


“É muito simples: só se vê bem com o coração. O 
essencial é invisível para os olhos.”

Antoine de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe.
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APRESENTAÇÃO

A presente obra é o resultado do projeto PROTAGONISTA VIRTUAL, em que

entende-se  a  leitura  como  um  processo  amplo  e  fundamental  para  o

desenvolvimento  do  ser  humano,  portanto,  precisamos  olhar  cada  um  desses

autores  como  seres  únicos,  sendo  impossível  comparar  suas  qualidades,

deficiências  ou  particularidades.  Só  assim  poderemos  iniciar  a  leitura  desse

exemplar. 

Ressaltamos  também  a  participação  da  comunidade  escolar  em  seu

importante papel de incentivadora do hábito de leitura e escrita, principalmente na

atualidade cujas tecnologias virtuais estão cada vez mais atuantes e presentes na

vida dos jovens alunos. Julgamos relevante o tema: “Literatura na Rede” que vem

propiciar momentos prazerosos e desafiadores para a aprendizagem dos alunos,

favorecendo a integração da linguagem formal com o cotidiano. Lembrando sempre

que a escrita é um processo e que estes jovens escritores estão iniciando agora

essa jornada. Portanto, o projeto valoriza as variações linguísticas, escolaridade e

estilística  de  cada  um  dos  escritores,  evitando  modificações  e  alterações  no

processo criativo e textual do aluno. 

Este projeto propõe a escrita de narrativas para produção de um livro físico,

criativo e lúdico, estimulando o poder imaginativo e fantástico do universo infanto-

juvenil.  Obedece-se  ainda,  a  orientação  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais

(PCN) em que a escola tem como objetivo harmonizar os conhecimentos:

“... Considerando que o ensino deve ter como meta formar
leitores  que  sejam  também  capazes  de  produzir  textos
coerentes, coesos, adequados e ortograficamente escritos,
sendo  também  formadores  de  escritores”  (Brasil.
Secretaria  de  Educação  Fundamental.  Parâmetros
curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental:  língua  portuguesa/  Secretaria  de  Educação
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. p.40).

Os alunos dos sextos anos são muito criativos e a imaginação é terreno fértil

para  muitas  aventuras,  aproveitar  essa  disposição  é:  descobrir  jovens  talentos;

estimular a criatividade; aprofundar conhecimentos; promover sonhos e soluções



de obstáculos;  mas  acima de tudo,  valorizar  cada  um dos  jovens participantes

deste projeto.

Esperamos que cada leitor  desse projeto possa “viajar”  com essa turma,

imaginando  junto  com  eles  a  riqueza  que  cada  ponto  turístico  brasileiro

proporcionou aos nossos escritores. Apreciem sem moderação!



NOSSOS DESTINOS

Figura 1: http://br.viarural.com/mapa/



OS AUTORES

• SEXTO ANO A – MATUTINO – ANO LETIVO DE 2016

Sexto ano A tem como característica marcante: animados! 



• SEXTO ANO B – MATUTINO – ANO LETIVO DE 2016

Sexto ano B tem como característica marcante: confiantes! 



• SEXTO ANO C – VESPERTINO – ANO LETIVO DE 2016

Sexto ano C tem como característica marcante: comunicativos



CAPÍTULO 01 – A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS – LITERATURA

Clariana Monteiro da Silva Peixoto – 7o ano A

A volta ao cérebro em 80 linhas

– Era uma vez... Não! Sem “era uma vez”, isso não é criativo! – sim, esta é

minha mente falando. Pois é, difícil conviver com um cérebro que ousa em “falar”

coisas que não existem a todo momento!

Mas, para a alegria do planeta e possíveis ETEs, há outras pessoas que

enxergam o universo de um jeito diferente do normal, fora da bola (porque a Terra

não é cúbica pra falar “fora da caixa”) e foi pensando como essa gente que os

autores desta aventura tornaram simples folhas de papel em algo que resume o

que passa na cabeça deles em LIVRO. Isso, um livro!

Talvez você já tenha escutado ou tocado, ou ainda lido livros, mas escrever

um é muito diferente.  É preciso falar  do que você pensa sobre algo e ligar as

informações que vem, o que resultar no final é um resumo do seu cérebro, como

Figura 2: https://todahoratemhistoria.wordpress.com/2015/06/12/a-volta-ao-mundo-em-
80-dias-e-o-balao-imaginario/



você é ou gostaria que fosse. Porém, a segunda opção é a mais legal e foi o que os

alunos “escolheram”.

Depois de pensar nas coisas mais diferentes que se pode acontecer em um

lugar  e  época  específicas,  conseguimos  juntar  letras  para  formar  histórias  que

viajam em nossa mente baseando em um incrível escritor que é ao mesmo tempo

aventureiro, astronauta, marinheiro e leitor! Você já sabe quem é?

Analisando e conhecendo os escritos de Júlio Verne podemos entender o

que ele quis dizer com suas histórias: a imaginação é fascinante, é a inteligência se

divertindo, é o Universo mostrando o que tem de bom, mas os Homens não são

capazes de entender e zombam do poder da mente e dos sonhos. A humanidade

não sabe o que quer, nem o que o mundo seja, então, prefere viver na monótona e

indiferente rotina desacreditando no futuro. 

Há quem diga que não vale a pena escrever algo fictício, que isso só vai

passar  uma  imagem  falsa  do  mundo  para  os  outros,  principalmente  para  as

crianças. Mas há quem saiba que ficção nada mais é que viver a liberdade, sem

limites para pensar. Concordando com isso, nós, alunos e sonhadores, flutuamos e

fizemos “Voltas pelo Brasil” com um dos melhores dons do cérebro e depois desse

maravilhoso passeio, nada melhor do que contar o que foi visto, e por quê não, em

forma escrita? 

A imaginação  rola  e  enrola,  solta  em nossas  cabecinhas  infantis,  então,

vamos aproveitar isso para sermos amanhã cidadãos que querem não só ler  e

gostar de coisas diferentes, mas SERMOS diferentes! 

Em um mundo em que longas viagens em balões, submarinos e visitas à lua

foram por um longo tempo consideradas impossíveis ou grandes absurdos, cabe

aos  criativos  provar  que  imaginar  está  entre  os  segredos  para  viver

espetacularmente!



CAPÍTULO 02 – MUSEU DA BORRACHA – ACRE

João Pedro Cintra Maciel – 6o ano B

Museu de borracha

Em  nosso  primeiro  dia  em  viagem,  pelo  Colégio  Coração  de  Jesus  em

Cuiabá, os alunos dos sextos resolveram fazer uma aula de campo, mas essa não

ia ser uma aula de campo normal, sabe por quê? Por que eles estão no Acre!

Tudo começou quando eles entraram no avião e a foram viajar, sem muita

demora eles chegaram ao Acre e os 6º anos foram visitar  o famoso Museu da

Borracha, eles entram e encontram uma escultura de borracha, aliás eu sentia uma

coisa estranha naquela estátua, parecia que ela se mexia mas não dei muita bola.

No fim do passeio quando a gente estava saindo todas as portas se fecham

e todo mundo ficou surpreso, a estátua gigante começou a se mexer e nos atacar e

a professora Ronize perguntou, preocupada, ao guia:

– O que vamos fazer?

Figura 3: http://viagem.uol.com.br/guia/brasil/rio-branco/atracoes/museu-da-borracha-
gov-geraldo-mesquita/ 

http://viagem.uol.com.br/guia/brasil/rio-branco/atracoes/museu-da-borracha-gov-geraldo-mesquita/
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– A gente tem que pegar aquele cajado! - respondeu o guia.

Então o 6º ano B fez uma estratégia em grupo, um grupo distraiu a estátua e

outro  pegou  o  cajado,  um amigo  chamado Joãozinho  passou  por  debaixo  das

pernas da estátua e pegou o cajado e entregou para professora Ronize, ela usou o

cajado para paralisar a estátua para sempre, e os 6º anos, voltaram em segurança

para o hotel e assim, continuamos nossa viagem.



CAPÍTULO 03 – CASA CHICO MENDES – ACRE

Guilhermo Preza Nogueira – 6o ano B

Figura 4: http://www.jornalatribuna.com.br/?p=68124 

Uma aventura no Xapuri

Minha  turma  e  eu  resolvemos  fazer  uma  excursão  pelo  Acre.  A cidade

escolhida foi a cidade de Xapuri, por se tratar da cidade do Ambientalista Chico

Mendes.

A nossa viagem foi dividida em duas etapas. Primeiro fomos de avião até a

cidade  de  Rio  Branco  e  de  lá  tivemos  que  viajar  de  barco  até  Xapuri.  Todos

estávamos imaginando que o barco era tipo um navio, mas para nossa alegria o

barco  nada  mais  era  do  que  uma lancha  muito  veloz  que  naquelas  bandas  é

chamada de "voadeira".

As  meninas  ficaram  muito  apavoradas  e  com  medo,  dizendo  que  não

entrariam no barco de jeito nenhum. Mas depois de muita conversa e após o guia

explicar que a viagem era tranquila e segura, que a gente tinha que usar colete

http://www.jornalatribuna.com.br/?p=68124


salva-vidas  e  também que  só  existia  este  meio  de  transporte  para  chegar  até

Xapuri, elas não tiveram outra opção senão entrar no barco.

A viagem  estava  tranquila,  todo  mundo  se  divertindo  muito.  De  repente

começou a chover forte e a correnteza nos levou para uma cachoeira, estava indo

tão  rápido  que  não  dava  para  parar  o  barco.  Foi  aquela  gritaria!!!  Alguns

começaram a rezar e outros faziam promessas. A Mell até falou que ia parar de

ouvir Funk se sobrevivesse.

Mas  conforme  o  barco  ia  se  aproximando  da  cachoeira  a  gritaria  ia

aumentando. A cachoeira chegando e o medo aumentando, o barco chegando bem

pertinho e a gritaria cada vez maior!!

Até que ... no meio de muito:

- Socorro !!

- Ai meu Deus !!

- Quero a minha mãe!!!

- Segura, minha gente !!!

O som que se ouviu foi: “Splash!!” e “Tchibum”!

Por alguns segundos, silêncio geral.

A cachoeira na verdade era uma pequena queda d'agua, de 50 cm.

Após o susto todos nós respiramos aliviados e foi aquela zoeira só.

A  viagem  continuou  com  todos  mais  tranquilos.  Algum  tempo  depois

começaram  a  sair  umas  bolhas  do  fundo  do  rio.  Alguns  acharam  que  eram

piranhas, outros falaram que era jacaré, cobra, teve gente que falou até que era

tubarão.

Para alivio de todos, logo depois da curva vimos uma placa escrita: Pousada

e  Casa  Chico  Mendes.  Em  seguida  avistamos  crianças  nadando  no  rio  e

pescadores.

Chegando lá descobrimos que as bolhas que estavam surgindo de dentro

d'água  eram  provocadas  pelos  peixes  que  são  muitos  naquele  rio  que  está

bastante preservado, sem poluição.



Na visita que fizemos a cidade de Xapuri conhecemos o importante trabalho

de  preservação  da  floresta  realizado  pela  Casa  Chico  Mendes  com apoio  dos

moradores.



CAPÍTULO 04 – PASSARELA JOAQUIM MACEDO –  ACRE 

Israel Santos Pereira – 6o ano A

Aventura intergalática

Chegamos  ao  Acre,  pelo  Rio  Acre  –  patrimônio  natural  do  estado  –  de

submarino.

Afinal como não aproveitar as águas do nosso país? Viajamos observando

os peixes e corais, mas chegando na cidade, percebemos algo muito legal para

uma aventura radical: a passarela Joaquim Macedo.

Resolvemos sobrevoar a passarela e fazer uma aterrisagem naquele lindo

lugar, durante o entardecer.

Durante o voo, percebemos que era possível ver algo no fundo do Rio, algo

que se escondia de todos, menos de nós!

Figura 5: https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1076245-d2406534-Reviews-
Passarela_Joaquim_Macedo-Rio_Branco_State_of_Acre.html

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1076245-d2406534-Reviews-Passarela_Joaquim_Macedo-Rio_Branco_State_of_Acre.html
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Descobrimos uma base alienígena. 

Bernardo, João Carlos, Edson e eu fomos até a base investigar, vimos que

Extras  Terrestres  (E.T.)  existem  e  que  estavam  observando  o  nosso  planeta,

nossas atitudes e emoções.  De repente, fomos descobertos e saímos correndo

para o hotel, onde estavam nossa turma e nossa professora de português, Ronize.

Os  ETs,  com  medo  de  contarmos  o  que  vimos,  sequestraram  nossa

professora e tive que revelar a todos os meus super poderes, transformei-me em

um Super Sayajin IV.

Foi uma luta muito difícil, mas consegui expulsar os ETs do nosso planeta e

salvar a nossa professora.

Foi assim nossa aventura no Acre, mas não conte para ninguém dos meus

poderes, ok? 



CAPÍTULO 05 – FESTIVAL DE PARINTINS – AMAZONAS

Aryani Zarista Medeiro – 6o ano B

Figura 6: http://segredosdeviagem.com.br/site/2013/01/planeje-se-em-2013-festival-de-
parintins/ 

O Acidente na Festa de Parintins

Era mais um dia normal, a turma do 6º ano do Colégio Coração de Jesus

estava em uma aula de campo, pois era preciso conhecer a festa para fazerem a

atividade avaliativa sobre a cultura local. Um dia antes, a turma precisou pegar um

avião para ir para a Amazônia, porque eles eram de Cuiabá e era muito longe de

Amazônia.

Chegando lá, eles tiveram que esperar um dia para a festa, pois tinham que

descansar e apreciar o lugar. Passou-se o dia e já era a festa, estava tudo bonito e

decorado.

Todo mundo estava se divertindo com as apresentações folclóricas até que,

de  repente,  surgiu  uma  fumaça  preta  no  céu.  Aryani  era  uma  aluna  muito

observadora, então viu a fumaça preta e achou estranho, foi logo correndo para

contar à sua amiga Júlia. Juntas elas tiveram a ideia de investigar aquilo sozinhas.

http://segredosdeviagem.com.br/site/2013/01/planeje-se-em-2013-festival-de-parintins/
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Então, elas seguiram o rastro da fumaça até achar a fonte de tudo aquilo.

Chegando na fonte daquela fumaça, elas viram que a barraca de amuletos

folclóricos estava pegando fogo, aquilo foi desesperador, elas não sabiam o que

fazer. Até que Aryani teve a ideia de “tacar” baldes de água naquele fogo todo, Júlia

concordou e as duas começaram a pegar baldes de água e apagar o fogo. Aquilo

não estava dando certo, então Aryani foi correndo chamar a professora Ronize, que

era a responsável por elas e o resto da turma. A professora ficou desesperada e

começou a chamar os organizadores da festa para ajudar. Depois de juntar todos

os organizadores e apagar o fogo, foi uma alegria que só.

No final tudo acabou bem, mas acabaram por perder todos os objetos que

havia naquela barraca. Segundo um homem de lá, o fogo teria começado por causa

de uma tocha que havia do lado da barraca, que caiu e espalhou chamas pela

madeira.

Aquela  foi  uma  experiência  e  tanto,  Aryani  e  Júlia  aprenderam  que  em

situações  assim,  deveriam  pedir  ajuda  e  não  tentar  combater  sozinhas,  isso

também serviu de exemplo para os outros alunos. Depois eles voltaram para a

festa, aproveitando todo aquele festival colorido e maravilhoso. Tudo acabou como

uma história de aventura, mas o aprendizado ficará marcado em nossas mentes.

Que barra hein?!



CAPÍTULO 06 – FLORESTA DA AMAZÔNIA – AMAZONAS

Ana Clara de Oliveira Gonçalves Xavier - 6o ano A

Figura 7:  http://geoconceicao.blogspot.com.br/2015/07/cruzadinha-floresta-
amazonica.html  

Susto no pulmão do mundo

Olá, eu sou a Ana Clara Xavier, tenho onze anos, bem, irei viajar com meus

outros 79 amigos dos 6° anos para... A Amazônia!!! E agora, a gente está pagando

a  passagem  de  jatinho,  sim,  de  jatinho!!!!  Nós  todos  pagamos  100  reais  para

podermos viajar nele,  cada ano ficou com um jatinho,  o nosso tinha uma listra

vermelha perto da asa, que eu achei bem legal!! E a gente até ajudou a pagar o

hotel, legal não?

– Ana!! - alguém me chama, viro e vejo Isabelle, uma das minhas amigas,

ela estava com uma mochila nas costas e com uma tiara branca no cabelo.

– Oi Isabelle!!! – digo animada, afinal, quem não ficaria??? – Ansiosa?

– Muito, lá deve legal, né?

– Sim!!! E a gente ainda vai de jatinho!!! – vejo Julia Beatriz sentada, e ah,

http://geoconceicao.blogspot.com.br/2015/07/cruzadinha-floresta-amazonica.html
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esqueci de dizer, estamos esperando a professora nos chamar para ir  ao ponto

onde o jatinho fica – Vamos chamar a Julia?

– Vamos!!!

Começamos a  correr  em direção  de  Julia,  até  que  a  professora  Ronize

chega:

– Garotas? A diretoria já chamou, vocês não vêm?

– Estamos indo professora – respondo animada.

Julia,  Isabelle e eu fomos ao encontro da diretora, que já estava saindo,

então corremos, bem... Isabelle e eu, pois a Júlia é muito tranquila. Chegamos a

tempo do portão não fechar na nossa cara, mas enfim, no lado de fora, tinham 5

vans, não o sapato, é van no plural e meio de transporte.

– OK, ALUNOS, AQUI ESTÁ A ORGANIZAÇÃO: 10 ALUNOS DO 6° A NA

PRIMEIRA VAN,  E  JUNTO  10  DO  6°  B,  E  ASSIM  NAS  OUTRAS  VANS.  SE

DIVIRTAM!!!

Acabou que eu e as amizades ficamos na segunda van, que foi  a maior

bagunça, eram todas meninas e apenas 3 ou 4 meninos, ou seja, gritaria e mais

gritaria, sorte do motorista que tinha uma janela separada. E agora estamos dentro

do jatinho quase chegando ao Amazonas, são 4 horas de viagem, a única coisa

que quero fazer é chegar ao hotel, dormir, acordar, comer e assistir séries. Opa,

esqueci, NÃO TEM WI-FI OU SINAL. Mas se estamos na chuva é para se molhar,

então vamos nos divertir.

Chegamos no hotel, e.... nossa! É lindo! Era perto do mar, na verdade em

cima dele, e era todo cheio de folhas verdes com uma parte dourada, acho que

pintada, e era de 3 andares, cada um com as paredes brancas com verde, a porta

era verde com uma parte dourada.

– Wooow – dissemos em conjunto e suspiramos “ wowwwww”.

– Ok crianças, ficaremos no 2° andar, em cada quarto ficam 4 meninas e em

outro  4  meninos,  entenderam?  –  orienta-nos  a  equipe  do  Colégio  Coração  de

Jesus.



– Sim!!

Teve aquela coisa toda de check-in, que nem prestei atenção, pois estava

maravilhada com o hotel, e então ficamos Julia Beatriz, Mell, Heloisa e eu em um

quarto, eu fiquei com a cama que ficava de frente para o mar, depois de discutir

muito com a Mell.

Agora estamos indo para a Floresta. Eu peguei uma água e me arrumei de

qualquer jeito, estava com preguiça.

– Olá galera, eu sou o Prof. Dinarte, não o José Carlos, e serei seu guia –

Prof.  Dinarte  usava uma roupa esportiva,  logicamente,  e nos vai  levando até a

Floresta, preparo-me para toda a explicação.

– Situada na região norte da América do Sul – dizia Prof. Dinarte – a floresta

amazônica  possui  uma  extensão  de  aproximadamente  7  mil  quilômetros

quadrados, espalhada por territórios do Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia,

Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Porém, a maior parte da floresta

está  presente  em  território  brasileiro.  Em  função  de  sua  biodiversidade,  é

considerada uma das mais importantes florestas tropicais do mundo.

E  lá  vamos  nós...  A floresta  era  cheia  de  árvores,  obviamente,  é  uma

floresta, e era cheio de animais, provavelmente eu vi  uma cobra, mas graças a

Deus a gente desviou.

– AAAAH, PROFESSOR, UMA ABELHA, PROFESSOR – uma garota disse

isso, não disse a quem, mas se o que ela queria fazer era afastar a abelha ela fez

errado, porque agora ela está correndo da abelha e todo mundo rindo da menina,

que não disse quem era.

– CALMA MENINA, VEM AQUI! – Prof. Dinarte dizia, eu não aguentava mais

rir.

– Melhor que A Praça é Nossa! – dizia Jennifer ao meu lado, rindo.

E foi assim o resto do tour, e eu devo dizer, foi a melhor viagem que já tive,

foi feita totalmente de diversão e também de aprendizado, nós até mesmo fomos ao

rio, que felizmente não tinha jacaré ou essas coisas.

Resumindo: a floresta era a melhor coisa que alguém já poderia ter, bem,



depois de chocolate e “Netflix”, e eu quero muito voltar aqui, o lugar é tão bom e a

energia é a melhor possível, dá vontade de ficar até seus últimos dias, e assim, a

gente voltou para o hotel, e agora vamos para a ... 



CAPÍTULO 07 – TEATRO  AMAZONAS - AMAZONAS 

João Vitor Camargo Coelho- 6º ano C

Uma viagem ao teatro Amazonas

Aqui  estou eu,  no  ponto  de ônibus,  vou me encontrar  com a turma e  o

professor  no  aeroporto,  pois  vamos  fazer  uma  pequena  "visita"  ao  teatro

Amazonas, meu celular está vibrando....meus amigos estão me ligando, não quero

que me incomodem. 

Chegando  ao  aeroporto  estavam  eles  já:  João  Lucas,  Hynara,  Luciano,

Helder, Murilo, Felipe, e claro a professora de História também: Cássia. Durante a

viagem teve várias turbulência, mas ocorreu tudo bem. 

Chegamos e fomos e para um hotel e depois já no quarto ficamos assistindo

TV a tarde inteira,  na  televisão só  passava,  roubos,  assassinatos  e bláh,  bláh,

bláh...

Figura 8: https://ummundoemumamochila.wordpress.com/2011/02/05/teatro-amazonas-a-
elegancia-do-tempo-da-borracha/



Depois, fui dormir, já era tarde, foi difícil dormir,pois aquela cama era MUITO

desconfortável.

Na manhã seguinte, fui acordado pela professora, tinha dormido muito, mais

uma vez, todos estavam rindo de mim. Quando entramos no ônibus, fomos até o

teatro, chegando lá, para a surpresa de todos, estava fechado, algo aconteceu!  

Tentamos  ver  o  que  estava  acontecendo,  mas  não  conseguimos.  Então

fomos para um restaurante almoçar,e o resto do dia foi super chato. 

No dia seguinte voltamos ao teatro e ele estava aberto! Aleluia! Entramos,

vimos tudo, foi até um pouco interessante. 

 Ao voltarmos para Cuiabá, estava feliz, com saudade do calor que só aqui

faz. 

Os pais vieram buscar os filhos no aeroporto. Conheci os pais de alguns

amigos meus. E então nop outro dia voltou a chatice de sempre, ou seja a mesma

rotina. 



CAPÍTULO 08 – ILHA DE MARACÁ – RORAIMA

João Luís Souza Daldegan - 6o ano B

Figura 9: http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-
brasileiros/amazonia/unidades-de-conservacao-amazonia/1918-esec-de-maraca

Aventura de Luís

Viajamos de Cuiabá para Boa Vista, Roraima, de avião e lá seguimos para a

fantástica Ilha de Maracá.

Tudo que tínhamos lido e assistido sobre a Ilha não nos preparou para a

aventura que vivemos lá.

Apesar de termos sido instruídos pelas professoras Vanessa e Ronize, que

nos acompanhavam na viagem, para não nos afastarmos muito,  decidimos, eu,

Guilhermo, Lucas Augusto, João Victor,  João Henrique e Leugim, seguir  para o

outro lado da ilha.

Combinamos de acordar ainda no escuro e assim fizemos. Estávamos no

mesmo alojamento, levantamos silenciosamente e saímos sem que ninguém desse

conta.

Chegamos ao barco e remamos até um local mais afastado para só então



ligarmos o motor. Teve início a aventura mais fantástica de nossa vida. Para nos

lembrar da civilização só os itens básicos de sobrevivência: biscoitos, batata rufles,

água, suco de caixinha, lanterna, bússola, mas a melhor bagagem de todas nos

acompanhava: o espírito de aventura.

A correnteza forte nos amedrontou, mas seguimos enfrente o máximo que

pudemos e já estava o sol bem forte quando resolvemos parar para acampar.

Entramos na floresta de árvores enormes que mal deixavam o sol entrar,

mas  logo  paramos  porque  eu  e  João  Henrique,  que  somos  gordinhos,

precisávamos comer e lá se foram todas as nossas batatas fritas. De repente um

barulho estranho, um uivo que nunca tínhamos ouvido seguido por um rosnado

ensurdecedor. Um medo paralisante, ou melhor, congelante, atingiu todos nós e

nem nos atrevemos a emitir um único som. 

Não sabíamos quanto tempo passou até que Guilhermo disse:

– É melhor  sairmos daqui.  Aaaaacho que não foi  boa ideia deixarmos o

acampamento sozinhos.

Tive que concordar com um sinal de cabeça e falei:

–  Devemos  estar  cercados  de  animais  selvagens,  pois  aqui  tem  onças

pintadas, antas e ariranhas. Vai saber se não tem até bichos que ninguém nunca

viu como o Pé Grande. Vamos tentar voltar para o alojamento urgente.

Antes de acabar de falar, Joãozinho e Lucas já estavam correndo no sentido

do rio, e assim voltamos todos para o barco numa rapidez só, levando em segredo

nossa aventura e o medo paralisante que sentimos.

Os colegas e as professoras estavam nos procurando, levamos uma super

bronca,  mas  jamais  contamos sobre  o  barulho  que  nos  congelou  de  medo na

floresta e até hoje ainda penso que podia ser o Pé Grande.



CAPÍTULO 09 – FORTE SÃO JOAQUIM - RORAIMA

Áurea Maria Barbosa Monteiro - 6o ano B

Figura 10: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=995301

A excursão maluca

Um dia,  a  professora  Annelise,  inventou de fazer  uma excursão com os

sextos anos. Nós não sabíamos para onde íamos e resolvemos ir para o estado de

Roraima,  fomos passar  uma semana lá,  chegando lá  nos hospedamos em um

município chamado: Boa Vista do Rio Branco, no começo achamos lá muito chato.

Resolvemos  explorar  o  hotel  fazenda,  onde  estávamos  hospedados,  de

repente,  quando todos estavam andando até  os  quartos  de volta  para  o  hotel,

encontrei um folheto e vi que a Demi Lovato ia fazer um show gratuito, em um forte

chamado: São Joaquim, falei para a professora Ronize e ela resolveu que todos

nós iríamos nesse show! Só que ela não falou para ninguém, anoiteceu e ela pediu

para todo mundo colocar sua melhor roupa, porque iríamos jantar, todos subiram

nos ônibus arrumados e cheirosos, descemos no local, eu estava empolgadíssima



em saber que íamos jantar em um local tão perto do show, aliás, eu sou fã número

um da Demi! 

As  professoras  fizeram filas,  separando  meninas  do  B  e  meninas  do  A,

meninos do B, meninos do A. Quando entramos lá, todos ficaram se perguntando:

– O que a gente veio fazer aqui?

Não demorou cerca de 10 minutos e de repente, a Demi toda linda cantando,

Cool for the summer, em cima do palco.

Ana Rafaela, quase desmaiou e falou:

– Áurea!! Me segura, estou morrendo, é a Demi, Meu Deus!!

Todos amaram o show, até os meninos. Mas tinha mais uma surpresa, que

nem eu esperava, a professora Ronize, não sei como, mas ela conseguiu fazer que

todos nós tirássemos foto com a Demi, primeiro foi todos do sexto A, e logo após a

minha sala, o sexto B. 

Eu e a Ana Rafaela, assim como todos, estávamos muito felizes.

Logo após do show, fomos todos comer comidas típicas, em uma feira bem

perto desse forte,  depois voltamos para o hotel  fazenda, só que ninguém tinha

percebido que tínhamos esquecido o Gabriel Lima, na feira, fomos perceber isso

quando estávamos, lá no hotel fazenda, há 2 horas de distância. Procuramos em

tudo quanto é lugar e não achamos o Gabrielzinho, como diz a professora Carla,

até que Ana Clara e Maria Eduarda Gomes falaram ao mesmo tempo:

– Será que não deixamos, ele na FEIRA! 

E lá fomos nós para feira novamente, procuramos e procuramos e nada do

Lima, até que o Aleff e Julia Vilela falaram:

– Encontramos ele! 

Graças  a  Julia  e  ao  Aleff,  encontramos  o  Lima,  a  professora  Annelise

perguntou:

– Gabriel! Onde você se meteu menino!

Ele respondeu:



– Estava procurando mais “Alementos”, professora!

Todos riram! Voltamos para o hotel,  e passamos aquela semana, só nos

divertindo e rindo, fomos em um monte de lugares, e um deles era o Rio Branco,

perto do forte onde foi o show da Demi! Foi a melhor excursão de todas! Eu e todos

amamos Roraima!



CAPÍTULO 10 – MONTE RORAIMA – RORAIMA

Karimy Yoshiara Siqueira - 6o ano A

Figura 11: http://varievo.com/interessante/o-monte-roraima

As nuvens de algodão doce e o rio de chocolate

Lá estávamos nós de novo no avião, quando falam que passaríamos por

uma turbulência! 

Um monte de gente começou a gritar, achando que iríamos cair.  A aeromoça

teve que acalmá-los, depois que todos finalmente se acalmaram e resolveram-se

as coisas do avião, enfim continuamos a voar tranquilamente, sem mais nenhum

probleminha.

Estava sentada na minha poltrona com as minhas amigas, eu lendo e elas

vendo filme, até que do nada veio uma voz dizendo: “Senhores passageiros se

preparem, porque daqui a alguns minutos iremos pousar”. 

Comecei a guardar as coisas na minha mochila, assim como todo mundo,

quando pousamos, descemos e pegamos um ônibus exclusivo para nós, com ar



condicionado, wi-fi e assentos que fazem massagem, foi muito, muito, muito bom!

Chegamos no hotel, ninguém queria sair do ônibus, mas fomos obrigados! O

hotel era bem legal, quando chegamos nos nossos quartos teríamos que dividir

com mais três pessoas e fiquei com as minhas amigas Stacy, Liz e Lívia. 

Ficaríamos cinco dias em Roraima: no primeiro dia dormimos feito pedras,

acordamos as duas da tarde com gritos e batidas na nossa porta, quando fomos

ver  –  quer  dizer  a  nossa  querida  Lívia  foi  ver  –  quem  era,  nós  ficamos  nos

arrumando e só ouvimos uma porta batendo forte. Viramo-nos e falei pra ela bater

“mais forte que ela ainda não tinha quebrado”, nós rimos dela que nos falou que era

alguém que veio nos chamar para ir à cachoeira.

Todos  foram  menos  nós,  que  preferimos  ficar,  fizemos  uma  guerra  de

travesseiros,  o  quarto  ficou cheio de penas,  tivemos que limpar tudo rapidinho.

Depois a professora Ronize foi ficar com a gente, ficamos assistindo vários filmes,

mas  professora  teve  que  ir  para  resolver  uns  problemas,  aí  ficamos  sozinhas

novamente, fiz uma pipoca e depois ensinei as meninas a fazerem pipoca doce, foi

bem divertido quase teve pipoca queimada e caramelo também, mas no final elas

aprenderam.

O pessoal chegou lá pelas 5 da tarde, jantamos às 8 da noite e eles foram

dormir, enquanto nós ficamos conversando, ouvindo música e planejando o que

poderíamos fazer amanhã, fomos dormir lá pelas 11, porque não tinha mais nada

para fazer. 

No dia seguinte acordei, me arrumei e sai do quarto, tomei café sem pressa,

pude escolher o que comer tranquilamente, estava tudo quentinho, tinha acabado

de sair do forno. Os garçons até estranharam porque ninguém acordava naquele

horário, então as 8horas as pessoas começaram a descer, quando terminaram dei

a sugestão de irmos a uma pista de Kart. Nós meninas dirigimos muito bem e os

meninos também, fizemos uma corrida: os meninos saíram na frente, mas depois

nós meninas ganhamos.

Aproveitamos a adrenalina e seguimos para um campo de paintball. No outro

dia fizemos uma escalada, já no nosso penúltimo dia no shopping fizemos várias

compras e tivemos que comprar mais malas para caber tudo!



Nosso último dia,  arrumamos as  malas  como sempre,  e  pra  fechar  com

chave de ouro, conhecemos uma fábrica de chocolate tão linda, tinha um rio de

chocolate (o que ninguém nos explicou como isso era possível, mas tudo bem!),

saímos de lá, cada um de nós com uma sacola cheia de chocolate. Suprimentos

para conhecer o monte Roraima, seguimos de táxi  – mais de 30 táxis – depois

resolvemos  pegar  um  jatinho  particular  ao  invés  de  avião.  Pois  nossa  viagem

prosseguiria de um lugar especial, a professora combinou de embarcarmos no alto

do Monte. 

Chegamos com duas horas de antecedência e com isso ficamos tentando

pegar  nas  nuvens,  mas  não  conseguimos  o  que  deixou  muita  gente  chateada

porque iríamos conferir se as nuvens são de algodão doce ou não, mas parece que

talvez  nunca  descobriremos  sobre  o  rio  de  chocolate,  as  nuvens  ...  quando

percebemos o jato já tinha pousado e lá íamos nós para mais algum lugar…



CAPÍTULO 11 – MONTE RORAIMA – RORAIMA

Gabriel R. C. de Carvalho Cruz – 6º ano C

Figura 12: http://www.hike-venezuela.com/pt/site-roraima.html

O dia em que ficamos presos em um monte

Eu e meus colegas juntamente com os professores Vanessa e Zeca, fizemos

uma viagem à Roraima mais especificamente até o Parque Nacional  do Monte

Roraima. Quando chegamos ao aeroporto fizemos um lanche e ficamos lá muito

tempo por sinal, pois o avião se atrasou por 2 horas. Quando ele chegou entramos,

e no meio da viagem as aeromoças deram um saquinho com balas para cada um.

Ao desembarcarmos, já tinha uma Van alugada pela escola para nos levar até a

pousada Talismã.

Chegando na pousada, deixamos nossas bagagens e  fomos até o monte

Roraima em três helicópteros. Chegando lá, os professores nos mandaram fazer

um  texto  sobre  que  tipo  de  local  era  aquele  lá  no  monte,  pediu  para  que

anotássemos tudo. Chegou a hora de ir embora, mas como faríamos para ir , pois o

piloto tinha nos dado a notícia que um dos helicópteros havia dado problemas e



teríamos só dois para ir.  Enquanto um grupo de alunos foram o outro teve que

aguardar e foi o que fizemos, aguardamos por mais de meia hora para que um dos

helicópteros viesse nos buscar. 

Quando o helicóptero chegou fomos para a pousada e ficamos por mais um

dia e depois voltamos para casa. Chegando na escola nossos pais já estavam nos

aguardando. 



CAPÍTULO 12 – PARQUE NACIONAL DOS PACAÁS – RONDÔNIA

Liz Santos Avallone - 6o ano A

Figura 13: https://br.pinterest.com/pin/362821313709291806/

Tirolesa no manto verde do Parque

Acabamos de chegar ao nosso hotel em Rondônia, amanhã iremos conhecer

o Parque Nacional dos Pacaás. 

Nosso hotel é lindo, com comidas típicas maravilhosas, todos adoraram. No

hotel tem uma área de lazer maravilhosa, agora são 9:00 hrs da manhã e as 10:00

iremos para  a  piscina.  Depois  de  voltar  da  piscina  estaremos todos  cansados,

então vamos para os quartos descansar, pois depois sairemos para jantar. Depois

de descansar, já são 19:00 hrs e vamos jantar. De novo temos comidas deliciosas e

quando todos acabarem de comer, iremos voltar aos quartos por que amanhã será

um dia cheio. 



Bom dia, acabamos de acordar e são 7:00horas, vamos tomar café para

depois irmos ao parque. Tomamos café e acabamos de entrar no ônibus, todos

estão  animados!  Chegando  lá,  descobrimos  que  tinha  trilha  pela  natureza  e

também tirolesa, a maioria foi na tirolesa, mas outros foram na trilha. Lá todos se

divertiram muito, lá era muito lindo, um manto verde repleto da natureza intocada. 

Todos  brincaram  tanto  que  não  viram  a  hora  passar.  Já  era  hora  de  ir

embora,  mas ninguém queria  ir,  então resolvemos almoçar  lá  e  depois  iríamos

voltar. Porém ouve um imprevisto, nosso ônibus quebrou, e estávamos presos em

Rondônia!  Foi  um desespero.  Tivemos de acampar  lá,  fizemos uma fogueira  e

todos cantaram músicas de acampamento. Todos dormiram em suas barracas e no

outro dia, acordamos logo para uma nova viagem!



CAPÍTULO 13 – FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA – RONDÔNIA

Luís Eduardo de Lacerda Cintra Vilela - 6o ano B

Figura 14: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=575235

Aventura histórica

Certo dia, a turma do 6º ano B estava procurando um lugar para fazer uma

viagem, todo mundo deu sua sugestão, eu sugeri irmos a Rondônia, em um lugar

na fronteira com a Bolívia, às margens do rio Guaporé, em um forte que havia sido

construído pelos portugueses, o Forte Príncipe da Beira. Esse lugar teve a maior

votação e fomos para lá.

