


V Mostra Autor Mirim

1

2013



Colégio Internacional Signorelli

2



V Mostra Autor Mirim

3

EXPEDIENTE

GRUPO EDUCACIONAL SIGNORELLI
Colégio Internacional Signorelli

EQUIPE DIRIGENTE
Presidência Hércules Pereira
Vice-Presidência Mônica Pereira
Direção Acadêmica Luiz Annunziata
Coordenação do Colégio  Washington Brum
Coordenação da Biblioteca Estela Ribeiro

PRODUÇÃO EDITORIAL
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional
Coordenação do NUPEDE Rosane Furtado

PROJETO GRÁFICO 
Capa / Projeto Interno Alex Saraiva
 Carla Salgado
 Rosane Furtado
EDITORAÇÃO
Equipe NUPEDE

© 2013 Todos os direitos reservados 
COLÉGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI

Rua Araguaia, 3 - Freguesia - Jacarepaguá - CEP 22745-270 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
www.colegiosignorelli.com.br



Colégio Internacional Signorelli

4



V Mostra Autor Mirim

5

APRESENTAÇÃO

 Um dos desafi os da escola é promover o hábito da 

leitura nos estudantes, fundamental para a sua formação. 

Através da leitura o indivíduo adquire conhecimentos e uma 

melhor visão da sociedade com capacidades refl exivas e resolução 

de problemas. 

 O Livro da V Mostra Autor Mirim é um Projeto de 

Literatura Infantil, com estórias criadas e produzidas pelos 

estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Internacional Signorelli. Objetiva o despertar das crianças em 

seu imaginário, com  leituras simbólicas  e ricas em signifi cados 

e a aplicabilidade de uma  leitura do mundo, como um meio 

de superação da dependência e da carência por possibilitar a 

reformulação de conceitos e autonomia do pensamento.

 Parabenizamos à Coordenação da Biblioteca e a equipe 

docente do Colégio Internacional Signorelli pela iniciativa 

do Projeto no  desenvolvimento do interesse,  do hábito de 

leitura e do texto literário como um campo fértil que produz 

espaços imaginários repletos de signifi cados que leva o leitor 

ao exercício gostoso da leitura. 

Direção Acadêmica
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ERA UMA VEZ 
          MEU DENTE

Glauter Tiago Miranda Carvalho
 Turma: 101 - 1° ano

Pedro dormiu e acordou sem dente.
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Pedro perguntou para Maria:
-  Como eu vou achar um telhado para jogar o dente?

 Então, Pedro perguntou para Vitor!

Vitor respondeu:
-  Coloca na janela!

Um belo dia ele acordou gritou mãe 
meu dente nasceu.

FIM
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MEU 
      DENTE CAIU

Lucas Alves Rangel
Turma: 101 - 1º ano

Era uma vez um menino muito 

pequenino que levou um susto 
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   quando viu seu

dente mole, 
rapidamente 
ele mostrou a 
sua mãe. A mãe 
disse ao menino 
que quando seu 
dente cair é para 
colocar embaixo 
do travesseiro que 
a fada do dente 
irá levar seu dente 
e trocar por uma 
moeda de um real.

E assim 
aconteceu.

FIM
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A MENINA 
QUE FOI NO ZOOLÓGICO

Amanda Martins M. Marques
Turma: 201 - 2º ano

Era uma vez uma menina, 
o nome dela era Larissa. 
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Ela queria ir para o 
zoológico e convidar 
alguns amigos, e foi 
buscar os amigos.
Foi um dia muito 
legal, ela viram 
o leão, macaco, 
passarinhos, onça, 
girafa e encontraram 
varias crianças.

Ela se divertiu 
muito. Depois o 
pai dela levou 
as meninas 
para casa 

lanchar.

FIM



V Mostra Autor Mirim

15

A MENINA 
         VAI PASSEAR

Ana Luiza Monteiro Garcia D’Avila
Turma: 201 – 2º ano

A menina tinha um cachorro.
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O nome da menina 
era Ana e o nome do 
cachorro era Juca.
Ana e Juca foram ao 
parque e viram um 
menino e falaram:
- Qual é o seu nome?
- Mateus. E o seu?

- O meu é Ana e do meu cachorro é Juca.

Ana e Mateus 
fi caram brincando a 

tarde toda.

