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A família Moranguito 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Amanda Chinelato Bezerra, nascida em São Paulo 

no ano de 2010 e que deseja ser advogada quando crescer. 
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Família Moranguito 

 

Era uma vez uma família chamada Moranguito. Eles eram engraçados e 

gentis. Tinha a mãe, o pai, o filho e o cachorro. 

Os nomes deles eram: Rodrigo (pai), Martha (mãe), Eduardo (filho) e o 

cachorro, Totó. Eles eram muito legais e engraçados e toda hora faziam 

alguma palhaçada. Eles estavam indo em uma loja pra comprar roupas 

quando, encontraram alguém conhecido chamado Fernando, e os pais ficaram 

conversando durante horas. O menino e o cachorro ficaram na loja com um 

cheiro horrível, o garoto tentou pegar o celular da mãe, mas, quando ele pegou 

os pais já tinham terminado a conversa. 

Depois todos foram comprar algumas coisas, Eduardo pensava que 

eram doces e brinquedos, mas na verdade, eram roupas então ele disse: 

- Mãe eu queria doces e brinquedos! A mãe respondeu: 

- Mas hoje não vai ter E PONTO FINAL! 

O Eduardo já estava quase dormindo no shopping de tanta demora do 

pai só pra escolher uma roupa. O cachorro queria um pouco de animação e 

saiu correndo pela loja, o Eduardo com medo de perder o cão foi atrás dele.  

Depois de alguns minutos o Eduardo pegou o cachorro, mas, ele não 

sabia onde estavam, tinham se perdido. Os pais também tinham terminado de 

escolher a roupa e desesperados com o sumiço do Eduardo, chamaram um 

segurança para encontrar o garoto.  

O segurança olhou nas câmeras e encontrou o garoto, e depois de uma 

longa briga, os pais combinaram que não iam mais sair com o cachorro por que 

era muita responsabilidade.  

Voltaram para casa desapontados com o garoto. Os pais estavam 

pensando em colocar o Eduardo em uma escola para ele aprender mais 

porque os pais não tinham muita responsabilidade para ensinar o garoto 

melhor que uma escola. Ele aceitou ir para a escola porque ele não tinha 

muitos amigos. 

Na escola, bem rápido, ele conseguiu vários amigos bem legais! O 

Eduardo cresceu e conseguiu um trabalho muito bom onde ele ganhava muito 

dinheiro nesse emprego. Com esse dinheiro a família ficaria rica e é óbvio que 

ele dividiu com os pais. 
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A família Queijo Prato 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Davi Brunetti Souza de Lima e Silva, nascido em 

São Paulo no ano de 2011 e que deseja ser policial quando 

crescer. 
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Família Queijo Prato 

 

A família Queijo Prato mora na cidade Criativa. A mãe Queija gosta de 

cozinhar, cuida da casa, adora comer giz e é magrela. O pai Queijão, joga 

muito vídeo game, vai dormir às seis da manhã, está acima do peso, mas cuida 

bem da sua família. 

O irmão mais velho Queijo, cuida do seu irmão mais novo, come 

abóbora todo dia, está acima do peso e joga vídeo game. O irmão mais novo 

Queijinho, fica chorando, dorme muito, e também está acima do peso.  

Um dia o pai estava vendo futebol na TV e o filho mais novo falou: 

— Pai, vamos ao shopping? - ele respondeu: 

— Não! Fala com sua mãe.  

— Está bom pai.  

Lá embaixo na cozinha, a mãe estava cozinhando e ele perguntou:  

—Mãe, vamos ao shopping? 

— Claro filho! Vamos nos trocar.  

Quando chegaram ao shopping:  

— Mãe... 

—Oi. 

— Compra aquilo?  

— Não filho, é muito caro! 

Enquanto isso, em casa, o pai estava vendo futebol e o filho mais velho 

jogando vídeo game, um barulho aconteceu na cozinha e um cheiro bem forte 

de queimado. Os dois foram até a cozinha, ela estava pegando fogo e os dois 

derreteram. 

