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APRESENTAÇÃO

O universo da criação nos possibilita captar a beleza que há 
na vida e em cada detalhe através do qual se manifestam. E não 
há terreno mais propício para a fantasia do que a mente, a alma 
e o coração de uma criança, principalmente as que se apropriam 
do contexto da leitura e da produção textual compreendida não 
só como leitura da palavra, mas também como leitura de mundo, 
atividade constitutiva de sujeitos capazes de interligar o mundo e 
nele atuar como cidadão.

Acreditamos que quando o que lemos é atraente favorece a 
compreensão, a forma fácil e bem-humorada como se apresenta, 
serve de motivação para que as crianças escrevam suas próprias 
histórias tornando a leitura inevitavelmente prazerosa, do realismo 
puro e simples, passam alguns para contos de fantasia, transitan-
do pelo realismo mágico  e fantástico,  que, em alguns casos, apro-
ximam-se das aventuras fantasiosas. 

Parabenizamos às Equipes do Colégio Internacional Signorelli 
pelo incentivo e o estímulo a leitura e, principalmente, parabéns a 
esses pequenos grandes autores, que lá sentados nas salas de 
aula, provaram a beleza de sair de si, do mundo em que estão 
mergulhados, para inventar vidas e situações, para cair fora das 
acomodações da banalidade do que se costuma chamar de vida, 
que ora compõem esta coletânea.

Luiz Annunziata
Direção de Pós-Graduação e Investigação Científica

Faculdade Internacional Signorelli
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Os índios heróis amigos dos Xamãs

Autor: Alessandro Viana Gutiérrez Solís G. Solis – 5° ano

Há muito tempo atrás, numa aldeia 
que poucos conheciam. A aldeia 

anciã, tem esse nome por ter vários 
anciãos sábios que aconselhavam 

seu líder Xamã, Malaico II. 

A aldeia anciã era pacífica, mas o 
Malaico os ensinava a usar arco e 

flecha e a dança da chuva. 

Malaico iria escolher o mais 
capacitado para lhe suceder. 

Mas havia poucos escolhidos, pois 
só vão ser xamã como Malaico.

Malaico junto com os outros dois 
xamãs Nibor a Sara,  

todos os viam como reis. 

A aldeia anciã tinha três  
pessoas boas para o posto.

Nicolas, um garoto prodígio, Ali a 
mais inteligente dos sucessores, e 
por fim Alço, o melhor em arco e 
flecha, até mais que os anciãos.
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Um dia a aldeia vizinha,  
a aldeia dos guerreiros, decidiu 

atacar a aldeia dos anciãos. 

Malaico decidiu se defender com 
tudo. Mas Ali pensou em fazer  

um tratado de paz. 

A guerra tinha começado, mas  
Nicolas, Ali e Alço fugiram  

para a outra aldeia.

Foram até a aldeia dos guerreiros, 
mas com a guerra, o pajé foi  
para ter uma idéia do que  

estava acontecendo. 

Ali tinha previsto isso e deixou 
Alço de guarda. Com sua pontaria 

foi lá e fingiu que um dos pajé 
estava sendo atacado.

Seu protetor foi ajudar quando 
Nibor  apareceu e o fez assinar  
o tratado e a guerra acabou.

Sara fez os aprendizes  
em futuros xamãs.

FIM

Os índios heróis amigos dos Xamãs

Autor: Alessandro Viana Gutiérrez Solís G. Solis – 5° ano
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Pandicórnio, o único panda 
unicórnio com seus amigos

Autora: Ana Beatriz Cavalcanti de Oliveira – 5° ano

Este é o Pandicórnio, o único 
panda unicórnio do país. 

Pandicórnio e seus amigos, o 
gatinho sorvete e o cupcake azul.

Todos foram passear no  
shopping da cidade.
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Autora: Ana Beatriz Cavalcanti de Oliveira – 5° ano

Pandicórnio, o único panda 
unicórnio com seus amigos

Depois de andar muito, 
encontraram o que tanto queriam: 

a loja de feitiçarias fofas.

Pandicórnio aprendeu a fazer 
mágica com a madame Maria,  

que era a mãe do cupcake azul.  
A cupcake rosa,que tinha a  

mágica no glacê.

Depois que eles saíram do 
shopping,  perceberam que  
estavam com muita fome e  
foram lanchar no Mac`Fofis.
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Autora: Ana Beatriz Cavalcanti de Oliveira – 5° ano

Quando chegaram no fast food 
viram que ele estava fechada  
e foram lanchar no Fofo`s,  

que era uma pizzaria.