FIM
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RAPUNZEL
Gabriela Barroso Lima

Turma: 201 - 2°ano

Havia um reino que Rapunzel 
morava.



Colégio Internacional Signorelli

18

Rapunzel não sabia 
que foi roubada.

Até que uma bruxa 
roubou a Rapunzel.

A bruxa achou a fl or 
poderosa.
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Rapunzel conheceu um homem.
O homem se chamava José Bezerra.

José Bezerra 
falou para 
Rapunzel que ela 
tinha uma coroa.

Ai Rapunzel 
escondeu a coroa 
e fez um trato 
com o José 
Bezerra, se José 
Bezerra levasse 
ela devolveria a 
cora dele.
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Eles foram para um 
restaurante que se 
chamava Patinho Feio 
até que chagaram 
os inimigos do José 
Bezerra.

Até que teve 
uma festa para 
Rapunzel.
Ai no fi nal do 
dia jogaram as 
lanternas.

Então 
Rapunzel 
encontrou seus 
pais e viveram 
Felizes para 

sempre.

FIM
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MINHA FAMÍLIA
Igor Felippelli Noronha de Oliveira

Turma: 201 – 2º ano

Minha mãe trabalha o tempo 

todo, quase não a vejo. 
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Mas quando ela está em casa ela me 
da a maior atenção, é a melhor mãe 
de todas.
Minha vó fi ca trabalhando em casa o 
tempo todo. E nesse tempo ela cuida 
de mim. Eu amo minha vó.

Meu irmão não tenho muito pra 
escrever, ele só fi ca trancado no 
quarto dele, mas quando ele não está 
trancado brinca comigo. Mesmo ele 
me batendo e xingando, ele é o melhor 
irmão do mundo. 

Meu tio quando se mudou fez um 
quarto pra mim, mesmo estando longe 
dele. Ele sempre fi ca no meu coração. 
Sempre que ele vem me visitar ele 
traz um presente, e as vezes para meu 
irmão também.
É o melhor tio do mundo. 

Minha tia quando vem me ver, brinca 
muito comigo, ela é muito boazinha, e 
eu amo muito ela.

FIM
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A FESTA 
     DOS BICHINHOS

Júlia Franco Borges
Turma: 201 - 2º Ano 

Um dia, os bichinhos da fl oresta 

foram passear.
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Durante o passeio, a 
ursinha Amorinha deu 
uns convites para os 
seus amigos.
Era uma festa com 
dança e diversão na 
casa da Amorinha.
Seus amigos fi caram 
combinando a roupa 
que iriam à festa.
Depois do passeio 
todos foram para 
casa.

Em casa, a 
cachorrinha 
Duda procurou 
uma roupa bem 
bonita para 
ir à festa da 
Amorinha.
A cachorrinha 
Duda passou 
a noite toda 
procurando uma 
roupa bem legal 
e achou um belo 
vestido rosa 
escuro.
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Beatriz aparece vestida com uma saia rosa, uma 
blusa prata e um casaco branco. Duda achou fofa 
a sua roupa. Faltava um dia para a festa e Duda 
resolve dormir na casa de Beatriz.

Pela manhã com o 
vestido, Duda foi à 
casa da cachorrinha 
Beatriz e perguntou:
- Esse vestido está 
bonito para a festa?
E Beatriz respondeu:
- É lindo! Perfeito 
para a festa! Quer 
ver a minha roupa?

No dia seguinte elas 
se arrumaram e 
foram para a festa. 
Chegando lá 
encontraram 
Amorinha e a ura 
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Vininha
Vininha estava 
com o vestido rosa, 
Duda estava com 
um vestido rosa e 
Beatriz com blusa 
prata, casaco branco 
e saia rosa.

FIM
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A LILI E 
         SUA AMIGA

Karen Graça de Almeida
Turma: 201 - 2°ano 

Lili foi chamar sua amiga para 

elas brincarem.
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Ai sua mãe chamou para ir no 

mercado, ai Lili pediu para 

fi car na casa da Luiza e sua 

mãe deixou e elas brincaram 

muito de Monster High e 

brincaram tanto que acabaram 

entrando no mundo da 

Monster High.
E moraram lá para 

sempre.

FIM
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O MAGO 
         E O DRAGÃO 

Luan Barcellos Gomes
Turma: 201 - 2°ano 

Era uma vez um mago e um 

dragão.
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Eles eram 
melhores amigos.