Lá no shopping a mãe falou: 

— Filho, vamos para casa? 

— Vamos! 

Quando chegaram em casa, a mãe falou: 

— O que é isso?? Parece fogo e cheiro de queimado! Ohhh!!!! Deixei a 

comida no fogo, vamos lá dentro...  

Ao entrarem, viram o pai e o filho mais velho, derretidos. A mãe e o filho 

mais novo foram morar na rua para sempre. 
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A família Guloseima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Diego Maia Horai, nascido em São Paulo no ano de 

2010 e que deseja ser jogador quando crescer. 
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A família Guloseima 

 

Na família Guloseima temos quatro irmãos, Milk-shake é o irmão mais 

velho, é o maior da família, é muito, muito mesmo esfomeado, está no 5º ano, 

é o mais irritante, sua idade é onze anos, sua cor favorita é azul e se ele não 

comer de manhã fica ranzinza. 

Batata Frita, é o segundo mais velho, está no 4º ano, é o menor da 

família, tem pouca fome, sua idade é dez anos, sua cor preferida é amarela e 

se não toma café da manhã fica ignorante. 

Sorvete, é o terceiro mais velho, é bem baixo, está no 3° ano, é o mais 

calmo, sua cor preferida é azul, come pouco, é magro, se não janta ele fica 

birrento. 

Pizza, é o mais novo, está no 2° ano, sua comida preferida é lasanha, 

gosta muito de suco de uva, é magro, sua cor preferida é verde e se não dorme 

de manhã fica com insônia. 

A família Guloseima decidiu ir ao shopping, chegando lá encontram seus 

inimigos (motivo: roubaram sua fama, de comida preferida). Os inimigos eram: 

1° Refrigerante, inimigo do Milk-shake, 

2° Açaí, inimigo do Sorvete, 

3° Hambúrguer, inimigo da Pizza e 

4° Nugget, inimigo da Batata Frita. 

Mal se viram e os inimigos já começaram a zoar: 

- E aí seu Batata Falha?! (diz debochando).  

Batata Frita responde: 

- E aí ladrão de fama! 

Nugget diz: 

- Ladrão? A culpa não é minha se vocês são ridículos! 

A Pizza entrou no meio e falou: 

- Ridículos? A gente? É porque vocês ainda não se olharam né? Kkkk 

iludidos. 

O Hambúrguer entrou no meio e falou: 

- Tá rindo do quê? Pizza de vento! Aliás, nós é que somos iludidos? A 

culpa não é nossa de sermos perfeitos e melhores que vocês... O Hambúrguer 

é interrompido pelo sorvete: 

- Para começar, pão murcho, tá falando o quê? Segundo vocês, são 

perfeitos? Kkkkk... meu deus não vou falar nada.  

Açaí fala: 

- Melhor não falar nada mesmo, porque vocês não tem argumento, 

segundo, só assumam que nós somos melhores que vocês, tanto que nós 

fizemos vocês perderem a fama.  

O Milk-shake fala: 

- A gente não tem argumentos? Ai, ai, não sabe de nada... Porque 

vamos assumir uma coisa que não é real? Também, comprando as pessoas é 

fácil ficar famoso. 
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Refrigerante diz: 

- Já que vocês acham que são melhores do que nós, tentem arrumar 

uma marca famosa e ganhem o prêmio de melhor comida. Sei que vocês não 

vão conseguir...  

Sorvete responde: 

- Vocês vão ver então! Bora gente procurar um lugar famoso para nós! 

Os irmãos respondem: 

- Ok, Sorvete, vamos. Ah e tchau para vocês, ladrões de fama! 

Eles fizeram várias viagens procurando lugares. Acharam um monte, 

mas, todos deram errado... Quando estavam quase desistindo, uma marca 

chamada  "McDonald’s" viu o potencial que eles tinham. Enviaram uma 

proposta e eles... Claro que aceitaram. 