Quando chegamos lá, fomos direto para o forte, lá, todo mundo, começou a

brincar, e como sempre, o Joãozinho levou uma bola de futebol, eles começaram a

jogar  quando  de  repente  ...  o  Lima  acertou  a  bola  dentro  de  um  canhão,  e

perceberam que o pavio estava pegando fogo ... todo mundo começou a correr,

quando de repente a bola que estava no canhão acertou o Felipe.

Todo mundo começou a correr para achar o Felipe, quando o achamos ele



estava em cima de uma caverna e estava escrito em grego:  εισβολείς. Então a

Jamille  (a  mais  inteligente  da  sala)  conseguiu  decifrar  a  palavra  que  significa

invasores. Continuamos a investigar a caverna, afinal tínhamos que tirar o colega

da caverna, quando descobrimos outro código que estava escrito “puxar”, mas não

tinha nada perto de nós, quando o Felipe, que estava em cima da caverna, viu uma

alavanca atrás dele, puxou e abriu uma porta, que ao abrir saiu uma luz muito forte,

direto em nossos rostos.

Então todos nós decidimos ir lá embaixo, quando de repente encontramos

uma bruxa que tinha um cajado que soltava mini–esqueletos. Aleff, a professora

Ronize e eu decidimos atacar, então quando a derrubamos, eu dei um chute na

cara dela e ela morreu, quando a matamos o feitiço dela sumiu e surgiu outra porta,

sem código.

Avistamos um barco e um rio cheio de tubarões, então decidimos passar e

achamos um mapa e um baú de tesouros cheio de plutonita, no caminho até o

barco. Pegamos as plutonitas e analisamos o mapa, percebemos que ele era sobre

um  tesouro,  atrás  dele  tinha  escrito  “E8”.  Aquilo  nos  deixou  curiosos,  quando

percebemos que no chão tinha uns quadradinhos que eram possíveis de serem

tirados e colocados, como quebra cabeças, todo mundo resolveu tirar e colocar os

quadrados, então a Jamile descobriu o significado do número E8, e falou:

– Pessoal, eu descobri o que significa “E8”, são os números e letras do jogo

batalha naval!

– Faz sentido pessoal. – Adriano concordou com a Jamille.

Todo mundo então começou a procurar, quando achamos o quadrado certo,

tiramos ele e lá embaixo tinha um tesouro, abrimos e tinha um monte de moedas.

Nós pegamos todas e fomos para o centro da cidade comer no Mc Donalds. 

Quando voltamos já estava anoitecendo, todo mundo armou as barracas, e

começamos a dormir, quando de repente a Maria Santos acordou, porque estava

escutando um barulho estranho, então ela foi  na barraca da professora Ronize,

contou  que  estava  escutando  barulhos  e  elas  foram atrás  do  suposto  barulho,

quando chegaram a última lateral do forte elas perceberam que tinha um buraco e o

barulho estava ficando mais alto, elas desceram nesse buraco e perceberam que



tinha um minerador lá, então a professora chamou-o e conversaram, ela convidou

ele para ficar no nosso “acampamento”.

Quando  amanheceu,  todo  mundo  percebeu  e  estranhou  o  minerador

sentado em uma cadeira alí, a professora explicou quem era ele.

– Pessoal, ha muito tempo eu minero nesse lugar e até hoje a única coisa

que eu consegui achar foram 7 diamantes, 16 ouros, 9 pratas e 67 esmeraldas –

disse o minerador, triste.

– Tudo isso?? Isso vale mais de um milhão e o senhor ainda fala só? –

respondemos todos juntos.

–  Eu  estou  atrás  da  pedra  que  vale  R$  107  trilhões  de  reais  a

ANTIMATÉRIA. – explicou o minerador.

Depois  que  terminamos de  conversar,  resolvemos ir  tomar  banho  no  rio

Guaporé, encontramos uma prancha de surf. De repente, apareceu um tubarão e

todo mundo saiu correndo, principalmente as meninas, quando chegamos no Forte

percebemos que ninguém tinha levado toalha, então resolvemos nos secar ao sol,

o Anderson deitou no chão e caiu num buraco, onde tinha uma caixa enorme e a

foto de uma pessoa com uma coroa, então nós a abrimos e percebemos que era o

corpo do príncipe que tinha construído aquele forte, então eu peguei na barriga dele

e ele abriu os olhos e começou a andar atrás de nós, lutamos mas ele não morria,

então o mineirador pegou a picareta e o bateu nele, perfurando seu coração. Logo

apareceu a Arlequinal, o El Diablo, a Katana e o Coringa que nos ajudaram com

zumbi de “zombie king”. Depois daquele encontro com os heróis nós tiramos uma

selfie com eles, e eles foram embora. Tudo voltou ao normal depois dessa série de

momentos de terror.

Hoje é o dia de voltarmos para Cuiabá, então antes de nós sairmos do Forte,

pegamos uma pedra e escrevemos nela 6ºB, deixamos guardado no buraco onde

achamos o minerador. O ônibus chegou e nós fomos embora, e quando chegamos

no CCJ, percebi que trouxe o mapa do tesouro e o coração do zumbi, os outros da

turma trouxeram as plutonitas e as moedas que estavam no baú. Decidimos doar

para o museu, o coração e o mapa.





CAPÍTULO 14 – ESTRADA DE FERRO-MADEIRA MAMORÉ – RONDÔNIA

Andressa Serra – 6º ano C

Sumiço em Porto

Eu e minha turma, do 6º ano C, juntamente com a Professora Patrícia e a

Professora Cida, chegamos ao aeroporto de Várzea Grande às 17h:30 min, pois o

vôo sairia às 18:00. Todos estava alegres e agitados. Fomos para Porto Velho – RO

no dia 11/07 e voltamos dia 13/07. Dentro do avião fomos brincando e cantando até

chegarmos  a  Porto  Velho.  A viagem durou  cerca  de  três  horas.  Já  estávamos

cansados, então fomos direto para o hotel dormir.

No outro dia, levantamos bem cedinho e nos dirigimos para a Estrada de

Ferro Madeira Mamoré em um ônibus de passeio alugado pela Escola Coração de

Jesus  que  nos  levou  até  lá.  O  caminho  foi  bem  tranquilo,  afinal,  todos  ainda

estavam com sono, inclusive eu. Chegando lá estava um sol lindo, que deixou o Rio

Madeira mais lindo do que já era. Enquanto o Guia explicava sobre os trens que por

Figura 15: http://www.imagemnews.com.br/fotos.asp?codigo=703



lá já haviam passado, a Maria Gabriela sumiu.

A Professora  Patrícia,  que estava conosco,  começou a ficar  preocupada.

Todos também ficaram preocupados e com medo, pois não sabiam quem havia

feito isso. Ninguém sabia o que fazer, até que tivemos a ideia de ligar para ela:

- Alô!? Quem está falando?

- Oi Bibi, sou eu Andressa. Onde você está? Estamos preocupados!

- Calma! Pode ficar tranquila. Eu apenas fui ao banheiro e já estou voltando.

Falei  para  todos  e  ficaram  bem  mais  aliviados.  Continuamos  a  aula  de

campo normalmente, almoçamos por lá. E no fim da tarde começamos a arrumar

nossas coisas, pois noutro dia voltaríamos para casa. 

Chegamos aqui em Cuiabá antes do almoço. 



CAPÍTULO 15 – VALE DO GUAPORÉ – RONDÔNIA

Maria Eduarda Moraes Pinto Gomes – 6º ano B

Figura 16: http://comando190.com.br/noticias-det.php?cod=4088

Aventura no Vale

Episódio 1. É hoje.

Naquela  manhã  eu acordei  animada  para  o  passeio  da escola.  A nossa

turma iria fazer um tour pelo Vale do Guaporé que fica localizado em Rondônia. O

que me deixava mais entusiasmada era o fato de sempre querer estar em uma

floresta com rios e cachoeiras, cheia de aventuras. 

A nossa professora nos disse dias antes da viagem que no Vale do Guaporé

existia uma rica biodiversidade, no encontro de 2 biomas: Floresta Amazônica e o



Pantanal Mato-Grossense, e isso me fazia sentir em uma floresta.

Em meio a esses pensamentos, pulei da cama e fui logo me arrumando, pois

eu teria que estar na escola as 08h, em ponto, horário que o ônibus do passeio iria

partir.

Episódio 2. Se a canoa não virar, Olê Olê Olá, nós chegaremos lá!

Chegando lá, Ana Rafaela, Maria Eduarda Santos e eu fomos direto para o

rio onde iríamos fazer várias atividades juntas. Não me contive de emoção ao ver

aquela beleza ao meu redor. 

De repente a professora avisa para colocarmos os coletes, pois partiríamos

para o rio. Nós colocamos o colete o mais rápido possível e entramos no barco. O

barco começou a navegar, Ana Rafaela e Julia gritavam como loucas, mas eu não

conseguia nem gritar de tanto medo, pois logo sentimos que o barco balançava

muito e tínhamos medo de que ele virasse e caíssemos na água. Depois de um

tempo  a  correnteza  começou  a  ficar  muito  mais  rápida  e  começamos  a  gritar

novamente.

Assustei muito quando vi uma cachoeira se aproximando, logo outra e mais

outra. Descemos com tudo na forte correnteza, entre as cachoeiras, os gritos por

todo lado começaram novamente. Ana Rafaela estava mais calma, mas a Maria

Eduarda Santos segurou em minha mão apertando-a muito forte. Olhei para ela

que estava muito pálida, sem cor mesmo, e fraca. Chamei a professora que olhou e

logo se assustou ao vê-la quase desmaiando. 

A turma toda, diante daquela situação, começou a se desesperar,  mas o

nosso guia pediu que mantivéssemos a calma que logo chegaríamos em uma parte

mais calma do rio e em terra novamente. 

Episódio 3. Os doces secretos.

Sentindo  que  tínhamos  chegando  à  terra  firme,  olhei  em  volta  e  todos

estavam  deitados  no  chão  rindo  muito,  inclusive  eu  e  minhas  duas  amigas

inseparáveis. De repente Maria Eduarda Santos grita apontando para uma caverna



misteriosa. Como somos curiosas, Ana Rafaela, eu e a recuperada Maria Eduarda

Santos levantamos e fomos correndo em direção da gruta. Andamos muito, quando

finalmente vimos uma luz bem no fundo da Caverna Misteriosa. Essa luz estava

depois de uma porta grande de madeira. Abrimos a porta e demos de cara com

uma ilha maravilhosa, com muita areia, um mar de tamanho infinito, coqueiros e

uma casinha toda linda. 

Ana Rafaela pulou direto na piscina, Maria Eduarda Santos entrou no mar e

eu fui até à casinha. Bati na porta e uma senhora a abriu com um lindo sorriso. Ela

me disse que estava à espera de que alguém encontrasse aquele lugar e que como

recompensa tinha um tesouro. Um tesouro...? Não... era algo multo melhor, A casa

era feita de doces, tinhas muitos doces dentro da casa, refrigerantes e sucos.

Logo chamei as minhas duas amigas e toda a turma e repartimos com todos.

Comemos tudo, brincamos, rimos e tudo mais. No final todo mundo ficou bem e

voltamos  para  a  nossa  escola.  Em  nosso  retorno  combinamos  de  que  essa

aventura seria algo só nosso e que iríamos guardar segredo. Só para a gente !!!

Posso dizer que foi a melhor e mais louca viagem que já fiz em toda minha

vida!!!!!



CAPÍTULO 16 – RIO NEGRO E RIO SOLIMÕES – PARÁ

Maria Eduarda Pereira dos Santos – 6º ano B

Figura 17: http://malanasmaos.com.br/encontro-das-aguas-fenomeno/

O grande dia!

Eu estava tão feliz, seria hoje que nós da sala iríamos viajar para Manaus.

Claro que eu já  havia pesquisado sobre o lugar  e  coisas do tipo como O RIO

NEGRO E RIO SOLIMÕES. Na hora eu não tinha achado tão legal, mas quando

pesquisei só fiquei com mais vontade de ir. Nós iríamos agora e a professora nos

chamou:

– Alunos vamos está na hora! 

Olhei meu relógio e realmente estava claro que seria um dia apenas, mas

mesmo assim  gostei  da  ideia.  E  nós  iríamos  de  avião  fiquei  mais  feliz  ainda.



Algumas horas depois...

Nós finalmente havíamos chegado eu já estava morta,  passei  o caminho

todo falando com as meninas e os meninos. Acho que incomodamos o resto do

avião.

Já estava aliviada que nós iríamos para o hotel eu necessitava de um banho

e dormir, URGENTEMENTE. Acho que o resto pensou igual. Fiquei mais aliviada

ainda quando descobri que ia ficar com as meninas em um quarto separado dos

meninos. Então depois de arrumar nossas coisas eu fui tomar um banho e dormir,

afinal eu estava cansada.

Logo de manhã eu fui  acordada com uma foto.  E sim elas haviam tirado

fotos de mim dormindo, eu fiquei revoltada, mas acabei rindo também.

Depois de comer já estávamos brincando de esconde-esconde e achei um

lugar ótimo atrás de uma árvore, só que aí do nada me aparece uma lagartixa e

acabo pulando de susto e acabei  tendo que bater na brincadeira,  pois só tinha

restado eu. Mais tarde fui falar com a sala:

– Gente o que vocês estão achando da viagem? Estou ansiosa para ir ver o

rio.

Logo  eles  como são  falaram todos de uma vez  eu acabei  gritando sem

querer:

– GENTE CADA UM DE CADA VEZ, NÉ ?!

Eles  se  calaram e acabaram rindo alguns  segundos depois  e  eu  “super

rápida” logo perguntei:

– Do que vocês estão rindo? 

Eles apenas me olharam e disseram em um uníssono:

– Você tentando mandar na gente.

Logo  acabei  rindo  também.  E  no  meio  disso,  ouvimos  a  professora  nós

chamando para ir:

– Estão preparados?

Todos nós confirmamos com a cabeça e ela pediu que nos arrumássemos,



pois  já  iríamos.  Quando  chegamos  reparei  no  nome  do  lugar  que  era  Parque

Ecológico do Januária, o nome era bem estranho. Mas pulando isso, um instrutor

veio nos falar como iria ser e eu no tédio acabei “apreciando” a paisagem até ele

terminar de falar. Nós estávamos a caminho do barco que iríamos fazer o passeio,

e quando vi ele só faltei babar naquele espetáculo do rio, afinal ERA ENORME e as

cores dos rios se destacavam Por isso, o guia fazia tanto mistério, mas também né,

com esse bando de aluno tinha que ser assim mesmo. 

Quando já estávamos cada um em seus lugares o barco começou a andar e

eu  já  empolgada,  porém,  iria  demorar  um pouco  para  chegar  ao  destino,  mas

valeria  a  pena.  Enquanto  isso  as  salas  cantavam  juntas,  alguns  apreciando  a

paisagem, outros tirando fotos e assim vai e quando o barco parou e nós havíamos

chegado ao encontro de águas. O instrutor explicou como esse fenômeno acontece

e eu achei interessante. Porém, eu já tinha lido sobre o lugar então não foi uma

surpresa, mas o que eu não li era que tinha um local onde a turma poderia tirar

fotos das plantas aquáticas e elas eram extremamente lindas.

Em algumas horas depois já estávamos com fome e fomos a um restaurante

flutuante, sim, FLUTUANTE. Eu acabei comendo camarão como sempre.

A professora chegou e disse:

– Alunos, nós já vamos embora, venham! 

Fiquei magoada, pois eu havia amado o passeio, mas já estava na hora de

ir. E esse dia não havia sido um dia qualquer, havia sido O grande dia!



CAPÍTULO 17 – CÍRIO DE NAZARÉ – PARÁ

Anna Paula Pereira Moraes – 6º ano B

Figura 18: http://www.minube.com.br/sitio-preferido/praca-santuario-de-nazare-belem-
para-a2216375

Sonho nosso

Em um certo dia fomos ao Círio de Nazaré com a escola.

Pesquisamos que “A devoção à  Virgem de Nazaré,  em Belém, começou

após o caboclo Plácido ter encontrado uma pequena imagem de Nossa Senhora às

margens do Igarapé Murutucu. De acordo com a lenda, Plácido levou a imagem

para casa, mas não a encontrou no dia seguinte. A santa foi localizada apenas no

Igarapé onde havia sido encontrada originalmente. Plácido tentou levar a imagem

outras vezes, mas ela sempre desaparecia e retornava ao Igarapé. A imagem foi

levada para a Capela do Palácio do Governo da Província, onde ficou guardada por



escolta - mesmo assim, de manhã não estava lá. Entendendo que era o desejo da

Virgem permanecer no Igarapé, a comunidade católica de Belém construiu uma

ermida no local onde a imagem era encontrada”.

Participaram da excursão os 6º anos, enquanto nós dançamos e cantamos

na procissão de fé, fazíamos nossas preces para o bem de todos nós.

Até  que  quando  nós  íamos  voltar  percebemos  que  estava  faltando  dois

alunos, então saímos a procura deles, todos nós estávamos preocupados com o

que poderia ter acontecido com eles até que nós vimos uma luz saindo de um túnel.

Nós entramos para ver o que era, alguns ficaram com medo e ficaram lá

fora. Quando entramos tinha um arco-íris, chamamos o resto da turma que estava

lá fora para entrar, nós pulamos no arco-íris e vimos que lá tinha coisas lindas e

mágicas coisas que nunca tínhamos visto, lá também estavam os dois alunos, se

divertindo.

Nós também brincamos,  cantamos,  dançamos e  pulamos,  quando fomos

embora não sabíamos se era verdade ou se era apenas um "sonho"  ou ainda

apenas um "sonho coletivo" e nós também não sabíamos se poderíamos contar o

que "vimos"  ou  "sonhamos coletivamente"  para  alguém.  A única coisa que nós

tínhamos certeza era que todos viram e sentiram as mesmas emoções e também

que expor o que "vimos" ou "sonhamos juntos" para o mundo porque poderia trazer

problemas aquele mundo e poderia ser fechado e usado para experiências.

Bom,  mas  enfim  foi  emocionante!  Todos  nós  adoramos  por  isso  não

expomos para ninguém por ser uma experiência única, essa foi uma ótima aventura

e todos nós esperamos ter outra experiência e aventuras como essa. Porque se for

um sonho, espero ter outros como esse, pois adorei e acho que o resto da turma

concorda comigo.



CAPÍTULO 18 – ILHA DE MARAJÓ – PARÁ

Igor Roberto Ribeiro – 6º ano A

Figura 19: http://www.oikos.tur.br/especiais/especiais_detalhes.asp?id=130

Sustos no paraíso

Em Cuiabá, meus amigos, amigas e eu arrumamos a mala para ir para a Ilha

do Marajó no Pará. Fomos ao aeroporto e não tinha nada para comer, eu com

muita fome e, pior que ainda, ficamos 3 horas no aeroporto nesse sufoco.

Fomos para o avião, começamos a decolar, e até que enfim, eu pedi um

sanduiche. Mas só tinha pão com manteiga e eu continuava com fome!

De repente um susto. Aconteceu algo inesperado, o piloto avisa: “estamos

caindo no mar, apertem seus cintos”...

Mas graças a Deus, o piloto retomou o controle do avião e depois desse

sufoco chegamos ao nosso destino.

Até que enfim, tinha comida enchi o “bucho”, já eram 12h30min. Chegou o



almoço e depois comi um delicioso pudim de leite de búfala. Nossa que delicia, deu

vontade de comer mais uns 30! Só que eu s não aguentava mais comer.

No  hotel,  cada  um  ficou  em  algum  quarto  e  dormimos  um  pouco  para

recuperar as forças.

Depois que todo mundo acordou, aproveitamos a praia e um tubarão nos

atacou, só que fomos mais espertos e escapamos.

Fomos embora depois dessa né, afinal não podemos dar sorte para o azar. 

No  lanche,  comemos  bolo  para  continuar  nossa  aventura.  Fizemos  uma

competição de corrida, claro, que os meninos ganharam! 

Assim acabou nossa viagem... ainda bem que apesar dos sustos deu tudo

certo.



CAPÍTULO 19 –  PRAIA DE PESQUEIRO – PARÁ

Plínio Santana Marinho Moraes – 6º ano C

Aquela viagem

No dia 3 de março,minha sala e eu fomos à Praia do Pesqueiro,um lugar

muito bonito,com águas muito calmas,limpas e morna.As meninas e meninos mais

bagunceiros  foram logo  aprontar;a  professora  foi  logo  perdendo  a  cabeça,logo

falando para pararem.

Umas  das  primeiras  coisas  que  fomos  fazer  é  tirar  umas  fotos  de

recordação,logo algumas alunas já pegaram o celular para tirar foto e postar no

Instagram,até que a professora Patrícia falou para os alunos colocarem a roupa

para entrarem na água,quando entramos estava muito sol,não ficamos muito.

Figura 20: https://c1.staticflickr.com/5/4027/4407616476_fd0e7d6109_b.jpg



Mais tarde,pedimos para a professora se podiamos brincar,ela respondeu

que sim. A Maria Eduarda tinha trazido bola de vôlei para jogar,mas,alguns meninos

brincaram  de  futebol  de  areia,pois  o  Lucas  Ojeda  trouxe  bola,  meu  time  era:

eu,Gabriel,Vinicius,Lucas  de  Sena  e  Bruno,  o  time  adversário  era  Lucas

Ojeda,Murilo,Luiz Gustavo,João Pedro e Guilherme,o resto ficaram para reserva.

Logo chegando a hora do recreio,tomamos suco de frutas da região,com milhares

de comidas,cada um escolheu o que mais lhe agradou. 

Ao  final  do  dia,  retornamos  e  chegando  ao  Colégio  Coração  de  Jesus,

nossos pais já nos aguardavam. 



CAPÍTULO 20 – MUSEU GOELDI – PARÁ

Maria Eduarda Pascoal Scoralick Ribeiro – 6º ano A

Figura 21: http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/04/sobe-preco-do-ingresso-para-
museu-paraense-emilio-goeldi-em-belem.html

Aventura no oásis cultural

Chegamos ao aeroporto, usamos dois aviões inteiros, alguns alunos sempre

se atrasam e nos deixam preocupados. Mas no fim deu tudo certo.

Nós fomos para um hotel super chique, cada um de nós foi ver como era o

hotel, mas como sempre, duas pessoas se perderam, foi uma correria para achá-

los. 

Cada  um foi  para  seu  quarto,  no  outro  dia  todos  acordaram bem cedo,

seguimos para um museu que parece uma pequena floresta no meio da cidade.

Tão bonito! 

Fomos divididos em pares e cada dupla para não se perder lá tinha que



estar sempre atento aos outros e ao seu colega. Lá tinha um lago, uma pessoa do

6°B caiu no nele e o outro grupo entrou, sem querer, na jaula de um animal (sim,

pois o museu é uma mistura de exposição viva e tem de tudo um pouco), ainda

bem que entraram na jaula da capivara.

Alguém do  6°A entrou  em uma sala  cheia  de  bichos  vivos,  eles  saíram

correndo e deixaram a porta aberta… os animais fugiram! Não poderíamos deixar

essa bagunça e de pouco em pouco fomos achado os bichos, os meninos deram

um susto nas meninas com os animais, mas eles também tiveram medo.

Eu gostei muito da aventura!  



CAPÍTULO 21 – CASA DO ARTESÃO E DO ÍNDIO – AMAPÁ

Lucas Vinícius do Carmo Silva – 6º ano A

Figura 22: http://www.karlabalieiro.com/2010/04/longinquo-macapa-se-divide-entre.html

Estátuas com vida

1º dia

Chegamos em Amapá de balão, fomos ao hotel, para decidir os quartos, foi

rápido. Então cada um entrou em seu quarto e dormiu um pouco, acordamos na

hora do almoço, fomos almoçar, tomamos banho e fomos à Casa do Artesão e do

Índio, chegando lá olhamos as seus artesanatos. 

Eduardo, Pedro Gabriel, Gabriel Lima, Felipe e eu nos separamos do grupo

da escola e ficamos até o museu fechar, quando o museu fechou ficamos olhando o

que tinha lá e achamos uma placa de ouro e um índio com um espaço na mão,

percebemos que a placa se encaixava na mão dele, quando colocamos a placa na

mão do índio todas as esculturas começaram a se mexer parecia que tinham vida,

as esculturas estavam brigando uma com as outras então queríamos que tudo

aquilo  voltasse ao normal,  íamos tirar  a  placa da mão do índio,  mas ele  tinha

ganhado vida e fugiu com a placa de ouro.  Procuramos o índio por toda parte, mas

não achávamos ele, então pedimos ajuda para as outras esculturas que ajudaram a



gente a encontrar o índio, falamos para o índio devolver a placa mas ele continuou

correndo, na procura do índio achamos mais índios, mas para nossa infelicidade os

índios  eram canibais...  então  saímos correndo,  conseguimos despistar  os  índio

canibais,  achamos  o  índio  e  pegamos  a  placa  dele  e  tudo  voltou  ao  normal,

voltamos ao hotel e dormimos como se nada tivesse acontecido.

2º dia 

Acordamos, tomamos banho, comemos, contamos para aos outros meninos

o que tinha acontecido, mas nenhum deles acreditou, quando chegou a noite fomos

ao terraço do hotel e brincamos de contar histórias de terror e assim terminou mais

uma noite.

3º dia 

Acordamos, descemos até a sala do hotel para esperar o balão, quando o

balão chegou pegamos nossas malas e continuamos a nossa jornada na “Volta

pelo Brasil com 80 alunos” ainda imaginando a nossa sorte de não sermos comidos

pelos canibais!



CAPÍTULO 22 – MARCO ZERO DO EQUADOR – AMAPÁ

Iara dos Santos Malta – 6º ano B

Figura 23: http://pontosturisticosdoamapa.blogspot.com.br/p/marco-zero-do-
equador_14.html

Coração acelerado no marco zero

Meus colegas e eu fomos para o Amapá, de avião.

Dentro do avião conseguimos ver, lá de cima, tudo, pois o céu estava limpo e

a cidade ficou bem nítida.

Conseguimos ver a torre onde marca a linha do Equador, a professora pediu

para que o avião pousasse, já tinha um helicóptero nos esperando, o helicóptero

voou acompanhando a linha do Equador e nos deixou em cima da torre, alguns dos

meus colegas ficaram dentro do círculo onde marca a linha imaginária do equador. 

Mas só podia ficar pouco tempo por ser muito perigoso.

Já que todos já foram no círculo da torre era hora de descer. Com mais de



30 mim de antecedência, o helicóptero desceu e o piloto dormiu já que não tinha

sinal de nós no solo.

Ele não nos escutaria caso começássemos a gritar, pois era 30 metros de

altura. A professora Ronize teve a ideia de nos descer pela a lateral da torre mesmo

não tendo escadas, fizemos uma grande “tereza” com nossas blusas de frio, então

cada turma foi descendo. Foi uma escalada emocionante.

Depois que todas as turmas desceram, nós fomos conhecer a cidade e foi

uma grande aventura! 



CAPÍTULO 23 – CENTRO DA CULTURA NEGRA – AMAPÁ

Vittoria Lorrany Oliveira Oster – 6o  ano  A

Figura 24: https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1015728-d2406698-Reviews-
Centro_de_Cultura_Negra-Macapa_State_of_Amapa.html

Nossa origem em diálogos

Eu  e  meus  colegas  fomos  viajar  de  navio  para  Amapá,  éramos  em  80

amigos, dividimos assim: meninas com meninas e meninos com meninos.

Nosso destino era conhecer o Centro da Cultura Negra.

Nós,  meninas,  fomos nos pontos turísticos,  e  os meninos foram visitar  o

Museu de Dança Cultural, depois a gente trocou de itinerário.

Ficamos 17 dias no Amapá, para aprender a dança cultural,  saímos para

vários lugares, ficamos no hotel mais chique, fomos em vários restaurantes e lojas

para comprar roupas típicas.

Quando a gente foi embora para casa, ensinamos várias pessoas a dançar



música afro.

Conhecemos  várias  pessoas  negras,  que  nos  contaram  sobre  a  nossa

origem  e  a  formação  étnica  do  povo  brasileiro  e  nossas  raízes  nas  comidas

diferentes do nosso país.



CAPÍTULO 24 – CENTRO DA CULTURA NEGRA – AMAPÁ

Lucas de Sena Diniz Santos – 6º ano C

Figura 25: http://projetoattitude1.blogspot.com.br/2014/09/centro-de-cultura-negra-
una.html

A fantástica aula de campo

Iríamos fazer uma aula de Campo, mas não era qualquer aula de campo

iríamos ao Amapá (Centro de Cultura Negro). 

Todos já haviam chegado na escola para irmos ao aeroporto até mesmo os

mais atrasados da turma já haviam chegado. Quando estava tudo preparado para

sairmos da escola para o aeroporto, o Guilherme derrubou sua mala e caiu todas

as suas coisas, faltava 40 minutos para nosso voo chegar e ainda estávamos na

escola, Guilherme demorou  cerca de 10 minutos para arrumar tudo. 

Chegamos no aeroporto atrasados, a recepcionista já ia fechar o portão, mas



conseguimos chegar nos últimos segundos.

Durante o vôo foi uma bagunça todos queriam dormir, mas o João Lucas e

João Pedro não paravam quietos, pois estavam brincando. 

Finalmente  chegamos  ao  Amapá,  era  noite,  todos  estávamos  dormindo,

menos João Lucas e João Pedro. Desembarcamos e fomos para o hotel. Chegando

lá fomos continuar o que estávamos fazendo no avião. 

A Cida  ficou no  quarto  conosco,  os  meninos  que estavam brincando no

avião,  quando  viu  a  Cida  entrar  no  quarto,  rapidamente  fingiram que  estavam

dormindo. Eles acharam que a Cida ficaria ali pouco tempo, mas detalhe: Passou a

noite inteira no nosso quarto..

Amanheceu todos fomos tomar o café da manhã.  Assim que terminamos

fomos ao Centro de Cultura Negro. Estava tudo bem até Murilo, Guilherme, Felipe,

João Pedro, João Lucas, decidirem brincar de pega-pega. Guilherme correndo para

todos  os  lados,  acabou  encostando  em  uma  estátua  de  3  séculos  que  por

consequência caiu e quebrou.  A Cida quando viu  aquela cena, deu advertência

para todos e com isso tivemos que voltar para o hotel, arrumar nossas malas e

retornar  para  a  escola.  Com  essa  ação  do  Guilherme  não  alcançamos  nosso

objetivo para a aula de campo.



CAPÍTULO 25 – PARQUE CESAMAR – TOCANTINS

Gabriel Reis Pereira da Silva – 6º ano B 

Figura 26: http://www.portaldotocantins.com/2015/07/14/amastha-prestigia-a-segunda-
apresentacao-do-espetaculo-das-aguas-no-parque-cesamar/

Uma viajem até o Parque Cesamar

No final do ano passado, tive o prazer de estar viajando em uma das cidades

mais bonitas do Brasil, a cidade de Palmas em Tocantins.

Neste maravilhoso lugar, minha turma da escola e eu visitamos um lugar que

possui a maior área verde da capital, chamado Parque Cesamar. 

Descobri que este parque tem este nome em homenagem ao advogado da

prefeitura de Palmas, falecido em 1996, Cesamar Lázaro da Silva.  

É um excelente local para quem adora a natureza, um ambiente tranquilo

com trilhas para caminhadas, pistas para ciclistas e também skate, onde aproveitei

para praticar a maior parte do tempo.

A parte negativa do local é que não tem muitas opções para se fazer um

lanche, conta com apenas um quiosque, tivemos que levar nosso próprio almoço e



fazer um piquenique com toda a turma. 

É realmente, um bom lugar para se praticar todos os tipos de esportes ao ar

livre, é muito grande o parque, uma pista com mais de 4 km, enfim, é um lugar

tranquilo para se distrair, possui um lago perto e uma diversidade grande de flora e

fauna. 

Apesar de todo encanto que o parque oferece, não deixei de perceber que

para a próxima visita, tem que estar mais preparado para pôr os pés para andar.

Andamos demais ! Foi realmente uma grande aventura passear por este parque. 



CAPÍTULO 26 – PARQUE DO JALAPÃO – TOCANTIS

Leonardo Menezes Nunes - 6o ano B

Figura 27: http://mochileiro.tur.br/parquesto.htm

As aventuras dos 6º anos no Parque do Jalapão

A professora Ronize fez uma excursão para o Parque do Jalapão e lá tinha

um rio com correnteza. 

Os  alunos  brincavam  na  correnteza  e  quando,  de  repente,  alguém  não

conseguiu se segurar e foi indo embora, puxado pela correnteza.

Ele ficou pendurado em um galho que não aguentou e quebrou, o aluno foi

indo embora cada vez mais longe, indo em direção a cachoeira que era bem alta,

se ele seguisse mais um pouco pelo rio, cairia. 

Observou uma rocha e segurou-se nela, aguentou por um tempo e depois

foram uns caras lá para salvar ele. 

Eles  chegaram  em  um  bote  salva-vidas,  mas  nem  o  bote  aguentava  a

correnteza. Então eles iam atravessando o rio, estavam indo pela margem de trás,

e uns 30 minutos depois,  já conseguimos ver as pessoas muito preocupadas e

aliviadas, pois o grupo salvou o aluno.



Quando ele  chegou na margem,  depois que quase morreu,  a  professora

Ronize falou para ele que não era nada seguro brincar na correnteza de rios, mas

que ela estava contente em ver que a aventura dele não foi tão ruim.

Já estava na hora de esquecer tudo isso e voltar a se divertir, e com isso

passou uma semana, o tempo da excursão voou e já estava na hora de voltar para

Cuiabá, a volta foi super divertida, todos foram falando, rindo, cantando, quando

chegou cada um na sua casa.

No dia seguinte estavam todos reunidos na escola falando sobre a excursão

e a aventura do aluno na correnteza. Quem era esse aventureiro? Era eu, por isso,

estou contando para vocês. 

Até a próxima ventura!



CAPÍTULO 27 – PARQUE DO JALAPÃO – TOCANTIS

Luciano Andreola Muller – 6º ano C 

A vigem a Jalapão

Eu estava animado para viagem de campo para o Jalapão em Tocantins não

via a hora. Já chegando no dia 13/10/2016 nós partimos no ônibus às 01:00 hora

PM, estávamos viajando para um projeto de Ciências. O voo chegou adiantado uns

20 min de antecedência quase a turma inteira estava lá.

Eu ficava pensando...Como será lá em Tocantins...

Depois de 1h e meia de voo com uma guerra de discussão no avião l de

Nicolly  e  Julia  (que  prefiro  não  comentar)  chegamos  lá  em  Tocantins  eu

sinceramente achava que era algo totalmente diferente, mas até que é legal. O

lugar era muito parecido com as fotos que pesquisei sobre o lugar. 

Figura 28: http://viajantesaprendizes.com/conheca-um-pouco-mais-sobre-o-jalapao-em-
tocantins/



Depois  de  uma  pausa  para  o  lanche  a  professora  Vanessa  pediu  para

fazermos duplas e a minha foi formada com João Vitor (é lógico) lá nos ficamos

elogiando criticando e conversando como sempre a gente faz.

Ai eu disse: 

-Nossa! Este lugar lembra muito uma zona de Safári que vi na internet.

Mas ai eu vi uma placa que dizia: “Parque Estadual do Jalapão deserto eco

turismo”. Fizemos muita coisa lá em relação ao conteúdo tomamos até um banho

de rio e o Felipe ficou preso em um dos cactos tentando fazer graça! Eu fiquei

tentando fazer uma arara me imitar e consegui!

Logo pelas 8:00 h PM retornamos e por coincidência voltamos no mesmo

avião  que  fomos  a  Tocantins.  O Luiz  Gustavo  veio  dormindo  a  viagem inteira,

chegamos em Cuiabá às 9h30min, foi um dia incrível e valeu a pena a dedicação e

principalmente nosso esforço.



CAPÍTULO 28 – ILHA DO BANANAL – TOCANTIS

Aleff Arantes Abdala Azevedo - 6o ano B

Figura 29: http://cafepasa.blogspot.com.br/2013/07/os-rios-araguaia-e-tocantins.html

As aventuras no Rio Bananal

Minha história começa no MT, na escola Colégio Coração Jesus, em um dia

em que nossa professora falou que realizaremos uma expedição, os alunos mais

empolgados são Adriano, Mell, Julia, João Pedro, Ariany, Áurea e Aleff

Pegamos um avião e fomos para o Rio Bananal, chegando lá ouvimos a

lenda das águas mágicas do Rio Bananal, que se mistura com a lenda da IARA –

também conhecida como “mãe d’água”, é uma lenda proveniente dos rios da Bacia

Amazônica. Conta a lenda que ela costuma viver às margens dos rios, passando a

maior  parte  do  tempo  admirando  sua  própria  beleza  e  seu  reflexo  nas  águas,

brincando  com os peixes e  penteando seus  cabelos  com um pente  de  ouro  –

ouvimos maravilhados as lendas, mas nossa aventura continua. 

Então pegamos um barco e fomos procurar as águas mágicas, de repente a

água começou a brilhar e do nada nosso barco começou a afundar, seria a Iara nos

atraindo para o fundo das águas?

Nosso barco afundou totalmente, todos desmaiaram, devido ao medo e ao



desespero,  uma  vez  que  não  teríamos  tanto  fôlego  para  nadar  pelo  rio  até  a

margem. Quando acordamos estávamos em outra  dimensão,  nós nos sentimos

estranhos, a Mell falou:

– O que está acontecendo com a gente?

O  chão  começou  a  pegar  fogo,  mas  o  fogo  não  afetou  a  gente,  não

estávamos entendendo o que estava acontecendo, quando sai um pescador e diz:

– Vou matar todos vocês!!!

Então ele nos atacou, a Júlia usou um poder de espada, que deixava ele

pegando fogo. Adriano começou a explodir as pedras sobre o homem. Mas isso

não era suficiente. 