Eles infrentavam
Outros inimigos.
Juntos eles eram
Invencíveis.

Até que um dia 
o Mago trocou 
de dragão por 
um que cuspia 
fogo numa 
batalha do bem 
contra o mal.
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Ai o dragão do bem... fugiu sem querer e o 
dragão morreu sem o seu amigo mago.

Ai o mago não fi cou triste porque ele teve

Um dinossauro.

FIM
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DINOSSAUROS
Marcus Victor Tonon Fragoso Siqueira

Turma: 201 - 2º ano

A era dos dinossauros existiu, 
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viveram na era mesozóica, 230 
milhões de anos e 65 milhões de 

anos atrás. 

Existiu até um meteoro, e uma célula 
viva dentro de um meteoro .
Todos morreram, e as células 
fi caram no mar e foi crescendo dia a 
dia, até que virou um grande jacaré, 
e foram criando os terrestres até 
que existiu os humanos e assim foi o 
nosso ano.

FIM
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BOB 
      ESPONJA

Pedro Paulo Trocilo de Oliveira
Turma: 201 - 2°ano 

O amigo Patrick achou o mapa 
do tesouro.
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Ele foi correndo 
mostrar o mapa do 
tesouro para o seu 
melhor amigo Bob 
Esponja.

O Bob Esponja foi correndo 
para ver e foi o Patrick disse para o Bob Esponja:
- Eu achei o mapa do tesouro.

O mapa do tesouro, viva 
vou procurar o tesouro.
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Ele achou o tesouro 
e foi festejar com o 

Patrick.

FIM
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O MUNDO 
       DAS BORBOLETAS

Sofi a Aquino Cardoso Liani
Turma: 201 - 2º Ano  

As borboletas tem dois pares de 
asas membranosas, cobertas de escamas 
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que apresentam formas e cores variadas.
Além de peças bucais adaptadas a sucção.

Dispõem de um 
órgão especial, 
a espirotrompa, 
formada pelas 
maxilas no aparelho 
sugador de insetos 
lepidópteros que em 
repouso permanece 
enrolada formando 
uma espiral que 
se estende quando 
querem sugar o 
néctar.

Distinguem-se das traças, mariposas 
pelas antenas retilíneas que terminam 
numa bola pelos hábitos de vida diurnos, 
pela metamorfose que decorre dentro de 
uma crisálida rígida e pelo abdome fi no e 
alongado.

Quando em repouso, as borboletas 
dobram as asas para cima.

A borboleta pode ter o peso mínimo de 
0,3 gramas e as mais pesadas podem 
chegar a medir 32 centímetros de asa.
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As borboletas: eu 
gosto delas porque 
elas são coloridas.
Ela pousa e para. 
Elas são lindas!
Ela voa. 
Borboleta azul. 
São todas de voar. 
Borboletas coloridas.

As borboletas são amigas, bonitas e carinhosas.
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Olá amiguinho e vem ter várias borboletas.
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A rainha mora aqui!

FIM
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A FLOR 
     DO CAMPO

Beatriz Lima de Souza Sales
Turma: 301 - 3°ano

Era uma vez uma menina 

chamada Emilli.
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Certo dia ela 
plantou uma fl or 
muito bonita. 

Todo dia ela ia ao 
jardim e cuidava 
da semente 
afofava a terra 
colocava adubo e 
regava.

Um belo dia a 
fl or brotou e 
virou uma linda 
fl or, todo dia ela 
ia ao campo e 
admirava a bela 

fl or.

FIM
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O RELÓGIO 
Guilherme Graça de Almeida

Turma: 301 - 3º ano

Era uma vez um garoto que adorava 
os relógios dele. 
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Ele tinha uma coleção e a coleção 
dele era de 10 relógios. Ele perdeu 
seu relógio preferido, ele foi procurar 
e caiu num poço que tinha ogros 
gigantes, pássaros super fortes, 
gorilas e trasgos. 

Sua única escolha foi se esconder, 
onde conheceu o pronto e o bem, 
eles ajudaram a pegar o dragão 
e conseguiram sair de todas as 
armadilhas. 

E o garoto conseguiu completar sua 
coleção. 

FIM
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A FLOR MÁGICA 
Isabela Alves Rangel

Turma: 301 – 3º ano

Era uma vez uma fl or mágica, que 

vivia em um jardim. 
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Ela era a única fl or 
grande do jardim. 