Enfim a marca ficou famosa, quer dizer a mais famosa do mundo, e eles 

ficaram muito felizes, ganharam o prêmio de melhor comida do ano e os que 

humilharam eles, ficaram com inveja deles depois. 
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A família Maluca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Enzo Filsner Dioto, nascido em São Paulo no ano de 

2011 e que deseja ser streamer do Fortnite quando crescer. 
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Família Maluca 

 

Poncho é um homem muito gordo que come rosquinha o dia inteiro e 

não tem emprego. Ele é muito alegre e otimista, mesmo no fim do mundo ele 

está alegre. Poncho mora numa casa grande em um bairro chamado “Irineu 

você não sabe nem eu”. Seu cabelo é marrom e o seu olho é azul. 

Cleuza é uma mulher, muito bonita e inteligente. Ela é esposa do 

Poncho e trabalha na prefeitura. Seu cabelo é ruivo, seus olhos são amarelos e 

ela sempre usa um vestido azul. 

Poncho e Cleuza têm dois filhos gêmeos que se chamam Berto e Laila. 

Os dois têm olhos azuis e cabelos loiros. Berto é bagunceiro e Laila puxou a 

mãe, é muito inteligente. Berto e Laila são muito amigos e sempre estão um ao 

lado do outro. 

Em um dia nublado, eles estavam no quintal da casa deles, estava um 

dia muito chato. Laila não parava de ler e Berto estava ranzinza porque o skate 

dele havia quebrado. A mãe deles, Dona Cleuza, estava arrumando a casa 

sem parar e o Poncho fazendo o que ele sempre fazia que era comer o tempo 

todo. 

Tudo estava tranquilo, até que Beto grita para Laila: 

- Para de ler sua “nerdona”! 

Laila respondeu: 

- Eu paro se eu quiser! O livro é meu e se você continuar assim nem 

para faculdade você vai! 

Então eles começaram a discutir e Poncho que não aguentava a gritaria 

pegou duas rosquinhas e colocou na boca deles e disse: 

- Fiquem quietos agora! Eu quero assistir o jornal que já vai começar. 

Berto que queria brincar tomou coragem e foi até a loja de conserto de 

brinquedos. Chegando lá, viu que tinha esquecido o dinheiro e voltou para 

buscar. Em casa, ele procurou o dinheiro em suas coisas, mas, percebeu que 

não tinha mais, pois gastou tudo comprando doces. 

Ele pensou, pensou e chegou de fininho no Poncho e pediu para que ele 

emprestasse o dinheiro para consertar o skate. 

Poncho falou: 

- Desculpe filho, eu até te daria, mas acabei comprando essas 

rosquinhas que estavam deliciosas. 

Então Beto foi até sua mãe e disse: 

- Mamãe querida e linda, me empresta o dinheiro para eu pagar o 

conserto do meu skate? Por favor.... 

Sua mãe respondeu: 

- Claro meu filho lindo, mas antes você me ajuda a limpar a casa, 

combinado? 

Berto falou: 

- Melhor não! 
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Ele que já estava sem esperanças de brincar com seu skate, ouviu de 

sua irmã Laila: 

- Berto, eu te empresto o dinheiro, mas você terá que me levar junto. 

Berto concordou: 

- Então está bom! 

Chegando lá, Berto pediu o dinheiro para Laila e ela disse: 

- Estou sem o dinheiro agora. Fiz a lição de casa para um amigo que me 

prometeu o dinheiro e ele ainda não me pagou. 

Berto perguntou irritado: 

- E quem é esse seu amigo? 

Laila apontou para o rapaz que estava consertando o skate do Berto e 

disse: 

- Foi ele! 

O rapaz ficou muito envergonhado e entregou o skate que já estava 

arrumado para Berto e disse que não iria cobrar. 