–  Vocês  acham  mesmo  que  vão  me  derrotar  com  esses  poderes?  -

perguntou o pescador.

Então a Mell falou “sombra da flecha” e, de repente, caiu um monte flecha

explosiva, mas não causou o efeito esperado. 

Tive  que  usar  minha  arma  secreta:  “escuridão  sublime”.  Um  poder  que

deixou o cara cego, mas ele conseguiu continuar lutando, então todos combinaram

os poderes e conseguimos matá-lo!

Ao finalizar a luta, fomos devolvidos a Ilha do Bananal, onde nossos amigos

estavam nos esperando sem imaginar a aventura que havia acontecido conosco.

  



CAPÍTULO 29 – PARQUE DO CANTÃO – TOCANTINS

Edson Ventura da Silva Júnior – 6º ano A

Figura 30: http://br.viarural.com/servicos/turismo/parques-estaduais/parque-estadual-do-
cantao/

A viagem

Chegamos ao PARQUE DO CANTÃO – TOCANTINS com toda a  nossa

turma, ficamos em uma pousada, já era tarde, então formamos alguns grupos: meu

grupo era: Arthur, Bernardo, Pedro Gabriel, Danilo e eu.

Cada grupo ficou com um quarto, no nosso foi uma briga imensa para ver

quem iria ficar com a parte de cima do beliche, bom, decidimos que naquela noite

iria dormir  Arthur em cima e Pedro Gabriel  em baixo,  mas que no dia seguinte

iríamos acordar 5h da manhã para pescar e quem conseguisse pescar o maior

peixe iria ficar com a cama de cima.

No dia seguinte, acabamos acordando muito tarde e não deu para pescar,



mas  tivemos  uma  ideia  muito  louca,  quando  chegasse  a  hora  de  ir  ao  rio

alugaríamos alguns flyboards para fazermos uma competição de quem fica mais

tempo em pé, e quem ganhasse, aí sim, iria ficar com a parte de cima do beliche.

Bom chegou a hora, todas as pessoas estavam nos olhando foi quando eu tive uma

ideia: e se cada grupo fizer uma aposta!

Nós vamos ao meio da floresta e depois apostamos uma corrida para ver

quem chega primeiro ao rio, claro que foi legal, nosso grupo foi o grande vencedor

e  o  mais  legal  é  que  o  Bernardo  levou  para  a  corrida  uma  câmera  e  nós

encontramos no meio do caminho um pavão branco maravilhoso.

Já eram 3h da tarde então começamos a aproveitar o rio, nós achamos uma

família  de  ariranhas,  foram muitas  pessoas  para  tirar  foto.  Nós  jogamos  vôlei,

futebol e muitas mais coisas. Bom já era tarde, fomos dormir.

Acordamos no dia seguinte, tomamos café da manhã, estava muito bom, o

Arthur e eu fomos andar um pouco pela mata, procurar alguns animais, andamos

de canoa até uma parte cheia de animais, quando chegamos, vimos de cara um

furão, nossa que emoção, esse dia ficamos quase o dia inteiro lá na mata, quando

chegamos fomos direto para a cama.

Quando acordamos tínhamos que aproveitar o máximo possível,  pois era

nosso  último  dia  no  PARQUE DO CANTÃO,  mas  para  comemorar  meu  grupo

queria fazer uma festa surpresa para toda a turma, ficamos o dia inteiro preparando

as coisas, mas pelo menos foi muito bom, teve bolo, salgado, refrigerante e até

alugamos um lugar para dançar, nossa foi muito bom e para finalizar chamamos um

amigo do meu pai que era cantor, nossa foi muito bom. A festa acabou eram 4h da

madrugada, quando acordamos entramos todos em um ônibus e voltamos para

casa.

Não foi uma viagem qualquer, essa foi A viagem!



CAPÍTULO 30 – ABISMO DAS UNHUMAS – MATO GROSSO DO SUL

Maria Eduarda Pereira  dos Santos – 6º ano B

Figura 31: http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-ms-bonito-atracao-abismo-
anhumas

Mais e mais viagens

Era  mais  uma  das  nossas  viagens  do  mochilão,  desta  vez  eu  já  não

conhecia o local, mas pesquisei algumas imagens. Era tão lindo, estávamos indo

para Mato Grosso do Sul, para o Abismo das Unhumas.

Nós já estávamos prontos para ir. Eu tinha medo de tudo dar errado, pois

nessas viagens sempre acontece algo inesperado. Mas sabe, no final a gente está

se  dando  bem até  agora,  nossa  viagem segue  sem grandes  imprevistos,  mas

repleto de aventura.

Eu estava conversando com Isadora:

– Como acha que vai ser lá? – perguntei.

Ela  disse  um  simples  “Não  sei,  mas  parece  ser  legal”.  Após  isso,  nós



conversamos mais, até a professora chamar todos nós para finalmente irmos viajar.

Demorou  horas  até  chegar  ao  local.  Disseram-me,  as  meninas,  que  eu  havia

dormido por todo do trajeto, então tudo bem, nem sofri com a distância.

Quando  chegamos  ao  local,  fiquei  estática.  Estava  me  perguntando

mentalmente se teríamos que subir aquele morro enorme, só para ir ao local da

nossa expedição, até que a professora Ronize, incrivelmente “lê minha mente” e

responde: 

– Para quem ainda não entendeu, teremos que subir a pé, até o topo!

Em um uníssono dissemos: “Nããããão!”, mas já estávamos no caminho, pois

mesmo preguiçosos para andar, estávamos também muito curiosos.

Estávamos cansados, mas no final teria uma recompensa, não seria algo à

toa. 

Quando chegamos fiquei encantada, era LINDO.

Tivemos que ouvir o instrutor nos explicar sobre um passeio pelas águas,

nadando,  óbvio,  e  blá-blá-blá.  Descemos  por  uma  espécie  de  corda,  antes

colocamos roupas de nadadores,  estávamos “lindos”,  mais tivemos que colocar

afinal, era fundo demais, e segurança nunca é demais.

Quando todos já estavam lá, nós começamos o passeio, era muito bonito.

Depois do passeio nós continuamos na água brincando.

No  final  daquele  dia  fomos  embora.  E  até  agora  foi  uma  das  melhores

viagens, ninguém pode imaginar como um precipício tem maravilhas naturais para

serem descobertas.



CAPÍTULO 31 – BOCA DAS ONÇAS – MATO GROSSO DO SUL

Kathy dos Anjos Prado – 6º ano A

Figura 32: http://www.ajanelalaranja.com/2011/05/boca-da-onca-bonito.html

Viagem a Boca das Onças

Nós, o 6° ano A, viajamos a Mato Grosso Sul. A espera de uma cachoeira

muito grande e de água muito natural e transparente.

Demoramos a chegar na Boca das Onças, passamos horas na estrada, pois

saímos de Cuiabá em Mato Grosso.

Quando  chegamos levamos o  maior  susto,  pois  vimos  que  água  estava

turva, e tivemos que entrar nela para atravessarmos o rio e subirmos o penhasco

da cachoeira.

A altura da cachoeira é 156 metros, é a mais alta do estado de Mato Grosso

do Sul. 



Vitória, os outros do 6° ano A e eu subimos cachoeira acima para fazer rapel.

Nós caminhamos por diversas trilhas, no total ficava 5560 metros por cada

trilha e nós, o 6° ano, passamos por 12 cachoeiras cristalinas.

A  duração  de  tempo  da  visita  as  cachoeira  é  de  um  dia  inteiro,  nós

escalamos por um rapel de 90 metros, com vista de cânion do Rio Salobra, nós não

queríamos optar por ficar parados, foi preciso iniciarmos o percurso descendo 800

degraus floresta a dentro. 

Ficamos todos deslumbrados e descansamos um pouco após o almoço.

Depois  fomos  nos  refrescar  no  Rio  Salobra.  Nos  vislumbramos  com  os

paredões de calcário e observamos a mata. Em meio a natureza todos ficaram

encantados com tantas belezas, a nossa floresta é muito linda!

Tem mais atrações como o rapel sobre o Rio Miranda.

Quando percebemos a Vitória havia desaparecido na mata. Começamos a

gritar desesperados o nome dela por todos os cantos da mata.

O Pedro Gabriel achou uma carta da Vitória, ele chamou todo mundo e lá

dizia assim:

“Oi, 6° ano, eu fui a busca de comer algo e achar alguma lanchonete nas

Bocas das Onças porque eu estava com fome, mas não consegui  achar nada,

estou perdida, não estou na lanchonete. Fiquei confusa e não acho mais vocês. Se

estão lendo este bilhete então estão perto de me encontrar, segui essa trilha e vou

ficar esperando até me acharem. Quero ir embora daqui!”.

Todos ficaram assustados que Vitória estava perdida na mata, mas nós, 6°

ano, sabíamos que a Vitória poderia estar na lanchonete para comer um lanchinho.

E seguimos a sua procura.

Quando  achamos,  Vitória  estava  na  lanchonete,  nós  também estávamos

com fome então nós pedimos sanduíches e lanchamos.

Decidimos ir embora porque nós já estávamos bem satisfeitos com tamanha

aventura. E foi assim nosso passeio pelo Mato Grosso do Sul na famosa Boca das

Onças.



CAPÍTULO 32 – LAGOA MISTERIOSA – MATO GROSSO DO SUL

Murilo Henrique Nascimento Barros – 6º ano B

Mistério

Um dia, as turmas dos sextos anos do Colégio Coração de Jesus, foram em

expedição para Mato Grosso do Sul,  nosso destino era Lagoa Misteriosa,  para

realizarem um curso profissional de mergulho.

Na superfície da Lagoa, a água era cristalina, o mergulho começou a ficar

mais  profundo  e  assim,  a  luz  também  diminuía  conforme  a  profundidade

aumentava.

Estavam todos juntos,  naquele  momento,  quando perceberam um animal

enorme, diferente dos peixes encontrados até agora. Decidiram seguir o animal,

mas o oxigênio dos tambores precisava ser completado, assim, resolveram voltar a

superfície e abandonar a curiosidade.

Chateados, resolveram regressar ao hotel.

Quando anoiteceu, Fellipe ouviu um barulho estranho e forte. Acordou Murilo

Figura 33: http://lagoamisteriosa.com.br/



e Adriano e foram seguindo o barulho, chegaram até as margens da Lagoa. O

animal que eles viram no mergulho estava lá, nadando e fazendo os barulhos, os

meninos se deram conta que o animal era o Monstro do Lago Ness da Escócia, que

estava de férias no Brasil.

Retornaram  correndo  para  o  hotel,  contaram  para  todos  e  resolveram

mergulhar, na manhã seguinte, para fotografar o monstro. 

No dia seguinte,  no mergulho,  todos estavam ansiosos.  Os três meninos

resolveram ir na frente e durante o mergulho acharam uma caverna que parecia ser

um bom esconderijo para o monstro. Seguiram por aquela abertura, mas quando

Fellipe passou várias rochas caíram e fecharam a entrada da caverna. Eles ficaram

preocupados, agora estavam presos e o monstro poderia aparecer.

Do lado de fora, as meninas ajudavam a encontrar outra entrada. Áurea, foi

puxando algumas rochas e conseguiu abrir  uma nova entrada.  Com a abertura

daquela caverna, entrou a luz e eles puderam ver que a caverna era um paraíso

marinho, em que os peixes se reproduziam e descansavam.

Assim,  deixaram  o  monstro  e  os  peixes  em  seu  SPA  natural,  sendo

agradecidos por um sorriso e uma piscadinha do Monstro do Lago Ness, que os

acompanhou até a superfície. 

 



CAPÍTULO 33 – CATEDRAL DE BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

Isabelle Christine da Silva -6º ano B

Figura 34: http://www.pacotefacil.com.br/brasilia-pontos-turisticos.html

Esconde-esconde em Brasília

Minha turma, professora e eu fomos visitar Brasília. 

Lá nós vimos muitos lugares  lindos,  várias lojas,  muitas  praças e outras

coisas,  mas  na  hora  que  nós  fomos  ao  centro,  duas  alunas  se  perderam.  A

professora Ronize teve a ideia de nos dividirmos para procurar pela Mell e pela

Maria Cristina.

Todos nós concordamos e fomos procurar as garotas, a hora passava e o

tempo corria, mas ninguém achava as meninas.

Quando estava anoitecendo a professora perguntou:

– Alguém achou as meninas?

Era um silencio total,  ninguém abriu  a boca,  mas todos pensamos juntos

“onde elas poderiam estar?”

Foi quando a Jeniffer disse:

– Pessoal, falta só um lugar para visitarmos, talvez elas estejam lá!

Nós concordamos em ir,  chegando na Capela Metropolitana encontramos as



meninas lá. Foi um alívio.

O lugar era lindo, nós todos ficamos maravilhados. 

Nos  divertimos  pela  cidade  e  fomos  embora.  No  avião  a  professora

perguntou:

– Gostaram?

– SIM!!!

Foi a maior aventura, gostamos muito pois viajávamos com  todos os nossos

amigos.



CAPÍTULO 34 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

Lucas Silveira Duarte 7º ano C 

Figura 35: https://en.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia

Estava  se  aproximando  o  final  do  mês  de  setembro,  e  nós  resolvemos

promover um passeio para que o sexto ano fosse à Brasília,  capital  federal  do

Brasil e sede do governo do Distrito Federal, já que era importante para a história

brasileira e havia grande valor cultural. Os alunos ao receber a notícia dada na aula

de Português, ficaram eufóricos, alguns já tinham ido visitar a cidade, outros sequer

tinham saído do estado.

No dia seguinte, foram entregues os bilhetes de autorização para que os

responsáveis  ficassem cientes  e  permitissem  a  ida  dos  filhos  para  Brasília.  O

combinado era se encontrar na escola numa segunda-feira de manhã, de onde

partiriam até o aeroporto e embarcariam em um voo único até a cidade destinada.

Tudo  ocorreu  como o  previsto,  nenhum aluno  deixou  de  vir,  até  mesmo

quem já tinha visitado o lugar, e até mesmo quem nunca tinha viajado de avião.  A



Coordenação do Colégio foi junto com os alunos ao aeroporto.

Chegando lá,  fizeram check-in,  despacharam as malas  e esperaram seu

número no portão de embarque.



CAPÍTULO 35 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

Nadyne Acosta Lima 7º ano B

Figura 36: http://www.correiopopulardebrasilia.com.br/

Meu nome é Nadyne e estou ajudando a organizar uma viagem do sexto ano

à Brasília ,  no momento estou esperando uma amiga para me ajudar com uma

turma.

_ Oi, Geo 

_ Oi , Nadyne , me ajuda aqui ?

_ Pode ser 

_ O que você está fazendo aqui ?

_ Eu fiquei com ajudante na organização da viagem do 6 ano C à Brasília. 

_ Nadyne, você sabe que horas são né ?

_ Sim



_ E que horas eles vão sair ?

_ As 8 h eu acho, tenho que olhar o cronograma

_Se for às 8 h temos que correr

_ Por que ?

_ Porque já são quase 8 horas.

_ Geovanna, me avise antes 

_ Mas você disse que sabia, a culpa não é minha

Depois disso a Geovanna correu para terminar  de reescrever  e  olhar  as

permissões de todos os alunos e eu fui buscar o 6 ano C .

Quando eu cheguei na sala, achei que alguém ia perder a voz lá dentro, pois

o 6 ano C não paravam de gritar. 

Nesse dia eu senti na pele o que um professor sente . Antes de esperar a

bondade do silêncio eu disse:

_ Crianças , vamos descer!

_ Sim . ( disseram com a maior felicidade claro)

_ Negativo , eu preciso que alguns fiquem - disse a professora Cássia.

_ (Eu tentei convencê-la) O ônibus ia chegar logo mais. Quais sãos alunos?

_ Plínio, Julia, Linda e Amanda. 

_Certo, espero vocês lá embaixo então. 

_ Olha crianças se vocês não pararem de gritar , e de atrapalhar as outras

turmas eu vou cancelar a excursão. 

_ Caramba , gente fica quieto. – disse o Plínio, que eu nem sei o que estava

fazendo ali.

_ Para de reclamar Plínio, não era nem para você estar aqui – disse a Julia

que eu também não tinha ideia do porque estava ali

_  Chega! Se for  para  ficarem brigando não viajam .  Por  que vocês não

sentam e esperam o ônibus. 



_ Tá bom!

Eu  não  aguentava  mais  tanta  gritaria  até  que  eles  pararam  e  a  Geo

apareceu.

_ Nadyne , o ônibus chegou?

_ Já vou levar eles 

_Espera, falta a Amanda e a Linda.

_ Pode olhar lá em cima pra mim?

Não vi o que aconteceu depois disso, e nem fiz questão de perguntar, mas

as três voltaram bem. 

Todos foram para o ônibus e se despediram de mim e da Geo, foi  difícil

cuidar deles, mas sinto falta da bagunça. 



CAPÍTULO 36 – CHAPADA DOS VEADEIROS - GOIÁS

Julia Beatriz de Matos Ferreira Pinto – 6º ano B

Figura 37: http://www.revide.com.br/blog/renata-calil/chapada-dos-veadeiros/

O peixe amistoso

Numa manhã, os alunos dos sextos anos foram a uma excursão, foram para

a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Lá tinha vários rios, pedras cristalinas, cachoeiras, animais exóticos, etc.

Quando chegaram, a aluna Júlia Beatriz perguntou se a gente podia ir no rio

e a professora deixou.

Guardamos as coisas na pousada, fomos para o rio animadamente, quando

chegamos lá tinha um peixe super adorável.  As meninas acharam fofo, mas os

meninos não gostaram. 

Começaram a discutir e o peixe assustou-se e foi embora. Que pena!



Na hora de almoçar, o cardápio foi macarrão, peixe e outras comidas típicas

da região.

Descansamos e depois fomos para o rio novamente, teve gincana e outras

brincadeiras. Mais tarde fizemos caminhada e lanchamos. 

Chegou a hora de irmos embora e quando estávamos saindo o peixe se

despediu da gente no rio.



CAPÍTULO 37 – FESTIVAL DE ARUANÃ – GOIÁS

Isadora de Oliveira Silva – 6o ano B

Figura 38: http://www.caldasnovasaguastermais.com.br/site/cidade-turistica-de-aruana/

FESTIVAL DE ARUANÃ

Este é um festival muito legal, mas não tem só o festival em Aruanã, também

tem a cidade e nela podemos fazer muitas coisas legais como aproveitar o rio, a

gente pode pescar,  podemos passear  de lancha e,  principalmente,  desfrutar  da

natureza local.

Nós viajamos para Aruanã, quando eu digo nós, eu estou falando das turmas

dos sextos anos do Colégio Coração de Jesus.

Já no primeiro dia, fomos pescar e em um barco foi a Maria Eduarda Gomes,

Sofia, Júlia Vilela, Ana Rafaela e eu, o moço que estava nos ajudando era novato e

foi  muito  engraçado,  porque  uma hora  a  Maria  jogou  a  vara  no  rio  e  ela  não

conseguia puxar a linha, porque o peixe enroscou em algo, ela começou a gritar e a



gente foi ajudar, acabamos caindo no rio (kkkkkkkkkkk...).

Passado  esse  dia  engraçado,  fomos  dormir  e  no  outro  dia  de  manhã

passeamos  pela  cidade  e  tinha  um  monte  de  estátuas.  Sabe  o  que  fizemos?

Compramos tintas  e  começamos a  pintar  as  estátuas,  deixando a  cidade mais

colorida, foi muito legal. 

E assim foi os nossos dois dias em Aruanã, foi muito top! 

Espero que aconteça mais dessas viagens... 



CAPÍTULO 38 –  CALDAS NOVAS – GOIÁS

Linda Pizani Rodrigues dos Santos – 6º ano C 

Viagem inesquecível

Era 4h 30min da manhã, eu estava a caminho do aeroporto quando eu olhei

em meu celular e vi como que estava o trânsito nesse horário, o caminho parecia

estar tranquilo,  mas quando eu estava na reta final da estrada até o aeroporto,

havia uma imensa fila de carros.

O pior é que o voo partiria às 6:00 h, e já era 5h 35min, e faltava menos que

meia hora para chegar lá... O carro que estava do lado do táxi onde eu estava,

havia a professora de história, vinte minutos depois conseguimos chegar a tempo e

embarcamos tranquilas

 Foram três horas de viagem. Na aula de campo conhecemos cada lugar

lindo, principalmente Caldas Novas, passamos uma semana em Goiás, que por

sinal achamos curto, mais valeu a pena 

Figura 39: http://viagem.uol.com.br/guia/brasil/caldas-novas/atracoes/parque-estadual-da-
serra-de-caldas-novas-pescan-/



CAPÍTULO 39 – LENÇÓIS MARANHENSES – MARANHÃO

Gabriel Eduardo Alves Silva - 6o ano A

Figura 40: http://viagemparasolteiros.com.br/pacotes_mostra.asp?
id_pacote=282#.V9_nzYgrK70

A aventura nos lençóis maranhenses

No nosso passeio a gente rumou para os Lençóis Maranhenses, foi  uma

viagem longa e cansativa.

Chegando lá a turma toda explorou o hotel na beira da praia, depois disso

foram dormir, pois chegamos a noite.

No dia seguinte todos queriam fazer uma competição de kitsurf que gastou o

dia todo, foi bem legal! Todos saíram cansados e felizes, nesse esporte alguns não

foram por medo, mas foi legal!

Já  é  o  terceiro  dia,  todos  estão  brincando  e  nadando  nas  praias

maranhenses, claro que muitos não deixam de tirar selfie, durante o terceiro dia



ficamos o  dia  todo na praia  e claro,  almoçamos e jantamos algumas refeições

regionais,  alguns  não  gostaram  das  comidas  típicas  desse  lugar,  mas  muitos

gostaram.

No quarto dia a gente estava se preparando para ir embora, pois nós íamos

depois do almoço, todos acharam que valeu apena essa viagem, foi bem divertida e

claro que saíram com muitas selfies.



CAPÍTULO 40 – IGREJA DA SÉ – MARANHÃO

Maria Rita L. de Carvalho Borssari – 6º ano C

Figura 41: https://passeiourbano.com/2014/09/07/igreja-da-se-e-novo-museu-de-arte-
sacra-serao-entregues/

Uma viagem inesquecível

Eu e minha turma fomos ao Maranhão. No aeroporto alguns engraçadinhos

se  perderam  e  a  professora  ficou  desesperada  e  por  conseqüência  quase

perdemos o voo. 

Assim que chegamos fomos direto para o hotel, foi uma bagunça, a nossa

professora quase desmaiou e deu uma bronca nos meninos e todos fomos dormir. 

No  dia  seguinte,  fomos  visitar  alguns  pontos  turísticos  do  Maranhão.

Primeiro fomos visitar à Igreja da Sé, os meninos não se comportaram corriam pela

igreja brincando de pega-pega e quase derrubaram uma estátua. A professora mais

uma vez deu uma bronca neles e colocou-os para fora da igreja. 



Mais tarde fomos visitar à praia de Lençóis em Barreirinhas, foi muito legal,

nos divertimos muito e depois fomos para o hotel...



CAPÍTULO 41 – LENÇÓIS MARANHENSES – MARANHÃO

Ana Lívia Machado Grossi –  6° ano C 

Uma viagem fora de série

Certo dia, eu , meus colegas de sala , meus Professores e a Coordenadora

fomos conhecer  os  Lençóis  Maranhenses ,  que fica  localizado no Nordeste  do

Brasil,  um dos principais pontos turísticos do Maranhão . No dia 23 de julho de

2016 , partimos pela manhã do aeroporto de Cuiabá .

Quando  chegamos,  fomos  logo  conhecer  as  dunas  ,  o  que  é  comum,

 naquela região . Elas são formadas pela força do vento , e criam uma paisagem

única que muda constantemente .  Nesse deserto  gigante foi  possível  encontrar

diversas lagoas.

No outro dia fomos à cidade de Barreirinhas, que fica 250 Km da capital São

Luis ,  onde estávamos hospedados .  Pegamos um transporte Intermunicipal  no

terminal da cidade . Lá conhecemos as águas escuras do rio Preguiças , que leva

este  nome  por  causa  da  presença  do  simpático  bicho  Preguiça  .  Quando

Figura 42: http://executive.tur.br/blog/2013/10/lencois-maranhenses/



estávamos perto do rio, o Felipe tropeçou em uma pedra e caiu de cara na água ,

como ele não estava conseguindo levantar tivemos que puxá-lo para fora . Depois

de tirar o Felipe da água andamos de balsa , caminhamos por uma trilha , que

passa pela paisagem de vargem bem parecida com a savana Africana , e ainda

fizemos um passeio de lancha pelo rio .

Ficamos em Barreirinhas por mais um dia , pois queríamos visitar o farol de

Mandacaru . Para cortar caminho o melhor acesso era pelo rio Preguiças , e lá

fomos nós ! Após subir muitos degraus, nos deparamos com uma vista incrível da

foz do rio.

No último dia, fomos de lancha , ao povoado de vassouras . Lá observamos

e interagimos com vários macacos-prego .  Enquanto estávamos observando os

macacos, a Nicolly foi dar comida a um deles , quando ela chegou perto o macaco

foi  correndo  para  as  mãos  dela  e  ela  começou  a  gritar  com  medo  e  todos

consequentemente começaram a rir .

Nossa viagem durou apenas 4 dias, mas foram momentos inesquecíveis,

voltando de lá todos já estavam programando uma outra viagem .



CAPÍTULO 42 – ILHA DA CAJU – MARANHÃO

Julia Vilela de Souza – 6º ano B

Figura 43: http://oxeente.tumblr.com/post/28846239324/dunas-da-ilha-do-caju-maranh
%C3%A3o

Confusões nas dunas do Caju

Em um belo dia de segunda feira, todo mundo feliz animado, já dando o

horário da aula de português, chega a professora com o melhor aviso de todos para

os alunos dos 6º anos, ela disse:

– Queridos alunos, estou aqui para informar vocês que vai acontecer um

passeio para A ilha do Caju, lá no Maranhão, vai ser muito divertido! Vocês tem que

levar esse papel para seus pais preencherem, ok?

No outro dia era para trazer as assinaturas, quase todos trouxeram. Quase

chegando  o  dia  da  viagem,  faltando  poucos  dias,  todos  já  começaram  a  se

empolgar, principalmente Áurea, Maria e eu, afinal nós íamos viajar juntas, ia ser



muito  legal,  porque  um dos  nossos sonhos é  viajar  juntas  e  finalmente  vamos

realizar. 

No dia da viagem, nós todos estávamos empolgadas chegando na rodoviária

pois nós iríamos de ônibus – vou ser bem sincera eu odeio ônibus mas fazer o

quê ? Pelo menos valeu cada segundo –, a viagem inteira eu sentei do lado da

Áurea, somos muito loucas quando estamos juntas, foi muito engraçado. A Maria

ela estava atrás de minha poltrona e da Áurea, sentada com a Ana.

Já chegando na ilha do Caju fizemos uma parada para comer, por incrível

que  pareça  a  gente  encontrou  as  meninas  do  6A no  mesmo  lugar  em  que

estávamos, estranhei pois não as vi na saída da rodoviária. 

Até que enfim chegamos Ilha do Caju, nós fomos direto para a pousada em

que  iríamos  ficar,  já  me  organizei  no  meu  quarto  com a  Áurea,  Maria,  Ana  e

Isadora. Eu estava tão empolgada, logo depois a professora começou a falar sobre

os cuidados que deveríamos ter, principalmente, ficar perto dos professores.

Depois nós fomos fazer um passeio de barco e voltamos para a pousada,

fomos na piscina, assim que chegamos, foi tão legal, teve um tobogã, teve várias

brincadeiras na piscina.

Na hora de dormir estávamos todas arrumadinhas para dormir, mas então

chega nossa a professora dizendo:

– Meninas, os meninos vão ter que dormir aqui, pois o ar deles estragou. 

Até aí tudo bem, não aconteceu nada de mal, graças a Deus.

No outro dia,  fizemos um passeio em que nós tínhamos que nadar  com

peixes foi legal, apesar de que eu fiquei com muito medo. 

Na hora do almoço estava rolando uma história em que um menino do 6ºB

foi sequestrado, eu já fiquei me perguntando quem seria. 

Depois de umas 3 horas o menino apareceu e adivinha quem era... Felipe!

Mas tudo estava bem, todo mundo ficou feliz por ter visto o Felipe e saber

que ele estava bem! 



CAPÍTULO 43 – PALÁCIO DOS LEÕES – MARANHÃO

Juliana Arruda Pereira dos Santos – 6o ano  A

O mistério do felino

Oi, meu nome é Juliana, sou do 6º ano A. Hoje minha turma vai para um

lugar  que  quase  ninguém  da  nossa  turma  conhece:  Palácio  dos  Leões  no

Maranhão.

Chegando lá, bem na entrada tinha três estátuas de Leões com um escudo.

O  Palácio  era  enorme,  todo  mundo  andava  grudado  para  não  se  perder  do

orientador, que apresentava todas as salas, de todo canto daquele palácio. 

Ele  mostrava-nos  e  apresentava  cada  canto,  até  que  o  orientador  não

mostrou uma sala, lá no fundo, que era a última sala. 

Isabela, Priscila, Yasmin, João Lucas e eu, que estávamos nesse grupinho já

estranhamos, nos reunimos com os outros colegas da sala sem a professora e

Figura 44: https://itbabies.net/tag/palacio-dos-leoes/ 

https://itbabies.net/tag/palacio-dos-leoes/


falamos:

– Gente, tem alguma coisa estranha naquela sala. Vamos todos descobrir!

Ninguém é para contar para professora, hoje na hora que formos embora, todos

saiam correndo para aquela sala,  a professora vai ficar procurando por nós em

todos os cantos, até ela nos achar já vamos descobrir o que tem lá.

O  tempo  passou,  só  faltavam  meia  hora  para  nós  irmos  embora,  a

professora Ronize já estava desconfiada, então foi perguntar para Karimy, que não

podia mentir para ela. A professora pensava: “aquelas crianças estão escondendo

alguma coisa”.

– Karimy, venha aqui!

– Oi, o que aconteceu?

– O que sua turma está escondendo dos adultos?

– Nada, não sei de nada! Ninguém falou nada!

– Obrigada, Karimy!

Ela estava mentindo, eu descobri pelo modo como ela falou.

Chegou a  hora  da descoberta,  a  professora  está  lá  conversando  com o

motorista. Gritei:

– “Bôra” todo mundo, rápido!

Todo mundo saiu voado para que a professora não nos parasse bem no

meio da nossa expedição. 

Chegamos todos lá, mas a porta estava trancada, ninguém sabia o que fazer

até que a Yasmim chegou correndo, tropeçou e caiu levando o tapete, que ninguém

imaginava que estava com a chave escondida bem ali.

– É agora, quem vai abrir? – questionei.

– Me dá aqui a chave, porque nem um menino vai ter coragem de abrir isso!

– decidiu Juliana.

Abrimos e lá estava muito escuro, ligamos a luz e lá estava um leãozinho,

muito pequenininho, era tão lindo!



Lucas pegou o lindinho e foi até onde a professora estava.

– Então esse é o segredo, sabia que tinha um!

– Não podíamos passar esse dia sem saber o que tinha lá!

Brincamos muito com aquele bichinho lindo e fomos embora, ninguém queria

larga-lo ele até que a professora falou que ano que vem voltaríamos.



CAPÍTULO 44 – MIRANTE PONTE ESTAIADA – PIAUI

Karimy Yoshiara Siqueira – 6o ano  A

Figura 45: http://www.capitalteresina.com.br/noticias/teresina/mirante-da-ponte-estaiada-
estara-fechado-nesta-quinta-e-sexta-feira-39507.html

O segredo galático do Mirante

Chegamos em Piauí,  na verdade em Teresina, pousamos no heliporto do

hotel.

Como  ficaríamos  somente  poucos  dias,  no  primeiro  fizemos  compras,

compras e mais compras, depois do consumismo, fizemos uma escalada e eu que

sou  muito  medrosa,  QUASE  desisti,  mas  continuei,  obviamente  chorei,  mas

ninguém percebeu. Que bom!

Passamos o dia todo indo em todos os lugares possíveis, como já estava

ficando tarde voltamos ao hotel, jantamos e fomos dormir.

Já no dia seguinte,  fomos na PONTE ESTAIADA, parecia que tinha uma



nave espacial em cima dela, mas falaram que era um mirante.

Quando chegamos lá em cima, BUMM! A janela estoura! Primeiro pensamos

ser um assaltante maluco ou um ninja sequestrador, começamos a nos esconder,

mas na verdade, era um... ET!

Ele era parecido com aquele do 'Lilo & Stitch'. Sim ! O Stitch, aquela coisa

fofa, só que o que estava lá conosco não era azul, era arco – íris! QUE FOFURA!

Fomos chegando perto, então ele falou chorando.…

– M I N H A  C A S A!

A  coisa  estava  estranha,  quando  eu  falo  isso  era  porque  estava

estranhíssima, o coloridinho falava!

Fizemos  uma  roda  para  nos  decidirmos  e  resolvemos  ajudar.  A  nave

espacial,  a  casa  do  Fofinho  (Sim,  esse  era  o  nome  dele),  estava  no  topo  do

mirante. Ele com um bigode tradutor falou com uma voz grossa:

–  Primeiro  temos  que  consertar  a  minha  nave!  Mas  antes  alguém  tem

alguma coisa para eu comer?

Vasculhamos  as  mochilas  e  achamos  sanduíches  de  geleia,  gelatina  e

refrigerante e não é que ele comeu tudo!

Quando  ele  terminou  fomos  ver  a  nave,  só  estava  faltando  uma  pilha

gigantesca, feita do Planeta Mercúrio. Isso mesmo, os alienígenas tiram um pedaço

do planeta e fazem a pilha. Metade da sala foi  procurar outra pilha com outros

alienígenas que o Fofinho indicou. Outra metade da turma ficou cuidando para que

ninguém entrasse e visse o Fofinho.

Quando eles  finalmente voltaram,  estávamos jogando UNO, então fomos

colocar a pilha, ele já podia ir embora para sempre, mas faltava alguma coisa na

nave: os freios haviam sidos cortados.

Vimos um serzinho tipo os alienígenas do Toy Story com três olhinhos, ele

ria. Fofinho correu atrás dele e BUMM eles estavam se batendo e destruíram mais

uma janela, os ETs adoram quebrar janelas, em? 

Fofinho mostrando suas habilidades nas artes marciais consegue mandá-lo



para o espaço, o que nós não conseguimos ver da janela que restava.

Pegamos as  ferramentas  e  começamos a  tentar  consertar  os  freios  e  o

computador, que na verdade é um satélite transmissor para a Terra e para Saturno

onde ele vive, e o GPS. 

Quando finalmente conseguimos terminar de fazer tudo isso e consertar as

janelas já era de noite então o Fofinho falou: 

– Vou fazer uma surpresa para vocês! Preparem-se!

Então  toda  a  ponte  ficou  como  um arco-íris,  ficamos  super  animados  e

tiramos  várias  fotos,  depois  de  um  tempinho,  infelizmente,  chegou  a  hora  da

despedida:

– Você tem mesmo que ir? – eu disse.

– Eu volto para fazer uma visita! – respondeu Fofinho.

– Promete? – dissemos todos juntos.

– Prometo!

E então demos um abraço coletivo e o vimos partir, depois voltamos ao hotel

nos arrumamos e fomos ao aeroporto para mais algum lugar na nossa viagem.



CAPÍTULO 45 – LAGOAS DO NORTE – PIAUÍ

Guilherme Barden Silva Pereira – 6° ano C

A aventura começou

Estávamos todos reunidos na escola, desta vez ninguém faltou, iriam todos

para aula de campo. Os ônibus chegaram para nos levar ao aeroporto. Entramos

nos ônibus, quando no decorrer da trajetória, o ônibus que eu estava, passou em

cima de um prego e um dos pneus furou _ detalhe que estava chovendo muito essa

hora e para piorar o ônibus não tinha pneu reserva. O outro ônibus que já estava

mais adiante que levava os outros alunos para o aeroporto, voltou para nos buscar. 

No aeroporto, faltavam quarenta minutos para o nosso voo, os professores e

a  Cida  organizaram  todos  para  ir  ao  banheiro  e  beber  água,  antes  de

embarcarmos.  Esperamos  mais  algum  tempo  e  logo  embarcamos  no  avião.  A

viagem durou aproximadamente duas horas e vinte minutos.

Chegando lá, desembarcamos em Teresina capital do Piauí, fomos visitar o

Figura 46: http://www.portalrg.com.br/noticia/parque-lagoas-do-norte-e-premiado-
melhores-praticas-em-gestao-local-96762.html



Parque  Lagoas  do  Norte,  o  parque  contava  com um anfiteatro  grande  e  duas

quadras de vôlei e futebol. Um dos meninos parou para olhar as pessoas jogando

vôlei e nós continuamos andando para conhecer o local e ele ficou lá. Depois de

um tempo, notamos a falta dele e voltamos para procurá-lo, quinze minutos depois

procurando-o achamo-lo ao lado da quadra de vôlei. A Cida e todos os professores

ficaram furiosos com ele.

No dia  seguinte,  voltamos ao aeroporto  para ir  embora.  Embarcamos no

avião, como sempre a viagem de volta parece bem mais rápida do que a de ida. A

maioria ficou bem triste, porque a gente tinha que voltar teve um dos meninos que

quase chorou, a gente chegou em Cuiabá, fomos para à escola esperar nossos

pais chegarem para nos buscar, eu achei a aula de campo muito divertida.