Um belo dia ela e as outras fl ores descobriram que 
tinham poderes mágicos de falar, transformar  
todos  que passava triste alegres. 

Mas um dia 
um cara 
mal queria 
arrancar a 
fl or do jardim 
e levar pra 
ele, mas 
os guardas 
evitaram que 
ele arrancasse 

a fl or. 

FIM
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AS AVENTURAS 
              DE CAROL

Luana Gabriela de Moraes Vieira
Turma: 301- 3º ano

Carol todo sábado explora o 

quintal com os amigos. 
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Mas ela foi ao 
zoológico com eles 
e viram todos os 
animais e ela cresceu.

Ela virou aventureira 
de verdade com os 
amigos.

FIM
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A GALINHA
 E OS PINTINHOS

Priscila Kraemer Mesquita
Turma: 301 - 3º ano

Era uma vez uma galinha que se 
chamava Lalesca.
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Os pintinhos viviam muito felizes no campo.
Um belo dia, o pintinho Lecoleco sumiu! Desapareceu!
A família fi cou muito desesperada!
Foram procurar no campo e não encontraram.
Passaram-se dias e nada de Lecoleco.
Foi então que tiveram a idéia de ir à fl oresta, e 
pediram ajuda ao macaco, ao jacaré e ao rei leão.

Ela vivia muito feliz com 
seu marido galo Leleco.
Um belo dia, ela teve quatro 
pintinhos: Lecoleco, Lalinha, 
Luizinho e Leleca.

Então, todos os animais da fl oresta procuraram 
Lecoleco e, não encontraram!
Sua mãe Lalesca resolveu passar a noite na fl oresta.
Ela começou a ouvir músicas de ópera.
Ela se aproximou da música e viu uma cena incrível!
Viu o Lecoleco com o amigo papagaio cantando ópera!
Lalesca fi cou muito feliz!
Levou o Lecoleco e o papagaio para sua casa.
No outro dia, Lalesca e Leleco voltaram a fl oresta 
e convidaram todos os animais para uma festa no 
campo.
Lecoleco e o papagaio deram um SHOW de ópera!!!!

E todos viveram felizes para sempre!

FIM
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A FLORESTA
  ENCANTADA

Amanda Alves Rangel
Turma: 401 – 4º ano

Era uma vez uma fl oresta muito

alegre.
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Sempre havia 
vários animais e 
passarinhos, todos 
os dias cantando e 
animando a fl oresta.
Mas havia um 
segredo, ela era 
encantada, e todas 
as arvores e animais 
podiam falar, e eles 
adoravam ter esse 
dom incrível.

Tudo começou 
quando um mágico 
poderoso estava 
fugindo dos guardas 
do rei e entrou na 
fl oresta. Ele lembrou 
que se corresse 
muito dos guardas 
ia acabar sendo 
pego, então ele 
deixou o pó mágico 
debaixo de uma 
árvore.

A árvore foi 
crescendo e com 
isso dando vida a 

fl oresta.

FIM
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VASCO DA GAMA
HISTÓRIA DO CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA

Brenda Porto dos Santos
Turma: 401 - 4º ano

Em 21 de agosto de 1898 foi fundado

o clube de regatas Vasco da Gama
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Com um grupo 
formado então por 62 
remadores Quase todos 
os portugueses.
Eu amo esse time!
Desde o inicio, o Vasco 
se afi rmou Como um 
clube contra o Racismo 
e protetor das minorias 
pobres, já em 1904, 
Os sócios do clube, 
elegeram um mulato 
Para a presidência e 
apresentou As cores do 
seu uniforme: Camisa 
preta Com uma faixa 
branca sobre o peito 
e a cruz De cristo ao 
centro. Logo nos primeiros 

jogos o Vasco 
surpreenderia,
vencendo o Botafogo 
por 3 a 1, fato que era 
inadmissíveis  para os 
rivais, pelo fato do time 
que era inadmissível 
para os rivais, pelo 
fato do time vascaíno 
ser composto em sua 
maioria por negos, 
trabalhadores simples e 
nordestinos.