Berto ficou muito feliz em ter seu skate de volta e Laila disse que nunca 

mais iria fazer a lição de casa de ninguém, pois era errado. 
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Uma família chamada Loud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Heitor Cassiano Campo Borges da Silva, nascido em 

São Paulo no ano de 2010 e que deseja ser jogador de futebol 

quando crescer. 
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Uma família chamada Loud 

 

Essa família tinha quatro membros, o pai chamava-se Victor, a mãe 

chamava-se Bárbara e eles tinham dois filhos Arthur e Duda.  

Eles tinham pontos fracos e fortes, por isso citarei alguns aqui: Victor 

não gosta de festas porque são barulhentas, mas ele ama muito jogar FREE 

FIRE, um jogo eletrônico muito legal.  

Bárbara não gosta de se maquiar, coisa muito comum que as mulheres 

fazem, mas, ama muito se divertir, jogar FREE FIRE e gosta de tudo um pouco. 

Arthur também gosta de jogar FREE FIRE, porém, não gosta de 

pessoas chatas (que não o agradam).  

Duda gosta de praticamente tudo e é muito animada, linda e humilde 

(exemplo de tudo), mas, não gosta de coisas que a deixam muito irritada e 

também joga FREE FIRE. 

Neste verão, a família Loud comprou um navio exclusivo para os 

membros da sua família e amigos. Entretanto, algo deu errado, Victor se 

esqueceu de contratar um comandante para o navio e fizeram o seguinte: 

Victor tinha feito um curso de comandante na sua adolescência e ele dirigiu. 

As águas eram lindas e encantadoras, eles navegavam, navegavam, até 

que, surgiu uma luta de um tubarão gigante e uma baleia. 

O navio deles afundou, mas, havia outro navio luxuoso por perto e eles 

pediram ajuda. A ajuda chegou e quase afundou porque a briga continuava (do 

tubarão e a baleia). Três barcos e um helicóptero vieram ajudar, e a família 

Loud foi resgatada. 

Eles ficaram muito felizes e comemoraram com uma festa na praia, 

chamaram todo mundo e a festa durou de tarde até a madrugada e quando 

voltaram para sua casa (mansão), jogaram um campeonato de FF (FREE 

FIRE). Eles ganharam o campeonato, agradeceram a Deus e como são muito 

humildes doaram o dinheiro para as pessoas que necessitavam. 
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Família Bolim 

 
 

 

 

 

 

 

Escrita por Manuela Bandeira Tavares da Costa, nascida em 

São Paulo no ano de 2010 e que deseja ser estilista quando 

crescer. 
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Família Bolim 

 

Nossa história começa apresentando a menina Ema, ela tem 14 anos e 

é filha da Mary e do David. Uma menina loira, de olhos claros, muito calma, 

inteligente e que não gosta de ser contrariada. Ema mora com seus pais e seu 

irmão Harry. 

  Eles moram em uma cidade chamada Franca, que fica no interior de São 

Paulo e lá acontecem coisas muito estranhas. 

Mary é super organizada e vive sempre sorridente, cabelos escuros e 

cheia de afazeres, quer colocar ordem na casa, é agitada e muito dedicada em 

tudo que faz junto com seu marido David. 

David é um homem com cabelos loiros, olhos claros e muito brincalhão. 

Na cidade, eles são donos de uma lojinha que vende bolos e muitos doces, 

junto com a irmã de David, chamada Regina, que todo mundo acha que é 

doidinha por se achar um pouco bruxa. 

Todos trabalham juntos fazendo doces e bolos, os fregueses gostam 

muitos dos doces, pois tem um sabor incrível e nomes estranhos, por exemplo: 

bolo sabor da Lua, tem formato de lua e por dentro um creme prateado, quando 

você provar esse bolo feche os olhos e em um minuto você vai achar que está 

na lua! 

O Harry é o caçulinha, tem 10 anos e adora uma aventura, é alto, um 

pouco magrelo, muito calmo e acredita em todas as histórias que a tia Regina 

conta. 

