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Família maluca 

 

 
 

 

 

Escrita por Gustavo Fenerich Zurdo , nascido em 01 

de março de 2012, deseja ser veterinário quando 

crescer. 
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Família Maluca 
 

 

Minha família é composta por 3 pessoas, a mamãe Dona Petúnia que 

adora cantar. Canta para tudo, lavando, cozinhando, cuidando dos animais, da 

casa e da gente, até quando está brava, dá bronca cantando. 

Meu pai, Sr. Zé, passa o dia trabalhando, fala alto, e, quando chega em 

casa acaba o silêncio. 

E eu sou o Joca, adoro dormir, mas minha mãe não deixa. Entra cantando 

alto no quarto e me tira da cama para ajudar com as coisas de casa e estudar. 

Moramos em uma casa, próxima a Cidade, temos algumas plantações e 

alguns animais, nos finais de semana ficamos juntos colhendo as frutas e 

brincando no quintal. 

Só que por causa de um cliente do meu pai, nesse final de semana 

tivemos que ir para a Cidade levar uns produtos. Como nunca tinha ido chegando 

lá me assustei com a grande quantidade de robôs, muito altos e cheios de 

compartimentos. 

Por causa do meu medo não queria sair de dentro do carro e minha mãe 

não entendia o porquê, ainda mais porque não conseguia falar de tanto medo. 

Quando consegui falar e explicar o que estava acontecendo minha mãe 

não conseguia parar de tanto rir. 

O que eu achava que era robô era apenas os enormes prédios da cidade. 

Depois de todos rirem bastante me tiraram do carro e sem medo consegui 

entrar nos gigantes robôs e conhecer eles por dentro. 

Passamos um final de semana diferente e muito engraçado. 

Espero poder conhecer mais lugares e se possível sem passar tanto 

medo. 
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Uma história de amor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escrita por Isabella Di Lorenzo de Castro, nascida em 

22 de abril de 2012, deseja ser veterinária quando 

crescer. 
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Uma história de amor 

 
A história da família começa com a vovó Doçura. Ela é baixinha, macia e 

tem as roupas mais divertidas, tem os abraços mais apertados e longo, tudo para 

a vovó se resolve com um docinho, não importa a ocasião, um bom doce serve 

até de remédio quando estamos doentes. 

Tem o gato invisível, ele é muito danado, ele é magrelo, branquinho e tem 

olhos verdes, vive sumindo pela casa, estamos sempre tropeçando e sentando 

nele, ele dorme na hora que estamos acordando e acorda na hora que vamos 

dormir, acho que ele tem uma vida secreta por aí.... 

Vamos agora falar da Netinha Curiosa, ela é baixinha, com cabelos 

compridos e usa óculos, ela mora em um condomínio onde acontece vários 

mistérios, vive anotando tudo e adora desenhar suas descobertas, usa roupas 

coloridas e sempre está de tênis, porque se aparecer um monstro será mais fácil 

dela correr. 

Com essa pandemia, os dias andam ficando chatos e sem diversão, mas 

a vovó doçura teve uma ideia para animar sua netinha. Todas as noites vamos 

viajar e vamos comer as comidas deliciosas de cada cidade, ninguém entendeu 

nada. 

Então ela perguntou para sua netinha:  

- Hoje você quer ir para onde?  

A netinha deu muita risada e respondeu: 

- Quero ir para fortaleza! 

Então a vovó foi para cozinha começar os preparativos da viagem. 

Quando entardeceu a vovó chamou todos para o quintal, claro o primeiro a sair 

correndo foi seu gato, que saiu correu e derrubou metade da decoração e se 

escondeu.  

A vovó encheu a piscina, fez uma mesa com camarão, caranguejo, arroz 

de leite, suco de caju e água de coco e claro que não podia falta a tapioca com 

coco e leite moça. A netinha ficou muito feliz com a surpresa, comeu, brincou, 

dançou e aquele momento em sua memória para sempre estará guardado. 
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A família biscoitada 

        

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Laura Rodrigues Pessolato, nascida em 18 

de abril de 2012, deseja ser professora ou artista 

quando crescer. 
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A Família Biscoitada 

 

A Família Biscoitada é uma família de biscoitos. A mãe é a Mãesena. Ela 

adora fazer biscoitos de maisena. O Pai é o Águaesal, é muito social, ele sempre 

é convidado para as reuniões principalmente as escolares. O filho se chama Zé 

Amargo. Por que o gosto dele é bem amargo parece limão. 