Na década de 1910, 
o futebol Começa a se 
popularizar na cidade
Do Rio de Janeiro e em 
26 de novembro de 1915, 
o Vasco passou a incluir 
também o futebol e suas 
atividades esportivas.
Em 1923, estréia na elite 
da Primeira divisão do 
futebol fl uminense.
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No ano seguinte, os 
clubes da zona sul 
botafogo, fl amengo, 
fl uminense e alguns 
outros clubes se 
uniram e fundaram 
a associação 
metropolitana de 
esportes atléticos 
(AMEA), deixando de 
fora o Vasco, pelo fato 
dele não abrir mão 
de seus jogadores não 
brancos.
Em 21 de abril 
de 1927, o Vasco 
inaugura o então 
maior estádio do 
Brasil, o estádio de 
são Januário.
O presidente Getúlio 
Vargas Costumara 
realizar no estádio 
De são Januário seus 
principais discursos, 
em 1945 o Vasco 
fi cou conhecido 
como o “Expresso da 
Vitória”, uma equipe 
quase imbatível na 
época.
Em 1948 o Vasco 
ganhou, o campeonato 
Sul-americano de 
clubes campões, O 
maior título do clube  
até a conquista da 
libertadores em 1998.

Na década de 1970 
surgi-o ídolo Roberto 
Dinamite, que se destacou 
como artilheiro de vários 
campeonatos cariocas e o 
maior artilheiro de todos 
os campeonatos brasileiros, 
atualmente é o presidente 
do Vasco.

O Vasco conquistou 
os campeonatos 
Brasileiros de 
1974, 1979, 1997 
e 2000. Ainda 
nesse ano, o Vasco 
conquista a taça 
Mercosul numa fi nal 
histórica contra o 
palmeiras.
Em 2011, outra 
conquista, a copa 
do Brasil de 

futebol.

FIM
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A LUTA ENTRE
A JUSTIÇA E O AMOR

Brunna Soares dos Anjos
Turma: 401 – 4º ano

Era uma vez dois jovens chamados 

Isabella e Daniel.
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Numa bela noite de 
lua cheia, os dois 
estavam discutindo 
sobre sua relação e 
descobriram que eram 
perfeitos um para o 
outro.
No dia seguinte 
era o aniversário 
de Isabella, Daniel 
resolveu pedir ela 
em casamento, ma 
quando ia começar a 
falar o pai dela não 
aceitou e disse:
- você não pode se 
casar com ele!
-Mas pai por que 
? É a ele que amo. 
Respondeu a menina.
- Porque eu não acho 
que ele é o homem 
ideal para você.
- isso é o que vamos 
ver. 
E Isabella sai 
correndo.
Duas semanas depois, 
no dia do casamento 
quando o padre falou:

-Se alguém tem algo 
contra o amor dos dois 
que fale agora ou cale-
se para sempre.
Em seguida seu pai 
levantou a mão e disse:
-sou contra!
-pai se não for com 
ele não caso com mais 
ninguém.
-então que assim seja 
feito.
No dia seguinte Isabella 
e Daniel estavam indo 
para o aeroporto 
embarcar para Europa, 
já que haviam decidido 
fi car juntos. Chegando 
lá encontra a amiga 
dela Marcia.
Semanas depois Maria 
havia encontrado o pai 
de Isabella junto com 
Victor.
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Quando Ricardo os encontrou Isabella 
foi logo dizendo que ia se casar sim com 
Daniel, e Daniel foi logo perguntando 
porque o pai não achava que ele não era 
homem para a fi lha dela. Ricardo ao ver 
tal cena disse:

- É isso. Eu só queria ver você brigar pelo 
amor dela. Agora podem casar.

Foi algo 
estranho e 
Márcia se 
apaixonou 
por Victor, 
contando tudo 
que sabia sobre 
o casal.

E eles casaram e viveram felizes para 

sempre!

FIM
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O JOGO ENTRE
BRASIL E BOLÍVIA

Luiz Carlos Alves Angelino
Turma: 401 - 4º Ano 

- A Copa das Confederações da Fifa 
2014 vai ser muito legal.
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- E quem vai jogar?
- Brasil e Bolívia
- São seleções 

 que quase não se 
 encontraram?

- Sim.
- O jogo é hoje!
- Você, porque ta 

 triste?
- Não conseguiu comprar?
- Não. Claro que comprei. 

Então vamos?
- Sim.
- O estádio está muito 

cheio. Não é o Mauro 
Beting.