Eles adoram brincar em um bosque cheio de flores e árvores, dizem que 

lá tem muitas coisas misteriosas, Ema e Harry adoram brincar de casos 

misteriosos e resolver probleminhas enigmáticos. A tia Regina adora fazer 

poções, lembra, ela se acha bruxa... ahahhhahha. 

Vamos ter muitas aventuras com essa família encantada. 

Na cidade onde Ema e Harry vivem todos os conhecem porque a família 

tem um comércio na cidade, David todas as tardes vai levar as encomendas de 

doces até as cidades vizinhas e volta no final da tarde. 

Um dia desses, depois da aula, foram correndo para a confeitaria 

encontrar os pais e a tia. Chegando lá, perceberam que a tia Regina estava 

muito chateada com o sumiço do livro de receitas da Bisavó no qual ela vinha 

testando muitos ingredientes para as suas receitas. Logo de cara ela perguntou 

para os sobrinhos se eles tinham visto e pegado o livro que ela e o David 

tinham ganhado de sua bisavó, os dois disseram que não. 

Isso deixou a tia e Mary muito intrigadas, quem pegaria o livro??? 

Ema olhou para o irmão e já pensou que ali havia um grande 

mistério para resolver, quem teria pegado o livro todo velhinho caindo aos 

pedaços? 

Ema falou para mãe e a tia: 

- Eu e o Harry vamos solucionar esse mistério, tia Regina, vamos 

encontrar o Livro de Receitas da Bisa Cora. Vamos aos fatos! 
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Ema e Harry começaram a fazer um monte de perguntas:  

- Mãe, tia, onde foi que vocês viram o livro pela última vez? 

Mary respondeu: 

- Na frente do balcão da loja. - a tia logo falou em cima: 

- Vi próximo do caixa antes do David sair! - e ficaram tagarelando, toda 

hora tinha uma informação diferente sobre o livro. 

De repente Harry encontrou um pedacinho de papel escrito no chão: 

- Olha isso, Ema! É um pedacinho do livro! 

Logo depois da descoberta do Harry, todos ficaram mais intrigados, 

onde será que foi parar esse livro? 

Ema estava procurando pistas, quem poderia ter levado o livro da tia 

Regina? Enquanto isso Mary e Regina procuravam no escritório, um quartinho 

onde Regina guardava ingredientes diferentes e um baú bem antigo, do tempo 

que ela e o David eram crianças. 

Começaram a tirar muitas coisas engraçadas de dentro dele, tinha 

chalé, uma foto da tia Regina vestida de bruxa, do papai de mago e fotos de 

quando mamãe namorava com o papai. Harry encontrou um chapéu estranho 

com uma pena do lado, a tia disse que era da bisa, ela usava para sair. Pensei 

comigo, nossa quem usava uma coisa dessas? Minha família era um pouco 

estranha mesmo! 

Nessa busca se divertiram muito encontrando várias recordações de 

família. Quando Ema saiu de perto do baú indo em direção à porta dos fundos, 

viu mais uma folha no chão, pegou e logo reconheceu: era mais uma pista! 

Quem pegou o livro, saiu de perto do caixa e foi em direção à porta e andou até 

a calçada. 

Eles pensaram e chegaram à conclusão que a pessoa que pegou o livro, 

saiu de carro, mas ninguém entrava na loja, somente pessoas autorizadas ou 

fornecedores. 

Passaram o dia procurando o livro que criou pernas, tia Regina estava 

muito chateada, então papai chegou e perguntou que bagunça era aquela e o 

que tinha acontecido.  

Mary foi contar a história para David que começou a dar grandes 

gargalhadas e todos sem entender, perguntaram: 

- Por que você está rindo tanto? Era para estar chateado, o nosso livro 

de receitas sumiu! 

Ele levantou, pegou na sacola uma caixa verde e entregou para a tia 

Regina. Ela abriu e arregalou os olhos junto com um grande sorriso, tirou de 

dentro da caixa: Livro de Receitas da Família. 