Depois de muito tempo no 
shopping foram para casa.

Chegando em casa foram direto 
ligar o ar condicionado da sala.

Pandicórnio, o único panda 
unicórnio com seus amigos
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Autora: Ana Beatriz Cavalcanti de Oliveira – 5° ano

Depois de muito tempo na sala 
vendo série no Netflix, a mãe de 

Pandicórnio chegou.

Quando ela percebeu que eles  
não lavaram a louça, brigou  

com todos e falou: 

- Pandicórnio e amigos por que 
vocês não lavaram a louça?

Depois que o pai dele chegou, 
deixou todos de castigo.

Pandicórnio, o único panda 
unicórnio com seus amigos
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Autora: Ana Beatriz Cavalcanti de Oliveira – 5° ano

Dias depois, o pai e a mãe do 
Pandicórnio perdoaram todos e 

tiraram eles do castigo.

FIM

Pandicórnio, o único panda 
unicórnio com seus amigos
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A menina Susi

Autora: Ana Carolina Pereira Bastos – 5° ano

Essa é a Susi.

Ela é muito brincalhona 

e divertida.

Ela gosta de ouvir 

músicas alegres.

Ela gosta de dormir.
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A menina Susi

Autora: Ana Carolina Pereira Bastos – 5° ano

Ela gosta muito 

de Nutella com pão.

Ela gosta de jogar  
vídeo game The Sims.

Ela gosta muito de ter amigos.

FIM



COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI

20

O arco de gato mágico

Autora: Ana Clara Bueno Praxedes – 5° ano

Era uma vez uma menina  
chamada Julia (Juju).

Ela adorava usar arcos,  
tiaras e vários acessórios.

Sempre que ela sai da escola ela 
compra um arco novo.

E para homenagear sua  
gatinha Franciele, Juju  

comprou um arco de gato.
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O arco de gato mágico

Autora: Ana Clara Bueno Praxedes – 5° ano

Chegando em casa, Juju percebeu 
que sua mãe não estava em casa.

E ela foi para seu quarto.

Ela colocou o arco e...  
ela virou um gato!

E fez companhia para Franciele.

FIM
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A lenda do Clash

Autor:  Bernardo Vianna de Andrade Cardoso – 5° ano

Era uma vez uma vila muito calma, 
onde viviam muitas tropas raras.

Elas se ajoelhavam pelo seu líder,  
o construtor.

Foi ele quem construiu a vila e deu 
vida as tropas, como: o bárbaro, o 

arqueiro, o goblins e o gigante. 

Mas ele sabia que podia fazer mais, 
só que o quartel era nível 4.

Mas ele percebeu que poderia 
melhorar o quartel pro level 5,   

que liberava o balão. 

Ele precisaria de 80.000 de elixir.

Aí ele foi fazendo batalhas, 
melhorando o quartel e o centro 
da vila e liberando novas tropas.



IX MOSTRA AUTOR MIRIM

23

A lenda do Clash

Autor:  Bernardo Vianna de Andrade Cardoso – 5° ano

Ao melhorar o centro da  
vila pro level 5, ele liberou a  

cabana de feitiços.

E ele se tornou o top player 
mundial e ninguém nunca  

mais o venceu.

FIM
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Cartas do Clash Royale 
que virão no futuro

Autor: David de Oliveira Ker – 5° ano

Oi! Eu sou o David e hoje vou 
contar a história das “Cartas que 

virão no futuro para Clash Royale”.

Vamos lá!
Essas cartas, talvez, venham no 

futuro. Nós não sabemos, pois o 
dono desse jogo cria cartas  

muito mais da hora. 

Foram algumas idéias.  
Não se sabe se virão mesmo.

Nesse jogo há mais cartas como: 
Horda de Servos, Gigante Real, 

Bárbaros, P.E.K.K.A. e mini 
P.E.K.K.A., entre outros. 

E elas são classificadas como: 
comum, rara, épica, lendária.
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Cartas do Clash Royale 
que virão no futuro

Autor: David de Oliveira Ker – 5° ano

Essa é a fornalha.  
A fornalha já existe no jogo.

A função dela é gerar dois espíritos 
de fogo por vez, mas também faz 

umas panquecas divinas.

A mini  P.E.K.K.A é a irmã da 
P.E.K.K.A e adora seu irmão, 

porque ele é muito fofo e tem a 
força de sua irmã.