CAPÍTULO 46 – PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA – PIAUÍ

Ana Clara Vicente de Oliveira – 6º ano A

Figura 47: http://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/destinos/mtur-divulga-nota-sobre-
pedido-de-porchat-salve-a-serra-da-capivara-entenda/

A nossa aventura no Piauí

Dormimos pensando na viagem, amanheceu e todos já acordamos agitados,

tomamos café da manhã e fomos para o aeroporto a caminho do Piauí. 

Quando chegamos, vimos aquela paisagem linda, conhecemos a cidade e

logo fomos procurar um hotel. Encontramos um hotel na cidade, de frente pra praia,

largamos as malas no hotel e fomos direto pra praia. 

Jogamos vôlei e disputamos meninas contra meninos e, também brincamos

de outras coisas, mas foi bem divertido. 

No dia seguinte, acordamos bem cedo, tomamos café da manhã e fomos

para a Serra da Capivara. 

Chegando  lá,  encontramos  várias  montanhas,  elas  eram  muito  altas  e



bonitas. É uma reserva natural em que ainda podemos ver as pinturas rupestres

nas grutas e apreciar as belezas naturais.

Por andarmos muito e conhecermos as montanhas com todas as novidades,

ficamos  cansados  e  famintos,  resolvemos  fazer  um  lanche,  em  baixo  de  uma

árvore. Vimos também pássaros, lagartos e uma cobra, as meninas ficaram com

tanto medo que, começaram a subir nas rochas mais altas. Mas a cobra não estava

interessada em nós, ainda bem.

Voltamos  para  o  hotel,  para  descansar  da  nossa  aventura,  pois  no  dia

seguinte voltaríamos para nossa viagem pelo Brasil até regressar a Cuiabá.



CAPÍTULO 47 – PARQUE SETE CIDADES – PIAUÍ

Juliana Arruda Pereira dos Santos - 6o ano A

Figura 48: http://www.turismoresponsable.es/viajes/fascinante-viaje-a-las-islas-
azores_32.html

O grande dia

– É HOJE GENTE ! – disse Maria Eduarda.

– VAMOS PESSOAL! –  disse o professor Ricardo.

Hoje  vamos  para  o  Parque  das  Sete  Cidades  –  Piaui,  tá  todo  mundo

animado vamos para lá tá todo mundo alegre vamos fazer um trilha.

– CHEGAMOS – disse Rafaela.

Todo mundo saiu correndo, chegamos, deixamos as nossas bolsas e tudo

mais jogado pelo quarto,  pois estamos animados. Todo mundo já estava pronto

para ir para a trilha.

– Vamos para trilha – disse Lucas.

Já  estávamos  caminhando  na  trilha,  tinha  cada  pedra  enorme,  como

estátua.



– Que tal nós assustarmos as meninas? – disse Edson.

– “Borá” – disse Igor.

–  Vamos fazer assim: João Carlos e Arthur faz o barulho de cobra; Kelvin,

Israel, Pedro Gabriel, Gabriel e Giovane colocam a unha na perna das meninas;

Lucas, Roger, Pedro Mamoré, Eduardo, Danilo, André, Bernardo e eu daremos um

“BÚ” nelas – disse Igor, as meninas eram Vitoria, Livia, Ana Clara Vicente, Melissa,

Sofia, Karimy, Stacy e Kathy.

–  3...2...1  –  disse  baixinho  e  começaram  o  barulho  de  cobra,  quando

acabaram foram os meninos e depois o susto!

–  Aaahhhh  –  gritou  Melissa,  seguida  depois  de  todas  as  meninas  que

pularam no colo dos meninos, buscando proteção.

– SAI DO MEU COLO – disse João Carlos.

– NÃO ! TEM COBRA AQUIIIII – disse Vitoria.

– Não era cobra era nós brincando com vocês – disse Edson.

– Vocês não fizeram isso – disse Karimy.

– Fizemos sim – disse Kelvin.

–  MENINAS,  ATRÁS  DOS  MENINOS  –  disse  Stacy,  comandando  as

meninas  que foram correndo se vingarem deles.

– CORRE MAIS RÁPIDO – disse Isabela.

De repente os meninos caem na água.

– RARARARARA – todas as meninas começaram a rir.

– MENINOS, VAMOS JOGAR AS MENINAS NA ÁGUA – disse Lucas.

Todas  as  meninas  saíram  correndo,  mas  como  os  meninos  são  mais

rápidos,  pegaram elas e jogaram na água.

– VOCÊS SÃO CHATOS – disse Juliana.

– Sempre – disse todos os meninos.

–  Gente  empurrar  os  professores  –  disse  Priscilla,  vendo  que  todos  os



professores estavam rindo.

Empurramos todos os Professores e depois foi só bagunça!



CAPÍTULO 48 – CANOA QUEBRADA – CEARÁ

Lucas Vinícius do Carmo Silva - 6o ano A

Figura 49: http://www.canoabrasil.com/galerias/fotos-canoa-quebrada.html

Mistério no mar

Chegamos à praia de Canoa Quebrada, de navio. Chegando lá,  Eduardo

pisou em um papel, Maria Clara o leu e descobriu que tinha um baú com tesouro,

escondido em alto mar.

A professora Vanessa, o Roger, o Eduardo, Maria Clara e eu pegamos uma

lancha e fomos seguindo as instruções do papel, no meio do caminho demos de

cara com um grupo de tubarão, então a professora Vanessa jogou “pó de solo

ácido” na Maria Clara e ela virou uma sereia, que espantou os tubarões.

Com isso voltamos a nossa caça ao tesouro.

Quase chegando no destino, uma baleia engoliu o Roger, então a professora

entrou do estômago da baleia e tirou o Roger de lá.

Chegamos no tesouro, mas dentro do baú só tinha equipamentos de festa,

então pegamos tudo e voltamos a praia.



Quando chegamos lá, já estava de noite e pensamos em fazer uma festa na

praia.

A festa foi muito boa e a gente se divertiu muito e depois que amanheceu

continuamos a nossa volta ao Brasil. 



CAPÍTULO 49 – BEACH PARK – CEARÁ

Amanda Schueroff Pereira – 6º ano C 

Viagem divertida ao Ceará

Tudo  começou  no  dia  16  de  setembro,  quando  eu,  meus  amigos  e  os

professoras Patrícia, Cássia, Vanessa e a nossa orientadora pedagógica professora

Cida  ,  estávamos  a  destino  ao  Beach  Park  em  Fortaleza  -  Ceará.  Ficamos

esperando todos chegar ao Colégio Coração de Jesus, para irmos ao aeroporto.

Chegando lá no Beach Park, todos jogaram as mochilas no chão, e saíram

correndo para ver o lugar melhor. O lugar era maravilhoso, tinha vários tobogãs,

piscinas, e um monte de pedras ao lado da piscina. À tarde, as meninas ficaram na

piscina, e os meninos também, só que jogando bola. Quando saímos da piscina,

começamos  a  brincar,  e  o  Felipe,  um  dos  nossos  amigos,  saiu  em  disparada

Figura 50: http://turismoempauta.tur.br/materias/beach-park-espera-receber-mais-de-150-
mil-visitantes-nas-ferias-de-julho/



correndo, tropeçou em uma das pedras, caiu e quebrou o braço. A Cida, a nossa

orienatadora levou ele para o quarto do hotel.

Quando anoiteceu, fomos ao quarto,e vimos o Felipe com o braço quebrado

na cama. No dia seguinte, começamos a nos arrumar  para voltarmos para casa.

Ficamos triste, de termos que ir embora. Mas no final de tudo nos divertimos muito

e estávamos  morrendo de saudades das nossas famílias. 



CAPÍTULO 50 – JERICOACOARA – CEARÁ

Mell Hellen Dourado Maciel Silva – 6º ano B

Figura 51: http://www.peixeurbano.com.br/viagens/sim-7/fortaleza-2-noites-2-passeios

Jericoacoara aventura

No dia em que chegamos no aeroporto de Jericoacoara,  fomos para um

hotel que fica na frente da praia. Depois de arrumamos as malas e de escolhemos

os quartos, fomos à praia. Nós fizemos stand up paddle (esporte de remo em pé) e

foi muito legal. 

No segundo dia fizemos mergulho e vimos vários corais. 

Comemos nos mais populares restaurantes de Jericoacoara, já era o terceiro

dia. 

No  quarto  dia,  nós  tivemos  o  café  da  manhã  na  padaria  mais  popular:



Padaria do Santo Antônio, nós comemos pão de queijo, bolo de arroz, bebemos um

suco de laranja, tudo muito gostoso. A noite, nós jantamos no restaurante de frente

à praia, comemos várias comidas típicas. 

No quinto dia nós andamos de jipe e de helicóptero pela praia e foi muito

legal. 

Sexto dia, nós pulamos de tirolesa de um pequeno morro e caímos direto na

areia.

No último dia, de manhã, nós meninas fomos no Spa do hotel e os meninos

jogaram futsal na quadra, de tarde fizemos nossas malas e fomos para o aeroporto,

lá compramos nossas passagens. Minhas duas melhores amigas e eu fomos no

segundo banco da aeronave, nós saímos do aeroporto as 5 horas, prontos para

outra aventura. 



CAPÍTULO 51 – JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ

Luís Eduardo de Lacerda Cintra Vilela – 6o ano B

Figura 52: http://www.oestadoce.com.br/ceara/juazeiro-do-norte-realiza-vxiii-mutirao-da-
cidadania

As aventuras do Luís

Hoje, recebi uma notícia, que ia viajar para Juazeiro do Norte, localizado no

Ceará, com meus colegas dos sextos anos.

Três dias depois......

Quando  cheguei  no  aeroporto,  eu  já  tinha  todos  os  meus  planos  de

AVENTURA:

1º dia

Como ainda nós não tínhamos achado um hotel, resolvemos ir acampar num



espaço que tinha no meio de uma floresta,  a  primeira  noite  já  foi  ruim porque

quando acordamos tinha um lobo na nossa frente. Então conseguimos matá-lo para

comermos carne, depois que nós acordamos fomos finalmente a cidade que tinha

um hotel em frente da rodoviária.

2º dia

Hoje nós achamos um parque aquático no meio da cidade,  entramos no

maior  escorregador  do  parque  e  ficamos  assustando  as  pessoas.  Depois  que

voltamos do parque, passamos e compramos 5 nerfs (pistolas de espuma) para

fazer uma guerra.

3º dia

Hoje foi o melhor dia, nós tínhamos levado uma trike (bicicleta especial para

passeios) para pedalarmos, bem na hora certa, achamos um morro para descer. Só

que bem quando eu desci, a roda quebrou e minha diversão não foi completa, mas

valeu assim mesmo. Para compensar fomos fazer uma trilha de quadrículos, só que

tinha um que estava quebrado e tive que ir de carona, depois que fizemos a trilha

alugamos uma lancha e fizemos um churrasco.

4º dia

Hoje nós fomos andar de helicóptero e quando chegou lá em cima, pulamos

de  paraquedas.  Aterrissamos  numa  praia  em  Juazeiro,  que  tinha  um  homem

alugando um fly board (skate de flutuação aquático), depois que fomos no fly board

resolvemos ir no paintball e fizemos uma aposta: quem perdesse tinha que levar

um tiro sem proteção de airsoft (arma de pressão a ar), depois que acabou eu tinha

que levar um tiro porque eu perdi.

Achamos um carrinho de rolimã todo “regaçado” no lixo, o consertamos e

andamos nas ladeiras de Juazeiro como nos tempos de nossos pais.



5º dia

Hoje quando acordamos resolvemos ir fazer um churrasco na pista de Kart,

nessa  corrida  estava  sorteando  uma  TV  de  78  polegadas  e  uma  Land  Rover,

depois que terminou a corrida, eu ganhei o carro, o Land Rover, em segundo lugar.

Depois que terminou nós fomos ao Cariri Garden Shopping e lá tinha uma pista de

patinação no gelo, entramos nela só que um amigo nosso quebrou o pé porque não

sabia patinar no gelo.

Fomos em um lugar que tinha cavernas aquáticas e fizemos um cliff diving

(mergulho no penhasco)  e aproveitamos também para fazer  uma aventura com

caiaques pelas correntezas.

6º dia

Hoje nós fomos a uma fazenda que tinha uma descida e tinha uma bolha

gigante, então fomos fazer um zorbing (corrida dentro de uma bolha de ar), depois

que fizemos zorbing fomos fazer uma escalada para fazer slackline (esporte sobre

uma fita elástica).

7º dia

Hoje  nós  fomos  fazer  flowboarding  (surf  no  asfalto)  em  um  parque

abandonado, depois voltamos à praia e fomos fazer um wakeboard (esqui aquático

guiado por lancha), depois andamos de jet sky e escalamos um morro menor e

pulamos de wingsuit (traje planador), e depois eu tive que voltar para o aeroporto

para voltar para Cuiabá-MT, só que quando o avião estava para chegar ele caiu

mas eu fui o único sobrevivente. 



CAPÍTULO 52 -  MARANGUAPE – CEARÁ 

Aleff Arantes Abdala Azevedo – 6º ano B

Figura 53: http://www.encontramaranguape.com.br/sobre-maranguape/

As aventuras de ALEFF e sua turma

Minha história começa, com minha chegada em Maranguape no Ceará.

Quando cheguei nessa cidade não conhecia nada, mas uma boa pessoa me

ajudou.

Seu nome era Arthur H., ele era uma pessoa muito legal e me mostrou várias

coisas da cidade. 

Arthur  H.  me  levou  para  uma  caminhada  numa  serra,  lá  estávamos

caminhando, quando de repente fomos atacados por criaturas medonhas, umas

com chifres na cabeça, outras sem olho. 



Eu fiquei assustado com todas aquelas criaturas medonhas. Eu achei que

fosse meu fim, mas Arthur H. atacou elas com uma espada e os bichos morreram,

olhei para Arthur H. e perguntei se foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de

ataque. Arthur H. disse que não. 

Perguntei para Arthur H. se ele podia me treinar. Arthur H. disse que não,

mas seu mestre poderia me treinar. Então Arthur H. me levou para treinar com o

seu mestre, chegando lá Arthur H. me apresentou o mestre que se chamava Luis

Otávio

O mestre disse poderia me treinar, então me deu uma capa preta com umas

coisas azuis, e uma espada.

Então assim começou o meu treinamento. Eu aprendi a me esquivar, atacar

etc. Era um treino muito intenso.

Depois, sai para conhecer a cidade com Arthur H., encontrei uma pessoa

chamada Jeniffer, ela era uma caçadora de demônios e conhecia Arthur H., eles

treinaram juntos durante a infância. 

Jeniffer usava uma espada de diamante, convidamos Jeniffer para andar por

Maranguape do Ceara, estávamos andando e sem perceber entramos num beco

escuro donde surge um homem das sombras fazendo uma proposta:

– Olá belos guerreiros estou fazendo uma proposta vocês aceitam?

Arthur  H.  questionou  que  tipo  de  proposta.  O  homem  disse  que  se

aceitássemos ganharíamos muito dinheiro. Após ouvirmos a proposta aceitamos.

Então saímos daquele beco, o homem disse que deveríamos ir ao centro da

cidade, chegando lá estava deserto, só tinha poeira. Quando surgiu demônios de

todos os lugares.

Arthur  H.  disse  aquele  homem  do  beco  nos  enganara.  Eu  ataquei  os

demônios com minha espada e usei um poder que deixa minha espada pegando

fogo, comecei a jogar bolas de fogo, Jeniffer fez um poder de luz, que deixava todo

mundo  com dor  nos  olhos,  mas  o  poder  de  Jeniffer  não  fez  efeito  porque  os

demônios  não  tinham olhos.  Os  demônios  começaram atacar  com poderes  de

destruição,  então criei  uma barreira  de fogo,  quando os poderes dos demônios



acertaram a barreira de fogo ela desapareceu, nos deixando preocupados.

Arthur H., Jeniffer  e eu combinamos nossos poderes, conseguimos matar

todos demônios, mas apareceu o chefe deles: Cavalo de Fogo.

Então o chefe deles começou a correr em nossa direção, joguei uma bola de

fogo nele, mas não teve efeito pois a bola de fogo só deu mais poder para o cavalo,

ele deu um coice em mim, levantei e ataquei ele e consegui cortá-lo ao meio, mas

ele se dividiu em dois. Então Arthur H. começou a usar um poder de agilidade e

consegui ir na mesma velocidade de um cavalo, Jeniffer pulou em cima do cavalo,

mas ela começou a pegar fogo, então ela pulou no lago, logo Arthur H. disse:

– É sério Jeniffer é tudo o que sabe fazer?

Jeniffer, ofendida, respondeu que ele deveria ficar quieto. Então o Cavalo

convocou mais demônios, muito demônios. 

Arthur  H.  disse  para  recuarmos  e  nós  aceitamos.  Porém  os  demônios

começaram a vir atrás da gente, eles eram fracos, mas a vantagens deles era que

estava em grande quantidade.  E Cavalo  de Fogo veio  correndo na direção de

Arthur H. e tentou dar um coice nele, mas Arthur H. se esquivou do coice.

Cavalo vira um furacão de fogo e começa a puxar tudo que está em volta,

quando Jeniffer, Arthur H. e eu estávamos sendo puxados para dentro do furacão

nosso  mestre  apareceu  e  nos  leva  para  uma  serra.  Lá  o  mestre  verifica  se

estávamos  bem.  Mas  Arthur  H.  estava  admirado  com  o  poder  do  mestre  e

questiona-o como ele arranjou esse poder de tele transporte.

O mestre  fala  sobre  um cavaleiro  chamado Kauã,  e  logo é  questionado

sobre a possibilidade de conhecermos e sermos treinados por esse cavaleiro.

Então fomos para o lugar onde ele estava, chegando lá Kauã estava afiando

uma espada. Explica que estava fazendo isso para matar demônios, quando foi

perguntado por Jeniffer. Aprendemos muitas técnicas com Kauã.

Voltamos para aquele beco escuro onde estava o homem então o Homem

aparece e diz:

– VocMinha história começa, com minha chegada em Maranguape no Ceará.



Quando cheguei nessa cidade não conhecia nada, mas uma boa pessoa me

ajudou.

Seu nome era Arthur H., ele era uma pessoa muito legal e me mostrou várias

coisas da cidade. 

Arthur  H.  me  levou  para  uma  caminhada  numa  serra,  lá  estávamos

caminhando, quando de repente fomos atacados por criaturas medonhas, umas com

chifres na cabeça, outras sem olho. 

Eu fiquei assustado com todas aquelas criaturas medonhas. Eu achei  que

fosse meu fim, mas Arthur H. atacou elas com uma espada e os bichos morreram.

Olhei para Arthur H. e perguntei se foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de

ataque. Arthur H. disse que não. 

Perguntei para Arthur H. se ele podia me treinar. Arthur H. disse que não, mas

seu mestre poderia me treinar. Então Arthur H. me levou para treinar com o seu

mestre, chegando lá Arthur H. me apresentou o mestre que se chamava Luis Otávio

O mestre disse poderia me treinar, então me deu uma capa preta com umas

coisas azuis, e uma espada.

Então assim começou o meu treinamento. Eu aprendi a me esquivar, atacar

etc. Era um treino muito intenso.

Depois,  saí  para conhecer a cidade com Arthur H.,  encontrei  uma pessoa

chamada Jeniffer, ela era uma caçadora de demônios e conhecia Arthur H., eles

treinaram juntos durante a infância. 

Jeniffer usava uma espada de diamante, convidamos Jeniffer para andar por

Maranguape do Ceara, estávamos andando e sem perceber entramos num beco

escuro donde surge um homem das sombras fazendo uma proposta:

– Olá belos guerreiros ! Estou fazendo uma proposta vocês aceitam?

Arthur  H.  questionou  que  tipo  de  proposta.  O  homem  disse  que  se

aceitássemos ganharíamos muito dinheiro. Após ouvirmos a proposta, aceitamos.

Então saímos daquele beco, o homem disse que deveríamos ir ao centro da

cidade, chegando lá estava deserto, só tinha poeira. Quando surgiram demônios de



todos os lugares.

Arthur  H.  disse  aquele  homem  do  beco  nos  enganara.  Eu  ataquei  os

demônios com minha espada e usei um poder que deixa minha espada pegando

fogo, comecei a jogar bolas de fogo, Jeniffer fez um poder de luz, que deixava todo

mundo  com  dor  nos  olhos,  mas  o  poder  de  Jeniffer  não  fez  efeito  porque  os

demônios  não  tinham  olhos.  Os  demônios  começaram  atacar  com  poderes  de

destruição,  então  criei  uma barreira  de  fogo,  quando  os  poderes  dos  demônios

acertaram a barreira de fogo ela desapareceu, nos deixando preocupados.

Arthur  H.,  Jeniffer  e  eu  combinamos nossos  poderes,  conseguimos  matar

todos demônios, mas apareceu o chefe deles: Cavalo de Fogo.

Então o chefe deles começou a correr em nossa direção, joguei uma bola de

fogo nele, mas não teve efeito, pois a bola de fogo só deu mais poder para o cavalo,

ele deu um coice em mim, levantei e ataquei ele e consegui cortá-lo ao meio, mas

ele se dividiu em dois. Então Arthur H. começou a usar um poder de agilidade e

conseguiu ir na mesma velocidade de um cavalo, Jeniffer pulou em cima do cavalo,

mas ela começou a pegar fogo, então ela pulou no lago, logo Arthur H. disse:

– É sério Jeniffer é tudo o que sabe fazer?

Jeniffer,  ofendida,  respondeu que ele  deveria  ficar  quieto.  Então o Cavalo

convocou mais demônios, muito demônios. 

Arthur  H.  disse  para  recuarmos  e  nós  aceitamos.  Porém  os  demônios

começaram a vir atrás da gente, eles eram fracos, mas a vantagens deles era que

estava em grande quantidade. E Cavalo de Fogo veio correndo na direção de Arthur

H. e tentou dar um coice nele, mas Arthur H. se esquivou do coice.

Cavalo vira um furacão de fogo e começa a puxar tudo que está em volta,

quando Jeniffer, Arthur H. e eu estávamos sendo puxados para dentro do furacão

nosso  mestre  apareceu  e  nos  leva  para  uma  serra.  Lá  o  mestre  verifica  se

estávamos bem. Mas Arthur H. estava admirado com o poder do mestre e questiona-

o como ele arranjou esse poder de tele transporte.

O mestre fala sobre um cavaleiro chamado Kauã, e logo é questionado sobre

a possibilidade de conhecermos e sermos treinados por esse cavaleiro.



Então fomos para o lugar onde ele estava, chegando lá Kauã estava afiando

uma espada.  Explica que estava fazendo isso para  matar  demônios,  quando foi

perguntado por Jeniffer. Aprendemos muitas técnicas com Kauã.

Voltamos para aquele beco escuro onde estava o homem então o Homem

aparece e diz:

– Vocês voltaram para se vingar de mim? 

– Chega de papo eu vou te matar! – responde Jeniffer. 

Ela  atacou o homem e o matou,  mas aquele homem era uma armadilha,

então abriu um portal para dimensões dos demônios, o portal ficou aberto por alguns

segundos, pacificamente, porém segundos depois começou a surgir demônios para

todos os lados, nosso mestre começou a usar um poder que se chamava “CAME

CAME RÁ”, com aquele poder conseguiu fechar o portal.

Kauã admirou-se daquele poder criado pelo nosso mestre e eu achei muito

legal também. 

Quando começamos a ouvir uma voz dizendo assim: 

– Tudo isso é apenas o começo, ainda tem uma guerra de humanos contra

demônios! 

Quando olhamos para trás, era um homem. Ele não revelou seu nome, mas

disse que podíamos chamá-lo Destruidor.

O mestre atacou ele com um poder, o super soco, mas ele defendeu com

apenas uma mão, fiquei assustado com todo aquele poder que o Destruidor tinha

então ele parou o pulso do mestre, que começou a soltar uma quantidade enorme

de sangue pela boca. O Destruidor enfiou uma espada dentro da barriga do mestre,

fiquei tão bravo que comecei a soltar bolas de fogo para o céu, então o destruidor

zombou de mim me questionando se era só isso que eu sabia fazer. 

Então  as  bolas  de  fogo  começaram a  si  juntar  e  formaram uma  espada

gigante e a espada foi em direção ao Destruidor, que estralou os dedos e a minha

espada desapareceu. Ele tirou a espada dele e na hora que ele tirou a espada nós

desmaiamos. 



Quando acordei estava dentro de uma prisão e vi que era uma prisão dos

demônios  e  também vi  o  corpo  de meu mestre  sendo jogado dentro  do  vulcão

quando flechas começaram a cair do céu, percebi que era minha antiga turma de 6

ano.

A guerra entre humanos e demônios começara, o líder deles era um garoto

chamado Lucas, ele era meu melhor amigo. Ele me libertou e me deu uma espada.

Era explosão pra cá, era explosão pra lá, até que Lucas e eu chegamos onde

estava o Destruidor,  então começamos a lutar.  Destruidor  tirou  minha energia  e

deixou o Lucas muito machucado, na hora que o Destruidor ia me matar ele parou e

disse: 

– Aleff é você?

Sem forças, ainda respondo mau humorado que não interessava se era ou

não, mas ele insistia que eu não lembraria dele, mas ele era meu irmão. 

Então o arrependido Destruidor usou um poder para matar todos os demônios

e me pedir desculpas, pois para consertar o mal ele teria que se sacrificar também. 

Voltamos para dimensão dos humanos e depois de dois anos que eu tinha

comprado  uma  casa  lá  em  Maranguape,  minha  turma  do  sexto  e  eu  nos

encontrávamos todos os dias e nós íamos tomar sorvete e o presidente nos tornou

os cavaleiros protetores da cidade.



CAPÍTULO 53 – PARQUE DAS DUNAS – RIO GRANDE DO NORTE 

João Carlos de Menezes Teodoro – 6º ano A

Figura 54: http://belezasnaturais.com.br/belezas-naturais-praia-de-genipabu-natalrn/

Aventura nas Dunas

Um dia meus amigos: Mario, Igor, Arthur e eu fomos a uma aventura nas

Dunas do Rio Grande do Norte. 

Saímos de Cuiabá de avião para esta aventura, a viagem durou 4 horas com

conexões e escalas, por fim chegamos lá e ficamos num hotel perto das dunas que

também ficava próximo do Parque das Dunas, já estava de noite e fomos dormir,

porque o outro dia nos reservava uma aventura. 

Acordamos dispostos, tomamos um bom café da manhã e fomos às Dunas,

chegando lá alugamos 04 buggies e fomos disputar uma corrida valendo troféu e

umas medalhas que nos mesmos trouxemos de casa.



Vamos a disputa: 1,2,3,4,5 VAI!

Mario começou na frente, mas passou uns metros e fundiu a embreagem

dele e ficou para trás e foi desclassificado. 

João Carlos,  ou seja,  eu,  estava logo depois  e  assumi  a liderança,  mas

Arthur e Igor estavam na minha cola. Arthur me ultrapassa e assumiu a liderança

faltando somente 400 metros para o fim da corrida, de repente Arthur bate num

montinho de areia e o buggie se desequilibra e cai. Restavam 300 metros!

Uma  tensão  enorme  porque  só  tinha  eu  e  o  Igor  nas  Dunas  correndo,

faltavam poucos metros, quando acaba a gasolina do Igor e ele fica para trás e eu

consigo ganhar a disputa. Bebemos muita água como recompensa pela areia que

levantamos um nos outros.

Teve a premiação e fomos almoçar no restaurante ali  perto. Eu pedi uma

porção de camarão, Mario pediu uma lagosta, Igor pediu um siri e Arthur pediu uma

ginga com tapioca, almoçamos muito bem!

Antes de irmos embora do lugar, fomos conhecer o Parque das Dunas que é

o  maior  parque  urbano  do  Brasil, uma  reserva  de  1.172  hectares de Mata

Atlântica situada no coração da cidade de Natal, capital do estado brasileiro do Rio

Grande do Norte. 

Depois fomos até o hotel para ajeitar nossa mala e saímos para dar uma

passeada na cidade,  compramos algumas lembranças e voltamos para pegar a

nossa  mala  que  já  estava  na  hora  do  embarque,  fomos  até  o  aeroporto  para

esperar o avião, ficamos lá uma 1 hora porque houve atraso no embarque. 

Enfim chegou o momento e embarcamos...  mais 4 horas, nós estávamos

cansados e todos dormiram. 



CAPÍTULO 54 – PÓRTICO DOS REIS MAGOS – RIO GRANDE DO NORTE

Lucas Augusto Santos Lannes – 6º ano B

Figura 55: http://natal-rncidadedosol.blogspot.com.br/2012/10/portico-dos-reis-
magos.html

Pórtico monumental de Natal

Fizemos uma viagem, todas as turmas dos sextos anos, para Natal no Rio

Grande do Norte. Fomos conhecer a estrutura com o maior balanço de concreto.

Chegando  lá,  observando  aquele  monumento,  ele  começou  a  se

movimentar. Havia uma estrela em sua calda que brilhava como fogo. Era a estátua

dos três reis magos que veio em nossa direção dizendo “Meninos, vem aqui! Quero

falar com vocês! kkkk”

É, ela dava uma risada tão forte que balançava até o chão. Afastei-me rápido

porque fiquei com muito medo, tremia tanto, que as minhas pernas balançavam



muito. Afastei e fui correndo chamar os meus amigos.

Mas de repente o monumento abaixou e me pegou. Fiquei desesperado e

comecei a gritar:

– Socorro!!!!

A estátua  me  colocou  na  ponta  da  estrela,  que  parecia  a  sua  cabeça,

balançando como se fosse uma tirolesa, me jogando pra lá e pra cá. Fiquei com

muito  medo.  Mas  na  verdade  ele  estava  só  querendo  um amigo  para  brincar,

percebi depois de algum tempo. Acabei também gostando dele e fiquei amigo do

monumento chamado de o Pórtico dos Reis Magos

Lá de cima avistei toda cidade de Natal, aquela luz de fogo eliminou toda

cidade. Consegui uma bela visão de todo o lugar.

Os  meus  amigos  ficaram  preocupados  comigo  quando  me  viram  no

monumento, eles iam pedir ajuda, mas eu disse para eles não se preocuparem,

pois o Pórtico é meu amigo e vai pegar vocês pra brincar também.

Ele é o meu amigo de luz. E assim foi a aventura no ponto turístico de Natal.



CAPÍTULO 55 – FESTA JUNINA DE SÃO JOÃO – PARAÍBA

Jamille Monteiro Medeiros – 6º ano B

Figura 56: https://futilite.com.br/2015/06/24/semanadesaojoao-festa-junina/

Improvisos na Paraíba

Os 6º anos estavam viajando, passando por vários lugares do Brasil, então

foram para a Paraíba. Passando por lá, no meio da rua, havia uma grande estátua,

escorada nela havia um homem entregando folhetos de uma festa junina municipal

para o final de semana e estávamos na quinta-feira.

No dia seguinte, a turma toda foi comprar roupa para a festa, mas então

fomos  avisados  que  as  roupas  que  usávamos  em nossa  capital  não  eram as

mesmas que eram usadas ali.  Que bom que avisaram, se não ficaríamos sem

graça no meio do pessoal, essas roupas eram bem parecidas com as roupas do

siriri e do cururu de Cuiabá.

Quando deu seis horas, todos ficaram com fome, então buscamos por um

restaurante  o  mais  rápido  possível.  Nesse  restaurante  havia  uma  espécie  de



comida que se chamava charque, mas eu não quis, porque nela havia carne de

cavalo e de mula. Tentei provar o rubacão, mas nele havia charque, então pedi um

cuscuz  ou  uma tapioca,  mas  esses  pratos  eram servidos  somente  no  café  da

manhã.

Desisti  de comer no restaurante, então fomos ao mercado comprar frutas

para mim e para meus colegas que não queriam comer aquilo também.

Comemos e fomos até o hotel, fui ao quarto feminino e ajeitei minha cama

para dormir, mas ninguém aguentou dormir, todas as meninas queriam fazer uma

festa do pijama, inclusive a tutora, foi uma grande bagunça e quando todas queriam

dormi,  a  tutora  não  deixava,  exigindo  que  arrumássemos  tudo,  depois  de

arrumarmos, dormimos até não querer mais.

Ao amanhecer, teríamos que buscar as roupas para a festa de hoje, fui atrás

da tutora Ronize, mas ela não estava no quarto, mas deixou um recado que estava

escrito: “Bom dia, meninas! Dei uma saída, para um compromisso rápido, mas já

volto! Arrumem-se e vão para o café da manhã! Beijos”

Nos arrumamos e fomos até a sala do café da manhã, mas não tinha mais

nada de comida naquela sala, então o tutor dos meninos nos levou até a cozinha,

que  bom que  eles  tinham guardado  comida  para  nós,  então  todo  o  6º  ano  se

encontrou  novamente  e  resolvemos  fazer  uma  prece  agradecendo  a  Deus  o

alimento que nos foi dado.

Os  meninos  começaram  a  falar  da  festa  que  aconteceria  mais  tarde,

rapidamente  lembrei  das roupas que eram para  serem buscadas por  nós,  falei

sobre elas ao tutor dos garotos, foi com um suspiro de alívio que ouvi que ele já

havia pego as roupas.

Descemos a Av.  Pres.  Epitácio  Pessoa e  fomos até  a  praia  de  Tambaú,

ficamos lá a tarde inteira, tirando fotos, catando conchinhas, banhando, etc.

Quando  deu  quatro  horas  fomos  nos  arrumar  para  a  festa,  foi  a  maior

bagunça, as meninas se maquiaram todas e os meninos se encheram de perfume.

Ao chegarmos na festa, as pessoas estavam de roupas simples, parecíamos

dançarinos, sentamos e assistimos as apresentações com a maior vergonha, nessa



hora pensei “a Ronize gostaria de assistir isso” porque ela ficou longe o dia todo...

Quando essas palavras iam sair da minha boca, a Ronize chega com um

microfone  no  meio  dos  dançarinos  e  nos  chama  para  dançar  uma  dança

improvisada. Ficou horrível, mas a plateia entendeu e aplaudiu, logo fomos até a

mesa de guloseimas, comemos e fomos embora, com um sorriso estampado no

rosto.

Chegamos ao hotel, postei as fotos e fui dormir, para no outro dia acordar e

ter uma nova aventura! 



CAPÍTULO 56 – FAROL DO CABO BRANCO – PARAÍBA

Letycia Rolim de Lima – 6º ano A

Figura 57: http://www.revistaturismoenegocios.com/materia.php?c=592

Aventura mágica na Paraíba

Estavam nos preparando para viajar, todos já estávamos pronto, de repente

estava faltando alguém. Cadê a Maria Eduarda? 

Ficamos procurando-a, por alguns minutos depois que fomos descobrir que

ela só estava no banheiro. Daí fomos correndo para o avião porque já estávamos

atrasados, no primeiro dia de viagem na Paraíba, a primeira coisa que fizemos, foi

comer  em  um  restaurante  porque  todos  estavam  quase  desmaiando  de  fome

chegando lá começou uma chuva muito forte, ficamos com medo, estava tão forte,

que só deu tempo de pagar a conta e ir embora. 

Estamos  procurando  um  hotel  para  descansarmos  quanto  vimos  aquele

hotel, era lindo por fora, mas ao entrar vimos um homem gordo, feio e sem dente



na recepção, era decepcionante ser recebido por ele. Mas nós ficamos porque era

o único hotel aberto, tudo fechado, era nossa única opção, então o homem deu a

chave e  fomos pro  quarto,  depois  de  ter  entrado vimos que o  quarto  era uma

porcaria.

Lívia tentou nos acalmar, lembrando ao pessoal que não poderia piorar. Mas

foi só ela terminar a frase que começou uma tempestade de neve, todos gritaram

juntos “NEVE!!!”. 

Saíram correndo do hotel, afinal neve é novidade para os cuiabanos, depois

voltaram congelando porque tinham esquecido o casaco. Daí o João Lucas lembrou

que  tem  um  lugar  lindo  chamado  Seixas  do  Farol  do  Cabo  Branco,  mas  nós

queríamos ir  de  um jeito  diferente,  então  a  Sofia  teve  uma ideia:  de  irmos de

submarino. 

O Bernardo falou:

– Para tudo, onde vamos encontrar um submarino, Sofia? 

–  O meu  tio  tem  um,  eu  posso  pedir  emprestado  a  ele.  –  respondeu

rapidamente uma Sofia animada.

Todos gostaram da ideia,  depois de um tempo entramos dentro dele, era

gigante e balançava muito,  mas valeu a pena porque quando chegamos lá,  era

muito lindo, nós nos divertimos bastante no parque de Paraíba.



CAPÍTULO 57 – VALE DOS DINOSSAUROS – PARAÍBA

Luz Marina Gomes de Carlos – 6º ano C

Uma viagem pré-histórica

Eu e meus amigos fomos à Paraíba fazer um trabalho de História em um

ponto turístico que era Vale dos Dinossauros, fomos para lá dia 20 de Março.

A professora Cássia falou para nós que iríamos ficar lá por três dias e que a

Cida iria conosco para nos ajudar.

Assim que chegamos à Paraíba, fomos direto para o hotel  deixar nossas

malas e irmos para o Vale. Chegando lá ficamos impressionados com as estátuas

de dinossauros gigantescas. Enquanto estávamos caminhando e tirando fotos nós

Figura 58: http://www.renoturismo.com.br/vale-dos-dinossauros-sousa-sitio-arqueologico-
sousa-paraiba.php



vimos o esqueleto de um Tiranossauro-Rex. Todos foram correndo para tirar fotos

do  esqueleto.  O  esqueleto  era  muito  grande.  Depois  fomos  brincar.  Tinha  um

escorregador muito grande e por isso todo mundo tinha medo e ficaram apostando

quem iria ter coragem de ser o primeiro a escorregar.