Certo dia, dona Mãesena fez vinte biscoitos para levar na viagem que a 

família iria fazer à praia. Ela deixou os vinte biscoitos em cima da mesa e foi 

levar o Zé Azedo para escola. Só que ela não percebeu que deixou a janela da 

cozinha aberta.  

Quando ela chegou reparou que os biscoitos haviam sumido. Então ela 

pensou: 

- Será que o Zé Azedo, você comeu os biscoitos que eu fiz? Não pode 

ser, eu deixei ele na escola. 

Enquanto pensava em quem poderia ter comido os biscoitos, chega o 

senhor Águaesal. Dona Mãesena desconfiou que o pai tinha pegado os biscoitos, 

mas quando ela perguntou ele respondeu: 

- Eu não vi seus biscoitos mamãe, eu juro! 

Os biscoitos não apareciam, então Dona Mãesena resolveu sair de casa 

e ir perguntar ao seu vizinho se ele tinha visto algum movimento suspeito pela 

vizinhança: 

- Oi vizinho tudo bem com você? Por acaso você viu alguma 

movimentação estranha aqui no bairro? 

- Não vi não, Mãesena! 

- E o seu cachorro onde está? 

- Saiu hoje cedo e ainda não voltou. 

Ela ficou desconfiada que quem pegou os biscoitos foi o cachorro dele. 

Então, pegou a caminha do cachorro e balançou forte, muito forte e todos os 

biscoitos caíram.  

O vizinho ficou espantado com o cachorro. E então a Mãesena falou: 

- Agora eu aprendi uma lição em nunca mais vou deixar a janela da 

cozinha aberta. O seu cachorro comeu todos os meus biscoitos e só sobrou um 

biscoito inteiro agora vou ter que fazer mais 20 biscoitos. 
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- Me desculpa Mãesena! O meu cachorro é muito comilão. 

- Desculpas aceita, mas você vai me ajudar a fazer os biscoitos! 

- Claro que sim! Vamos! 

Como o vizinho foi muito educado e generoso, Mãesena deixou ele ir com 

eles na viagem e todos tiveram um lindo dia na praia. 
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A família de formas 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Luiz Felipe Namura Fornazieri, nascido em 

16 de janeiro de 2012, deseja ser jogador de futebol 

quando crescer. 
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A família de formas 

  

A família de formas é uma família diferente, a família de formas é formada 

pelo pai Quadrelo, ele ama futebol vai em quase todos os jogos do time dele no 

estádio, a mãe Triangela ama usar maquiagem. Ela usa maquiagem para ir no 

shopping, para ir no banheiro e para dormir. O filho Bolinha ama jogar 

videogame, joga de dia de noite e de madrugada ele dorme só 3 horas por dia. 

Eles são uma família desorganizada!!! Quando o pai Quadrelo chega a 

família inteira não para de falar, quando a mãe Triangela sai a família inteira sai 

correndo, e quando o filho Bolinha sai do quarto a família inteira ficar quieta.  

Em um dia ensolarado, eles foram no shopping e quando chegaram no 

shopping o filho queria todos os jogos. O pai todas as camisetas de futebol e a 

mãe queria todas as maquiagens. Então cada um foi em uma direção. Quando 

eles saíram das lojas, perceberam que tinham se perdido. Era a primeira vez que 

iam naquele shopping, eles não conheciam o local. Mas todos tiveram a mesma 

ideia, de irem para o carro! Lá eles se reencontraram e foram para casa. 

Mas essa, não foi a única vez que a família de formas passou por uma 

“aventura”. Certa vez, a família saiu para ver um jogo no estádio. O time do pai 

Quadrelo perdeu ele borrou a maquiagem da mãe e quebrou o celular do filho 

Bolinha de tanta raiva, a mãe e o filho nunca mais foram no estádio.  

Para aliviar a tensão daquele dia. eles resolveram, brincar de cabaninha. 

Eles brincaram tanto, mas tanto que acabaram dormindo lá mesmo. 