Bárbaros de Elite. Princesa.
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Cartas do Clash Royale 
que virão no futuro

Autor: David de Oliveira Ker – 5° ano

Fúria. Vinho.

Mago Elétrico.

FIM
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O príncipe e seu irmão

Autor:  Gabriel Souza do Vale – 5° ano

Era uma vez um rei  
que mora com seus filhos.

Um queria lutar,  mas o  
outro queria ser rei.

Foram em todos os lugares de 
campo de treino, a arena 11.

Começou a ver as batalhas  
do seu irmão e falou:

- Irmão, vou lutar com você!

O outro disse:

- Que bom! Vamos ser uma dupla 
imbatível. É só falar para  

nosso pai. Vamos lá!
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O príncipe e seu irmão

Autor:  Gabriel Souza do Vale – 5° ano

Quando foram lá, no caminho, 
viram uma batalha.

Era demais!

E aquela batalha incentivou os 
príncipes e os deixou mais fortes.

Caíram em um buraco e  
eles se perderam.

Alguma coisa puxa o irmão.

E eles se encontrarão no futuro e 
viverão felizes para sempre.

FIM
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O livro das histórias sem rumo

Autora: Letícia Motta da Costa Pinto – 5° ano

Duas histórias em um livro:

- O fantasma do capuz

- Em Marte

Ficou tão assustada que  
nem desceu para jantar.

Sua mãe gritou:

- Filha, vem comer!

E ela respondeu:

- É que estou com medo, mãe!

- Porque? Estou indo aí.

Chegando no quarto de Luíza...

-O que aconteceu?

- A Caroline me deu um livro,  
mas ele era para você. E...

-Você o que, Luíza? Disse sua  
mãe estressada.

- Eu li o livro e ele era de terror. 
Por isso estou com medo.

O DESASTRE

Um dia, Luíza ganhou um livro  
da Caroline Almeida.

Ela, como é curiosa, leu o livro todo.

O que ela não esperava é que, 
aquele livro, era de terror.

Quando chegou em casa, ela largou o 
livro e foi correndo para seu quarto.
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O livro das histórias sem rumo

Autora: Letícia Motta da Costa Pinto – 5° ano

Sua mãe perguntou o  
que havia na história. Ela disse:

- Nele dizia que quem lesse o livro 
seria possuído por um espírito do 

mal. Eu li todo e  
estou com muito medo!

-Filha, isso é bobeira! Não existe 
fantasma!

- Mas, mãe!

- Agora vamos comer. Você pode 
esquecer isso!

- Sim, mãe!

Depois de comer...

-Mãe, vamos sair? Disse Luíza com 
uma voz grossa.

- Filha, não força a voz. Você pode 
ficar com ela assim pra sempre.

- Pegue uma faca e me dê.

- Filha, você está bem?

- Pegue, logo!

E ela pegou a faca e deu na mão 
da filha.

Depois sua filha saiu de casa e 
matou a família da vizinha.

Quando voltou para casa estava 
toda sangrando.

No final, sua mãe descobriu 
que tudo não passava de uma 

brincadeira.
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O livro das histórias sem rumo

Autora: Letícia Motta da Costa Pinto – 5° ano

EM MARTE

Chan é o ET mais legal de marte.

Ele queria ir para a Tetaplata, um 
planeta vizinho. Pensou: vou viajar!

Ele pegou seu aeroporto  
e foi até lá.

Mas, no meio do caminho, viu que 
aquele planeta era minúsculo.
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O livro das histórias sem rumo

Autora: Letícia Motta da Costa Pinto – 5° ano

No final, ele descobriu 

que o seu planeta era a melhor 
opção de vida!

Ame seu planeta!

Porque nele você sabe que  
pode viver!

FIM
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Histórias de um craque

Autor: Lucas Alves Rangel – 5° ano

Um belo dia, Pelé, um garoto de 
apenas 13 anos foi descoberto por 

um time chamado Boca Júniors.

Então, ele foi para a sede do BJ.

Quando ele chegou lá,  
já foi treinar.

Não se enturmou no primeiro 
 jogo, pois não fez muita  

coisa no jogo. 

Mas também foi o  
primeiro jogo dele.
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Histórias de um craque

Autor:  Lucas Alves Rangel – 5° ano

No segundo treino,  
ele meteu 3 gols.

Assim se enturmou com a galera.

O primeiro gol dele foi de voleio, 
o segundo de cabeça e o terceiro 

com um chute no ângulo.

Depois daquele dia,  
ele já era amigo de todos.

