Twinkle, 

trabalha em um cinema que fica no Shopping Center, a Sra. Twinkle, trabalha 

em casa e ela sabe fazer bolos e tortas de queijos deliciosos. A filha é Chariot, 

uma garota que estuda os significados de Not Orfe Auden Fretore e Mayenab 

Dysheebudo. Twilight é a gatinha da Chariot, Twilight é uma gata carinhosa e 

que morre de medo de joaninhas e de tortas de queijo.  

O pai e o Tio Twinkle são de uma família de bruxas e magos, o Tio Twinkle 

é professor de filosofia mágica da Academia de Bruxos, que fica atrás do prédio 

que ele mora. Como Chariot que se tornar uma bruxa famosa, o Tio Twinkle 

decide ensina-la, e como as bruxas precisam de assistentes animais, Twilight 

ajuda Chariot.  

Num dia, Chariot e Twilight decidiram levar o Cetro Cintilante até a casa 

delas, com a ajuda de sua família, Chariot fará de tudo para encontrar e levar o 

lendário e poderoso Cetro Cintilante.  

No dia seguinte, a família Twinkle saiu em busca do Cetro, depois de uma longa 

caminhada, 

Chariot disse: 

- Por que não vamos fazer uma pausa para descansar?  

Sr. Twinkle disse: 

- É bom mesmo, Chariot. Vamos naquela vila. 

- Vamos agora mesmo, pai! 

- Sim Chariot! 

Quando eles chegaram na vila e encontraram uma pessoa. 

- Oi, quem são vocês?  

Sr. Twinkle responde: 

- A família Twinkle. Conhecidos como a Família feliz.  

- Bom, bem-vindos a Vila de Arcturus, eu sou Andrew Arcturus. O que desejam 

da minha vila? Casas para morar? Emprego? Um lugar para sua filha estudar? 

- Um lugar para passarmos essa noite. Não! Não! Não! 

- Ok! 
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Andrew levou a família Twinkle até o fim da vila e disse que eles podem 

descansar na casa que fica no fim da vila. 

Chariot pergunta: 

- E não tem ninguém morando aí ? 

- Não! O morador dessa casa se mudou para uma cidade próxima a uma 

praia. 

- Entendi...  

A família Twinkle entrou na casa que Andrew mostrou a eles, e Andrew 

foi para a casa dele. 

No dia seguinte… 
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A família Sangriluco 

 
     

 

 

 

 

 Escrita por Maria Clara Vieira Gomes, nascida no dia 21 

de maio do ano de 2009 em São Paulo, sonha em ser 

arquiteta quando crescer! 

 



15 
 

A família Songriluco 
 

Era uma família com cinco membros a mãe (senhora Ignatia), o pai 

(Senhor Kaplan), a filha (Guiste) e o filho (Cartomy).  

A família parecia ser simples e normal, mas mal sabiam os trouxas que 

eles eram bruxos. Seus pais até a tinham de estudar em Hogworts, mas, eles 

são de casas diferentes seu pai é de Lufa - Lufa e sua mãe é de Corvinal e eles 

não se davam muito bem. Seus filhos tinham sido selecionados para casas 

diferentes sua filha foi para Grifinória, aceitaram um rapidamente. Já seu filho foi 

para Sonserina eles ficaram um pouco abalados pois Sonserina é uma casa de 

vilões.  

Com isso a família foi ficando cada vez mais adversária brigavam todos 

os dias para falar que sua casa era melhor. Até que um dia nasceu seu filho 

caçula, Carter, estavam ansiosos para que ele completasse logo seus 11 

anos para ir à escola de bruxos.  

Alguns anos depois Carter estava perto de completar 11 anos foi este 

momento que sua família ficou totalmente rival pois ficaram falando que sua casa 

era muito melhor.  

A criança já cheia disso disse que se eles não sentassem e conversassem 

com ele não iria a lugar nenhum.  

Todos eles se juntaram em uma sala, depois de muitas horas de muita 

conversa e discussão, todos chegaram a conclusão, de que todas as casas 

merecem o mesmo respeito e o mesmo valor por mais que alguns prefiram e 

alguns não.  

Depois daquela conversa, todos concordaram que aquele menino 

acabava de transformar suas vidas para sempre! 
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A família eletrônica 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Thalles Martiniano Rodrigues, nascida no 

dia 18 de agosto do ano de 2009 em São Paulo, sonha 

em ser veterinário quando crescer. 
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A família eletrônica 
 

A minha família é a família celulares. O irmão mais velho cuida da família 

e o nome dele e Iphone.  