Enfim, a família de formas é muito diferente e estranha, porém mesmo 

com suas diferenças são divertidos e muito unidos. Quando tem qualquer 

problema, conseguem resolver juntos e assim vivem felizes. 
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As três amigas super - heroínas 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Manuella Penninck Sabioni , nascida em 22 

de junho de 2012, deseja ser cientista de planetas. 
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As Três amigas 
                                   

Mariana tem 10 anos, esperta, alta é a mais brava. Tem olhos e 

cabelos castanhos e detesta ver brigas na escola. 

Luiza tem 9 anos, a mais boazinha. Tem olhos azuis e cabelos preto. 

É menina mais inteligente da escola. 

Duda tem 10 anos como a Mariana. Ela é morena, tem olhos verdes 

e cabelo loiro cacheado. A mais sensível e chorona. 

As três amigas eram inseparáveis. Todos os dias uma, sempre 

dormia na casa da outra. 

Iam quase sempre juntas a escola, ao shopping, lanchonetes e 

parques. Estavam sempre dispostas a ajudar as pessoas e crianças que 

cruzavam seu caminho. 

Sempre muito educadas e carismática com todos. 

Claro, que todo esse amor e amizade entre as meninas, causavam 

Ciúmes e invejas em outras crianças.                                 

Certo dia, indo para o parque, as três amigas viram uma criança 

pequena chorando muito e saindo sozinha em direção à rua. 

As três ficaram em pânico e correram tão rápido que não 

perceberam que voaram, salvando o menino. 

Todos em volta ficaram chocados e felizes ao mesmo tempo. Logo 

a mãe que estava à procura do menino o encontrou e agradeceu muito o 

feito das meninas por ter salvo o filho. 

Dias depois, Duda foi sozinha para a escola, logo uma turminha 

começou a zombar dela, por causa de seus cabelos enrolados e a cor da 

sua pele: 

- Cabelo toin nhoi nhoi, cabelos toin nhoi nhoi, 

Duda chorou muito e se escondeu no banheiro. 

Quando as amigas chegaram sentiram sua falta e foram procura. 

Ouviram um choro e se olharam: 

- É a Duda!!!! 
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Mariana ficou tão brava com tudo que a Duda contou, que tratou de 

chamar a professora e diretores para tomarem providências.             

A escola começou pedindo para os alunos trabalho sobre racismo e 

bulling. As meninas se saíram tão bem que começaram a passar de escola 

em escola. 

O tema foi assunto em várias escolas da cidade, do Brasil e o do 

mundo 

. Passando na TV e na internet tendo muitas curtidas e likes, 

deixando Mariana, Luiza e Duda muito mais conhecidas. 
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Família diferente 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Maria Eduarda Barbosa Souza, nascida em 

23 de outubro de 2011, deseja ser modelo quando 

crescer. 
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Família diferente 
 

Essa história é sobre três irmãos chamados Léo Caldinho, Sofia Celulary 

e Lucas Soninho que eram muito diferentes, nem o sobrenome era igual apesar 

de serem irmão. Eles moravam em uma casa muito grande, que era perto do 

Colégio Objetivo, na Rua Shangai, 302 na cidade de São Paulo.  

 Tudo começa no quarto da irmã. O quarto é o mais lindo do mundo, as 

paredes eram roxas com logotipos das redes sociais, Instagram, Whatsapp, 

TikTok e muitos outros. O quarto dela era assim porque a Sofia Celulary era uma 

menina de 13 anos que era viciada em celular, ela passava o dia gravando 

vídeos e conversando no Whatsapp, vendo Stories de abertura de coisas. Ela 

gostava muito de ver vídeos também no youtube.  

 Sofia era alta, cabelos lisos e vermelhos, sobrancelhas azuis, ela odiava 

estudar, era malcriada, ela mostrava a língua para mãe e mostrava o dedo do 

meio para o pai. Ela tinha um irmão mais velho que sempre brigava e um mais 

novo que ela gostava.  

 O irmão mais velho era o Léo Caldinho ele amava caldo de galinha, por 

isso a mãe escolheu esse nome, tinha 24 anos, era estudioso, fazia faculdade e 

fazia tudo que todos pediam, era cozinheiro e o seu maior sonho era ser o melhor 

cozinheiro do mundo. Ele tinha um macaco que ajudava ele a cozinhar, seu 

nome era Jubileu e ele era o maior medo da Sofia, então o macaco era o antídoto 

para a irmã não brigar com ele. 