Papai estava com ele o tempo todo, levou para arrumar, já que as folhas 

estavam caindo e todos começaram a rir e a tia logo trouxe um bolo para 

comemorar. 
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Família Buscapé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Mariana Coelhoso Martins, nascida em São Paulo 

no ano de 2011 e que deseja ser veterinária quando crescer. 
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Família  Buscapé 

 

Era uma vez uma família muito maluca, cujos membros eram: a mãe 

Paulina, a filha Aninha, a avó Elina e uma cachorra Lilica. 

Elas moravam em uma fazenda chamada Porteira Fechada, numa 

cidadezinha pequena. Essa família era conhecida por todos da região, pois, 

eram muito esquisitas. 

A Paulina era muito gorda e tinha um problema na perna esquerda, 

por isso ela mancava quando andava. A Aninha, era uma menina muito 

atrapalhada, vivia subindo nas árvores, mas, caia toda hora por ter um pé 

maior que o outro. A avó era conhecida em toda região por ser uma bruxa 

esquisita com um olho maior que o outro. A cachorra era a mais adorada de 

toda região, pois era considerada a única normal da família. 

Como era uma família diferente, todos da região tinham receio de 

aproximar-se delas. 

Entretanto, sempre que as pessoas tinham algum problema, iam 

atrás da vó Elina, que era bruxa, com a esperança de que ela pudesse ajudar, 

mas como ela tinha um problema no olho, acabava sempre se atrapalhando 

com as poções mágicas e nada dava certo, por isso ela era uma bruxa 

desacreditada na região.  

Paulina ficava com dó dela e tentava ajudá-la, mas, também não 

dava muito certo porque não tinha agilidade para fazer as poções por ser muito 

devagar por conta do seu problema na perna. 

Uma vez a Aninha, sua neta, pediu para a avó fazer uma poção que 

a deixasse muito inteligente, para ir bem às provas. As três se juntaram para 

fazer essa poção, porém por serem tão atrapalhadas acabaram colocando fogo 

na cozinha da fazenda e a cachorra Lilica saiu correndo latindo, assustada por 

conta do fogo. O vizinho escutou o barulho e a gritaria e foi lá ajudar, viu que 

estava pegando fogo e as ajudou a apagar. 

Depois do ocorrido elas ficaram muito assustadas e prometeram 

tentar ser uma família melhor, menos esquisita. 

Reformaram a cozinha,  arrumaram toda a fazenda, colocando os 

animais cada um no seu devido lugar. 

A avó começou a estudar mais sobre as poções, para evitar novos 

desastres, e procurou um oculista para tentar resolver seu problema de visão. 

A Paulina, sua filha, fez um regime e começou a usar muletas para ajudar com 

a sua perna. A neta começou a ser mais cuidadosa, estudiosa,  e colocou uma 

bota ortopédica no seu pé. A cachorra, como já era normal, foi a única que não 

precisou fazer mudanças. 

Daquele dia do incêndio em diante elas viram que não precisavam 

ser daquele jeito para serem conhecidas na região, bastava agirem como 

pessoas normais e atenciosas e se tornariam queridas pelos vizinhos de toda a 

região da Fazenda. 
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Família Espacial 
 

 
 

 

 

 

Escrita por Pedro Henrique Gonçalez Rizzi, nascido em São 

Paulo no ano de 2011 e que deseja ser jogador de futebol 

quando crescer. 
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Família Espacial 

 

Em uma alta montanha no Peru, em uma simples casinha, vivia uma 

família muito especial e iluminada. O pai chama-se Sol, moço alto, forte, de 

cabelos e olhos castanhos, homem muito digno e dedicado a sua família e 

trabalho. A mãe dona Lua era muito divertida e engraçada, se alguém estava 

triste, logo ela alegrava tudo. Mulher baixinha, sorridente, de cabelos pretos e 

olhos azuis, sua vida era cuidar dos filhos e bichinhos que lá viviam.  