A família se dá muito bem só que tem só um carregador para cinco irmãos 

o mais preguiçoso e o TV ele pede para que todo mundo leve algo para ele o 

que é mais bobo e o Tablet ele só faz trolagem, não ajuda a fazer nada nem 

ajuda limpar a sua própria memória. E o eu iPad cai nas trolagens do tablet 

O iPad não faz muita coisa mas se alguém pedir por favor ele faz e tem o 

caçula da família e ele e a mistura de todo mundo da família   

A minha família e essa te o iPad que e muito bagunçado e é muito chato pra 

comer não gosta de salada de fruta.  

O iPhone ele e o mais velho da família e que bota ordem em casa, se ele 

não botar ordem o Tablet come tudo e acaba com a comida. E tem a TV que não 

gosta do Tablet porque ele só faz bagunça. E o tem o neném, o nome dele ainda 

não foi escolhido  

O Tablet está sozinho porque todos tinham morrido no Apocalipse zumbi 

e ele está numa luta para sobreviver, mas ele tinha muito pouco recursos tipo 

água comida e etc. 

Até que ele achou um mercado, mas tinha um problema o mercado tinha 

o zumbi mais poderoso de todos ele entrou devagarinho para que o zumbi não 

ouvisse ele ai ele começou pegar suprimentos quando ele está indo embora 

ele derrubou uma lata de feijão aí quando ele iria ser comido ele acordou e 

percebeu que era um sonho e todos estavam bem. 
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Família Rosa Kawakami   

 

 

 

 

 

Escrita por Vitor Silva Kawakami, nascida no dia 29 

de dezembro do ano de 2009 em São Paulo, sonha em 

ser goleiro. 
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Família Rosa Kawakami 

 

Hoje vou contar uma da história da minha família. A família Rosa. Mas 

primeiro deixe-me apresenta-los. 

O Carequinha é o pai. Nelma é a mãe, Ducontra é o filho mais velho, Vic 

é a filha mais nova e os animais são peixes o Gordinho e Olhudo. 

No domingo de manhã, eu e a minha família fomos pescar no rio. 

Pagamos muitos peixes e fizemos um delicioso almoço. Modesta a parte, meu 

pai e eu somos ótimo pescadores e dona Nelma, minha mãe, cozinha muito bem! 

Após o almoço começamos a guarda tudo no carro, mas nossa vontade 

mesmo era ficar naquele lugar maravilhoso, um paraíso em meio a natureza. 

Mas tínhamos que voltar para a cidade. 

Estas férias vão deixar saudades, pois fizemos muitas aventuras como 

fogueira, casa na árvore apreciar essas lindas montanhas além de pescar, ver 

os animais livres na natureza.  

Agora de volta à cidade, já encontramos o trânsito enorme, muita poluição 

e sujeira. 

Agora eu posso dar importância o quanto a natureza é importante. 

Temos que fazer a nossa parte cuidar da natureza e dar exemplos a todos 

os nossos amigos através da minha experiência nestas férias. 
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Queridos alunos (as), 

 

“As palavras sempre ficam. 

Lembre-se sempre do poder 

das palavras. Quem escreve 

constrói um castelo, e quem 

lê passa a habitá-lo.” 

 

A Menina que Roubava Livros 

  

Em tempos de redes sociais e comunicação interpessoal, investir na 

criatividade é cada vez mais importante para ser bem-sucedido. As ideias 

não nascem do dia para a noite, é preciso trabalhá-las com carinho para que 

gerem frutos. E não há dúvidas de que o melhor exercício para a criatividade é 

a escrita. 

Escrever o que há em sua mente é como dar o primeiro passo para a 

realização. A escrita é a melhor forma de materializar sonhos e objetivos, 

tornando-os visíveis e compreensíveis tanto para você quanto para o mundo. 

Os benefícios de escrever são acessíveis a todos que desejam organizar 

as ideias, aumentar a criatividade, melhorar a produtividade, desenvolver a 

autocrítica e viver uma vida mais plena. Escrever faz bem à alma. Ninguém 

precisa ser profissional da escrita para escrever, e escrever bem. 

Nós, professoras do Colégio Matese Magisther queremos agradecer a 

todos os alunos que se dedicaram com tanto carinho a esse projeto e tornaram 

possível a existência desse livro.  

Continuem escrevendo... não deixem de construir os seus castelos para 

que outros possam habitá-los e transformá-los em algo sempre maior e melhor!  

 

https://www.pensador.com/autor/a_menina_que_roubava_livros/
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