 O irmão mais novo era o Lucas Soninho e o que mais gostava de fazer 

era dormir e fazer invenções para poder dormir em qualquer lugar. Ele tinha só 

9 anos, mas já tinha inventado uma camiseta que virava travesseiro e uma calça 

e blusa que viravam cobertor. Sofia era sua irmã favorita e o quarto da irmã foi 

pintado por ele, porque ele era muito criativo. Ele tinha um cabelo cor de galáxia 

e as sobrancelhas eram cheias de estrelas e com dois riscos. Ele era nada 

obediente, muito inteligente e fazia muitas invenções, principalmente para irmã.  

 Um dia estavam no quarto da Sofia quando de repente o irmão mais velho 

grita: 

- AAAAAAAAAAAAAAA O JUBILEU SUMIU! 

E então todos começaram a procurar Jubileu na casa inteira, menos a 

irmã que ficou dentro do quarto morrendo de medo do Jubileu aparecer lá. O Léo 
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gritou, chorou, rezou, procurou na rua, perguntou para os vizinhos e nada do 

Jubileu aparecer.  

O que será que aconteceu? Descobriremos no próximo capítulo CHECK! 

 

Passaram dias procurando o macaco, o Léo já havia desistido de procurar 

e desistiu do sonho de ser cozinheiro, porque tudo que cozinhava ficava horrível 

sem a ajuda do macaco. O caldo de galinha ficava com gosto amargo, a carne 

ficava salgada, o arroz ficava doce, o feijão ficava com cheiro de veja. Nada mais 

dava certo para o Léo.  

Léo decidiu dizer para família que não cozinharia nunca mais. Foi para o 

quarto da irmã dizer que o almoço não estava bom. Quando chegou no quarto 

da irmã ela estava falando e escrevendo sobre o macaco. Ele ficou muito curioso 

e ficou pensando no que ela estava armando. Será que ela tinha roubado o 

macaco?  

No outro dia, assim que a irmã foi tomar banho ele invadiu o quarto dela 

em busca do diário, porque achava que teria pistas sobre o macaco. Ele procurou 

debaixo da cama, atrás do guarda-roupa, embaixo da luminária, nas gavetas, no 

quarto todo e não encontrou nada. Olhou  tudo e não achou nada só era celular, 

computador e câmeras, não tinha se quer um livro.  

Ele imaginou então que poderia ter notícias pelo celular dela, mas tinha 

senha. Ele tentou por horas acessar o celular e quando percebeu ela estava 

atrás dele. Ela ficou furiosa com o irmão e disse:  

- O que você está fazendo com o meu celular? Eu vou contar para a 

mamãe!  

E ele respondeu:  

- Não, eu só estava vendo uma receita! Não conta para mamãe! – Pediu 

muito, muito triste, porque bem na hora que ele ia ver a irmã chegou.  

Quando estava saindo do quarto viu uma foto do macaco na porta, o que 

mostrava que a irmã estava envolvida com o sumiço do macaco. Revoltado ele 

foi para o quarto e ficou pensando sobre o que poderia estar acontecendo. Ele 

sabia que a Sofia não gostava do Jubileu e que era muito amiga do Lucas 

Soninho. Então, decidiu procurar no quarto do irmão, mas não encontrou nada. 

 

Depois de muito tentar ele decidiu perguntar para o irmão:  
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- Você está envolvido nisso?  

E o irmão respondeu:  

- Nisso o que? Não faço ideia do que você está falando. Do macaco?  

E o Léo falou:  

- Sim, o macaco. Eu tenho certeza que você está envolvido.   

Mas o irmão não respondeu nada e saiu andando para a cozinha procurar 

o que comer.  

Muito triste o Léo foi para seu quarto.  

Na manhã seguinte, quando acordou, olhou para o lado e o Jubileu estava 

lá com seus irmãos. Ele nem acreditou, achou que estava sonhando. Ele 

esfregou os olhos e viu que era verdade. Furioso ele perguntou:  

- O que vocês fizeram com o Jubileu? 