 Neymar foi derrubado 
dentro da área. É 
penalidade máxima.

 Chutou... goooollll! 
É do Brasil!

- É falta, né Mauro 
Beting?

- É. É falta. É bem 
marcada.
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- Quem vai bater 
Mauro Beting?

- O glorioso Neymar!
- Goooolllll! É do 

Brasil!
- Ops! Outra falta?
- Sim. Gooolll! É do 

Brasil!
- Aí chegamos aos 15 
 minutos de jogo. Não 
 é, Mauro Beting?
- Opa! Foi falta!
- É. O jogo está muito  
 legal?
- Este jogo está.
- Opa! Foi falta. Foi  
 bem pertinho da  
 área.
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-  Acabou o primeiro  
 tempo. Agora   
 sim, vamos ter uma 
entrevista com o 
Neymar

 Voltamos no 
segundo  tempo, 
Mauro Beting.

-  É. Voltamos ao jogo   
entre Brasil e Bolívia. 
 Falta cobrada.

 O goleiro defende mas 
vai para escanteio.

 Ele bate o escanteio de 
cabeça. Goooolllll!

 Brasil 6 a 0!
 Hulk foi derrubado 

dentro da área. É 
pênalti! Gooollll!!!

 Brasil 7 X Bolívia 0
 Estamos aos 45 

minutos fi nais e o 
Brasil está 7 X 0.

- O que eu posso fazer 
para diminuir o placar 
do Brasil, Mauro 
Beting?

- Não sei.
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-  O Brasil está 7 gols 
na frente da Bolívia

-  Eu acho que o Brasil 
vai ganhar.

-  Eu não tenho certeza.

-  O Brasil vai ganhar 
com 7 gols na frente.

 Vai ganhar.
-  Porque está quase 

acabando o jogo.

-  É. Estamos nos 32 
minutos fi nais de 
jogo, e o Brasil está 
ganhando da Bolívia.

-  Bateu a lateral o 
Neymar.
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-  Não foi o Neymar, 
foi o Hulk. Quem 
pegou foi o Neymar.

-  Não acredito! 
O Felipão ta 
mandando no 
Neymar?

-  Tá!
-  Fim de jogo. 

Brasil ganha o 
troféu da Copa 
dasConfederações 
da Fifa 2014. 

Brasil 7 x 0 Bolívia

FIM
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SALÃO DE BELEZA:
VOU FICAR BEM MAIS BONITA

Patricia dos Santos Rodrigues
Turma: 401 - 4º Ano

Oi, gente!

Meu nome é Lurdinha.
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Hoje vou fazer as 
unhas, cabelo e 
tanta coisa!
Estou indo pro 
salão de beleza 
como eu sou.

No fi nal, vocês 
que estão lendo 
meu diário, vão 
ver o resultado.
A primeira 
coisa que eu 
vou fazer são as 
unhas. Olhem 
o progresso da 
minha unha feia 
como vai fi car. 
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Vejam!
Agora a moça 
está fazendo os 
desenhos que 
eu quero na 
unha. Ai, que 
pensamento 
bom!
Olhem o 
resultado!
Gostaram, né?
Agora vou 
pentear o 
cabelo. É que o 
meu cabelo é 
marrom e eu 
quero fi car loira. 
E é loira que eu 
vou fi car agora. 
Olha molhando 
o cabelo.

Vou colocar a tinta, esperar 40 minutos 
pra poder lavar.
Olha eu pintando o cabelo!
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Já se passaram os 
40 minutos. Agora 
vou molhar meu 
cabelo.
Finalmente!

Sensação boa, né? Pior que já acabou! 
Buaaaaaaa!
Agora vou colocar o tonalizante pra 
colocar na cor que eu quero.
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Viu? Estou 
até nervosa! 
A cor que 
eu quero é 
loira.
Agora 
gente, vou 
colocar... 

Ai gente, to tão nervosa que falei errado. 
Eu vou lavar o cabelo de novo.
Agora estou tão emocionada que esse é o 
último passo: vou secar com secador meu 
cabelo.
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Que raiva! Não gosto de secar com 
secador! Raiva!

Agora estou até tremendo!

Vou ver como fi cou. A moça 
aproveitou e cortou meu cabelo.

Olhem o resultado!