Depois disso, o tempo foi passando 
e ele subindo de sub 17, 19 e aí 

finalmente chegou no profissional. 

No profissional, ele fez um 
contrato de 3 anos com o Boca 
Juniors. Depois de um ano vários 

outros times queriam ele e 
lembrando que o  

Boca Juniors era da série B.
Quando acabou o contrato,  ele 

foi para o Barcelona e foi o melhor 
jogador do mundo.

FIM
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Estorinhas de Clash Royale

Autor: Lucas Brito de Oliveira Pinto – 5° ano

Era uma vez três goblins que eram 
muito ruins com facas. Toda vez que 

eles pegavam nelas se cortavam.

Então, os três foram até a arena 
do construtor para pedir que 
ele fizesse uma lança, já que o 

construtor era legal. 

Ele fez as lanças e eles se  
tornaram goblins lanceiros.

Depois de uma hora eles 
perguntaram para a bruxa  
qual era a história dela. 

Ela falou: Era uma vez, uma 
feiticeira, a mais poderosa de 

todas. Destruía torres com uma 
bola de fogo. Um dia o mago 

elétrico chegou e matou a bruxa. O 
mago, seu namorado, ressuscitou-a 
em forma de bruxa, que esvoaçava 

esqueletos buscando vingança.
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Estorinhas de Clash Royale

Autor: Lucas Brito de Oliveira Pinto – 5° ano

Aí, eles perguntaram para  
o goblim com dardo.

Ele falou: um dia, na arena 9, três 
goblins level 9 estavam lutando 
com goblins level 8. Dois amigos 
morreram. Os inimigos também. 

Quando acabou a partida o 
goblim que sobrou perdeu a faca e 
construiu uma máscara, canudo e 

muitos dardos.

Depois perguntaram para o golem e ele falou que o construtor 
construiu ele.

Eles perguntaram para  
o golem de gelo,  

e ele falou que foi destruído  
e depois consertado por  

espíritos de gelo. 
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Estorinhas de Clash Royale

Autor: Lucas Brito de Oliveira Pinto – 5° ano

Eles pularam nele e  
ele virou o golem de gelo.

Depois eles perguntaram para o 
espírito de gelo e ele falou tudo.

Era uma vez um espírito de fogo.  
O inimigo botou gelo nele e ele 

ficou tão gelado que  
virou espírito de gelo.

Então os goblins lanceiros  
sabem a história de todos! FIM
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A aventura do menino 
da cidade grande

Autor:  Lucas Oliveira da Silva Marchon – 5° ano

Um dia, um menino chamado 
Thiago queria morar na zona rural, 

porque lá tem ar puro,  
não tem o  barulho dos carros e  

várias outras coisas.

Ele morava em frente a zona rural.

Um dia, a mãe dele avisou que 
estava grávida.

Então, Thiago pensou que eles iam 
alugar uma casa no campo. 

Mas, a mãe dele falou que quando 
o bebê chegar aos 7 meses, eles 
iriam alugar uma casa no campo, 
por que é muito mais silencioso.

Sete meses se passaram e eles 
arrumaram as malas e foram 

procurar a casa de carro,  
para alugar.

Eles acharam a casa  
perfeita para passear.
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A aventura do menino 
da cidade grande

Autor:  Lucas Oliveira da Silva Marchon – 5° ano

Passou o tempo que foi preciso 
para chegar aos 9 meses antes da 
bolsa estourar e ele voltou para a 

cidade com sua mãe.

Thiago adorou ficar esse tempo 
todo na zona rural.

Quando o bebê nasceu, deram o 
nome de Rodrigo.

E Thiago cuidou muito bem dele.

FIM
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Lucy Wayne

Autora: Maria Carolina de Andrade da Rocha – 5° ano

No dia 7 de outubro de 1996 
nasce Lucy Wayne, uma linda 

menina de olhos azuis, cabelos 
ruivos e ondulados.

Quatorze anos depois, ela cresceu 
e virou uma ótima... aluna.

Era muito sonhadora e apaixonada 
pela galáxia, sendo que seu próprio 

quarto era nesse tema.

Mas ela adora outras coisas como: 
ler, desenhar, escrever, ouvir 

música e comer doces.
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Lucy Wayne

Autora: Maria Carolina de Andrade da Rocha – 5° ano

E o que ela ama mais que tudo no 
mundo é sua irmãzinha Lucynda.

Lucy ama tanto sua irmã porque 
ela é doce, gentil, fofa,  
bondosa e engraçada.