E a Sofia explicou o que tinha acontecido:  

- Eu não gostava do seu macaco, mas como ele que te ajudava a cozinhar 

muito bem, eu não aguentava mais comer sua comida ruim. Como eu tenho 

muitos seguidores, decidi gravar um vídeo contando que o macaco desapareceu, 

por isso tinha uma foto dele no meu quarto. O Lucas Soninho até parou os 

cochilos para me ajudar a editar o vídeo. Ninguém mais aguentava sua comida.  

Todos riram e ela disse:  

- Agora que vocês já estão juntos, espero que vá para cozinha fazer uma 

comida muito gostosa, porque estou morrendo de fome. E eu não aguento o 

cheiro do feijão, o arroz doce e a carne salgada.  

Léo Caldinho ficou muito feliz por encontrar o macaco e descobriu que 

sem o macaco ele não é nada.  

Anos depois Léo virou o melhor cozinheiro do mundo. A Sofia virou uma 

menina melhor e obediente, ela ficou famosa porque ajudava a encontrar animais 

perdidos. E o Lucas Soninho virou o maior inventor do mundo.  
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Uma família meio estranha 

 

 

 

 

 

Escrita por Pedro Börder Santos, nascida em 08 de 

dezembro de 2011, deseja ser jogador de futebol 

quando crescer. 
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Uma família meio estranha 

 

Meu nome é Jubscreudo e eu tenho uma cicatriz no pé direito, moro com 

minha esposa Juliana, ela é muito doida, tem uma bola de cristal, meu 

filho Julieudo tem um nome diferente pois fizemos a junção do nome da minha 

esposa e o meu. É um menino que tem um grande segredo ... quer saber qual 

é? Não posso contar porque é um segredo.  

Um belo dia a Juliana olhando sua bola de cristal notou um fato 

inacreditável. Tinha um dinossauro na porta da casa deles... em pleno ano de 

2020.  

A hora que ela comentou o que tinha visto na bola de cristal com seu 

marido Jubscreudo e para seu filho Julieudo eles não acreditaram, mas mesmo 

assim, eles saíram correndo para fora ver o que tinha lá. De repente eles viram 

que tinha mesmo um dinossauro lá fora, só que perceberam que era um 

dinossauro amigável, ele não era carnívoro então montaram em cima dele, 

correram, brincaram e se divertiram muito. 

Mas outro fato muito interessante apareceu na bola de cristal da Juliana!!! 

Mais três dinossauros chegariam e ficariam morando na casa dela junto com o 

triceratops amigável.   

A vizinhança não chegava nem perto da casa e nem da família diante de 

tanto pavor em ver aqueles monstrengos enormes...  Mas com o passar dos anos 

viram que os bichinhos de estimação ENORMES não passavam de amigos e 

protetores.  

Podemos dizer que a família do Jubscreudo era muito esquisita, mas 

tinham um enorme coração e ajudava muito as pessoas.  
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A história de Aninha 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Sofia Santana Godinho, nascida em 04 de 

novembro de 2011, deseja ser professora de balé 

quando crescer. 
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A história de Aninha 

Oi! Meu nome é Ana, meus pais me chamam de Aninha. No dia 21\12 

completarei 5 anos de idade.  

Aninha é uma criança muito sonhadora, ela mora em uma casinha feita 

de pau a pique, o chão é de terra batida, as paredes são de barro, o telhado de 

sapê. Tudo é muito simples, porém bem cuidado e limpinho, na sala nunca faltam 

flores silvestres e aconchego, na cozinha tem um fogão a lenha e uma mesa de 

madeira feita pelo seu pai, que é um ótimo carpinteiro. Esta casinha fica bem 

isolada, no alto de uma colina. 

Aninha tem cabelo ruivo e comprido, olhos cor de mel, é branquinha com 

sardas no rosto e sua cor preferida é o amarelo, acho que ela foi influenciada por 

um lindo ipê amarelo, que fica próximo à sua casa. Ela gosta de livros com 

desenhos, pois ainda não sabe ler.  

Sempre que seu pai vai à cidade, ela pede que ele traga um livro de 

presente. Às vezes falta dinheiro para o livro, mas seu pai não mede esforços 

para conseguir comprá-lo, mesmo que tenha que pedir fiado ao dono da livraria, 

pois ele sabe o quanto isso faz Aninha feliz.  