FIM
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A HISTÓRIA
DO FLAMENGO E DO PEDRO

Pedro Guilherme Lopes Martins
Turma: 401 – 4º ano

A fundação do Flamengo ocorreu não

em função do futebol,
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mas sim em 
função do remo. 
Esporte muito 
popular no 
Brasil no fi nal 
do século XIX. 
Tão popular 
que a população 
carioca se 
reunia aos 
domingos para 
assistir as 
apresentações 
do remo.

É claro que desde pequeno 
minha mãe me botava a 
roupa do fl amengo, ai com 
três anos de idade ela me 
ouvia cantar a musica do 
fl amengo toda hora.
Era muito engraçado, 
tanto que minha festa de 
três anos foi do fl amengo.
Ai, né, eu via muito jogo 
do fl amengo com a minha 
tia, ela gostava muito dos 
times fracos que ia contra 
o fl amengo, que sempre 
o mengo ganhava. Pedi 
um uniforme para ela, 
na época  o uniforme era 
branco.
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Eu fui crescendo, e todo ano o fl amengo 
ganha alguma taça, sendo elas, 
libertadores, carioca,etc. o fl amengo 
ganha tudo, e é o que tem mais títulos 
que todos os times, cariocas, paulistas, 
mais até que o Barcelona, que nunca 
chegará aos pés do fl amengo.
Tudo meu é do fl amengo, caneca, 
toalha, lápis, estojo, eu sou um fanático 
pelo fl amengo, afi nal é o melhor time do 
mundo. 

E agora fi m.

Um dia ganhei 
uma bandeira do 
fl amengo, ofi cial 
da loja URUBU 
presenteado pelo 
meu avô, fi quei 
muito feliz. Até hoje 
ainda tenho essa 
bandeira. Parece 
que comprei hoje, 
pois está novinha. 
A camisa que eu 
falei lá pra traz da 
história também 
eu sei um pouco 
da história do 
fl amengo.

FIM
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EU AMO
  DESENHAR

Rani Carpentieri Campos
Turma 401 - 4º. Ano

Um dia, eu estava na rua e começou
a chover, eu fui para casa.
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Quando cheguei 
em casa comecei 
a ler, o livro 
falava de um 
pintor famoso.
No livro tinha um 
quadro dele e era 
muito lindo!

O desenho do 
quadro era sobre 
umas fl ores lindas 
demais!

Aí, eu parei de 
ler quando eu 
cheguei nesta 
parte.
Eu tentei 
desenhar, mas 
não com pincel e 
um quadro, mas 
sim com um lápis 
e um papel.



V Mostra Autor Mirim

83

De repente, a 
minha prima 
chegou e ela me deu 
um susto e eu borrei 
o desenho. Mas fi cou 
muito lindo, mais 
bonito do que o do 
pintor famoso.

Ah! Eu já ia me 
esquecer de falar 
pra vocês qual é o 
nome do pintor.

O nome dele é 
Henrique Fernandes.
No dia seguinte
. . . uma amiga me 
perguntou o que 
eu ia ser quando 
crescer.
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Eu respondi para 
ela que eu ia ser 
desenhista. E 
ela disse que o 
irmão dela dava 
curso de desenho, 
mas era só para 
adultos.

Eu falei para ela 
que não tinha 
problema, que 
a minha mãe já 
tinha achado um 
curso e que era 
para crianças e 
para adultos.
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No dia seguinte... eu fui para casa e quando 
cheguei, minha mãe falou que tinha um 
presente para mim.
Quando ela pegou o presente era um papel 
com a matricula do curso de desenho.

Fiquei muito feliz!!!

E todos os dias depois da escola vou 
fazer o que mais gosto... a minha aula de 

desenho!

FIM
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RATINHO 
TRANSFORNICE

Renan de Araujo Rodrigues
Turma: 401 - 4°ano

O ratinho do transfornice é a Brincadeira 
que tem no Computador
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O ratinho brinca com os seus amigos
O computador serve para Brincar, 
pesquisar em Casa e todos gostam Se 
você pesquisa e brinca, Você vai fi car 
satisfeito.

Para ter transformance Tem que 
coloca nome e tudo Que tem para 
fazer
Você vai para aula Se você dever 
informática

Você pode fi car jogando.