Sete anos depois, Lucy virou uma 
das melhores astronautas do... 

mundo. E explorou a galáxia e o 
arco-íris inteira!

Gostou? Então veja nossos outros 
livros nas melhores livrarias.

FIM
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As aventuras do leite, 
café e picolé

Autor:  Matheus Brito de Oliveira Pinto – 5° ano

Era uma vez uma vila de  
doces. Ela era feliz.

Quando os salgados atacaram a 
vila, eles deixaram todos os doces 

salgados. Menos o picolé R.,  
o leite M. e o café B.

Os três saíram da vila  
para achar a cura.

Na aventura para achar a cura  
eles deram de cara com uma ponte.

Eles queriam passar,  mas a ponte 
não deixou. Ela perguntou:  
Qual a linha que corta o  

mundo ao meio na horizontal?

Picolé respondeu:  
A linha do Equador!

Ponte: Acertou! Podem passar!
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As aventuras do leite, 
café e picolé

Autor:  Matheus Brito de Oliveira Pinto – 5° ano

Eles começaram a escalar o monte 
da cura. Mas um salgadinho saiu 
rolando na direção do café e o 
acertou e ele caiu do monte.

Mesmo assim, eles continuaram. 
Quando eles chegaram veio um 

pastel gigante e os atacou.

Eles encontraram a árvore da vida 
e conversaram com ela.
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As aventuras do leite, 
café e picolé

Autor:  Matheus Brito de Oliveira Pinto – 5° ano

Voltaram para casa,  
para sua vila e curaram todos!

E expulsaram os  
salgados do mundo.
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Relicário

Autora: Amanda Bárbara – 3° ano ensino médio

“Belo da arte: arbitrário, 
convencional, transitório – questão 

de moda. Belo da natureza: 
imutável, objetivo, natural – tem 
a eternidade que a natureza tiver. 

Arte não consegue reproduzir 
natureza, nem este é seu fim. 
Todos os grandes artistas, ora 
conscientes ora inconscientes 

foram deformadores da natureza. 
Donde infiro que o belo artístico 

será tanto mais artístico, tanto mais 
subjetivo quanto mais se afastar do 
belo natural. Outros infiram o que 

quiserem. Pouco me importa”.

Mário de Andrade



COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI

46

Relicário

Autora: Amanda Bárbara – 3° ano ensino médio



IX MOSTRA AUTOR MIRIM

47

Relicário

Autora: Amanda Bárbara – 3° ano ensino médio



COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI

48

Relicário

Autora: Amanda Bárbara – 3° ano ensino médio



IX MOSTRA AUTOR MIRIM

49

Relicário

Autora: Amanda Bárbara – 3° ano ensino médio



COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI

50

Relicário

Autora: Amanda Bárbara – 3° ano ensino médio

E

M

P

A

T

I

A



IX MOSTRA AUTOR MIRIM

51

Relicário

Autora: Amanda Bárbara – 3° ano ensino médio



COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI

52

Relicário

Autora: Amanda Bárbara – 3° ano ensino médio



IX MOSTRA AUTOR MIRIM

53

Relicário

Autora: Amanda Bárbara – 3° ano ensino médio

Nunca fui  
demasiadamente 

perfeita em palavras  
ou gestos

Prefiro a fotografia

Percebo

Respiro 

Capto
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Queridos amigos
Escrevo este texto porque sinto uma 

dor enorme dentro do peito,
meu coração adormece.
Sinto que estou morta.

Sim, morta.
Morta de prazeres.

Morta de felicidade.
Morta de amor.

Como aconteceu isso?
Sei lá

Eu estava aqui e de repente, pá pum, aconteceu
Só percebi quando estava o chão tremeu

Tentei me segurar...Pedi ajuda...
Ah, mas de nada adiantou não

O povo até me olhou
Mas, sabe como é né?

Agora estou aqui 
Triste, e sozinha

Escrevendo meia boca de palavras
Pra uma cambada de gente

Eita vida difícil, hein 
Pois é meus caros amigos...

Eu estou morta

Morta de gente...
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Se eu sou um  
turbilhão de defeitos

Erros, quedas e maldades

Ele á a suavidade  
que me faz bem
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Tu não sabes quem sou

Nem imaginas

Mas o que importa?

Eu sei quem tu és.
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É impressionante com sempre presumimos  
que os outros seguem a mesma direção que nós.

Quando me virei para ele novamente, era tarde demais.  
Um novo sonhos o levava para muito, muito longe.
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