Nesta casa as vezes falta dinheiro, mas nunca falta amor. 

Aninha vai completar 6 anos daqui alguns meses, ela quer como presente 

de aniversário, frequentar a escola. Porém tem um grande problema, seu pai tem 

que trabalhar na lida do campo e sua mãe faz os serviços de casa.  Devido a 

grande distância, é impossível Aninha ir para escola sozinha. 

Aninha está ansiosa para ir à escola, mas ela ainda não sabe do problema. 

 Seus pais estão preocupados, pois não sabem como resolver esse 

problema e não querem desiludi-la. 

O tempo passou e Aninha completou 6 anos, já estava na hora de 

frequentar a escola. 

O pai de Aninha foi para a cidade para arrumar um emprego. Ele 

conseguiu arrumar um emprego em uma fábrica de industrialização de alimentos 

e voltou para casa com a notícia para a família   Aninha ficou muito feliz, mas 

seus pais ficaram preocupados, pois eles ainda não sabiam como seria largar a 

vida no campo para morar na cidade. 
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Alguns dias antes de se mudarem para a cidade, seu pai vendeu as vacas, 

as galinhas, os porcos e até seu cavalo, que ele gostava tanto. Somente o 

cachorro Totó foi morar na cidade com eles. Ele não vendeu suas terras, pois 

tinha esperança de poder voltar um dia. 

Conseguiram alugar uma casinha perto da escola para facilitar a ida da 

menina. 

Chegou o primeiro dia de aula, Aninha levantou bem cedo, mal conseguiu 

tomar seu café, porque estava muito ansiosa. Aninha colocou seu uniforme, que 

era uma camiseta branca e uma saia azul. Enfim chegará a grande hora, Aninha 

pegou sua mochila e foi com sua mãe, enquanto seu pai seguiu para seu novo 

trabalho. 
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A família Unicórnio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Yasmim, nascida em 21 de março de 2012, 

deseja ser veterinária quando crescer. 
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A Família Unicórnio 

 

Era uma vez, uma família de 3 unicórnios: o papai Unicórnio Cayon, que 

adorava dormir e roncar. Roncava tanto que a casa dos unicórnios tremia. 

A mamãe Any, era muito engraçada, falava muitas coisas que fazia os unicórnios 

rirem muito. A mamãe Any e o papai Cayon tinham uma filhinha chamada 

Carolayne, essa unicorniazinha tinha dois aninhos e adorava roncar como o 

papai e falar coisas engraçadas como a mamãe. 

Carolayne ganhou uma ovelhinha do papai Cayon, e a mamãe Any disse:  

- Nossaaaa... como você é peluda!!! Tive uma ideia brilhante! Vou 

comprar um chapéu aqui na cidade Arco íris ( cidades dos unicórnios) . Puxa! 

Como são caros. Quer saber? Eu vou fazer um chapéu unicorniano.  

Carolayne surpresa com o que sua mamãe falou, disse rindo: 

- Não mamãe, vai estragar o penteado dela. 

Enquanto isso, o papai Cayon roncava com a cara na sopa de vaga-lumes 

cifrados e a casa tremia tanto que todos caíram felizes.  

A ovelhinha adorou a família Unicórnio e queria morar com essa família 

tão divertida e falou:  

- Queria morar aqui e fazer parte dessa família tão divertida.  

Os três ficaram encantados.  

A ovelhinha completou: 

- Quero um chifre igual ao de vocês. 

O papai Cayon levantou com a cara dele melecada de sopa de vaga-

lumes e disse: 

- Ótima ideia!!! 

A filhinha Carolayne dormiu em cima da ovelhinha e roncava tanto que a 

ovelha tremia e sentia muitas cócegas, por isso ria muito. A mamãe Unicórnio 

teve outra ideia: 

  - Vamos fazer um chifre igual o nariz do Olaf e completou: 

- Tem cenoura na geladeira amor? 

O papai Cayon pegou a cenoura e pintou ela com as cores do arco-íris. 

Completou com um elástico para prender na cabeça da ovelhinha que ficou muito 

feliz e passou a ser chamada de Overcórnia. 
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A ovelhinha ficou tão conhecida que todos os Unicórnios da cidade Arco-

íris, passaram a visitá-la e a ser muito amada por todos na cidade. 
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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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