Ao filho mais velho, foi dado o nome de Júpiter, garoto inteligente e 

muito sábio. Tinha muita paciência e tranquilidade, adorava estudar sobre os 

planetas. Ele tinha olhos verdes e cabelos loiros. A caçulinha se chamava 

Estrela, menininha arteira e atrapalhada, ela usa óculos e aparelhos, adora 

fazer estripulias, ganhou este nome por seus olhos brilharem como as estrelas. 

Em um belo dia de sol, a família Espacial resolveu fazer um piquenique 

na montanha ao lado de sua casinha, quando chegaram lá, viram como era 

linda a vista da montanha e todas as belezas naturais que lá tinham. 

Estavam comendo as gostosuras trazidas pela mãe Lua, quando de 

repente surgiu um menino chamado Urano, ele estava assustado pedindo 

ajuda. Quando ele se acalmou, contou que tinha se perdido de sua família 

havia quatro dias, estava desesperado e com medo.  

A família Espacial ficou comovida e resolveu ajudá-lo. Saíram em busca 

da família do Urano. Escolheram um trajeto cheio de aventuras, encontraram 

vários animais: de grandes a pequenininhos, de mansos a muito bravos, mas 

não desistiram. Quando já estava anoitecendo, encontraram uma casinha bem 

pequena, então bateram na porta e para a surpresa de todos, lá estava à 

família do pequeno Urano. Todos estavam desesperados com o sumiço dele e 

ficaram aliviados e felizes que Urano tinha voltado. 

A família Espacial foi convidada pela família de Urano para jantar com 

eles, pois já era muito tarde. O jantar foi muito divertido, com muitas coisas 

gostosas e saudáveis, as crianças puderam brincar muito, a ponto de dormirem 

no sofá enquanto os pais falavam sobre o sistema solar.  

Quando estavam para ir embora, começou uma grande tempestade e 

eles ficaram para dormir. Quando acordaram, algo estranho tinha acontecido, 

eles estavam na sua própria casa, ficou um suspense no ar, eles não sabiam 

se tudo não passava de um sonho, ou se magicamente a família do Urano 

tinha os levado de volta para casa, mas uma coisa é certa, sendo sonho ou 

não, essa aventura foi inesquecível.  
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Família Maluca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Victor Brunetti Souza de Lima e Silva, nascido em 

São Paulo no ano de 2011 e que deseja ser jogador de futebol 

quando crescer. 
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Família Maluca   

 

Eles moram na Espanha, o marido é preguiçoso e calmo, o nome dele é 

Guilherme, gosta de jogar futebol, dar sustos, é magro e alto. Ele ajuda a 

mulher dele, mas, tem medo de altura, escuro e animais. A mulher não tem 

paciência, é chata e o nome dela é Gabriela. Ela adora correr, é magra, 

pequena e não gosta de pessoas malvadas. 

O Chemal  e o Pequeno são primos da família de Gabriela e Guilherme, 

eles são malvados e moram no esgoto. Chemal é chato, mata as pessoas e as 

come e não gosta do dia. O Pequeno é chato, gosta de bater nas pessoas, é 

gordo e não gosta que o irritem.  

Um belo dia o casal foi a uma padaria, Gabriela percebeu que tinham 

dois homens seguindo eles. A mulher pegou o braço do marido, puxou-o até o 

carro e falou: 

- Aqueles dois homens estão seguindo a gente. - ele respondeu: 

- Nossa, mas por quê? - ela disse: 

- Não sei. 

Chemal então resmungou para si mesmo: 

- Ah não! Eles saíram da minha vista... 

Guilherme e Gabriela foram para casa, esperaram 1 hora e meia e 

voltaram para o local, não viram ninguém, então eles retornaram para casa e 

dormiram. 

Chemal e Pequeno foram até a casa deles, os viram dormindo e Chemal 

falou: 

- É a nossa chance de entrar na casa deles e pegar tudo! - Pequeno 

responde: 

- Boa ideia! 