Também tinha um brinquedo de escalar, que também era grande, na verdade

tudo de lá era grande. Dava muito medo de subir e de descer, parecia que íamos

cair lá de cima.

A nossa viagem estava muito legal. 

Na volta ninguém queria entrar no avião, todos mundo estavam tristes, mas

a professora Cássia e a Cida prometeram para nós uma caixa de chocolate para

cada um que entrasse no avião.

O trabalho foi  bem legal  e  todos os professores gostaram das fotos que

tiramos.



CAPÍTULO 58 – FESTIVAL  DE GARANHUNS – PERNAMBUCO

Maria Cristina Morais Preteli de Souza – 6º ano B

Figura 59: http://blog.bestday.com.br/festival-de-inverno-em-garanhuns/

Minha história de aventura!!!!

Era uma vez, em uma cidade chamada Garanhuns, em Pernambuco. Por lá

aconteceria uma pequena comemoração cultural, que de começou tão pequena e

se tonava grande, mais muito grande, quase todos os habitantes de Garanhuns

participariam dessa festa, que acontece anualmente.

Segundo minha pesquisa: “O festival de inverno de Garanhuns é realizado

anualmente na cidade que lhe dá nome, localizada no agreste de Pernambuco.

Os espetáculos  e apresentações acontecem  em vários polos,  especialmente  no

parque Euclides  Dourado,  no  parque Rubber  Van Der Lindem,  na praça mestre

Dominguinhos  e  no casarão.  Trata-se  de  um  evento  cultural que  mistura  os



diversos estilos musicais: rock, mpb, blues, jazz, forró e música instrumental, para

citar  alguns -  teatros,  cinema,  circo,  gastronomia,  folguedos populares e outras

formas de manifestação cultural ...”

Vários outros amigos e eu fomos até lá, para podermos conhecer o festival

de inverno, mas quando chegamos não acreditamos no que vimos: várias comidas,

danças  culturais,  vários  tipos  de  músicas  e  também vimos  muitas  pessoas  se

divertindo à beça.

Estávamos nos divertindo demais, pulando, dançando, cantando e etc....mas

chegou  uma  hora  em  que  o  céu  começou  a  ficar  muito  escuro,  nós  nem

percebemos porque estávamos nos divertindo, só fomos perceber isso, quando um

raio enorme apareceu no céu, e todos nós perdemo-nos uns dos outros. Ficávamos

iguais loucos procurando o outro, até que de repente nos encontramos no mesmo

lugar,  mas  não  entendemos  o  que  tinha  acontecido,  só  que  no  lugar  onde

estávamos tinha uma mensagem escrita por um homem que dizia que queria nos

encontrar em um determinado lugar. 

Não entendemos o que estava acontecendo. Quando chegamos no local,

lembramos que tínhamos um amigo que era o Deus do Céu e era ele o responsável

por tudo que acontecia no céu. Batemos à porta e logo veio um guarda dizendo que

estava nos aguardando na sala, quando chegamos na sala, vimos o nosso amigo,

passando muito mal, fomos descobrir que era ele que tinha feito tudo aquilo.

Para podermos curá-lo lembramos de que existia uma planta milagrosa que

ajudaria, colhemos a planta e esquentamos água para ele poder beber como se

fosse  um  chá,  quando  ele  terminou  de  beber,  saiu  vários  arco-íris,  também

começou a nevar. Assim, fomos nos divertir ainda mais no festival de inverno de

Garanhuns.



CAPÍTULO 59 – ILHA DE ITAMARACÁ – PERNAMBUCO

Rafaela Vitória Santos Silva – 6º ano A

Figura 60: http://mfdicas.blogspot.com.br/p/ilha-de-itamaraca.html

Os mistérios da Ilha de Itamaracá

Um belo dia resolvemos fazer uma viagem para a Ilha de Itamaracá em

Pernambuco, uma cidade e ilha maravilhosamente linda, mas com segredos, muito

mistérios. Fomos para essa viagem com os colegas do Colégio Coração de Jesus.

Tínhamos a seguinte rota: Cuiabá para São Paulo e depois Pernambuco.

Planejei  sentar  perto  de  minhas  amigas,  para  conversarmos  muito  durante  a

viagem, mas isso não foi possível, acabei descobrindo que ia sentar com um garoto

chamado Roger (esse garoto me enchia o saco, cada vez que me encontrava, não

é que eu odeio ele, mas assim não é uma pessoa que eu ficaria 2 horas e meia

perto), mas sorte que eu fiquei com a Helleny (amém!).

Depois de 2 horas e meia, finalmente chegamos, agora só esperar o outro

avião. De repente me bateu uma fome, as meninas e eu fomos comprar alguma

coisa  pra  comer,  quando  estávamos  voltando  a  Gabriela  derruba  a  água  e  a



Helleny  escorrega.  Alguns  de  nós  ríamos  sem  parar,  enquanto  outros  se

preocupavam com os demais.

Depois disso comemos e fomos para o avião. Mas de novo tive que ir com o

Roger (affff) depois de algumas horas, chegamos.

Fiquei  maravilhada  com  a  beleza  da  ilha  e  louca  para  descobrir  seus

segredos. Sentia que havia algo a ser descoberto e não ficaria contente enquanto

eu não desvendasse esse mistério.

A professora  Ronize,  que  estava  nos  acompanhando,  compartilhava  da

minha empolgação e me incentivou a investigar. Ela nos organizou para chegarmos

em segurança no hotel (apesar dela sempre me colocar em parceria com quem eu

não queria) e eu teimava em discordar dela, no fim eu acabava encrencando com a

minha dupla. Depois dessa briguinha boba com as duplas, a professora Ronize já

havia escolhido os pares de todo mundo e seguimos para a recepção do hotel.

Ficamos um tempinho no hall de entrada, esperando a recepcionista.

Com a chegada da atendente e a breve conversa com nossa professora,

achei uma coisa estranha nas veias da moça: estavam saltadas, a pele ficando

velha e principalmente a cores dos seus olhos mudando de preto para azul. 

Fiquei muito assustada acabei pegando na mão do Giovanne sem querer,

mais  eu  soltei  rápido  porque  as  meninas  olharam  e  começaram  a  fazer

coraçãozinho pra nós dois. O Giovanne me tranquilizou lembrando que sabia que

éramos melhores amigos.

A recepcionista começou as explicações, depois de um tempo escolhemos

um quarto lindo. Ele era todo preto com detalhes de animes dourados, amamos o

quarto, pois era de animes e somos dois “otakus” (aficionado por animes). 

Como o hotel era grande e tinha piscina, combinei com a turma de aproveitar

esse  ambiente  primeiro.  A piscina  era  linda  com  vista  pra  Ilha,  muito  linda  a

paisagem. Aproveitamos pouco, pois almoçamos mais cedo para conhecer a ilha. 

Bom, depois de muito tempo explorando a cidade achamos uma casa de

coisas velhas e gosmas nojentas que pareciam ser perigosas e resolvemos entrar

naquela casa velha. Era muito assustadora, por dentro e por fora, pois era toda



marrom com cabeças de bois, cabras e hiena, gosmas e pedaços de órgãos, quase

passei mal de tão assustada, agarrei na primeira pessoa que ao estava do meu

lado  e  adivinha  quem  era?  Giovanne!!!!  Soltei  na  hora.  Óbvio  que  ele  foi

engraçadinho e me disse que eu poderia continuar com o abraço, pois ele deixava

que eu aproveitasse o tempo que ele estava me dando. Fiquei mais irritada com ele

do que assustada com a casa.

Nossa próxima aventura foi num dos quartos de lá, em que tinha a seguinte

mensagem na porta: “DESTRUA-A”, claro que não poderíamos deixar de saber o

que isso significava. O quarto que era a única coisa bonita de lá, era todo rosa e

brilhante a única coisa colorida daquela casa velha, só que quando abri o armário,

vi uma coisa horrível: as bonecas estavam sem cabeça e algumas sem braço e

perna com sangue e tinha uma estrela de cabeça para baixo que parecia ritual de

alguma coisa. 

Saímos correndo daquele quarto, no caminho achei um diário estava escrito

"Diário  de  Victoria"  acabei  escondendo  na  mochila  e  levando  para  o  hotel.

Acabamos andando mais um pouco, mas já estava muito tarde e resolvemos voltar.

Quando chegamos lá  estávamos morrendo de fome e  tinha acabado de sair  o

jantar, comemos e fomos deitar.

Quando cheguei no quarto resolvi tomar um banho pois tinha ficado a tarde

inteira fora, depois disso acabei contando tudo ao pessoal e mostrei o diário que

encontrei e comecei a explorar o conteúdo do livro encontrado.

Na primeira página estava escrito  “Ser  igual  a  todos e medo de mostrar

quem você verdadeiramente é”. Havia um relato sobre uma mulher que sempre

aparecia em seus sonhos e um dia apareceu em sua casa no meio da noite no seu

quarto. Diz ela que a mulher queria levá-la para nunca mais sofrer. Dizia que sabia

do problema de Vick para se enturmar com outras crianças. Apesar de conhecer os

tormentos da jovem, esta não deixou-se levar pela mulher, que expulsa da vida da

menina, voltou um ano depois com toda a sua fúria pela rejeição sofrida. Adormeci

lendo o relato da jovem.

Ao amanhecer  acabei  esquecendo o  diário  e  da  casa,  decidi  dormir  um

pouco  mais.  Às onze horas  pulei  da  cama decidida  a  aproveitar  a  viagem,  fui



correndo tomar meu banho, mas tinha uma coisa preta dentro do banheiro! Gritei

tão alto que todo mundo do hotel escutou. Era a mulher do diário, de cabeça para

baixo no banheiro me observando e exigindo que eu devolvesse o que pertencia a

ela.

Ela gritava comigo que eu deveria devolver o diário, pois havia coisas que eu

não sabia e que me relacionava com a Vick. 

Perdi  o medo e comecei  a questioná-la,  até que ela deixou escapar que

éramos irmãs. Fique tão apavorada que só queria saber onde a minha suposta irmã

estava, o que havia acontecido com ela, mas aquela bruxa não respondia, mas me

mandou ler a página 259! 

Acabei  descobrindo que  ela  não  aguentava  mais  os  pesadelos  e  estava

ficando fraca, acabou falando assim: “Tô cansada dos pesadelos, esperava que

pudesse aguentar, mas não consegui. Eu quero morrer, pois não estão aguentando

mais!” 

Decepcionada com a fraqueza de minha irmã e furiosa com aquele espírito,

comecei  a gritar  que minha irmã não queria morrer,  queria era que essa bruxa

sumisse, queria que a vida fosse igual para ela como era para mim. 

Minha fúria foi tão grande, que meu rosto se transformou, assustando-me ao

ver meu reflexo no espelho do banheiro: meus olhos estavam vermelhos, a cor do

fogo,  meus  cabelos  voando  como se  houvesse  vento.  Aquilo  assustou  a  velha

mulher, que ao perceber o meu poder, ficou estática. Nesse momento abri um portal

e bani todos os maus espíritos para outra dimensão. Todo esse esforço acabou me

deixando muito fraca e fui amparada pela professora, que não havia presenciado

nada e não entendia o meu choro naquele momento.

Relatei todos os mistérios que desvendei a ela e aos meus colegas, eles me

fizeram entender que eu deveria ficar feliz por ter salvado outras crianças daquela

bruxa,  que  minha  irmã  lutou  bravamente  e  me  deixou  a  sua  missão,  que  fui

corajosa por não desistir e que o amor dela é que me deu suporte para seguir em

frente.  Nesse momento,  percebi  que tudo isso  era  verdade e  que eu era  uma

menina de muita sorte, por ter uma família e meus amigos.



"Querido diário, a viagem foi ótima ................ "

Quando  escrevo  no  diário,  sinto  uma  conexão  com  minha  irmã  Vick,

conseguimos nos comunicar telepaticamente, reforçando sempre que o nosso amor

nunca se acabará.

Apesar do medo dessa aventura, foi a melhor aventura de minha vida, pois

os meus amigos estavam comigo.



CAPÍTULO 60 – FERNANDO DE NORONHA – PERNAMBUCO 

Stacy Karoline Araújo da Costa – 6o ano A

Figura 61: http://mundoomundo.blogspot.com.br/2011_12_01_archive.html

Um sonho

E mais uma vez estávamos indo para um destino diferente, Fernando de

Noronha,  belo  local  para  se  viajar,  não  é?  Bom,  não  precisa  responder  minha

pergunta até porque gostaria de lhe contar uma aventura que tivemos lá.

O "Royal Caribbean Cruzeiros" havia chegado ao nosso destino. Os alunos

desceram pulando e gritando por terem chegado a aquela beleza natural e também,

em minha opinião, de não termos tido o final trágico como o de Titanic.

Fomos para o resort, entramos em nossos devidos quartos e trocamos de

roupa para ir à praia, segundo o roteiro do guia turístico que havíamos contratado.

Chegamos à Praia do Sancho, que para mim é a praia mais bonita de lá,

depois voltamos ao resort para resolver para que lugar íamos. Demoramos porque



era cada um querendo visitar um lugar diferente na ilha, mas assim que eu disse

que tinha um precipício  em Fernando de Noronha,  todos me olharam e o guia

disse: 

"-Quem concorda em irmos para o precipício, levante a mão?" Quando ele

disse isso, muitos de nós levantamos a mão, mas a minoria que não queria apenas

falou que não queria, mas foram do mesmo jeito.

Chegando lá  eu  fiquei  louca,  olhei  tudo,  como todos e  vi  algo  diferente,

parecia um brilho lá no fundo, chamei o guia e perguntei se ele também estava

vendo, ele olhou para os dois lados e falou "aproveitem lá embaixo" e me jogou no

precipício.

Comecei  a  gritar  e  chamar  por  ajuda  e  quando  eu  estava  perdendo  as

esperanças, uma voz fala:

– Acredita que vai morrer?

Eu estava em choque, mas mesmo morrendo, entre aspas, respondi com

aquela zueira que eu sempre uso.

– Medo? Desculpa cara, mas não dá pra achar que eu vou morrer se você

esta falando comigo.

A voz começou a rir e eu percebi que era feminina.

–  FINALMENTE,  ALGUEM  QUE  ME  RESPONDE  A  ALTURA!  –  ela

respondeu.

Comecei  a  olhar  pra  tudo  envolta,  até  pra  cima  eu  olhei,  então  resolvi

perguntar:

–Quem é você? Estou sonhando, só pode! 

Ela deu uma gargalhada típica de vilã:

– Eu sou a fada Ronize. E graças ao seu jeito grosso, vou te ajudar a sair

daqui!

Ela apareceu e parecia uma bolinha de lã azul Tiffany, até porque ela usava

aquelas roupas de bailarinas, mas mesmo voando parecia se atrapalhar com o tutu.

Aproximou-se de mim e num piscar de olhos eu voltei lá "para cima", só que não! 



Era  tudo  meio  estranho,  até  porque  era  igual  à  ilha,  mas  tinha  cores

diferentes e o mar era rosa, tipo o lago rosa do México, as "montanhas" aquilo eram

montanhas? Bom tanto faz, até porque elas pareciam uma paleta de algum artista,

continham azul claro, vermelho, laranja, amarelo e verde água, estranhei aquilo,

mas foquei minha visão e vi que era ... sorvete?! Sim era sorvete! Eu até iria lá mais

me lembrei da fada... Como era mesmo o nome dela? Ironize isso, gargalhei alto

com meu pensamento mais iria chamá-la assim até lembrar seu nome.

Olhei ao redor e vi muitas, mas muitos "seres vivos" talvez? Não sei, tinham

muita coisa na minha cabeça e eu estava literalmente, ficando mais doida do que

eu já era, não era pra menos já que ganhei o apelido de "terrorista" mas isso não

vem ao caso. Eu observei  uma flor  no chão,  que, se não me engano era uma

orquídea, eu ia pegá-la mais quando me aproximei ouvi um grito:

– Garota! Vamos, eu não tenho a vida inteira! Temos que te levar para o

mundo  de  cima!  –  olhei  espantada  para  a  silhueta  feminina  da  fada  Ironize  e

gargalhei mais uma vez.

Ela sem entender, apenas deu de ombros e me chamou com um gesto, fui

andando com ela e vi uma versão de cada aluno do sexto ano, tipo como se fosse

no Harry Potter! 

Vi uma versão da Liz como se fosse uma princesa artista, o engraçado era

que todo mundo parecia ser o que detestava e se era isso, Liz com certeza estaria

vestida desse modo, já a Karimy estava vestida como um anjinho, coisa que ela diz

ser, mas eu sei que não é, vi também antas, (entendedoras, entenderão) e gazelas

correndo.

Passei o dia todo observando o lugar e tinha me esquecido completamente

de que ainda tinha que voltar para o resort e sabe-se lá como eu ia voltar. 

Ironize disse que ia dar seu jeito até porque segundo ela eu não era igual a

eles, mas ela disse também que eu não era normal. Ufa fiquei até com medo e,

citando Tate Langdon, pensei: "pessoas normais me assustam".

Ela saiu da cabana e disse que ia fazer uma poção ou algo do tipo, eu até

tentaria entender o que ela disse, mas eu me distraí vendo a orquídea sangrenta,



acho que não devo ter comentado sobre o novo nome dela, Ironize disse que todos

os que chegaram perto e cheiraram tiveram um fim misterioso, achavam que as

vítimas eram torturadas por ouvir gritos e achavam que elas também enlouqueciam,

no nível de ir para manicômios, por soltarem muitas risadas malignas, dignas de ser

comparadas às do Coringa.

Aproximei-me  da  orquídea,  e  eu  que  sou  uma  pessoa  bem  estranha,

simplesmente prendi a respiração e com toda minha força arranquei-a do chão,

com raízes e tudo, senti a falta de ar me invadir e virei o rosto para não sentir o

cheiro da flor,  infelizmente não deu muito certo e eu antes de "desaparecer"  vi

Ironize chamar-me e correr até mim, senti um arrepio e apaguei.

Acordei gritando, pensando que morreria, já que tinha visto uma luz branca,

mas era apenas a luz do quarto. 

Olhei em volta, Karimy e Liz que estavam no sofá ao meu lado pularam de

susto, ri com isso e perguntei o que havia acontecido, elas disseram que quando

estávamos indo para o precipício eu cochilei e mandaram o motorista me trazer e

quando chegaram eu ainda dormia. 

Contei meu sonho a elas e gargalhamos alto, Karimy disse que o fato das

"vitimas da orquídea" gritarem podia ser que depois dos sonhos as pessoas se

assustavam com as luzes e Liz disse que as "vítimas" que riam, como o Coringa

era as pessoas que ouviam o sonho maluco. 

Apenas concordei e perguntei onde estavam os outros, Karimy disse que

haviam desaparecido de tarde e voltaram, sem saber  para onde foram com as

fantasias, como no meu sonho.

Fomos dormir e esperar o próximo destino e Ronize, que era o nome da

fada, era nada mais nada menos, do que a nossa professora de português.

Enfim, foi só mais um sonho...



CAPITULO 61 – FERNANDO DE NORONHA – PERNAMBUCO

Giovanna Soares Fróes – 6° ano C

Uma viagem emocionante

Tudo  começou,  quando  eu  e  meus  colegas  fomos  para  Fernando  de

Noronha fazer uma aula de campo com à escola. 

No dia da viagem, a Cida nossa Orientadora avisou que quem bagunçasse,

iria  levar  uma  suspensão  imediata  e  ainda  ia  mais  três  professores  para  nos

supervisionar:  Cássia,  Jeferson  e  Patrícia.  No  aeroporto  todos  estavam

entusiasmados com a viagem. 

Chegando em Fernando de Noronha, a gente se instalou em um hotel e as

meninas dormiram separados dos meninos. 

No outro dia, fomos à praia do Leão que era a mais próxima do hotel. Na

praia, Nicolly se perdeu no meio das ilhas.

Cida ficou desesperada, nos separou em grupos para procura-lá. Quando foi

Figura 62: http://poraidemochila.com.br/curiosidades/locais-imperdiveis-fernando-de-
noronha/



encontrada  fomos  todos  juntos  direto  para  o  hotel.  Então  Cida  e  os  outros

professores resolveram voltar para Cuiabá depois desse susto!

No aeroporto de Fernando de Noronha, o alarme de incêndio disparou, e os

guardas achavam que fossem ladrões e fecharam todas as portas e saídas de

emergência. Todos ficaram apavorados.

Mas, tudo não passou de um mal entendido. Mesmo com tudo isso, nossa

viagem foi linda e inesquecível.



CAPÍTULO 62 – NOVA JERUSALÉM – PERNAMBUCO

Pedro Gabriel Branco de Azevedo – 6º ano A

Figura 63: 
http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06PT/Maior_Teatro_A_Ceu_Aberto_Do_P
ais

Nova Jerusalém e a nossa magia

A noite estava chegando quando nossa turma chegou em Nova Jerusalém

para assistir a mais uma apresentação da “Paixão de Cristo”.

Nosso objetivo era não só assistir, mas também participar do espetáculo. O

Gabriel Lima tinha tudo planejado e começou a execução do nosso plano.

Como tínhamos todos  os  ingredientes  para  fazer  uma poção polis  suco,

menos  “algo  da  pessoa  em  que  se  pretende  transformar”,  conferimos  os

ingredientes, alguns que Harry Potter nos forneceu:



· Hemeróbios 

· Sanguessuga

· Descurainia

· Sanguinária

· Pó de chifre de bicórnio

· Pele de aramboia picada

· Algo da pessoa em que se pretende transformar

Então era só ir no camarim e pegar o DNA da roupa deles e pronto. Mas

quando vimos os guardas, todos começaram:

– Como vamos passar?

– Não tem como passar. 

Mas ai o Pedro Gabriel disse:

–  Quem for pego paga refrigerante pra todo mundo, e se mais de um for

pego eles dividem a conta, beleza? 

Todos falaram:

– Pode ser!

E  nós  fomos  correndo,  quando  eles  olhavam  a  gente  se  escondia,

esperávamos que eles olhassem para o outro lado, até que cada um entrou em um

camarim e pegou uma amostra de DNA com uma agulha, que o Lima distribuiu no

hotel. 

Saímos de fininho, fizemos a poção e já tínhamos nos transformado nos

atores, fomos para o camarim novamente, só que agora disfarçados.

Nos arrumamos, ensaiamos o texto e fomos para o palco, apresentamos a

peça e foi linda a peça depois que terminou fomos embora ainda como atores, pois

exageramos na quantidade da poção. 

E essa foi a nossa aventura em Nova Jerusalém no Pernambuco. 



CAPÍTULO 63 – MARAGOGÍ – ALAGOAS

Mario Márcio Figueiredo Otácio Pereira Filho – 6º ano A

Figura 64: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g644400-d2406842-
i160117156-Maragogi_Beach-Maragogi_State_of_Alagoas.html

A viagem

Um dia a professora falou que ia dar um presente por que todos foram bem

nas provas e ela falou:

– Alunos, atenção! Vocês foram muito bem na prova, por isso vou dar um

presente para vocês. Vamos viajar até Maragogi em Alagoas! 

A gente ficou muito alegre por causa da viagem e da professora que era a

mais simpática.

Quando chegamos lá, ficamos encantados com a praia Igor, João Carlos e

eu fomos brincar na água, bem lá no fundo, mas tudo ocorreu bem! 

Até que uma das meninas passou mal e ficamos bravos por ter que parar

nossa brincadeira. Então nós fomos para uma quadra que tinha do lado da praia e



ficamos jogando bola e conversando até que a professora Ronize falou: 

– Vamos embora, para o apartamento, pois o tempo está mudando.

E naquele dia chovia muito, até que ouvimos barulho de água e teve uma

tragédia o maior, um tsunami veio, passou na praia em que estávamos. Só sobrou

o Igor,  o João Carlos e eu, não tinha sobrado mais ninguém, nós saímos para

encontrar  alguém,  mas  não  havia  mais  ninguém!  Sobrevivemos  lá  por  meses,

comendo o que achávamos, nós decidimos mudar para outro lugar perto de uma

loja,  chegando  lá  ouvimos  um barulho,  um cheiro  de  comida e  encontramos a

professora Ronize. 

– Meu Deus, vocês estão vivos! Procurei tanto por algum de vocês! Achei

que fosse a única sobrevivente!

E João Carlos, emocionado, falou o que todos queriam dizer:

– Professora, que saudade de você! 

Nós todos ficamos felizes, sobrevivendo juntos. Até que um dia o Igor achou

um celular que ainda funcionava e conseguimos ligar para a polícia e vivos dessa

aventura. 



CAPÍTULO 64– PALMEIRA DOS ÍNDIOS – ALAGOAS

Roger da Silva Santana – 6º ano A

Figura 65: http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2016/04/palmeira-dos-indios-recebe-
oficina-sebrae-de-empreendedorismo/

Palmeiras com índios

Chegamos a Alagoas,em Palmeiras dos índios. Fomos direto para o hotel,

muito grande e bonito, com uma piscina gigante. Depois de chegarmos no hotel

pensamos que íamos aproveitar a cidade, mas começou um ataque de índios, o

motorista acelerou e quase bateu numa palmeira. Ele usou numa marcha especial

e começou a voar. 

Ele não era um motorista comum, era o motorista guardião das Palmeiras.

Ele abriu umas passagens secretas subterrânea, que tinha uns gigantes, espiões

das  Palmeiras,  protegendo  a  natureza  dos  humanos  e  a  cidades  dos  índios

gananciosos.

Descobrimos que a nossa professora Ronize fazia parte dos guardiões da

natureza, ela era a chefe de todos, ensinou a todos como lutar e proteger a missão.



As pessoas do nosso grupo que mais se adaptaram na luta foram Lucas,

Rafaela e Priscila.

A professora também ensinou a se esconder, camuflar, ficando invisível em

algum  lugar.  E  nessa  técnica  quem  se  adaptou  foram  Roger,  Maria  Clara  e

Eduardo.

A luta estava no auge e todos já estavam prontos. Todos acabaram com a

quadrilha dos índios. Tinha um pajé doidão que começou a fazer uma invocação de

espíritos animais mas como a gente tinha a professora Ronize e ela convocou os

magos-professores: Jose Carlos, Zeca – o destemido, e Carla Maria, a feiticeira,

que logo se juntaram ao combate.  Foram os espíritos mais fortes que venceram. O

José Carlos ensinou os animais a ter respeito por seus poderes.

A Carla Maria mandou um feitiço de medo nos animais e a Ronize prendeu

os espíritos no seu aspirador de espectro, todos ficaram felizes. 

Mas do nada a terra começou a tremer, as palmeiras começaram a se mexer

e atacar a todos. Não sabíamos o que fazer não podíamos cortá-las porque elas

estavam sobre feitiço e eram valiosas, então bolamos um plano e fomos negociar

com os índios.

A floresta era escura e medonha, todo mundo foi de boa, ninguém estava

assustado. Quando chegamos na aldeia as árvores estavam atacando os índios

também. Salvamos os índios, com nossa magia e eles retribuíram com uma poção

para parar as palmeiras.

Quando chegamos nossos amigos tinham sido presos. Tínhamos a missão

de soltar todos, pegamos um Helicóptero para chegar por cima e surpreendê-los,

mas descobrimos que Palmeira dos Índios havia virado uma praça militar, em que

os soldados se escondiam lá por mais de dois mil anos, fazendo espionagem para

os destruidores de natureza. Tivemos que derrotar os espiões. 

Entramos na base e começamos a prender um por um, quando chegamos

no coração da base, o chefe deles estava lá, sentado numa cadeira preta e alta,

enraivecido ele tenta nos expulsar e a luta se intensifica.  Ele era muito  forte  e

tivemos que nos juntar para vencê-lo temporariamente, pois logo chegou reforço e



tivemos que recuar. 

Fizemos um plano, nos juntamos com os índios, nossos professores-magos,

os espíritos protetores e toda a população, que resolveu nos ajudar para salvar a

cidade. Pacientemente, fomos derrotando as bases e seus líderes, no fim fomos

surpreendido por uma explosão!!! 

Um silencio total,  aquele zumbido explosivo ecoando nos ouvidos, foi  um

momento de pânico!

O chefe dos malvados, vendo-se derrotado, resolveu explodir tudo e acho

que  assim  nos  eliminaria,  mas  todos  os  nossos  amigos  escaparam  e  assim,

salvamos a natureza da cidade de Palmeira dos Índios.



CAPÍTULO 65 – ORLA DE ITALAIA – SERGIPE

João Henrique Gomes de Carvalho – 6º ano B

Figura 66: http://www.tamar.org.br/centros_visitantes.php?cod=10

Cultura, lazer e diversão em Sergipe

Durante três dias em Sergipe, minha turma e eu, tivemos o prazer de nos

hospedar em um hotel localizado na Orla de Atalaia, um lugar belíssimo, próximo

do centro da cidade e totalmente equipado para o turismo, lazer e entretenimento.

Devido ao pouco tempo e o grande número de entretenimento e lazer da

Orla, não consegui conhecer os 6 km de extensão do complexo, mas o que tive o

prazer  de  visitar,  me  divertiu  muito,  como  as  quadras  poliesportivas,  praça  de

eventos, lagos para passeio de pedalinho, campos de futebol de areia, parede de

escaladas e os parques infantis.

Outro  fato  que  chamou  a  minha  atenção  e  de  meus  colegas  foi  a

infraestrutura  da  Orla,  com  iluminação  noturna  para  os  banhistas,  banheiros,



moderna ciclovia, equipamentos para ginástica, entre outros confortos a disposição

dos visitantes. 

Também  não  podia  deixar  de  lembrar  a  diversidade  de  comidas

maravilhosas que encontrei naquela cidade.

Contudo,  o  que  realmente  me  deixou  deslumbrado  foi  o  Oceanário,  em

forma  de  tartaruga  gigante,  composto  de  20  aquários  que  mostram  a  rica  e

diversificada flora, fauna marítima e fluvial de Sergipe.

Quero um dia retornar a  esse belo lugar,  Orla  de Atalaia,  para conhecer

melhor e me divertir em espaços que não tive a oportunidade de visitar, a exemplo

do Centro de Arte e Cultura de Sergipe que segundo informações, possui diversas

opções em palha, couro, cerâmica entre outros.



CAPÍTULO 66 – PALÁCIO OLÍMPIO CAMPOS – SERGIPE

Yara Fernanda Ricíeri Machado  - 6º ano C

Figura 67: http://www.palacioolimpiocampos.se.gov.br/site/palacio.jsp

Uma visita ao museu

No dia  dez  de  Agosto  de dois  mil  e  dezesseis  ,  nós  alunos do  Colégio

Coração  de  Jesus,  fomos  à  uma  aula  de  campo  ao  Palácio  Olímpio  Campos

situado no Sergipe. Visitamos o museu , uma importante obra cultural do Brasil.

No caminho, teve um aluno que não parava de fazer perguntas se iríamos

conhecer Olímpio Campos.

Quando  chegamos,  todos  saíram  correndo  do  ônibus,  e  os  professores

ficavam pedindo para todos fazer uma fila, mas ninguém escutava, um professor

gritou:

__ Se não ficarem quietos, não entram!

O melhor do passeio foi que tivemos um guia que nós explicava tudo sobre o



local. Começou no hall de entrada, a escada forrada com tapete vermelho cercado

de colunas, no segundo piso, estava o quarto do governador, a sala de jantar e o

gabinete que apresentava exposições fotográficas e lançamentos de livros entre

outros. Você sabia que o Museu Olimpio Campos é uma importante obra cultural do

Brasil ?

O nome do museu é uma homenagem ao jornalista e professor Olímpio de

Souza Campos, foi inaugurado em 1863 sendo sede do governo até 1995. Hoje

transformado em museu contando a história política e cultural.



CAPÍTULO 67 – MEMORIAL CULTURAL DE LAGARTO – SERGIPE

Anna Clara Darlan Ferreira – 6º ano A

Figura 68: http://lagartosempre.blogspot.com.br/p/surgimento-de-lagarto.html

Preocupação ambiental é preciso

Nossa turma foi de avião para a capital do Sergipe, Aracaju, seguimos de

ônibus para a cidade de Lagarto. 

Quando chegamos no hotel, os meninos ficaram em um quarto e as meninas

em outro. Pois sabíamos que a farra seria enorme.

No outro dia fomos conhecer Lagarto que era também chamada de Cidade

Ternura. Lagarto é a segunda maior cidade do estado.

Um  dos  monumentos  culturais  de  Lagarto  é  a  Cruz  das  Almas,  uma

identidade  fantasma.  Esse  monumento  é  para  lembrar  o  marco  inicial  da

colonização  da  Vila  de  Nossa  Senhora  da  Piedade  do  Lagarto,  ela  registra  a

passagem dos jesuítas. Todos os anos, durante certo tempo, o local era ponto de

encontro  obrigatório  dos  lagartenses  para  as  comemorações  do  aniversário  da

cidade. 

Nos últimos anos,  a  Cruz das Almas virou  um lugar  feio,  abandonado e

praticamente  fantasma,  o  monumento  está  cada  vez  mais,  perdendo  o  seu



significado.

Quando voltamos para o hotel  eu não parei de pensar nos monumentos.

Que triste é o esquecimento.

No outro dia,  nós fomos conhecer a igreja matriz e sua história.  A igreja

matriz começou a ser construída por volta de 1645, mas só foi reconhecida em

1669.

A  imagem  de  Nossa  Senhora  da  Piedade  foi  recebida  em  1779,

encomendada pelo jesuíta Geraldino de Santa Rita Loiola, através do Arcebispo da

Bahia.  Dentre os religiosos que tiveram participação ativa na história  da cidade

merecem destaque o Monsenhor Daltro,  que concluiu a construção da Matriz  e

onde está sepultado.

Outro lugar que fomos foi o monumento de um lagarto na entrada da cidade,

a obra está com concreto armado e as vigas que suporta o cimento e a massa da

estátua, que infelizmente está cedendo. O marco, que foi construído entre 1997 e

2002 teve a situação piorada por conta da duplicação da via, onde o tráfego de

máquinas pesadas atingiu o alicerce do monumento.

Nós também fomos visitar a Cachoeira do Saboeiro, ela é perto de Lagarto,

um ponto  turístico  natural.  Lá  embaixo,  a  majestosa cachoeira  é  de  encher  os

olhos.  A impressão  que  fica  para  as  pessoas  é  incrível,  maravilhosa.  O  ponto

negativo fica por conta da falta de fiscalização para que os visitantes não destruam

o local,  coisa que percebe-se através dos lixos jogados por todos os lugares e

gravações de nomes nas rochas milenares. 

Precisamos preservar esses locais enquanto ainda dá tempo!



CAPITULO 68 – CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO – SERGIPE

Luiz Gustavo Corrêa Lisboa – 6º ano C

Uma aventura emocionante

Fui com meus colegas, professores e a nossa orientadora - Professora Cida,

para  Sergipe  na  cidade de  Canindé,  para  aula  de  campo,  lá  ficamos em uma

pousada em frente ao Rio São Francisco, assim que começou as atividades o guia

nos contou sobre a historia, lendas e os perigos do rio São Francisco, mas o que

mais  me  chamou  a  atenção  foi  quando  ele  disse  que  a  localidade  tornou-se

conhecida  ao  servir  de  cenário  e  caracterizar  ambientação-base  do  enredo  de

telenovelas,  e  uma  dessas  telenovelas  é  o  Velho  Chico  ,  que  esta  inclusive

passando na televisão, contou também das profundezas perigosa que existe nesse

rio.

Figura 69: https://pt.wikipedia.org/wiki/Canind%C3%A9_de_S%C3%A3o_Francisco



Quando o guia terminou de contar as historias, fomos brincar, aí sim o dia

estava ficando ainda melhor , nós (os meninos) brincamos de bola e as meninas de

pula  corda  e  depois  nós  todos  brincamos de  pega-pega.  À  noite  fizemos uma

fogueira nas margens do rio e contamos e ouvimos muitas histórias novamente,

mas agora de assombração e piadas.

Na  hora  de  dormir  ,  eu,  Murilo  e  Felipe  ficamos  na  maior  bagunça,

colocamos  pasta  de  dentes  nos  meninos  e  quando  amanheceu,  os  meninos

contaram para tudo para Cida_ não sei o porquê disso, pois só queríamos animar

mais o nosso passeio, mas nós pedimos desculpas e ficou tudo bem. Assim que

terminamos de tomar nosso café da manhã fomos todos fazer um dos passeios

mais bonitos do Sergipe que é o de escuna ou Catamarã pelo rio São Francisco. O

ponto de partida é a cidade onde estávamos que é de Canindé. Depois de meia

hora  de  navegação,  chegamos  ao  imponente  Cânion  do  Xangô,  com direito  a

mergulho nas águas verdes e cristalinas do Velho Chico. Barquinhos levaram- nos

ao Miolo dos Cânions, onde as embarcações de maior porte não conseguem entrar,

quando chegamos ao local fomos tomar banho de rio mas tinha uma marcação até

aonde  podíamos  mergulhar,  meus  amigos  Felipe  e  Murilo  passaram  dessa

marcação, a minha amiga Maria Eduarda _ x9 foi e contou para a Cida, quando ela

viu deu um grito dizendo: _ guri !!!!!!!!! você vai levar uma suspensão !!!!!!!!. 

Nem em momento  tão  agradável  essa palavra  SUSPENSÃO não sai  da

boca dela. O rio estava tão gostoso com suas águas verdes, doce e quentinha, que

aproveitei ao máximo.

Tantas fotos eu tirei, altas cambalhotas eu dei, mergulhos bem demorados

mergulhei e até em cima de uma pedra eu pulei. 

Na volta do passeio, ainda no rio, vimos um boto que parecia um tubarão

minhas amigas Nicolly e Camila deram gritos, mas era um boto fofo e amigável, dei

um nome a ele: Zé. Passei as mãos nele, fazendo um belo carinho_ muita emoção

nessa hora eu senti.

Só o que é bom acaba depressa e esses dias maravilhosos e inesquecíveis

chegaram ao fim mais rápido que eu desejava, e assim de volta para casa, vinha

feliz , pois foram dias que ficarão marcados para sempre em meu coração.



CAPÍTULO 69 – ELEVADOR LACERDA – BAHIA

João Lucas Moraes Neves – 6º ano A

Figura 70: http://www.liguetaxi-ssa.com.br/pontos-turisticos/elevador-lacerda/

Aventura baiana

Oi meu nome é João Lucas e sou do 6º ano A. Minha turma e eu fomos para

Bahia,  num  lugar  turístico  muito  legal,  nós  fomos  para  o  Elevador  Lacerda.

Estávamos lá apreciando a vista,  até que senti  um cheiro familiar  e fui  chamar

meus melhores amigos: João Carlos, Kelvin, Mario e Igor. 

Falei a eles que eu precisava saber o que era aquele cheiro, porque eles

também sentiram, mas só nós cinco é que sentimos. Até que a professora nós

liberou para irmos ao banheiro, foi nossa chance de irmos lá embaixo verificar. Mas

alguma coisa fez o Igor tropeçar e cair sobre um botão, que nos jogou em um

buraco, escondido perto de uma das portas do elevador central.

Ao tentarmos sair, percebemos que o cheiro estava mais forte, seguimos o

aroma e Mário encontrou uma saída. Parecendo um labirinto, seguimos por esse

lugar, guiados pelo cheiro familiar que nos deixava ainda mais curiosos.



João Carlos já estava ficando irritado com esse labirinto e Mario convenceu

o nosso colega a continuar.

Rodeamos muitas vezes por aqueles caminhos e parecia que tinha alguma

porta que abria, mostrava o caminho e se fechava, sem que pudéssemos voltar ao

ponto  inicial,  estava  tudo  muito  difícil,  até  que  chegamos  numa  sala.  Nos

separamos para investigar cada canto, percebendo tudo ali.

Percebi  algo no local  que eu procurava e pedi  que todos pulassem para

quebrarmos o vidro do chão, pois vi alguma coisa escondida sob meus pés. 

Conseguimos quebrar o chão e lá tinha uma galeria da fama dos jogadores

do  Flamengo,  Corinthians,  Santos,  etc.  Com  chuteiras,  camisas  da  seleção,

uniformes  dos  times.  Era  o  cheiro  do  sucesso  no  futebol  nos  chamando  para

sermos jogadores profissionais. 

Ficamos muito espantados e felizes que acabamos fazendo uma festa com a

turma toda e todos os jogadores que estavam presentes na galeria.



CAPÍTULO 70 – ITAPUÃ – BAHIA

Beatriz Ferreira Rocha Lima – 6º ano A

Figura 71: http://moradadobem.com.br/project/barauna/

A luta pelos churros e as Moedas Milagrosas

Itapuã, uma bela praia, é tão bom sentir o vento que vem junto as ondas,

seria tudo maravilhoso, se não fosse pela falta de comida,  bem...  meu nome é

Beatriz, sou uma colegial que está fazendo junto com os 6º anos, acho que somos

por volta somos 80 alunos, uma pequena excursão pela Bahia. 

Só  que  eu  não  conheço  ninguém no  nosso  destino  e  estamos com um

probleminha,  como nós todos  somos uns esquecidos,  esquecemos de trazer  o

lanche, ai ai ai que fominha!

Então agora,  nós estamos quase morrendo de fome.  Até  que ouço uma

mulher gritar de longe:

– CHURROS, CHURROS PRONTINHO, AQUI É UMA BELA PRAIA, MAS A

MINHA MASSA DO CHURROS É MELHOR! CHURROS! CUSTA APENAS 13,00

REAIS!

– Nossa, porque tem que ser tão caro? – pergunta a fofinha da Rafaela.



–  É a crise do Brasil, está vendo aquela fila ali? – disse a Juliana – É do

hospital!

– Nooooossaa! – e brotou um coral, por algum motivo o 6º ano A adora fazer

um pouco de coral.

– Sério? Alguém tem dinheiro? – eu disse – Poxa, eu estou com fome.

– Não!!! – eita, as pessoas amam um coral né?

– Ai, chega! Se queremos churros, é apenas conseguir dinheiro!

– Jura, Priscilla? Nem tinha notado – e a minha rainha da ironia ataca.

–  Vão  dançar  para  ver  se  ganham o  dinheiro!  –  disse  a  nossa  querida

professora Ronize.

– Por que os alunos que fazem? – perguntou Ana Clara Vicente.

– Porque vocês tem que aprender a trabalhar para depois ganhar. E vai ser

divertido também!

– Alguém aqui sabe dançar? – disse o meu maravilhoso ser.

– …*gri gri...*gri gri...*gri gri-beleza…– só o grilo respondeu.

–  Mas  é  difícil  dançar  na  areia,  né?  –  disse  a  Isabela  lembrando  que

estamos em um deserto chamado praia.

Poxa Itapuã, colabora conosco, a única diferença que vejo em desertos e

praias são que um tem água e outro não tem.

– Então...-disse eu

– …Vamos a outro plano…– disse a Liz, comendo um churros...

Espera...churros?

– CHURROS? – gritou o mundo, você leu certo, O MUNDO.

– Enquanto vocês estavam ai, passou uma carrocinha vendendo por apenas

0,50 centavos e então eu comprei!

– Poxa e nem avisou! – reclamou a turma toda.

– Beleza, mas aonde você achou 0,50 centavos? – perguntei.



– Umas pessoas são bobas, entram na água de Itapuã com a carteira, é só

procurar direito que vocês acham. – explicou Liz.

– PROCUREM AS MOEDINHAS MILAGROSAS! – gritei eu, indo direto para

a água.

Nós procuramos várias  moedinhas,  conseguimos achar  até  mais  do  que

queríamos,  porque até a professora Ronize conseguiu 1000 reais,  que sortuda.

Quando acabamos, de achar as moedinhas para cada um nós fomos comprar, cada

um consegui uns 3 ou 4 churros, nós comemos satisfeitos e depois voltamos à

escola com o nosso foguete. 

A noite,  eu  acredito  que todos tenham dormido feito  bebê depois  de  ter

remexido tanto nas águas que vinham nas ondas, acho que até a Maria Eduarda

levou um tombo de uma onda grande. 

Foi uma ótima aventurinha, pelo menos agora eu tenho ideias para fazer o

dever de casa de português, que era fazer uma historinha, bom, hora de trabalhar!



CAPÍTULO 71 – PORTO SEGURO – BAHIA

Maria Eduarda Menin Elger- 6° ano C

Uma viagem cheia de história

No dia 8 de agosto de 2016, eu e meus colegas do 6º ano C, fomos a Porto

Seguro na Bahia, fazer uma aula de campo com a professora Cássia de história. A

turma  combinou  de  se  encontrar  no  aeroporto,mas  como  tem  sempre  aqueles

“atrasadinhos” quase perdemos o voo,  tivemos que sair  correndo que nem uns

malucos para conseguir embarcar,mas ainda bem que deu tudo certo.No meio do

caminho o avião começou a tremer e as meninas começaram a gritar  mas era

apenas turbulência.

Quando  chegamos  em  Porto  Seguro  fomos  para  o  hotel  deixar  nossas

coisas e nos arrumar para irmos à praia, demoramos um tempão para decidir em

Figura 72: http://www.bahia.ws/pontos-turisticos-em-porto-seguro-cabralia-arraial-dajuda-
e-trancoso/



qual praia iríamos, decidimos então ir à praia do Espelho, um lugar lindo cujo o

próprio  nome já  diz  -  a água reflete  como um espelho de tão cristalina que é.

Quando chegamos à praia, fomos nadar e depois de um bom tempo brincando e

nadando decidimos ir fazer uma trilha, a turma inteira foi. No meio da trilha eu e

minhas melhores amigas: Ana Lívia, Thaís Maria, Nicolly e Giovanna nos perdemos

e para piorar a Nicolly tropeçou e machucou o pé, ficamos andando um bom tempo

e decidimos parar para descansar e nos acalmar. De repente, começamos a ouvir

um  barulho  estranho  e  como  não  tínhamos  nada  a  perder  seguimos  esse

barulho.Chegamos a um lugar  estranho,redondo e cheio de casinhas,aquilo  era

uma aldeia  de  índios,no  começo  ficamos com medo,mas  os  índios  foram bem

legais conosco, nos contaram a história da tribo,nos mostraram suas culturas e

também cuidaram do pé da Nicolly. Depois de algum tempo, eles nos levaram ao

hotel.

No hotel  todo mundo estava preocupado,chamaram até  a policia.Quando

todo mundo se acalmou, contamos nossa aventura,  eles que ficaram surpresos

com tudo o que passamos.Mas no fim tudo deu certo,e depois de mais cinco dias

na cidade fomos embora. Depois que chegamos em casa paramos para pensar e

vimos que só conseguimos voltar para casa por conta da nossa união e amizade.



CAPÍTULO 72 – PELOURINHO – BAHIA

Melissa Berto Galvão de Assis – 6º ano A

Alegria baiana

Há algum tempo atrás, as turmas dos 6°anos,  fomos em um balão de 4

andares conhecer o Pelourinho na Bahia. 

Pousamos no “Pelô”, depois fomos logo conhecendo a cidade e vimos que a

cidade era bem histórica, conservando os aspectos bem rústicos. 

Chegamos ao hotel e as meninas estavam animadas, queriam as camas da

janela que tinha vista pra praia, logo começou a guerra de travesseiros.

De noite vimos as baianas dançarem pelas ruas e fomos dançar também,

tentamos entrar no ritmo. Conhecemos o Elevador Lacerda, o farol da Barra, uma

das praias mais antigas e mais conhecida da cidade, o Mercado Modelo e a Igreja

do Senhor do Bonfim, visitamos todos esses lugares e brincamos bastante. 

Figura 73: https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303272-d1231070-Reviews-
Hostel_Pousada_Pais_Tropical-Salvador_State_of_Bahia.html



Experimentamos o acarajé, mais alguns pratos típicos da cidade, acredito

que na maioria não gostaram muito, afinal eles queriam tudo “quente”, o que na

Bahia é apimentado.

O primeiro e mais famoso bairro de Salvador é mundialmente conhecido por

suas ladeiras, casarões coloridos, igrejas e museus, os moradores adoram festas,

danças, seus moradores, sorriem o tempo todo, a alegria deles nos contagiou.

Depois dessa aventura, já exaustos, voltamos pro hotel para descansar, pois

foi um longo dia, porém cheio de atividades, muito conhecimento para a vida toda e

muitas fotos.



CAPÍTULO  73 – SALVADOR – BAHIA 

Bruno Nascimento Grego – 6°  ano C

Uma volta à Bahia

Um dia eu, os meus amigos e os professores fomos à Bahia. Em Salvador

fomos ao ensaio do Grupo Olodum, nós ficamos felizes em vê-los, eles são muito

animados e legais.

Depois fomos almoçar, o Luiz Gustavo comeu tanto acarajé que passou mal

e foi  para o hotel,  depois nós fomos à praia,  alguns surfaram e outros ficaram

sentados comendo pastel e bebendo água de coco.

À noite fomos à feira de artesanato, compramos um berimbau, fomos ao

Pelourinho e dançamos Axé.

Fomos jantar e depois fomos dormir.

A viagem foi muito interessante e inesquecível!

Figura 74: http://bahiatour.com.br/fotos/salvador-2/



CAPÍTULO  74 – CARNAVAL DE SALVADOR – BAHIA 

Arthur Hideki Ocampos Shibuya - 6o ano B

Figura 75: http://blog.bestday.com.br/salvador-vem-curtir-a-rua/

As Aventuras de Arthur e 6º anos no carnaval de Salvador

Meus amigos dos 6º anos e eu resolvemos curtir o carnaval desse ano em

Salvador. Mas para realizar esse desejo deveríamos planejar com antecedência,

pois sabíamos que é uma festa muito agitada e que vem gente do mundo todo.

Na verdade, queríamos muito conhecer os pontos turísticos e entrar no meio

dos trios elétricos. Antes de embarcar fizemos um roteiro para que tudo desse certo

e que todos pudessem se divertir tranquilamente.

O  grande  dia  chegou  e  finalmente  desembarcamos  no  Aeroporto  de

Salvador. Imaginem a agitação que já estava e nós, ainda mais. Logo chegou umas

vans  que  nos  levariam  ao  hotel  e  depois  a  alguns  passeios  que  tínhamos

programado para aquele dia.



Fomos logo desembarcando no primeiro ponto turístico de Salvador que é o

Centro  Histórico  onde estão localizados o  Grupo Afro  Olodum,  Fundação Casa

Jorge Amado, Museu Afro Brasileira, enfim tantos outros museus e catedrais que

ficamos esgotados de tanto andar e ver coisas diferentes da nossa cultura. Já de

tardezinha demos uma pausa para um lanche por  ali  mesmo. Enfim lotamos a

hamburgueria,  pois  estamos em muitos  e  os  atendentes  ficaram loucos  com a

nossa chegada, foi até engraçado!

Chegamos no hotel e queríamos apenas cama, afinal no outro dia tínhamos

mais passeios e conhecer os tão sonhados trios elétricos pelas ruas de Salvador.

Pelas pesquisas que fizemos sobre o carnaval da Bahia, podemos afirmar que é a

maior festa de participação popular do mundo. Apenas no Carnaval de Salvador, o

evento atrai mais de 1 milhão de turistas!

No outro dia, acordamos bem cedinho tomamos café e logo as vans vieram

nos buscar para conhecer outro ponto turístico que é a praia do Farol da Barra, um

lugar lindo. Nós não resistimos e caímos no mar para dar uma refrescada do calor

intenso que fazia.

Já de tardezinha, saímos para conhecer os circuitos onde os trios elétricos

fazem a festa explodir que é Dodô (Barra - Ondina) e Osmar (Campo Grande -

Avenida Sete).  Ficamos impressionados com tanta  gente,  deu até  medo de se

perder da turma, mas combinamos de ir com uma camiseta igual para todos do

grupo.

Ficamos por lá até a meia noite, é uma energia muito grande das pessoas

pulando, dançando e cantando e nós brincamos também no meio de tudo isso. No

outro  dia  fomos  todos  logo  cedo  para  aproveitar,  afinal  tem  muitos  cantores

famosos que vão se apresentar.

Nós aproveitamos cada segundo dessa viagem maravilhosa.  Afinal  não é

todo dia que se pode realizar um sonho desses.

Mas depois de festejar, passear e se divertir  chegou o dia de voltar para

casa e todos estavam exaustos e queríamos mais que tudo a nossa cama e o

sossego no nosso quarto para dar uma relaxada.



Confesso que foram as melhoras férias e acho que meus amigos dos 6º

anos também gostaram muito. Então até a próxima parada amigos! 



CAPÍTULO 75 – CARRANCA – MINAS GERAIS 

André Ribeiro Santos Luiz – 6º ano A

Figura 76: http://www.insoonia.com/um-pouco-de-carrancasmg-2/

Carrancas

Nós dos 6º anos, viajamos para Carrancas–MG, e chegamos de avião na

cidade, já no hotel fomos ver os quartos, todos já vestiram a roupa de banho para ir

na piscina do hotel.

Depois da piscina voltamos para os quartos e trocamos de roupas para ir

almoçar, logo depois um guia do hotel levou a todos, em jipes para conhecer a

cidade e seus pontos turísticos. 

Cansados, voltamos para o hotel para jantar e dormir.

No outro dia, a professora Ronize, levou-nos para tomar um café da manhã

típico da cidade, quando voltamos novamente para o hotel, todos pegaram suas

roupas de banho e toalhas para irmos para as cachoeiras.



Depois de irmos nas cachoeiras, a professora levou todos os alunos para ir

em um passeio de barco nas redondezas da cidade. Foi muito legal!

Depois de conhecermos a cidade e todos os pontos turísticos, voltamos para

o hotel e fomos dormir, pois no dia seguinte continuaríamos nossa viagem.

Acordamos cedo pegamos o avião, e a aventura continuou.



CAPÍTULO 76 – DISTRITO DE MACACOS – MINAS GERAIS

Sofia Clarice Franco Godoy da Silveira – 6º ano A

A viagem épica

Quando  chegamos  no  Distrito  de  Macacos,  fomos  direto  para  o  hotel.

Deixamos nossas coisas e fomos logo ao tour,  primeiramente, conhecer o hotel

inteiro.  Mais  tarde  decidimos  tomar  banho  de  cachoeira  e  fomos  todos  nos

aprontarmos. Já prontos, pesquisamos um ônibus pra alugar por lá. 

Entramos,  colocamos música  e,  enfim,  chegamos na  trilha  que  dava  na

cachoeira já em clima de festa. Fomos depressa, todos empolgados quando nos

deparamos com turistas e, no meio daquele monte de pessoas, acabou que Yasmin

e Áurea se perderam. Todos saíram a procurar. Resolvemos nos dividir em grupos,

então, finalmente, acharam elas. Porém, atrás delas, apareceram três homens e

Figura 77: http://www.pousadinhas.com.br/blog/destinos/macacos/visite-macacos-e-
conheca-as-belezas-da-regiao/



todos ficaram quietos.

Então eles pegaram um som portátil, colocaram a música: Lean On, então

todos começaram a dançar iguais loucos. 

Esses caras nos ajudaram a achar o caminho para cachoeira.

Então nós acabamos nos divertindo,  foi  risada pra lá e  pra cá,  foi  muito

divertido.  Mas,  como  tudo  que  é  bom acaba,  tivemos  que  ir  embora.  Quando

chegamos no hotel, tomamos banho e fizemos guerra de travesseiro. Em seguida,

decidimos aprontar com os meninos, colocamos mel no chão, chantilly na mão,

colocamos barbante no quarto inteiro e fomos dormir.

De manhã, só o que conseguíamos ouvir  foram gritos,  mas foram tantos

gritos, que fomos expulsos do hotel. Neste momento a Kathy fez uma sugestão:

“Por que nós não dormimos no ônibus?”.

No  começo  achamos  essa  ideia  estúpida,  mas,  depois  de  olharmos  um

pouquinho, até que fazia sentido. Assim conhecemos vários lugares maravilhosos,

inclusive achei linda a cachoeira dos macacos!

Ficamos  uma  semana,  não  foi  fácil  nem  confortável  a  última  parte  da

viagem, mas valeu a pena, nunca vou me esquecer dessa viagem.



CAPÍTULO 77 – MARIANA – MINAS GERAIS

Maria Fernanda Borja Correia Senger – 6º ano C

Figura 78: http://www.belohorizonte.mg.gov.br/atrativos/entorno-de-belo-
horizonte/mariana-1a-vila-de-minas-gerais

Que maravilha!  Sairemos hoje  23  de Setembro,  para  fazer  uma aula  de

campo em Mariana às 7h e 30min. Já estávamos todos sentados no ônibus rumo

ao aeroporto. Que felicidade! Minha primeira viagem de avião com minhas amigas.

Vai ser inesquecível

Depois de quase três horas de voo, finalmente chegamos à Mariana, nossa

aula de campo estava prestes a começar, de mochilas nas costas e água na mão,

partimos rumo às cavernas, entre dezenas de grutas escolhemos a Gruta da Lapa,

considerada a mais bonita de Mariana.



Quando chegamos lá, ficamos encantados com a beleza da gruta, confesso

que  nunca  passou  pela  minha  cabeça  dizer  que  uma gruta  (ou  caverna)  teria

tamanha beleza, logo começamos a caminhar, e nadar, pela gruta e os professores

de Ciências (Vanessa), História (Cássia) e Geografia (José Carlos) começaram a

nos explicar tudo sobre a gruta. Foi a melhor aula que já tive!

Infelizmente  é  chegada  a  hora  de  partir,  além  de  roupa,  água  e

comida,lembranças incríveis e uma grande vontade de voltar.



CAPÍTULO 78 – CENTRO HISTÓRICO – MINAS GERAIS

Ana Rafaela Molina de Lima – 6º ano B

Figura 79: http://minasuaibh.blogspot.com.br/p/eventos.html

Aventura histórica

Faltavam poucas horas para a tão esperada viagem, que meus amigos e eu

íamos  fazer  para  Minas  Gerais.  Malas  prontas  e  mensagem  chegando,  era  o

pessoal avisando que estava indo para o aeroporto. Eu ainda ia passar na casa de

minha amiga para ir junto com ela, chegamos meio atrasadas no aeroporto, e logo

embarcamos.

Quando chegamos em Minas Gerais, fomos almoçar e logo depois fomos

conhecer o Centro Histórico de Minas Gerais. Lá tinha muitas casas antigas e um

calçadão gigante. O nosso guia turístico, Carlos, nos apresentou uma casinha toda

branca e simples, ele falou que era para a gente pintar a casa, da forma que a

gente quiser, nós fizemos uma pintura 3D, parecia que tinha uma cachoeira e um

buraco infinito na parede. Começou a anoitecer, e logo fomos para o hotel, o dia

seguinte ia começar cedo.

Mais um dia, voltamos para o centro histórico, dessa vez fomos conhecer a



antiga ferrovia, depois fomos em uma padaria super famosa de Minas, comer o

famoso pão de queijo mineiro. 

Fomos ao shopping almoçar e depois em uma feirinha que tem em Belo

Horizonte. Passeamos tanto que nem vimos o dia passar, quando percebemos era

noite e voltamos para o hotel para descansar.

No outro dia,  fomos ao lago dos espelhos,  lá  fomos na tirolesa,  fizemos

rafting e slackline. Nós queríamos aproveitar muito e não perder nenhum momento,

pois no dia seguinte logo de manhã íamos embora.

Voltamos para o hotel, jantamos e, mal deu tempo de dormir, às 04 horas

acordaram todos, para ir para o aeroporto e toda aquela correria para não perder o

voo.

E  assim  foi  a  nossa  viagem  para  Minas  Gerais,  meus  amigos  e  eu

adoramos, nos aventuramos e nos divertimos muito. Qual é a sua história? 



CAPÍTULO 79 – LAGOA DE PAMPULHA – MINAS GERAIS

Felipe da Costa Campos Dallago – 6° ano C

Carreta furgão

Eu e  meus  amigos  estávamos muito  entusiasmados  para  ir  à  Lagoa  da

Pampulha em Minas Gerais,  à  uma excursão proporcionada pela  nossa escola

Coração de Jesus,  estávamos muito  felizes e animados para a viagem que foi

muito legal. Quem nos acompanhou a essa aula de campo foi a nossa professora

Patrícia.  Aprendemos  um  pouco  sobre  a  cultura,  lá  eu  e  Murilo  andamos  de

caiaque, pois a turma estava numa diversão total.

A professora Patrícia nos explicou tudo sobre a Lagoa e a história do local.

Figura 80: http://www.tudoemdia.com/wp-content/uploads/2014/07/lagoa-da-pampulha-
5.jpg



No final do passeio de caiaque a nossa colega da turma, Maria Eduarda , caiu e foi

um desespero , pois ninguém sabia nadar , além de mim. Meu amigo Murilo viu

aquela cena e me avisou e logo que olhei fiquei desesperado, mas olhei no caiaque

e logo percebi que havia uma corda , peguei-a e mandei meu amigo Murilo segurá-

la , logo em seguida peguei a corda coloquei no meu braço e logo fui resgatá-la,

amarrei  a Maria Eduarda a corda e levei  em segurança até meu caiaque ,  em

seguida  eu  e  meu  amigo  Murilo  remamos  até  a  turma  onde  lá  estavam  nós

esperamos  A professora  Patrícia  levou  Maria  Eduarda  ao  hospital  e  no  mais

ocorreu tudo bem e no dia seguinte viemos embora para casa todos alegres e

felizes.



CAPÍTULO 80 – SERRA DA CANASTRA – MINAS GERAIS

Mell Hellen Dourado Maciel Silva – 6º ano B

Figura 81: http://www.serradacanastra.com.br/cidades/capitolio

A aventura das melhores amigas

Eu e minhas melhores amigas: Anna Paula, Maria Cristina, Jeniffer, Isabelle

e Ana Clara partimos para uma viagem cheia de aventura. Saímos do aeroporto de

Cuiabá-MT e fomos para a cidade de São Roque de Minas e lá descobrimos que

existia uma lenda sobre o Parque da Serra da Canastra. Fomos até a cidade em

busca de mais informações sobre qual era a lenda.

Quando chegamos no parque, vimos uma pessoa e ela começou a chamar a

gente:

– Meninas! Oi!

Mas a gente não sabia o quem era até que a Isabelle falou:

– Gente, aquela é a professora Ronize!

Então fomos até a professora, que nos perguntou o que estávamos fazendo

ali.

Jeniffer explicou que estamos à procura da lenda do Parque da Serra da



Canastra.

– Que legal! Porque eu sei sobre a lenda da Serra da Canastra.

– Que bom! – falamos todas nós.

– A lenda é: “Há muitos anos morava na região um sábio que estudava os

astros para descobrir o segredo da Mãe do Ouro. Ele chegou a conclusão de que a

região  é  rica  em  minérios,  principalmente  de  diamantes  e,  provavelmente,  por

debaixo  dessas  serras  maravilhosas  também  poderia  haver  diversos  tipos  de

tesouros que não são conhecidos nem explorados e que atrairiam povos de outros

planetas”

– Obrigada professora! – eu disse.

Então fomos à procura da lenda e quando chegamos no meio do parque

vimos  uma  casinha  no  topo  de  uma  das  montanhas.  Fomos  até  lá,  quando

chegamos vimos três pessoas olhando um mapa então a Maria Cristina disse:

– Eles devem estar perdidos.

– Verdade Maria!– a Anna Paula disse.

– Então vamos ajudá-los! – disse a Ana Clara.

Quando a Anna Paula foi ajudá-los percebemos que eram nossos amigos do

Colégio: Adriano, Aleff e Fellipe.

Ana Clara perguntou o que eles estavam fazendo ali, então o Adriano e o

Fellipe falaram:

–  Estamos à procura da lenda da Mãe de Ouro do Parque da Serra da

Canastra.

– Sério? – disse a Jeniffer.

– Porque estamos procurando também! – disse a Isabelle.

– Que legal!- disse o Aleff .

– Vamos à procura! – disse a Maria Cristina.

Na procura chegamos ao topo da serra, percebemos que já era de noite,

então vimos uma luz amarela e ficamos observando aquela luz até que saiu uma



mulher dela e curiosa eu perguntei: 

– Quem é ela?

– Eu sou a Mãe do Ouro e eu vim ajudá-los! – a mulher respondeu.

– Com o que? – o Fellipe perguntou.

– Eu vim ajudá-los com seus sonhos! – ela disse sorrindo.

– Como? – perguntou a Maria Cristina.

– Dando apenas um conselho para todos!

– Qual? – perguntamos todos.

–  “Nunca desista  dos seus sonhos,  porque aqueles  que desistem nunca

chegam a lugar nenhum”.

– Obrigada! – dissemos todos nós.

Depois  desse  conselho,  a  Mãe do  Ouro  disse  para  não  contarmos para

ninguém sobre ela e antes dela ir embora, nos deu uma rosa com a cor de ouro que

só ela podia plantar e disse: 

– É só você fazer um pedido para a rosa que ele será realizado, mas você

tem que fazer esse pedido com o coração.

Então todos nós pedimos para  que voltássemos para  a  cidade e  lá  nós

dormimos e no outro  dia  fomos felizes  para  o  aeroporto,  porque nós tínhamos

cumprido a nossa meta e porque estaríamos voltando para casa, mas prontos para

outras aventuras. 



CAPÍTULO 81 – PARQUE DA PEDRA AZUL – ESPIRITO SANTO

Heloisa Fonseca Simões Hardmam – 6º ano B

Figura 82: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arac%C3%AA

Pedra azul

Nós faremos um passeio turístico na Pedra Azul em Espírito Santo, com os

6º anos, será super legal!

Demoramos  um  pouco  para  chegar  lá,  mas  quando  chegamos  nos

encantamos com o lugar. Os 6º anos estavam animados, então alguns propuseram 

jogar  umas partidas de vôlei lá em cima da pedra, só que para isso precisaríamos

escalar a Pedra Azul.

Todo mundo já estava desistindo da ideia, mas de repente apareceu uma

mulher. Nós perguntamos seu nome, mas ela não respondeu. Só nos guiou até um

elevador mágico que levava as pessoas até o topo da pedra. Como éramos vários

alunos, falamos para ela que não iam caber todos e ela com uma voz doce falou:



– Eu sei, ele ainda não é adaptado para 80 pessoas, mas se passarmos por

esse  túnel  ficaremos do tamanho de um lápis  e assim caberá até mais de 80

pessoas.

Foi muito rápido passamos no túnel e ficamos do tamanho de um lápis e

logo todos correram para o elevador mágico. Foi tudo muito rápido, subimos a toda

velocidade e quando vimos já estávamos lá em cima. Super animados de novo

para jogar nossa partida de vôlei, mas antes de jogamos agradecemos a mulher

que tinha nos ajudados e a convidamos para jogar com a gente.

De repente ela tirou sua capa cumprida e vimos realmente quem ela era:

uma mulher comum. Ela falou que se chamava Ronize e que era a guardiã da

Pedra Azul, então ela disse: 

– Então vamos jogar e nos divertir!



CAPÍTULO 82 – PRAIA DE CAMBURÍ – ESPÍRITO SANTO

Thaís Maria Padilha Soares Leite – 6º ano C

Figura 83: http://www.capixabadagema.com.br/praia-de-camburi-vitoria/

A viagem inesquecível

Tudo começou quando nós do 6º ano C, fomos sorteados pela escola para

fazer uma excursão em Vitória, que fica no Estado de Espírito Santo.

Na  hora  que  a  orientadora  professora  Cida  nos  contou,  ficamos  bem

animados. Passaram alguns dias, e chegou o dia da viagem, nós estávamos desde

às 06:00 horas da manhã na escola de onde pegamos o nosso carro voador e

seguimos rumo a Espírito Santo.

Finalmente chegamos, nós já estávamos exaustos, depois de passar horas

sentados, descemos do carro voador com a professora Cida (a nossa orientadora),

a  professora  Patrícia  e  a  professora  Cássia,  lá  chegando,fomos  para  o  hotel

Flutuante, esse hotel era todo coberto de chocolate,nas paredes muitos enfeites

como:balas,pirulitos,chicletes,bombons  afinal  era  tudo  gostoso,maravilhoso  e



fantástico.

No outro dia, a turma toda, acordou bem cedinho e fomos rumo à praia de

Camburi,  era  um  lugar  dos  sonhos,parecia  um  reino  encantado,onde  ao

mergulhar,saíamos  no  mundo  encantado,com  muitas  brincadeiras  antigas,onde

cada  criança  podia  reviver  a  sua  infância,com  dignidade,saúde,segurança  e

educação de qualidade, esse é um mundo que queremos!

Depois de nos divertir na praia encantada, retornamos para o hotel flutuante

e  arrumamos  as  nossas  bagagens,  com  diversos  brinquedos  antigos,  para

compararmos com os brinquedos atuais cheios de tecnologias e depois partimos do

Espírito Santo com o nosso lindo carro voador,de volta para a vida real,mas jamais

esqueceremos  o  nosso  mundo  das  fantasias,  onde  pudemos  reviver  a  nossa

infância com muita brincadeira e imaginação.



CAPÍTULO 83 – CONVENTO DA PENHA – ESPIRITO SANTO

Adriano Andrade Pio – 6º ano B

Figura 84: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2011/12/capela-mor-e-restaurada-no-
convento-da-penha-es.html

Convento da Penha

Finalmente chegamos!!!

Nós, alunos do 6º ano B, fizemos uma viagem para o Convento da Penha no

Espírito Santo, lá todos ficaram na cidade, mas como Felipe, Julia Vilela, Maria

Eduarda Santos e eu somos muito atentados, vamos inventar moda e adivinha...

claro que fizemos loucuras.

Primeiro pensamos aonde iríamos e logo vimos no alto de uma montanha o

Convento da Penha e seguimos para lá.

– É e muito alto, como vamos chegar lá? – eu disse.

– Paraquedas é claro! – logo Felipe respondeu.

Todos  riram,  mas  concordaram  e  como  a  Santos  falsificava  bem

documentos, fez documentos de maiores de idades para nós e Julia, com o dom de



maquiagem e roupa, nos transformou em adultos, ficamos idênticos.

Então pulamos e caímos na ponta mais alta do convento, como Felipe e eu

éramos muito viciados em 007,  os dois pensando em ser  espiões, invadiram o

convento do jeito mais secreto possível, com a Julia e a Santos é claro!

Sabe qual foi a entrada secreta? A porta da frente.

Com o instrutor perto deles cochicharam

– Temos que largar esse velho – disse Julia.

– Claro, ele é muito chato, alguém tem uma ideia? – Santos falou.

Claro que os espiões tinham uma ideia! 

“Qual é?’’ perguntarão vocês. Vamos empurrá-lo e sair correndo. 

Fizeram isso e saíram correndo que nem loucos, derrubaram as coisas mais

preciosa do convento e todos os seguranças correram atrás deles, saíram correndo

pela feira, pelos telhados, pelas casas, sempre com os policiais atrás. 

Pegaram  uma  asa  delta  que  encontraram  e  pularam  do  morro,  todos

morrendo de medo de não acertarem as coordenadoras e, principalmente, dos pais

ficarem  sabendo  dessa  loucura.  Eles  se  esconderam  e  os  policiais  não  os

encontraram. Conseguindo assim fugir.

Mas  claro  que  não  seria  tão  fácil  assim:  ao  se  levantarem  dos  seus

esconderijos,  os  policiais  acharam  eles,  que  ligaram  para  sua  turma  e  todos

estavam preparados com armas de paintball para libertá-los dos policiais. A turma

atirou neles até a rendição completa da polícia.

Quando chegaram onde a turma estava, que era nas escadas do convento,

começaram a atirar e começou uma guerra de paintball, era bolinha pra cá bolinha

pra lá, e tudo isso porque nós merecíamos uma lição. 

Foi uma das aventuras desses meninos do sextos anos, só que essa foi no

Espírito Santo!! 



CAPÍTULO 84– PÃO DE AÇÚCAR – RIO DE JANEIRO

Eduardo Braga Barcelos – 6º ano A

Figura 85: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=11739271

Viagem pelo tempo

Chegamos ao Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, para uma aula

de campo no Pão de Açúcar. 

Fomos para o hotel e cada turma ocupou 4 quartos, todos queriam ficar na

cama de cima do beliche, mas cada quarto havia só 6 beliches e não dava para

todos, então decidiram ver isso na hora de dormir. 

Saímos do hotel e foram de ônibus para o Pão de Açúcar, mas no caminho

tinha um cientista chamado Doc Brawn, que nos falou que queria fazer um teste em

várias pessoas para ver se a invenção dele funcionava. 



Ele nos apresentou um Delorean, todos acharam estranho, afinal era só um

carro  velho  com um monte  de  equipamentos  nada  a  ver,  mas  depois  que  ele

explicou tudo e falou para quê servia todos ficaram com boca aberta:  era uma

máquina do tempo.

Aí sim, todos ficaram animados, com um monte de ideais legais, o cientista

falou que nós poderíamos ficar com ele por três dias.

Tive a grande ideia de cada dia visitarmos o Pão de Açúcar em 3 épocas

diferentes: passado, pressente e futuro.

Então  todos  começaram a  discutir  para  ver  quem ia  ser  o  primeiro  e  o

segundo, porque o carro só cabia duas pessoas. 

Mas  tinha  que  ter  um estraga prazeres,  a  professora  falou  que primeiro

vamos visitar o local como está agora, depois se vocês se organizarem, aí deixo

vocês voltarem pro passado ou irem para o futuro. 

Todos os alunos ficaram tristes, mas prosseguiram para o Pão de Açúcar,

depois  de  um tempo  chegaram lá,  subiram  de  bondinho  e  foram pro  topo  da

montanha, de lá viram a cidade inteira. 

De lá dava para ver  o Maracanã, o Cristo Redentor e outras coisas, um

espertinho tentou empurrar a professora de português, ela caiu, mas voltou, porque

ela era uma bruxa (estilo Harry Potter), mas ela não veio de vassoura ela veio de

aspirador, pois era uma bruxa moderna.

Saímos do Pão de Açúcar e fomos decidir quem iam ser os primeiros a irem

para o passado ver como era, então realizamos um campeonato para ver quem era

mais inteligente, lógico que eu e o Cláudio (Entendedores, entenderão) fomos para

o carro de ‘’volta para o passado’’.

Fomos ver como era, mas era sem graça não tinha nada só um morro com

um bondinho, mais lerdo que uma tartaruga e uns caras muito loucos com chapéu

de cowboy, estilo velho oeste, tá ligado?

Então decidimos explorar o morro, aos arredores, suas planícies, lá perto

tinha uma praia bem limpa, não havia muitos banhistas, era meio vazio não tinha

graça.



Fomos ‘’De volta para o futuro’’, mas não deu porque o professor falou que

precisava de uma energia para fazer o carro funcionar, só que ninguém quis ouvir,

mas Cláudio lembrou-se que ele precisava de 1200 volts para funcionar. 

Ficamos  malucos,  como  vamos  achar  essa  eletricidade  em  1800,  mas

lembramos da feirinha de ciências e ele aprendeu a fazer energia com os trecos lá,

ele fez energia e carregou o carro. 

Fomos ‘’de volta para o futuro’’ chegamos, contamos tudo, estava na hora de

irmos para o futuro.

Decidimos que as meninas iam fazer um campeonato de pular corda e a

professora estava junto no campeonato, a professora e uma menina ganhou, então

foram para o futuro. 

Fomos para o ano de 3400, lá era bem diferente, tinha uns prédios portáteis

que cabiam em uma mala  e carros  voadores,  o  Pão de Açúcar  tinha elevador

vertical e horizontal dentro do morro e o mar com um túnel de vidro dentro dele.