Eles entraram na casa e pegaram comidas, cadeiras, pratos e etc. 

No outro dia, quando Gabriela acordou e viu que quase tudo tinha 

sumido, ela gritou: 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... 

Guilherme ouviu e saiu correndo para ver o que era e Gabriela falou: 

- Tudo sumiu! – ele respondeu: 

- Eita! 

Eles foram atrás de Chemal e Pequeno, pegaram tudo de volta, foram 

para casa e viveram felizes para sempre. 
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Família Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Vitor Araujo Thomaz, nascido em São Paulo no ano 

de 2010 e que deseja ser engenheiro de tecnologia da 

informação quando crescer. 
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Família Araújo 

 

Havia um menino chamado Vitor, sua mãe Carla, sua vó Cleonice e seu 

tio Matheus. Eles moravam em uma grande casa de luxo, com uma sala 

enorme e uma cozinha muito grande também. Na residência havia oito quartos 

e seis banheiros (todos com banheira). Eles moram na Espanha, em Madri, e 

torciam pelo Real Madri. 

Vitor é um cara super gentil, educado, estudioso, legal e amoroso. Ele 

tem 10 anos e mede 1,48 cm. 

Carla é uma pessoa legal, gentil, amorosa e dá aulas de Português, 

mas, quando um dos filhos faz alguma coisa errada ela briga feio. Ela tem 38 

anos e mede 1,70cm.  

Cleonice é uma pessoa legal, amorosa, gentil, gosta de fazer 

artesanatos com materiais recicláveis, mas, briga feio quando seus netos 

fazem coisas erradas. Ela tem 56 anos e mede 1,63 de altura.  

Matheus é uma pessoa bem legal, amorosa e gentil. Ele gosta de cantar, 

tirar a roupa, brincar e muito mais coisas. Tem 26 anos e mede 1,76 cm.  

Existem várias coisas para se fazer em Madri como: ir a museus, 

palácios e jardins, mas eu e meu tio gostamos mesmo é de ver o jogo de um 

dos maiores rivais do mundo: Real Madri contra Barcelona no estádio Santiago 

Bernabéu. Nós viajamos muito para Paris, Itália e Portugal. 

Uma vez meu tio me perguntou se eu prefiro o Real Madri ou 

Barcelona:  

- Tio, eu prefiro Real Madri! - respondi.  

Nós vamos muito para Portugal porque lá tem praias e nós gostamos 

muito de praia. 

Enquanto eu e meu tio víamos o jogo, minha mãe e minha vó foram 

fazer compras no shopping, visitaram museus e jardins. Elas não foram ver o 

jogo porque não gostam muito de futebol.  

Quem ganhou o jogo? Foi o Real Madri e depois do jogo nós nos 

encontramos em uma confeitaria, La Mallorquina. Eu, minha vó e meu tio 

comemos um pedaço de bolo de chocolate e minha mãe um bolo de nozes 

com chá. Depois de comermos, fomos a um restaurante, FAYER Madrid e lá 

comemos cocido madrileño  

Esse é um prato típico da Espanha, o mais famoso dos pratos típicos de 

Madrid. Por ser um prato bem pesado, ele vai bem principalmente para os dias 

frios. Tem como ingredientes principais as carnes (frango, carne bovina e carne 

de porco – tudo misturado mesmo), macarrão (fideos), batata, grão de bico e 

outros vegetais. Depois de termos comido cocido madrileño, pedimos Buñuelos 

de viento que parece um bolinho de chuva.  

Fomos ao shopping Príncipe Pio Shopping Center e vimos um filme que 

se chamava Divertidamente. No filme comemos pipoca e tomamos refrigerante. 

Após o filme, fomos para casa, tomamos banho dormimos. 
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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! 

Um grande abraço, 

Professoras: Denise Pessolato, Gisele Gomes, Kátia Ferrareze, Mônica 

Groff, Paloma Rocha, Silene Lima e Roberta Brizoti   

 

Outubro - 2020 

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