Realmente elas deram sorte foram na melhor época, a cidade já estava grande,

muito grande, sério, realmente muito grande. 

Elas voltaram, nós fomos para o hotel e dormimos depois elas contaram tudo

para nós. 

E essa foi a épica viagem baseada no filme “De volta para o futuro 1 , 2 e 3”,

criada  por  mim,  Eduardo  Braga  Barcelos  e  também  há  várias  referências,  só

procurar que você acha! Iééé!!!



CAPÍTULO 85 – CORCOVADO – RIO DE JANEIRO

Arthur Tomba da Silva – 6º ano A

Figura 86: http://www.companhiadaescalada.com.br/pt/escaladas/escaladas-corcovado/

Viagem  Maravilhosa

Certo dia, as turmas dos sextos anos e eu, partimos em uma excursão rumo

à Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro. 

A viagem foi animada e todos estavam empolgados e ansiosos para chegar

lá. Depois de umas duas horas de voo, mais precisamente às 14h, chegamos e

fomos para o hotel, localizado em frente ao mar, na Praia de Copacabana, para

acomodar nossas bagagens.  Feito  isso,  fomos dar  uma volta  à beira  mar para

conhecer e se divertir na praia. 

Nos reunimos e formamos dois times de vôlei de praia, as meninas contra os

meninos, foi demais, nos divertimos muito. 



Lá pelas 16h fomos para o hotel, onde fizemos um lanche e descansamos. 

Por volta das 19h fomos apreciar o movimento no calçadão em frente ao

Hotel e o mar, lá ficamos conversando e comemos camarão em uma barraca. 

Estava muito gostoso, ficamos por ali até as 22h e voltamos para o hotel

para dormir, pois no dia seguinte, tínhamos que acordar cedo para um passeio ao

Morro do Corcovado. 

No Morro do Corcovado fica localizada a estátua do Cristo Redentor, de 38

metros de altura, um dos símbolos da Cidade do Rio de Janeiro.

Acordamos por volta das 7h, tomamos café da manhã no hotel e fomos para

o  passeio.  Fomos  de  ônibus  pela  excursão,  a  turma  estava  muito  curiosa  e

animada, durante o percurso o guia de turismo foi nos falando sobre a cidade do

Rio de Janeiro, contando sua história, inclusive seu papel na História do Brasil, e

principalmente os pontos turísticos, pelo qual ela é mundialmente conhecida. 

Chegamos  ao  nosso  destino  às  10h,  com  muita  emoção  e  entusiasmo

subimos até o Corcovado. 

O dia estava lindo, muito sol, maravilhoso, tiramos muitas fotos, foi muito

divertido, inesquecível para todos. 

Ao finalizar este passeio, foi um momento muito gratificante, tiramos muitas

fotos e ficamos muito encantados com a visão privilegiada que tivemos de lá de

toda a cidade do Rio de Janeiro. Às 17h chegamos ao hotel e fomos descansar. 

No dia seguinte retornamos para nossa cidade, nos sentindo muito felizes e

maravilhados com o passeio, esperamos que possamos ter outras oportunidades

de realizar outros passeios com toda a turma novamente.



CAPÍTULO 86 – CRISTO REDENTOR – RIO DE JANEIRO

Stacy Karoline Araújo da Costa – 6º ano A

Uma grande surpresa! 

Hoje  os  alunos  do  CCJ  e  eu  viajamos  para  o  Rio  de  Janeiro,  todos

empolgados e contentes. 

Nós viajamos de avião, fomos ao aeroporto Marechal Rondon, fazendo o

check-in, todos foram ao portão de embarque.

Chegando  ao  aeroporto  no  Rio  de  Janeiro  fomos  para  o  hotel  Belmond

Copacabana Palace, todos fomos para nossos quartos descansar, pois mais tarde

iríamos conhecer o Cristo Redentor.

Algumas horas se passaram e fomos até um restaurante, depois de almoçar,

fomos ao local onde havia vans que nos levariam até o Cristo Redentor.

Quando chegamos ao Cristo,  todos estavam eufóricos, gritando, sorrindo,

Figura 87: http://alvarosiviero.com/noticias/no-rio-de-janeiro-siviero-faz-recital-aos-pes-do-
cristo-redentor.html



demonstrando uma grande felicidade, compramos os ingressos e fomos conhecer,

tiramos fotos,  selfies e vídeos.  Compramos algumas lembrancinhas do Cristo  e

tomamos um lanche na lanchonete. 

Vimos uma linda vista do mirante panorâmico, até que a professora perdeu

seu  celular,  todos  começaram  a  procurar  desesperadamente,  principalmente  a

professora, olhávamos de um canto ao outro esperando achar o celular. 

Uma aluna disse que viu um macaquinho mexendo em um celular descrito

como  o  da  professora,  fomos  correndo  ao  encontro  do  suposto  ladrãozinho  e

quando nos aproximamos,  ele  ameaçou soltar  o  celular  no  mirante,  já  que ele

estava em um galho de árvore, nossa professora desesperada avançou contra o

macaquinho e ele jogou o celular no chão que se espatifou aos olhos de todos, nem

fizeram questão de olhar os pedacinhos que estavam espalhados pelo grande piso,

a professora e os alunos decidiram ir  embora, meio tristes pela professora que

perdeu suas milhares de fotos e vídeos, ela nem se importava com o aparelho. 

Chegando ao hotel, todos segurando o riso, foram até o restaurante para

jantar, mas a professora foi a primeira a chegar, viu tudo vazio e imaginou uma

grande pegadinha, de repente as luzes do local se apagaram e começaram a piscar

com as cores rosa e azul,  a professora tomou um susto ao ver  todos os seus

alunos, que lhe explicaram a história do celular, que o macaquinho tinha pegado um

celular, de fato isso era verdade, mas ela não sabia que era um celular qualquer

que um garoto havia entregue ao macaquinho, a professora contente se perguntou

onde estava seu celular e porque eles haviam feito uma surpresa, quando ela abriu

a boca para perguntar o por quê, do nada eles falaram em uníssono:

– Feliz aniversario, professora!

Contente recebeu presentes, abraços e beijos de seus alunos. 

No dia seguinte andamos de bondinho e voltamos ao Corcovado e ao Cristo

Redentor,  tiramos  mais  fotos  e  aproveitamos  a  viagem,  cada  hora,  minuto,

segundo, estava sendo muito importante para todos, fomos ao restaurante do hotel

e  fizemos  compras  em vários  shoppings,  as  garotas  não  paravam  quietas,  só

queriam ver roupas e sapatos, já os garotos viam chuteiras, bolas, roupas.



No dia seguinte de manhã, especificadamente as 07h30min, voltamos para

Cuiabá,  fomos  ao  encontro  do  aeroporto  com  uma  van,  quase  um  ônibus.

Chegando ao aeroporto  fizemos o  check-in  e fomos ao portão  de embarque e

entramos no avião. 

Chegando a Cuiabá todos foram para suas casas e nunca se esqueceriam

dessa incrível, inesquecível e engraçada viagem. 



CAPÍTULO 87 – ILHA DE ITANHANGÁ – RIO DE JANEIRO

Bernardo Abud Reis – 6º ano A

Figura 88: http://www.hiperativos.com.br/ilhas-brasileirasvendendo/

A ilha de Itanhangá

Um dia,  os alunos dos sextos  anos e  eu,  nos reunimos para fazer  uma

aventura e começamos a discutir o local e chegamos a um acordo, iríamos para a

Ilha de Itanhangá em Angras dos Reis, nós fomos a 1 hora da manhã de navio.

A viagem  demorou  13  horas,  algumas  pessoas  ficaram  enjoadas  e  até

vomitaram no mar,  enfim quando chegamos na ilha  era  um lugar  maravilhoso,

exótico e tropical que valeu muito a pena a longa viagem.

Mas quando chegamos no hotel virou uma bagunça, briga pelos melhores

quartos,  os  outros  hóspedes  ficaram apavorados e  entravam nos quartos.  Não

sobrou um sequer, até todos se acalmassem.

Assim,  foram  arrumados  os  quartos  e  nós  conseguimos  descansar

tranquilamente da longa viagem marítima.

Chegou  a  hora  da  janta,  nós  saboreamos  uma  comida  típica  da  região



chamada moqueca, então estava na hora de dormir e ninguém queria ficar parado,

mas fomos  dormir. 

De  manhã  os  meninos  e  eu  estávamos  ansiosos  para  praticar  esportes

radicais  como:  mergulho,  canoagem  e  escalada,  então  fomos  fazer  uma

competição de jetsky e quem pegasse a bandeira primeiro seria o vencedor. 

As meninas resolveram participar, mas os meninos ganharam de 13 a 0, foi

muito divertido,

Arrumamos as malas e fomos dormir para irmos embora de navio no dia

seguinte. 



CAPÍTULO 88 – PRAIA DE IPANEMA – RIO DE JANEIRO

Pedro Mamoré Crescenti – 6º ano A

Partiu Ipanema!!!!!!

Havia começado as férias escolares e eu e meus colegas de classe viajamos

ao  Rio  de  Janeiro  para  vermos  um  show do  grupo  Barão  Vermelho,  que  iria

acontecer na Praia de Ipanema. 

Justamente o hotel em que nós iriamos passar as férias, era logo em frente

da praia de Ipanema. Nós haviamos chegado bem tarde na Cidade Maravilhosa

''Rio de Janeiro'', então nós entramos nos nossos quartos e dormimos como pedra.

Logo no outro dia, nós fomos para a praia e como dizia a música Garota de

Ipanema, “Olha que moça mais linda, mais cheia de graça”.

Figura 89: https://www.fotografiasaereas.com.br/banco-de-imagens/cidades/rio-de-
janeiro/ipanema-com-vista-para-pedra-da-gavea-rio-de-janeiro/



Era muito dificil  não achar uma garota linda, eu, Edson, Lucas e o João

Lucas enquanto jogávamos uma mini-partida de voleibol, ficamos de boca aberta

enquanto uma garota passou por nós e "até hoje eu acho que ela gostou de mim". 

Enquanto  ia  passando as  semanas eu e  meus colegas fomos tendo um

sangue ''carioca'', até começamos a falar como os ''cariocas''. 

Mudando de assunto havia passado os dias, nós ímos nos divetindo mas

éramos conscientes de que nós iriamos ver o show do Barão Vermelho e no outro

dia iríamos embora da Cidade Maravilhosa. 

Havia chegado o dia do show, um sorteio estava acontecendo e eu havia

pegado o número 398. 

O show tinha começado eu e meus colegas estavamos muito animados para

ver  quem iria  ganhar  o  premio  que  era  cantar  junto  com o  grupo  no  palco  e

adivinhem quem ganhou ? Eu ! Orador profissional das músicas do grupo Barão

Vermelho. 

''Essa foi uma das maires aventuras da minha vida''.



CAPÍTULO 89 – RIO DE JANEIRO – RIO DE JANEIRO

Nicolly Silva Figueiredo Sá – 6º ano C

Figura 90: http://www.revistamundoeco.com.br/mundoeco-
pascoa_na_cidade_maravilhosa.html

Uma ida à cidade maravilhosa

Lá fomos nós , ao sair da escola às 6 horas da manhã , fomos todos com

destino à cidade maravilhosa ,acompanhados pelos professores Patrícia e José

Adaílton e a coordenadora disciplinar Cida .

Ao sairmos da escola passamos por um trânsito “daqueles” e depois de 26

minutos  chegamos no  aeroporto  internacional  Marechal  Rondon.  Chegamos  na

maior gritaria ,a professora Patrícia já estava furiosa , a nossa coordenadora Cida



estava sorridente e o professor José Adaílton já estava cansado de tanto carregar

malas coitado (risos).

Depois entramos na fila de embarque,   e fomos para o avião ,  eu como

sempre peguei  meu celular e comecei  a filmar toda a nossa bagunça foi  muito

legal…

Depois  de  3  horas  de  vôo  direto  chegamos ao  Rio  de  Janeiro.  Quando

chegamos ao aeroporto Santos Dumont, uma Van alugada já nos esperava. Fomos

para o hotel reservado ( Copacabana Palace ) deixamos nossas coisas e voltamos

para ver  qual  seria o nosso ponto turístico que visitaríamos primeiro.  A maioria

votou para  à  Praia  de  Copacabana então lá  fomos  nós,  andamos ,andamos e

andamos pelo calçadão até chegarmos em frente do lugar escolhido .

Foi  incrível  logo quando chegamos ,eu e minha melhor amiga (  Camila )

fomos avisar a professora que íamos andar um pouco e chamamos o loucão do

Felipe para ir conosco e a professora Patrícia autorizou então lá fomos nós andar.

Conhecemos uma menina de rua, ela era muito legal , nos ensinou a dançar e o

Felipe  ficou  muito  apaixonado  por  ela  ,e  quando  chegou  a  hora  de  ter  que

voltarmos  ele  quase  “morreu”,  daí  resolvemos  ficar  mais  um  pouco,  com  isso

aproveitamos e brincamos na areia, tampamos o Felipe de areia e saímos correndo

,mais ele conseguiu sair. Depois de 46 minutos nos perdemos até que vimos uma

lanchonete paramos lá e vimos o Felipe que logo já pediu uma coxinha e depois

outra  e  depois  outra  até  acabar  a  coxinha do  moço (risos)  .  Camila  já  estava

morrendo de tanto andar tava até engraçado .

Depois fomos sentar em uma escada já se passava 1 hora e eu estava

desesperada até que a CAMI falou logo eles irão aparecer e passaram mais 5

minutos  e  finalmente  eles  nos  acharam  ,fiquei  repleta  de  alívio  já  estava

desesperada com aquela angústia ,achava que íamos morrer ali e eles nunca iam

nos achar. 

Quando eles nos acharam levamos a maior bronca mais contamos do nosso

passeio e de quem conhecemos eles também contaram como se divertiram. 

             Depois  desse  sumiço  não  sai  mais  de  perto  dos  nossos

acompanhantes. Depois de toda essa aventura fomos à caminho do nosso hotel



passamos à noite fomos embora no outro dia às 8h :40min e depois de 3 horas já

estávamos em nossa cidade . Todos adoraram o passeio. Foi ótimo!#replay#quero

mais.



CAPÍTULO 90 – APARECIDA DO NORTE – SÃO PAULO

Liz Santos Avallone- 6 ano A 

Fé e aventura

Acabando de chegar a Aparecida do Norte, o guia turístico nos explica um

pouco sobre a cidade,  dizendo:  “Aparecida do Norte é uma cidade que fica no

interior  de  São  Paulo,  fica  a  cerca  de  170km  da  cidade  de  São  Paulo,  sua

população em 2015 era de cerca de 36.217 habitantes.”

Lá ficamos em um hotel próximo ao centro da cidade, almoçamos e fomos

visitar alguns dos pontos turísticos da cidade, que por ser um lugar muito religioso

tinha muitas igrejas e resolvemos visitá-las.

O primeiro lugar que visitamos foi o Santuário Nacional e logo depois de vê-

Figura 91: http://brendatur.com.br/site/?service=excursao-para-aparecida-do-norte



la fomos conhecer a Matriz Basílica, que é o marco religioso da cidade, construída

por volta de 1745, lá fomos envolvidos pelas bênçãos, tivemos certeza que nossa

viagem seria muito boa.

Depois de ver as igrejas voltamos ao hotel e almoçamos, descansamos e

nos arrumamos para ir visitar os locais mais divertidos de lá.

Começamos  pelos  aquários,  lá  tinha  tanques  de  água  doce  e  de  água

salgada,  mas no fim todos ficaram vidrados no tanque dos tubarões, afinal  era

mesmo o mais divertido.

Fomos no teleférico, passamos no Mirante das Pedras, que é caminho do

Porto Itaguaçu, e, por fim andamos de barco pelo Porto Itaguaçu, o que foi  um

pouco perigoso por que o barco quase virou, uns empurraram os outros pro rio,

alguns nadaram no rio, mas no fim deu tudo certo.

No final  do dia – por volta das 20:30 – voltamos para o hotel,  exaustos,

jantamos e fomos dormir pois sabíamos que no outro dia, ainda íamos nos divertir

muito.

E  foi  o  que  aconteceu,  visitamos  uma  feira  que  costuma  ter  por  lá,

compramos muitas coisinhas legais e ficamos um bom tempo por lá, quase umas

5hrs, e quando vimos já eram 14:30, fomos correndo pra pegar algum restaurante

aberto ainda.

Depois que finalmente conseguimos almoçar, já estava de tardezinha, então

resolvemos voltar para o hotel e ir para a piscina, foi super legal.

De novo estávamos super cansados, então sem demora fomos todos para

os quartos para dormir.



CAPÍTULO 91 – BARRETOS – SÃO PAULO

Yasmim Rolim de Lima – 6º ano A

Aventura continua

Bom, vamos desde o começo! 

Estávamos prestes a pegar um voo para Barretos em São Paulo. 

Nós chegamos lá com muita curiosidade pela cidade. Mas antes devemos

procurar um hotel pra ficar. 

Chegando no hotel estava fechado, então esperamos abrir.  Depois de ter

entrado pegamos a chave e fomos os primeiros a entrar. A noite foi tranquila, mas

de repente a Priscila acordou, chamou a Yasmim e as gêmeas para sairmos um

pouco.

E a Yasmim perguntou:

- E cadê a chave?

Juliana disse: 

- A chave está debaixo do travesseiro da Lívia.

Figura 92: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g1647628-d2415198-
i157829347-Catedral_do_Divino_Espirito_Santo-Barretos_State_of_Sao_Paulo.html



- Vamos tentar pegar! Disse a Priscila.

Isabela foi a escolhida e nós conseguimos sair. Quando nós estávamos lá

fora Priscila disse: 

- Alguém viu isso? Tem alguém vindo, se esconde rápido. 

Elas viram que tinha passado uma sombra em frente  delas.  Mas depois

apareceu a Lívia dizendo que era para voltar ao quarto. 

No dia seguinte a Priscila estava comentando sobre o que aconteceu ontem

a noite e a Priscila disse: 

- O que será que era aquela sombra? 

E a Yasmim respondeu: 

- Bom pode ser que alguém queria aprontar com a gente. 

E Juliana falou: 

- É ... Mas quem? 

Elas não tinham percebido que elas foram as primeiras a acordar para o café

da manhã, foram correndo descer  pra comer.  Estava tudo em silencio,  mas de

repente veio todos de uma vez para comer.

Quando estavam todos satisfeitos, nós fomos a Catedral do Divino Espírito

Santo. 

É uma igreja muito famosa de Barretos. Lá nos divertimos muito. Quando

nós estávamos no parque a Priscila disse: 

- Isabela ... eu vi a sombra outra vez. 

E ela disse: 

- Onde? 

- Está ali !

Mas quando Isabela foi  ver não estava mais lá.  E a Yasmim apareceu e

perguntou:

- Você viu o João Lucas? 



Ela respondeu: 

- Não ! Por que é que ninguém viu ele desde hoje de manhã. E me parecia

também, percebi que a forma da sombra parecia o João. 

Juliana chegou falando que a gente já iria ir para outro lugar. A Priscila e a

Yasmim foram procurar o João mais a Yasmim parou e disse: 

- Pera aí, o João Lucas só está tentando nos assustar.

E nessa hora que ela falou, elas levaram um susto dele.

Mais essa só foi uma das aventuras que vivemos nessa Cidade.



CAPÍTULO 92 – PARQUE IBIRAPUERA – SÃO PAULO

Lucas Francisco Ferratto Ojeda – 6° ano C

Uma viagem louca

Eu e a minha turma do CCJ (Colégio Coração de Jesus), 6º ano C, fomos no

dia15/05/2015  para  São  Paulo.Foi  a  minha  turma  inteira  e  mais  a  professora

Patrícia e a nossa orientadora pedagógica _ professora Cida.

No avião eu fiquei do lado do meu melhor amigo,Luiz Gustavo,o triste foi que

ele passou mal durante a viagem.

Nós fomos para São Paulo, pois queríamos conhecer o Parque Ibirapuera.

Quando chegamos lá, fomos direto do aeroporto para o hotel, nós chegamos às

20h e 30min, o nosso voo teve duas horas e quarenta minutos de duração .Nós

jantamos em um restaurante  do lado do hotel,  uma comida bem gostosa,  pois

estávamos com muita fome e depois dormimos.

Figura 93: http://www.euamoanime.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/08/ANIME-
BLOG-22-08-1.jpg



No  dia  seguinte,  fomos  às  11h  e  3min  ao  Parque  Ibirapuera,  .quando

chegamos lá,  todos inclusive eu,  começamos a tirar  fotos do Parque. Um lugar

muito bonito. De almoço fizemos um grande piquenique com a turma,passamos

toda a tarde neste lugar maravilhoso Brincamos de pega-pega,etc...

Todos ficaram triste, pois no outro dia, viríamos embora, quando voltamos

para o hotel  fomos para o quarto,eu estava no quarto com o Luiz Gustavo,nós

dormimos rápido,pois estávamos com sono.

Quando  chegou  o  outro  dia,  era  o  dia  de  voltar,fomos  ao  aeroporto  e

esperamos  para  embarcar,fomos  para  o  avião  e  voltamos,quando  chegamos

pegamos um ônibus e fomos para à escola e nossos pais vieram nos buscar. 



CAPÍTULO 93 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS – SÃO PAULO

Giovanne Henrique da Silva Gardin – 6º ano A

Autódromo das aventuras

Nós chegamos em São Paulo a tarde, depois de uma viagem tranquila de

avião, assim que desembarcamos no aeroporto fomos procurar um hotel próximo

do Autódromo de Interlagos e também um bom restaurante ou fast-food, pois, a

barriga estava roncando à horas. 

Então,  encontramos um fast-food da rede Subway,  onde todos comeram,

custou caro, mas pagamos. A noite começou uma briga pelos quartos, pois todos

queriam as melhores camas do hotel, na janela para ter melhor visão da cidade,

mais foi solucionada rapidamente.

No dia seguinte, após um reforçado café da manhã com cereais, sanduiches

Figura 94: http://www.e-vendasbrasil.com.br/site/autodromo-de-interlagos/



etc..., nos organizamos para ir ao Autódromo de Interlagos para assistir a corrida de

Fórmula 1.

No trajeto já íamos vivenciando todo o clima, pessoas de todos os lugares do

mundo,  bandeiras  e  camisas  das  equipes.  Toda  aquela  movimentação  dos

repórteres, com suas câmeras, ouvíamos uma verdadeira “Torre de Babel”, com

todos  aqueles  idiomas  sendo  falados  ao  mesmo tempo.  E  quando  começou  a

corrida, todo aquele barulho ensurdecedor antes da largada. Foi realmente incrível

ver toda aquela agitação da torcida apoiando os pilotos brasileiros. 

Após vivenciarmos toda essa emoção e para podermos experimentar um

pouco  desta,  quando  fomos  ao  Kart  Premium  de  Interlagos,  e  ali,  resolvemos

apostar uma corrida, o vencedor foi o 6º ano A, e o prêmio era um pote de sorvete

com direito a cobertura, granulados e mais uma volta na pista. 

Ao final  da  tarde fizemos um lanche rápido,  antes  de passar  no  hotel  e

arrumar as malas para a viagem de volta.

Quando acabou, nós pegamos as passagens de volta para Cuiabá, mas uma

passagem voou com o vento, e todos tivemos de ir atrás da passagem, correndo na

rua  e  por  sorte  conseguimos  pegar.  Apesar  do  cansaço,  ao  embarcarmos  já

sentíamos uma ponta de saudade, ao mesmo tempo estávamos muito ansiosos

para contar tudo que vivenciamos nesta inesquecível aventura no Autódromo de

Interlagos. 



CAPÍTULO 94  – CAVERNA DO DIABO – SÃO PAULO

Fellipe Augusto Vieira Silva – 6º ano B

O futuro do planeta

Um dia chamei meus amigos para irmos à Caverna do Diabo. Eles ficaram

com medo, pois o nome é de dar medo.

Mas mesmo assim a gente foi. Chegando lá vimos um buraco e como diz o

ditado: a curiosidade matou o gato.

Só que desta vez não matou, mas foi de fazer xixi nas calças.

Adriano disse:

- Sai de cima de mim Fellipe!

Lima disse:

- Sai você de cima de mim Adriano!

No fim disso, todos vimos que era só a mochila que caiu em cima da gente.

Figura 95: http://www.sitiopousada.com.br/html/passeio-caverna-do-diabo-e-
cachoeiras.htm



De repente  fomos  teletransportados para  um mundo  estranho,  parecia  a

terra, mas não tinha nada a haver como a terra que a gente vive hoje em dia.

Fellipe disse: 

- Será que aqui é o futuro?

Lima respondeu:

- Nossa! Está tudo feio sem vida e sem cor.

Vimos um homem, fomos correndo atrás dele e perguntamos assim:

- Onde estamos e como saímos daqui?

O homem respondeu:

- Não interessa onde estão e nem como vão sair daqui.

A gente correu igual a um foguete, mas como diz o ditado: Pode correr mas

não pode se esconder.

Então o homem nos pegou e disse:

- Saiam daqui

O Adriano falou:

- Temos que avisar no presente como será o futuro.

Lima respondeu:

- Verdade!

Lima como sempre brincando, pegou um graveto e ficou brincando de Harry

Potter ele disse: 

- Leviansay.

E pelo que parece a gente foi teletransportado para o nosso mundo.

A gente avisou para todos sobre o futuro e fizemos nossa parte, não jogando

lixo na rua e etc.



CAPÍTULO 95 – CATARATAS DO IGUAÇU – PARANÁ

Camila Muraro Simão Ribeiro – 6° ano C

Figura 96: http://www.revistadasdicas.com/cataratas-iguacu-beleza-natural-merece-ser-
visitada-temos-detalhes/

Viagem às Cataratas

Então chegou o grande dia, todos estavam muito animados para a excursão.

E como era o dia do estudante o professor Zeca entregou um pirulito a cada um e

disse:

- Crianças! Como todos sabem vamos às Cataratas do Iguaçu em Foz no

Paraná fazer uma excursão em relação ao capítulo 08 do nosso livro. Vamos para

lá  hoje  11  de  agosto  e  voltamos  na  segunda-feira  dia  15  de  agosto.  Então

aproveitem bastante, sem fazer gracinhas e bagunças se não perde nota né, Júlia?

Tirem fotos, anotem, analisem o lugar, apreciem bem, para produzirem um trabalho

bem bonito  né,  Nicolly?!  Fica  quieta!  Vão junto  conosco para  nos  dar  apoio  e

supervisionar: a   Cida e as professoras Vanessa e Cássia. Então chega de falar,

peguem suas coisas e vamos para o aeroporto!



Chegando ao aeroporto despachamos as malas e embarcamos. Já no avião

sentei  ao  lado da janela  e  Duda do meu lado e ao nosso redor  todas nossas

amigas: Nicolly, Hynara, Giovana... O vôo foi bem legal e divertido, nem vimos o

tempo passar quando de repente chegamos! Na hora de descer as escadas do

avião foi  muito engraçado, eu, Hynara,  Júlia e Duda começamos a saltitar  feito

loucas, começamos a correr, gritar e abraçar todo mundo até a professora Cássia

falar : - Parem de serem loucas e sosseguem ! Ai acabou a magia.

A gente se hospedou em um Hotel Resort maravilhoso chamado Bourbon

cheio de piscinas, trilhas, spas, sala de jogos, cinema, etc. Brincamos bastante,

fofocamos;eu ,Nicolly e Julia até tentamos fugir  um pouco ,mas não deu certo,

porque a Cida pegou a gente no flagra!!!Depois fomos dormir. ...

No outro dia, embarcamos em um ônibus de dois andares e fomos para o

terminal de bondinho, durante a ida tinha muitas árvores, pássaros, era tudo muito

lindo! Ana Lívia e Thaís Maria começaram a gritar doidas, quase caíram para fora

do ônibus porque tinha uma abelha perto delas (super normal elas fazerem isso).

Chegando ao bondinho dividiram todos em três grupos e lá fomos nós, foi super

legal,  a  vista  incrível,  tiramos  várias  fotos.  Depois  do  passeio  enfim  fomos  às

Cataratas, pegamos outro ônibus, aí  quando chegamos subimos uma escadaria

enorme, que estavam todos morrendo para subir,  até  as meninas,  inclusive eu,

começamos a ver os quatis e saímos correndo e logo estávamos rapidinho lá em

cima. Ah! Enfim chegamos! É muito lindo, mágico, aquela água caindo em sua volta

o arco íris, sensação de liberdade ,como é muito úmido lá eu e Hynara caímos de

cara no chão, mas tudo bem. Depois, na hora de voltar, percebemos que um aluno

havia sumido, era o Felipe, os professores começaram a se desesperar. Ficamos

duas horas procurando. Depois de horas acharam o Felipe, ele estava na beira da

mata tirando selfie com o quati e a Cida caiu na gargalhada. Voltamos ao hotel,

aproveitamos os outros dias, provamos comidas típicas, tiramos a foto oficial de

todo mundo e retornamos a Cuiabá.

Todos ficaram muito felizes com o passeio e a turma foi muito elogiada pelo

trabalho que foi exposto.



CAPÍTULO 96 – ILHA DO MEL – PARANÁ

Yann Victor Sawada Yamamoto – 7º ano A

Ilha do Mel

As turmas dos 6° anos viajaram para a Ilha do Mel, localizado no Paraná.

Eles chegaram pelo mar,  em um navio bem estranho, era TODO colorido, e só

serviam doces.

Quando chegaram na Ilha do Mel, desceram do navio, e estavam andando

na areia, quando bateram de frente em um portal mágico, parecido com um arco-

íris,  porém  tinha  uma  cor  diferente,  para  cada  pessoa.  Eles  subiram  nas

plataformas coloridas e atravessaram para o outro lado.

Já do outro lado, olharam uns para os outros, e tiveram uma surpresa, não

uma surpresa qualquer, uma SUPER SURPRESA. Todos tinham se transformados

em doces! Cada um era um doce diferente (sorvetes, bolos, barras de chocolates,

rosquinhas, chicletes, pirulitos, brigadeiros, beijinhos, picolés, entre outros).

Ainda surpresos, uma luz vinha do farol da ilha, cegando-os por um tempo.

Com suas vistas recuperadas, viram uma mulher, com coroa, parecia uma rainha,

Figura 97: http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/br-pr-ilha-do-mel



daquelas bem poderosas, que foi se apresentando:

- Prazer meus jovens, meu nome é Ronize. Sou a rainha desta ilha, a Ilha do

Mel.

- Por que a Vossa Alteza não é um doce? - alguém do grupo perguntou.

- Por causa desta bengala doce, que carrego comigo. Ela me protege e me

dá poderes, respondeu a rainha.

Enquanto eles conversaram, um vento forte e frio passou entre eles. Uma

neblina acompanhava o vento, e atrás dela tinha um monstro, aqueles de arrepiar,

enorme, que se alimenta de doces.

- Quem é ele ? - perguntou o grupo.

- É o monstro da ilha! - respondeu a rainha.

Todos  saíram  correndo,  desesperados.  A rainha  com  sua  bengala  doce

atacou o monstro, grudando seus pés no chão, com marshmallows. Infelizmente, o

monstro era forte o suficiente, para se desprender do chão, e pior, ele comeu a

bengala doce da rainha.

Sem a bengala doce, a rainha se transformou em uma gelatina, sem a opção

de se locomover. O grupo correu em direção à ela, as pessoas do grupo, que eram

brigadeiros  e  beijinhos,  começaram  a  atirar  no  monstro,  enquanto  os  outros,

tentavam ajudar a rainha.

O mostro enfurecido, engoliu todos os integrantes do grupo, menos a rainha.

Garantido  que  ia  derrotar  a  rainha  de  vez,  com seus  poderes  mais  fortes,  foi

decepcionado com uma dor de barriga. 

Na verdade, era o grupo, que tinha encontrado a bengala doce na barriga do

monstro. Conseguiram usar os poderes mágicos da bengala, e estavam destruindo

o monstro por dentro. Até que "KABUUUUUUUMMM"! 

O grupo conseguiu destruir o monstro, e devolveram a bengala à rainha, que

voltou a ser humana. Agradecida ao grupo, deu a cada um, talismãs mágicos, que

se eles estiverem usando na ilha, não seriam transformados em doces. 

A rainha se despediu do grupo, e eles partiram para outra aventura.



CAPÍTULO 97 – CATARATAS DO IGUAÇÚ – PARANÁ

Isabela Arruda Pereira dos Santos – 6º ano A

Aventuras nas cachoeiras

– Oi meu nome é Isabela, sou da turma do 6o  ano A. Fizemos uma viagem

para o Paraná,  com a turma do Colégio,  para conhecer  os lugares turísticos e

conhecer um pouco mais do Brasil. Chegamos lá fomos conhecer o hotel, era lindo,

muito grande, subimos para ver os nossos quartos. Como o hotel era muito grande

ficaram quatro quartos enormes para as meninas e quatro para os meninos.

–  Gente,   vamos  para  as  cachoeiras?  –   a  professora  falou  com muita

animação.

– O quê? Não, eu não vou! Tenho medo de altura e lá tem muitas cachoeiras

Figura 98: http://www.mulhertendencias.com/fotos-das-cataratas-do-iguacu.html



altas. Se eu cair, eu morro  –  falo com muito medo.

– Ah, que bobagem vamos logo! Estamos indo para nos se divertir! Não vai

acontecer nada de mal! – minhas amigas me falaram.

Decidi ir com a turma para as Cataratas do Iguaçu, mesmo estando com

muito medo. 

Chegando  lá  havia  muitas  pessoas,  entramos  numa  ponte  para  ver  as

cachoeiras e tirar fotos. A paisagem era maravilhosa e todos estavam felizes com

as selfies.

Percebi que  a ponte estava preste a cair, todos foram, mas fiquei no mesmo

lugar,  não querendo de jeito  nenhum ir.  Até  que eles  me chamaram,  eu tentei

convencer  eles  para  não  ir,  mas  insistiram.  Vi  que  a  ponte  estava  balançando

muito,  prestes  a  cair,   quando  cheguei  no  meio  da  ponte,  ela  começou   a

despencar. Todos começaram a correr, pisaram em mim, eu estava paralisada,  não

conseguia me mexer, até que a ultima, Priscilla, me puxou e, no momento,  que nós

duas chegamos num lugar seguro, a ponte caiu.

–  Nossa,  vamos gente!  Vamos,  vamos!  –   a  professora  falou,   puxando

todos, para voltarmos para o hotel, ela estava também muito assustada. Agradeci a

Priscilla por ter me salvado.

Depois daquele dia, voltamos para as nossas casas, muito assustados. É

claro que contamos para nossos pais, eles também ficaram muito assustados, mas

até que gostamos, pois foi bem divertido essa aventura na ponte.



CAPÍTULO 98 – ITAIPU – PARANÁ

Anderson Mateus de Lima – 6º ano B

Minhas  aventuras  em  Itaipu-Paraná

Estava voltando da escola de repente veio uma moça em minha direção e

me entregou um anuncio dizendo:

Junte  apenas  30  tapinhas  de  Coca-Cola  e  concorra  a  uma  viajem para

Itaipu-Paraná.

Serão sorteadas 5 pessoas e poderão levar 5 amigos com hotel pago e um

passeio na hidrelétrica, prazo de entrega das tampinhas, até o dia 30 de maio, para

poderem viajar nos dias 1,2,3 e 4 de junho. Entregar na indústria da Coca-Cola

Figura 99: http://meumundoturistico.blogspot.com.br/2015/02/brasil-parana-foz-do-iguacu-
usina-de.html



mais próxima. Quando eu cheguei em casa fiquei pensando nisso e decidi juntar as

30 tampinhas de Coca-Cola. Lá vai eu e meus pais procurar as tampinha, procura

daqui, procura dali e no primeiro dia achei somente 5 tampinhas e faltava 1 semana

para a viajem. No segundo dia em todos os lugares que eu fui procurei muito as

tampinhas e no final do dia tinha pego somente 7 tampinhas. Sério... eu já estava

pensando em desistir, mas ai me lembrei que o meu amigo Kauã, o avô dele tem

um  restaurante  e  poderia  conseguir  algumas  tampinhas,  então  mandei  uma

mensagem para ele e quando chegou o terceiro dia ele me trouxe 10 tampinhas,eu

fiquei pulando igual um besta e fiquei gritando faltam 8 tampinhas. No quarto e no

quinto dia nem fui procurar, já no sexto dia fui procurar e achei todas as tampinhas

que faltavam. Quando chegou o dia de entregar as 30 tampinhas, cheguei no local

de entrega, tinham umas dez pessoas na minha frente, pensei em até desistir, mas

aí tive um plano e disse: gente estão distribuindo Coca grátis e eles acreditaram e

eu fui o segundo a ganhar o prêmio

Eu confesso foi muito difícil escolher os 5 amigos, mas aí eu decidi, levei

comigo  o  Adriano,  Iara,  Geovanne,  Heloisa  e  Luis  Eduardo  Comuniquei-os,  e

ficaram muito felizes e começaram a arrumar as malas. E chegamos lá em ITAIPU

e tinham pessoas todas de preto nos esperando e até pensei que eram os Homens

de Preto kkk. Chegamos exaustos no hotel.

Nós fomos a uma praia chamada Praia 360. Voltamos para o hotel e lá tinha

uma bela mesa cheia de comida boa com peru, bolo de paçoca, bobó de frango e

arroz branco.

E Luis disse:

- Eu tô sonhando? 

E o Adriano respondeu:

- Não !

Começamos a  comer  e  depois  fomos  para  o  quarto  e  começamos uma

guerra de travesseiros. Chegou o dia de visitarmos a hidrelétrica, nos arrumamos e

fomos de van, quando chegamos lá tinha um guia nos esperando. Nossa! Tipo

quando  entramos  lá  ficamos  tão  maravilhados  que  nos  perdemos  do



guia,decidimos então sair andando por aí, mas escutamos um barulho muito alto e

fomos ver o que era, quando resolvemos ver, damos de cara com a saída de água,

voltamos correndo para dentro e demos de cara com o guia morrendo de medo de

ser demitido por ter nos perdido aí ele disse:

- Por favor não contem para o meu chefe.

O Adriano disse:

-Não contaremos se você nos prometer uma coisa.

Aí o guia disse:

-Faço tudo o que vocês quiserem.

Eu disse:

-Tudo mesmo?

E ele respondeu:

-Sim

Eu  disse,  para  ele  se  tinha  como  ele  arranjar  uma  banheira  de  hidro

massagem que coubesse 6 pessoas.

Ele disse:

-Só há uma banheira na sala do chefe, ele está viajando se quiserem podem

ir comigo ate lá.

O Luis todo empolgado disse:

-Então vamos nessa!

Admito que foi muito boa aquela tarde, nós não ligamos para o chefe do guia

e nem ele contou para os nossos pais o que aprontamos. Voltamos para o hotel

tivemos uma bela refeição e fomos para o quarto, assistimos televisão e brincamos

de gato mia, mas estava tão top que resolvemos fazer outra coisa e resolvemos

brincar de mímica, pedimos uma bola para jogar três cortes e a Iara “tacou” a bola

no abajur e resolvemos então dormir.

No dia seguinte estávamos tão cansados que só levantamos às 10:00 da

manhã. Descemos paro café e lembrei que era o nosso ultimo dia e eu disse:



-Pessoal o que vocês acham de passar a tarde aqui no hotel?

Eles responderam:

-Sim, tudo bem.

Ficamos a tarde inteira brincando e arrumamos as malas para que no dia

seguinte viajar de volta para casa, passou-se o último dia e voltamos para casa,

todos nós nos abraçamos e cada um foi para sua casa e eu compartilhei com os

meus pais como tinha sido lá, fomos jantar e assim terminou o dia. 



CAPÍTULO 99 – JOINVILLE – SANTA CATARINA

Lívia Elias Cardoso Verhalen – 6º ano A

Figura 100: http://blogdoguia.com/11-lugares-legais-para-conhecer-em-joinville/

Joinville-Santa Catarina

Estávamos muito ansiosos por mais uma aventura. Ao chegarmos no hotel

em Joinville começamos a decidir algo para fazer, o João Lucas falou:

– Poderíamos ir nadar no rio Cachoeira.

– Ou poderíamos fazer rapel no Pico da Serra Queimada! - disse Adriano.

Nós ficamos indecisos entre ir nadar ou fazer rapel, então a Karimy sugeriu

tirarmos cara ou coroa.

– Cara! - Gritou João Lucas.

– Coroa! - Berrou o Adriano.

Então a moeda foi caindo, caindo, caindo, e caiu, assim que ela caiu deu



para ver que saiu coroa.

– Eba! - gritou Adriano ao ver que eles fariam rapel.

Ao chegarmos no Pico da Serra Queimada, contratamos um instrutor para

nos ajudar. 

– Prontos, crianças?

– Sim! – gritamos animados.

Estávamos subindo animadamente o Pico da Serra Queimada, até que de

repente, uma pedra caiu lá do alto, o instrutor avisou: 

– Cuidado, estamos chegando em uma área com várias pedras soltas.

Depois desse aviso começamos a ficar  preocupados,  em certo  ponto  do

caminho, o Pedro Gabriel tropeçou e ficou pendurado. 

– SOCORRO!!! – ele gritou desesperado.

Todos nós estávamos desesperados.

– Fiquem calmos!!! – falou o instrutor – Pedro está me ouvindo?

– S-sim! – Ele gaguejou, muito assustado.

– Nós vamos acabar de subir e daremos um jeito de te salvar, ok?

– O-ok.

Assim que acabamos de subir ficamos pensando em um jeito de salvar o

Pedro.

–  Poderíamos cortar  a  corda e fazer  ele  cair  na  folhagem lá  embaixo!  -

sugeriu Eduardo.

– Desse jeito mataremos o Pedro! - falou Edson.

– Porque o instrutor não desce lá para buscá-lo? - sugeriu Stacy.

– Eu sou muito pesado, ficarei preso com ele.! – disse o instrutor. - Só daria

certo se um de vocês descesse. Alguém se candidata?

Todos ficaram em silêncio,  pois ninguém queria arriscar sua vida,  mas o

Pedro era nosso amigo, tínhamos que fazer alguma coisa. Então Lucas Augusto



disse: 

– Eu vou!

E então ele foi, chegando lá, prendeu uma corda na cintura do Pedro e o

resgatou. Pulamos de alegria e alívio, pois nosso amigo estava salvo. Depois dessa

aventura eletrizante concordamos em voltar ao hotel, para no dia seguinte irmos

nadar no rio. 

No dia seguinte acordamos cedo e fomos para o rio Cachoeira nadar,  lá

vimos que poderíamos nadar, andar de Jet-sky, fazer kitsurf ou ficar nos quiosques

tomando sucos e comendo, quando de repente a Priscilla disse:

– Vamos jogar Marco Polo?

Adoramos a ideia e passamos a tarde jogando Marco Polo, andando de jet-

sky, treinando kitsurf, nadando e comendo. Voltamos para o hotel cansados, mas

muito animados, pensando na nossa próxima aventura. 

Logo cedo, seguimos para o aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, que fica

bem próximo do centro de Joinvile.



CAPÍTULO 100 – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SANTA CATARINA

Kauã Vitor de Souza Custodio Kresmeruck – 6º ano B

Aventuras da turma no Balneário Camboriú

Uma turma de uma escola de Cuiabá,  cujo  nome é Colégio Coração de

Jesus, a turma dos sextos anos, foi para Santa Catarina, em um balneário chamado

de Balneário Camboriú, mal imaginavam o que os esperavam quando chegassem

em seu destino.

Um tempo se passou e a tripulação (porque estavam viajando de barco,

rsrsrsrs) comandada pelo maior navegador profissional no ramo.....de motorista de

Carreta  Furacão...mas  voltando  para  história,  quando  chegaram  avistaram  um

grupo de pessoas, a turma tinha sido informada que não era só aquela turma que

estaria no balneário, o navegador de Carreta Furacão (“♪ siga em frente olhe para o

lado se  liga  no mestiço  da batida  do cavaco ♪  ”........affs  essa música  é  muito

viciante),  mas de novo voltando para a história,  o navegador perguntou para a

Figura 101: http://pacotesviagensbaratos.com/pacotes-de-viagens-cvc-balneario-camboriu-
sc.html



turma do sexto A,  comandado pelo líder João Lucas e seus ajudantes Mário  e

Yasmin se eles gostariam de se juntar a essa aventura, eles foram conversar para

decidirem juntos, depois de uns 10 minutos conversando, bem eu esperava um

discurso, mas o líder respondeu: NÃO! Eu fiquei tipo assim ;-; (triste, choroso e

magoado).

Mas o vice-líder Fellipe decidiu seguir a jornada, o que ele e sua turma não

esperava  é  o  que  VERIAM pela  frente  –  (suspense  ♪  tantantantantantantan  ♪)

seguindo  seu  caminho  eles  encontraram  uma  caverna  escrito:  NÃO  ENTRE,

RISCO DE MORTE!

Mas naquela tripulação tinha cinco alunos muito curiosos, chamados: João

Henrique,  Lucas  Augusto,  João  Victor,  Androide  Gamer  (mais  conhecido  como

Aleff) e o Anderson Matheus, que não aguentaram a curiosidade e entraram na

caverna, mas o navegador como uma pessoa responsável e... curioso entrou na

caverna e deixou a turma para o vice cuidar.

Naquela caverna tinha um monstro horroroso, horrível,  feio,  as mães não

gostam, o nome dele era: BOLETIM

Todos  os  alunos  ficaram  assustados,  exceto  o  aluno  Kauã  que  era  o

navegador, (aí você me pergunta: porque ele não estava com medo? Porque ele só

tira nota sensacionalmente horrível. Você me pergunta mais uma vez, de novo e

novamente, o quê que isso tem a ver? Nada), ele era corajoso e foi enfrentá-lo,

para derrotá-lo precisaria responder uma pergunta:

– O QUE É UM SUJEITO COMPOSTO?

– É um sujeito com posto, ou seja, Marcos tem um posto, ou seja, ele era um

sujeito com posto!

– NÃO, VOCÊ ME DERROTOU!

Mas lá fora estava acontecendo uma guerra de pistola de água, entre as

turmas sexto B e a turma sexto A. Com o sexto A, a professora Ronize Midori e no

sexto B a professora Annelise eram as ajudantes na disputa. O tempo se passou e

a  guerra,  com  os  combatentes  exaustos,  terminou.  Sobrou  apenas  os  dois

navegadores Kauã e João Lucas, o Kauã perguntou:



– Porque você fez isso?

João Lucas respondeu:

– Eu descobri…

– Descobriu o que? – perguntou aflito o líder do sexto B

– Você faz parte da Carreta Furacão, e eu sou da Carreta Treme-treme!

– Você pode ter vencido a guerra, mas não venceu a batalha! – gritou Kauã.



CAPÍTULO 101 – ROTA DOS CANYONS – SANTA CATARINA 

Adriano Andrade Pio - 6o ano B

Figura 102: http://viagenscinematograficas.com.br/2014/02/canyon-itaimbezinho-
aparados-da-serra.html

Rota dos canyons, lá vamos nós em  mais uma aventura !

Rota dos Canyons finalmente chegamos por meio de um imenso helicóptero

que coube todos da turma. 

Chegando  lá  vimos  que  a  vista  era  maravilhosa,  era  gigante  aquele

precipício  e  a  primeira  coisa  que  a  professora  Ronize  falou  foi:  “Alunos  NÃO

CHEGUEM PERTO DA BEIRA, PRINCIPALMENTE OS MENINOS.”

Mas,  já  era  tarde:  Aleff  ,Adriano ,Felipe  e  João  Henrique  já  estavam lá,

juntamente com as meninas, para tirar fotos e gravar musicaly.

Só que do  nada,  ao  ver  aquela  vista,  Aleff  desmaia  e  cai  no  precipício.

Adriano  pulou  para  salvar  seu  amigo,  Felipe  e  João  também pularam e  todos



ficaram desesperados, começaram a gritar, numa confusão sem fim:

– Meu Deus, eles eram meus melhores amigos!

– Não, Meu Deus, eu amava o ...…

– Não estou acreditando o ........ vai fazer falta no meu coração .…

Mas a  professora  Ronize  não estava acreditando,  quase desmaiando de

desespero e nervoso, quando de repente, eles aparecem! Os quatro e mais um

homem, eles morrendo de medo e confusos disseram:

–  Não  sabemos  o  que  aconteceu,  ao  cair  todos  desmaiamos  e  quando

acordamos estávamos aqui! – eles explicaram juntos e assustados.

Então o homem explicou que ele morava ali no precipício e deixava colchões

de proteção no degrau abaixo  da beirada do precipício  porque sempre turistas

caiam aqui e assim ele conseguia resgatá-los. 

Todos ficaram confusos com a explicação e a Áurea, inconformada com a

explicação tão vaga, perguntou:

– Mas como eles desmaiaram? Eles desmaiaram né?

O homem riu  da  preocupação  dela  e  disse  que  ao  cair,  ele  aplicou  um

tranquilizante  nos meninos para  que eles  não ficassem se debatendo e  assim,

conseguisse carregá-los sem riscos. Avisou também que o remédio tem efeito por

um minuto e por isso ele precisa ser rápido no resgate. 

Logo todos ficaram calmos, mas, de repente, a morte apareceu e disse:

– Vocês sobreviveram desta vez mais na próxima morrerão – e enfurecida

ela gritou – vão embora daqui seus pirralhos!

Todos saíram correndo.  E reunidos  sãos e  salvos  dentro  do  helicóptero,

Maria Eduarda Santos, se achando a “inteligentona”, disse:

– Não brinquem mais com a morte!

E todos responderam na maior bagunça

– “AH, SÉRIO??? NÃO BRINCA!!!!‘’

Rindo, partimos para mais uma aventura!!!!!!!!!



CAPÍTULO 102 – BETO CARRERO WORLD – SANTA CATARINA

Eduardo Portella Gomes- 6° ano C

A viagem dos sonhos

Em  Setembro  de  2016,  o  Colégio  Coração  de  Jesus  premiou  os  cinco

melhores  alunos  da  6º  ano  C,  com  um  passeio  ao  parque  de  Beto  Carrero,

localizado no município de Penha, em Santa Catarina.

Eu,  Plínio,  Vinícius,  Amanda,  Lucas  Ojeda  e  Maria  Eduarda  fomos  os

premiados. Ficamos muito felizes com o reconhecimento de nossos esforços nos

estudos, afinal naquele ano a matemática estava muito difícil.

A aventura estava apenas começando!

No avião, nossa discussão era de quem iria sentar próximo à janela, mas eu

fui o mais esperto e saí na frente. 

Depois da decolagem a aeromoça começou a servir os lanches. De opção

tinha pães,  bolachas,  refrigerante  e  sucos.  Eu como sou um menino saudável,

escolhi um pãozinho e um suco de goiaba. 

No momento da descida do avião, minha ansiedade era tremenda que eu cai

Figura 103: http://chequeteatro.com.br/beto-carrero-world/



na escada e por sorte não levei todos meus amigos à escadaria abaixo. 

Chegando em Penha eu pensei que estivesse sonhando acordado. Avenida

das  Nações,  Mundo  Animal,  Vila  Germânica,  Velho  Oeste,  Ilha  dos  Piratas,

Aventura Radical, Terra da Fantasia e Vila Árabe, essas eram as nossas atrações

do dia.

A viagem dos meus sonhos se resume no setor na Star Mountain (Montanha

das Estrelas). É uma montanha russa que só faz curvas para a direita durante todo

o seu percurso. É uma das mais famosas atrações do parque.

Depois  de  5  horas  de  pura  diversão,  a  professora  Patrícia,  disse  para

voltarmos ao ônibus com destino ao aeroporto, o passeio dos sonhos chegou ao

fim.

Foi uma grande aventura para mim. viajar sem minha mãe, vencer os medos

dos brinquedos, aprender a me virar sozinho foi tudo muito marcante. Em pensar

que um dia eu achei que os estudos fossem algo chato. Foi através do meu esforço

que pude realizar a viagem dos meus sonhos.

Quando chegamos em Cuiabá, minha mãe estava me esperando na porta de

desembarque, fui correndo para abraçá-la e disse:

- Mãe, foi a viagem dos meus sonhos!

Ela disse:

- Legal meu filho! Fico aliviada de te ver de volta em casa e poder saber que

você pode ganhar uma viagem como essa através de seu próprio esforço, estou

orgulhosa de você!.

- Valeu muito a pena, mãe passar alguns dias sem poder brincar em casa,

de troco eu fui bem ali, em Beto Carrero World, o mundo dos sonhos, o mundo da

diversão! 



CAPÍTULO 103 – GRAMADO – RIO GRANDE DO SUL

Maria Clara Marchioreto de Oliveira – 6º ano B

Uma viagem inesquecível!

Até que enfim entramos no avião, todos presentes. Acreditam que a escola

fretou  um avião para nossas férias  em Gramado,  todos nós dos 6º  anos.  Que

chique! 

Tenho uma ótima notícia para contar. Quer dizer, mais ou menos, a pista do

aeroporto em Gramado está cheia de neve, então tivemos que pousar na cidade

vizinha chamada Canela. A princípio ficamos tristes por não descer em Gramado,

mas depois nos tocamos, está NEVANDO!

Nossas férias  estão sendo inesquecíveis!  De lá  até  Gramado viemos de

Figura 104: http://www.gruturismo.com.br/?p=2832 
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ônibus fretado e o Valdeir foi o nosso motorista, foram aproximadamente uma hora

e meia de viagem. Chegamos no hotel em Gramado por volta das duas horas da

tarde, fomos nos arrumar para conhecer a cidade, que particularmente é linda.

Fomos até o minimundo, o mais incrível que aconteceu foi que entramos em

uma máquina e saímos dela bem pequenininhos, assim aproveitamos ainda mais

esse lugar. Isso foi muito legal! 

Até a parte que a professora Annelise se perdeu do grupo, como estávamos

pequenos foi difícil encontrá-la, mas conseguimos. 

No dia seguinte fomos a uma pista de patinação, patinar, quer dizer, tentar

patinar, mas estava acontecendo uma guerra de bolas de neve coloridas, todos nós

contra o time oficial  de patinação de Gramado, adivinha quem ganhou? Nós, é

claro! 

Voltando  para  o  hotel  exaustos,  recebemos  a  notícia  de  que  iríamos

conhecer a fábrica de chocolates. 

Na hora ficamos um pouco confusos,  mas aí  a  Aurea se lembrou que o

Felipe havia comprado chocolates no aeroporto e estava participando da promoção:

“Conheça a fábrica de chocolates” Então ao saber que havíamos ganhado o Felipe

gritou:: 

– De nada!

Quando chegamos na fábrica era chocolates por todos os lados, tomamos

banho na piscina de chocolate e cada um de nós recebeu 5 caixas de chocolates.

Era quase uma viagem ao filme “A fantástica fábrica de chocolates”. 

E assim chegamos ao último dia em Gramado, que pena! 

Nos arrumamos e colocamos todas as malas no ônibus que nos levou para o

shopping  onde  assistimos  o  filme  Batman  x  Supeman,  de  lá  seguimos  para  o

aeroporto. 

A viagem de volta foi tranquila e agradável, viemos falando sobre todas as

nossas aventuras. Essas férias foram demais! 



CAPÍTULO 104 – LAGO NEGRO – RIO GRANDE DO SUL

João Lucas da Silva Cerqueira – 6º ano C

As viagens de João

Num sábado toda a nossa turma do 6 ano C, fomos a uma aula de campo da

escola para Gramado no Rio Grande do Sul, foi bem divertido. 

Quando chegamos lá,  decidimos ir  perguntando para  as  pessoas que lá

passavam aonde ficava o Lago Negro, um ponto turístico da região, lá tinha um

belo lago bonito e bem arejado. Fomos na nossa longa caminhada pela frente,

procuramos, passamos pelo mini mundo lojas e compramos doces para a turma

toda. Todos ficaram felizes. Na ida o Bruno da minha sala empurrou o Guilherme

que se machucou ralando o joelho (Isso antes de chegar lá no lago) . Chegamos

em um restaurante para lanchar já que já era de tarde, todos comeram felizes e

ficaram satisfeitos.

Figura 105: https://umpouquinhodecadalugar.com/2013/04/07/o-lago-negro-um-charme-
especial-em-gramado/



Quando chegamos, já era 14h:30min, então decidimos se dividir em grupos

de  cinco  ir  em  cada  ‘’barquinho  de  cisne’’  dividimos  os  grupos  e  fomos  no

barquinho. Ficamos andando pelas águas naquele lugar bonito e agradável. Alguns

acabaram saindo antes da hora e acabaram caindo no rio e com um susto todos

decidiram ajudar uns aos outros. Deu tudo certo.

Depois retornamos e fomos procurar um restaurante perto,  já era noite e

estávamos com muita fome. 

Noutro dia, fomos embora, partimos para o aeroporto. Quando estávamos

prontos para embarcar percebemos que faltava um dos alunos e averiguamos que

era o João Pedro. A professora Patrícia colocou todos nós atrás dele e depois de

tanto procurarmos o encontramos - estava lendo revistas do Naruto.

Essa foi nossa viagem de campo com nossa turma inteira espero que tenha

o gostado da minha historia.



CAPÍTULO 105 – BENTO GONÇALVES – RIO GRANDE DO SUL 

Sofia Clarice Franco Godoy da Silveira - 6o ano A

Figura 106: http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/a-cidade/galeria-de-fotos

Memórias perdidas em uma viagem

Em Bento Gonçalves, tem muito turismo e uma das maiores atrações é um

local de produção de vinho. Pois bem, lá era o nosso destino dessa vez. 

Reservamos um quarto no melhor hotel, logo após, alugamos um ônibus que

nos levou para uma fábrica de vinho. Chegamos e estávamos parados na frente 

quando sentimos um certo frio na barriga, a entrada da fábrica era gigantesca e

como  era  só  as  crianças,  sem  nenhum  adulto,  entramos  para  ficarmos  mais

seguros.

Ao  chegarmos,  demos  de  cara  com  a  guia  Ronize,  uma  pessoa  com



mistérios, ninguém sabe quem é seu chefe. Ele pode aparecer com vários rostos

diferentes.

Todos estavam desconfiando dele e, de repente, abriu-se uma das portas

proibidas, assim, Santos, Áurea, eu, Darlan, Yasmin Heleny e Melissa demos de

cara com o místico minotauro Zé Carlos que comanda com a feiticeira Carla Maria

do Oeste a proteção daquele lugar.

Nos perdemos ao descobri  esses seres mágicos,  então apareceu a fada

Vanessa que com seus poderes nos fez achar os outros, contamos para eles tudo o

que havia acontecido e fomos a procura da sala em que a bruxa estava, ao chegar

ela se recusou a lutar conosco, pois sabia da nossa missão. Então escolheu três

meninos  e  três  meninas  para  entrar  no  labirinto  e  encontrar  poderes  que  nos

permitiria uma luta justa.

A bruxa escolheu: Juliana, representando água; Jeniffer, representando fogo;

Felipe,  representando  ar;  Leonardo,  representando  plantas;  João  Carlos,

representando relâmpagos e eu, representando gelo.

Ela  selecionou  os  meninos  porque  juntos  tornam-se  um  trio  ágil  e  as

meninas pela inteligência.

Após uma luta acirrada com o Monstro da Embriaguez, nós ganhamos e

enfim  saímos  da  fábrica,  mas  nossos  poderes  sumiram e  após  um minuto  as

nossas memórias foram apagadas e assim tivemos ir pra outra aventura.



CAPÍTULO 106 – CATEDRAL – RIO GRANDE DO SUL

Júlia Laranjeiras Ferreira – 6 ano C

Figura 107: https://www.flickr.com/photos/desenhandocomluz/2155655943

Uma viagem cheia de mistérios

Num belo dia estávamos indo à Catedral no Rio Grande do Sul. 

No ônibus a viagem percorreu tranquilamente durante o dia, mas à noite já

não foi tão tranquila, ocorreram barulhos muito estranhos que vinha no fundo do

ônibus e  pra  piorar  ainda  mais,  chovia  muito.  Os  barulhos  ficavam ainda mais

intensos,  nós  ouvíamos  a  porta  do  banheiro  batendo,  embaixo  do  ônibus

escutávamos muito  barulho.  Meus colegas e  eu começamos a ficar  com muito



medo, e o motorista falou:

_ A porta do banheiro não está trancada, e vou descer para ver que barulho

é esse que está fazendo embaixo do ônibus. 

Como chovia muito, não dava para ver o que o motorista estava fazendo.

Depois de minutos de espera, ele entra no ônibus e diz:

_ Alguém deixou um tablet  ligado com barulho de monstro para assustar

vocês. Depois disso, a viagem prosseguiu tranquilamente . 

Ao amanhecer chegamos, fomos ao hotel para deixar nossas malas e nos

arrumar para começarmos a nossa aula de campo: visitar à Catedral.

Chegamos  à  Catedral-  Que  Maravilha!  O  lugar  era  lindo,  ficamos

encantados.

No dia seguinte, retornamos para casa felizes, mas ainda com um mistério

que  precisaríamos  descobrir:  Quem será  que  deixou  aquele  tablet  embaixo  do

ônibus? Quem será que queria nos assustar? 



CAPÍTULO 107 – BONITO – MATO GROSSO DO SUL

Maria Clara de Andrade Castro – 6º ano A

Amor de cachoeira

Nós chegamos em Bonito – Mato Grosso do Sul – de submarino, pois, lá tem

bastante rios e cachoeiras. Quando chegamos vimos aquelas lindas cachoeiras,

fomos correndo para a pousada “Carandá Ville” para colocar os biquínis e sungas.

Lá na pousada, tinha um quarto para as meninas e outro para os meninos.

Um aluno do sexto A, queria ficar lá no quarto com a gente... a tia não deixou, claro!

Rolou até briga para disputar quem ficava com a cama do lado da janela que tinha

a vista da piscina... a briga foi tão feia que, a professora Ronize acabou ficando

com a cama.

Figura 108: http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/07/bonito-ms-quando-ir-
o-que-fazer-o-que-visitar.html



Várias  meninas  ficaram  com  vergonha,  mas  depois  de  um  tempo  se

acostumaram com a ideia de  ficar  de  biquínis  na  frente de todo mundo.  Tinha

também, vários alunos com cada roupa de banho ridícula que DEUS ME LIVRE!

Uma aluna veio com um maiô tão colorido que até dava dor de cabeça! Até parecia

que ela iria desfilar num desfile de carnaval!

Depois  de  colocarmos  os  biquínis,  fomos  pelo  escorrega  que  ficava  no

corredor dos quartos direto para uma cachoeira!

Nadamos,  fomos na tirolesa,  fomos numa canoa que desceu pela queda

d’àgua de uma das cachoeiras... foi “MUITO LOKO”! 

Teve um momento que deitamos na grama para observar os papagaios e,

teve uns três que fizeram cocô em cima da gente!

Ficamos vários dias lá, todo dia a gente ía para uma cachoeira diferente. A

mais bonita cena na cachoeira foi uma que, quando chegamos lá, um menino pediu

uma garota  em namoro...  ela  aceitou  mas,  tudo isso  aconteceu escondido das

professoras...

Teve um rio que, era cheio de jacarés e cobras... teve uma professora que

quase foi pega por um jacaré, mas, bem na hora, sete alunos pularam em cima

dele e ela foi salva, eles ficaram se achando por causa disso. Eles falaram que o

jacaré só foi embora por causa da “força” deles... pra mim, o bicho só foi embora

porque ele se assustou com a cara dos meninos!!!

Depois  de  termos  ficado  lá  alguns  dias,  a  gente  foi  embora,  triste,  mas

fomos...  foi  o  lugar  mais  bonito  (pra  mim)  que  nós  visitamos.  Na  volta,  teve

competição de dança no transporte... pensa em uns guris que não sabem dançar!

O que ganhou nem era TÃO bom assim... mas fazer o que né?! Os professores que

ficaram como jurados não sabiam o que era dança.



CAPÍTULO 108 – BONITO – MATO GROSSO DO SUL

Maria Gabriela Mesquita Dias – 6º ano C

O tão esperado dia chegou: A nossa viagem a Bonito. Eu e minha turma

marcamos de nos reunirmos às 06h:30min, todos chegaram no horário marcado ,

menos eu , cheguei uns 10 minutos atrasada , mas eles me esperaram , ufa!!!

Embarcamos no ônibus e fomos . Chegando lá, ficamos admirados com as

belezas naturais do lugar , para iniciar a nossa visita fizemos um mergulho , para

observar os peixes existentes na região , cardumes imensos de peixes típicos da

região .  Logo em seguida ,  fizemos trilhas  na região  para  observar  as  plantas

nativas da cidade . 

Em razão disso, diante de tudo que vimos , recomendamos esse passeio a

todos os turistas , que gostam de fazer aventuras no lugar ainda 100% natural   .

Figura 109: http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/07/bonito-ms-quando-ir-
o-que-fazer-o-que-visitar.html



Giovanna foi tentar alimentar um peixe e teve seu dedo mordido por uma piranha .

Enfim voltamos para  a  pousada ,  arrumamos nossas coisas ,  e  logo de

manhã partimos , no ônibus fizemos muita folia , cantamos bastante , paramos para

fotografar , essa foi a melhor viagem. Adorei......



CAPÍTULO 109 – LAGOA SANTA – GOIÁS

Gabriel Simão de Lima – 6º ano B

As aventuras do 6 o  anos na Lagoa Santa

Um dia, os sextos anos foram passear na Lagoa Santa, Goiás. Lá chegando

nós  comemos,  pois  o  lanche  do  avião  foi  horrível  mesmo  com economy plus,

comemos e descansamos.

Enquanto a maioria das meninas conversava, os meninos foram jogar bola.

Adriano, Fellipe e eu jogamos uma partida e saímos, estava muito sol, fizemos uma

“caminhada” na floresta, encontramos uma onça e eu subi numa árvore, o Fellipe

entrou na caverna e se escondeu lá, mas o Adriano ficou paralisado na frente da

onça.

Percebi em cima de mim uma colmeia de abelhas e pensei em “tacar” na

onça, peguei a colmeia percebi que elas iam me picar e “taquei” todo errado, foi

perto do Fellipe e ele subiu na árvore junto comigo.

Nós rimos, mas o Adriano chamou nossa atenção! Achei um galho, ia “tacar”

Figura 110: http://www.conradopalacehotel.com.br/



na onça, mas o Fellipe trombou em mim, bem na hora... caímos em cima da onça,

ela desmaiou com nosso peso. Antes que ela se levantasse, saímos correndo e

chegamos na lagoa.

Chegando lá já era a hora de entrar na lagoa, brincamos de Marco Polo com

toda a galera do sexto B, porque o A não quis brincar, ou melhor, só o Edson, como

a gente chama ele brincando de Edinilson, estava muito legal. Até que fui  pego

(odeio ter de ser o tal  “bobinho” dessa brincadeira),  sorte a minha peguei  logo,

peguei o Gabriel Reis e ele teve sorte, conseguiu pegar Ana Rafaela, depois disso

tudo percebemos que estava para ser 2:30PM (chegamos lá as 10:00 horas da

manhã ) e o nosso voo de volta era 12:00PM, sim meia noite, deveríamos chegar

na cidade as 10:30PM e estar no aeroporto 11:00PM.

Depois de sair  da lagoa fomos jogar bola,  estava colocando a chuteira e

chega o João Vitor e o João Lucas, para tirar time. Queria ficar no time do João

Vitor porque ele iria me deixar como titular. Sou um dos melhores amigos do João

Lucas, mas queria muito jogar como titular. Adivinha: estou no time do João Vitor,

estava no mesmo time que o Fellipe e o Arthur. O Adriano e o Cauã estavam no

outro time, jogamos. O resultado foi 3x1, ganhamos com dois gols meus e um do

Fellipe, já do outro time foi o Cauã.

Passando para comer, vejo a Maria Eduarda Gomes e a Julia. Fazendo o

quê? Mais é claro que estavam tirando foto! Eu tiro foto mau, não sou fotogênico,

por isso não gosto de tirar foto, mas eu tiro foto muito bem, brincadeira, foi o drone! 

Já era 9:00PM, jantamos um macarrão que estava maravilhoso, depois disso

descansamos 15 min. E nos arrumamos para ir  para Goiânia, para o Aeroporto

Santa Genoveva, viemos de Avianca e imagina, podíamos mexer no celular no voo,

fiquei muito feliz! 

Dormi mais da metade do voo, resumindo foi um dia mágico.



CAPÍTULO 110 – PANTANAL – MATO GROSSO

Hynara Gabriela Ferreira Barbosa – 6º ano C

Dia 17/03/16,  eu e meus colegas fomos ao Pantanal  juntamente com os

professores.

Chegando lá, vimos uma família de Macacos, Antas, Avestruzes e outros. A

parte mais legal foi quando vimos um jacaré, ele estava em direção da Nicolly, que

quando percebeu gritou e saiu correndo e deu de cara com uma onça. 

Foi  ficando  tarde,  nós  pegamos  o  ônibus  e  voltamos  para  à  escola,

esperamos nossos pais e fomos para casa. No dia seguinte, nos encontramos na

escola e a aula voltou ao normal. 

Figura 111: http://www.holidaycuiaba.com.br/portal/pantanal-mato-grossense/



CAPÍTULO 111 – NOBRES – MATO GROSSO 

Hélder Taborelli Sêmpio  Júnior - 6o ano B

Fim de semana em Nobres

Em um final de semana fui  para Nobres com  Leonardo e João Henrique,

chegando lá  encontramos um local  muito  bonito,  com muita  área verde,  hotéis

bonitos e séries de atividades aquáticas e esportes radicais. 

Tudo estava indo muito bem, até que o pior estava por vir,  foi  quando o

engraçado, hoje espertalhão do Leonardo saiu para conhecer o local e acabou se

perdendo na mata.  Diante  dessa situação,  começamos a procurar  o  Leonardo,

andamos, andamos e quando conseguimos achá-lo já estava escurecendo e ele

Figura 112: http://mochileiro.tur.br/nobres.htm



apavorado de medo, com os olhos  esbugalhados de choro, e é lógico que eu e o

João Henrique rachamos de rir das atrapalhadas do Leonardo.

Durante os três dias que ficamos La, curtimos bastante o passeio, jogamos

futebol,  pescamos,  fizemos  flutuação,  andamos  de  caiaque  e  muitas  outras

atividades.

Foi  um  passeio  muito  divertido  e  quando  retornamos  para  Cuiabá

combinamos em voltarmos nas nossas férias, é lógico, desde que o Leonardo não

suma novamente.



CAPÍTULO 112 –  AQUÁRIO ENCANTADO DE NOBRES – MATO GROSSO

Sarah Szinwelski Fernandes da Silva – 6º ano C

Um dia divertido

Estávamos indo de ônibus para Nobres eu,  Maria Fernanda  e Pietra com a

professora Vanessa e o resto da turma, cantando, rindo com as piadas e ouvindo

musicas, eu como sempre levei doces para comer no caminho com as meninas,

estávamos no fundo do ônibus. 

O trajeto foi divertido, mas quando chegamos foi de mais!  Tudo muito lindo,

com várias plantas e água. Estávamos em um resort,  porque o assunto da aula era

Água, e o Aquário Encantado Bom Jardim era cheio de água enfim, corremos para

o quarto que nós mesmos havíamos alugado com o preço para ir à viagem.  Eu ia

dividir o quarto com a Maria Fernanda e a Pietra, nós pagamos juntas R$ 150,00

reais. 

Quando saímos para ver os lagos, eu e Maria Fernanda  nos perdemos,  a

Pietra  que  estava  com  nossa  turma  notou  que  eu  e  a  Maria  Fernanda  não

Figura 113: http://viajandocomsy.com.br/aquario-encantado-bom-jardim-nobres-mato-
grosso/



estávamos ali com a turma e avisou a professora Vanessa. 

 Quando nos acharam eu tinha tropeçado em uma rocha e torci o tornozelo,

a  Maria  Fernanda,   estava  desesperada  pedindo  socorro,  mas  felizmente  nos

acharam e no fim das contas tudo deu certo e nossa viagem foi muito divertida.  



CAPÍTULO 113 – CHAPADA DOS GUIMARÃES – MATO GROSSO

João Victor Gomes Conceição – 6º ano B

VÉU DE NOIVA

 

Estava  com  meus  amigos  naquela  cachoeira  bonita  de  Chapada  dos

Guimarães.

A gente desceu aquela cachoeira na boia e aquela água muito gelada nos

deixou congelados.

Depois tinha uma mata e nos perdemos naquela natureza muito  grande,

tinha muitos animais perigosos como onça-pintada e um lago com muito jacaré, o

grupo se  dividiu:  metade foi  construir  um abrigo  e  a  outra  metade foi  procurar

Figura 114: http://www.giromt.com/mt-veu-de-noiva-e-fechado-apos-fogo-destruir-12-mil-
hectares-em-parque/



comida.

O Lucas e eu subimos no pé de manga para levar comida para as outras

pessoas, estávamos também pescando com uma lança improvisada, assim foram

nossas refeições naquele dia.

No outro dia a gente seguiu a caminhada, ouvimos barulho de caminhão,

que nos deu carona e cada um, exausto e alegre, foi para sua casa. Essa aventura

tão perto de casa foi muito especial e nunca esqueceremos dela.



CAPÍTULO 114 – CUIABÁ – MATO GROSSO

Gabriela Lie Beltran Kazurayama – 7o ano A

A aventura nem começou e …

Os 6º anos serão premiados em São Paulo e todos da turma se reuniram no

Colégio Coração de Jesus (CCJ) para irem ao aeroporto juntos.

Fiquei de ajudar a turma, para chegarem em segurança ao aeroporto, todos

chegaram na hora  marcada,  até  os que sempre atrasam-se chegaram na hora

certa.

Todos já estavam prontos para sair, mas de repente começou a chover forte

e ventar, caindo a energia na escola inteira.

Os mais escandalosos começaram a gritar e fazer “barraco”, deixando os

supervisores malucos, sem nenhum jeito de acalmá-los, também não tinha como

Figura 115: http://www.coracaodejesus.com.br/mais-de-80-vozes-abrem-as-festividades-
natalinas-em-cuiaba-cantata-de-natal-ccj-2015/ 

http://www.coracaodejesus.com.br/mais-de-80-vozes-abrem-as-festividades-natalinas-em-cuiaba-cantata-de-natal-ccj-2015/
http://www.coracaodejesus.com.br/mais-de-80-vozes-abrem-as-festividades-natalinas-em-cuiaba-cantata-de-natal-ccj-2015/


sair da escola com tanta chuva.

Depois de quinze minutos a energia voltou, deixando todos tranquilizados,

mas ainda não dava para sairmos rumo ao aeroporto, estava chovendo muito.

Faltavam duas horas para o avião decolar e todos estavam irritados por não

poderem chegar ao seu destino.

Um dos alunos teve uma grande ideia de ficarmos brincando de mímica até

que a chuva passasse. Todos gostaram da ideia e começamos a nos divertir sem

pensar no tempo.

Finalmente a chuva parou e conseguimos chegar a tempo ao aeroporto.

Começando de fato uma aventura para os sextos anos ….AGORA RUMO

AO SÉTIMO ANO!
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