No jogo o ratinho Tem que pegar 
queijo e Trocar por mercadorias
Tem o mago Que ajuda os ratinhos
A pegar os queijos Os queijos valem 
Pontos e quem pegar

Mais queijos vira O mago
Quem pegar o queijo Primeiro vai
Ganha em dinheiro
Se você não consegui Pegar o queijo 
Para fi car satisfeito

FIM
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DIVERTIDAS
FÉRIAS NA ALEMANHA

Yan Ferraz Lari
Turma: 401 - 4°ano

Yan decidiu nas férias viajar para
Alemanha e conhecer vários lugares
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Patinou no gelo, passeou pela fl oresta 
onde aproveitava e se divertia 
descendo de esqui-bunda e de trenó 
além de jogar neve nos amigos.
Visitou o estádio do Bayern 

Munchen, museu da BMW, fabrica 
de brinquedos do Ted, Galeria 
Kaufowonde brinquei com legos 
gigantes.

Foi maravilhoso essas férias.

FIM
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AS CORES
Yasmin Aquino Cardoso Liani

Turma 401 - 4º. Ano

As cores são muito lindas e também 

muito alegres.
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Existem vários 
tipos de cores.
Vou dar 
exemplos: azul, 
verde, roxo, 
rosa, lilás, 
marrom entre 
outras cores.

São tão lindas e alegres!
Tudo no mundo tem 
cor, até o nosso planeta.
Você sabia que existem 
cores de estações?
Vou dar exemplos:
Verão - vermelho, 
verde, amarelo entre 
outras cores
Outono – marrom
Inverno – azul, cinza, 
branco entre outras 
cores

Primavera – laranja claro entre outras cores

FIM
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AS POESIAS
Ana Carolina da Silva Leal Moura Asneiros

Turma 501 - 5°ano

A Borboleta
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As borboletas 
trazendo
Seus matizes 
coloridos
Invadiram o meu 
cantinho.

Beijando as minhas fl ores
Esta linda borboleta
Prenunciam acontecimentos
Alegres e simbolizam a alma
Voando alegres elas são
Sinônimos de vida longa
E só trazem alegria

Aos nossos corações
A borboleta voou... voou...
E não si cansa de voar
Pois a vida dela e voar
E beijar as fl ores
Cada borboleta tem um signifi cado
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Passarinho 
fofoqueiro
Um passarinho me 
contou
Que a ostra é muito 
fechada,
Que a cobra é 
muito enrolada,
Que a aranha é 
uma cabeça oca,
E que o leão-
marinho e a foca...

Xô, passarinho! 
Chega de fofoca
A gota de água
A gotinha não via 
nada,
Só lá no alto,
Uma claridade!
Foi então que 
desceram 
em um balde. A 
gotinha logo,
deu um pulo e 
entrou

FIM
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A VIDA
 DE UM CARRO

Eduardo Barros de Freitas Junior
Turma 501 - 5° ano

Era uma vez um carro

que adorava correr
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O dia inteiro ai teve um dia que teve 
uma corrida

Lá em Paris que foi a 15Kl da cidade 
e o carro

Sofreu um acidente que o carro fi cou
muito quebrado e no dia o carro 
estava pronto

FIM
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O RATINHO
 TRANSFORMICE

Gustavo de Araujo Rodrigues
Turma 501 - 5º Ano

O ratinho transformice pega vários 

queijos nas missões.
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Os queijos servem para comprar 
roupas para colocar no corpo.
O nome do ratinho transformice 
é Gustavo e os morangos são para 
comprar coisas mais raras.

Tem um mago que ajuda os ratinhos 
a pegar os queijos.
Para ser o mago tem que se esforçar 
e pegar mais queijos que os outros, 
assim se ganha mais pontos.

Para ser o mago tem que ser muito 
habilidoso.

Isso o ratinho transformice sabe ser.
Tem eu escalar, pular para um 
lado e para o outro e voltar para 
o mesmo lugar bem rápido e fazer 
tudo de novo.

FIM
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O AMIGO FIEL

Luiz Victor Giorno Barcellos Gadelha de Abreu
Turma: 501 - 5º ano

Hoje eu acordei com o dia

ensolarado.
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Fui com o meu avô no mercado.
Lá chegando, pra nossa surpresa 
vimos um cachorro vira-lata sozinho 
na estrada.

Trouxemos nossas compras e 
passando mais de uma hora, ele 
ainda estava no mesmo lugar e na 
mesma posição.

Perguntamos se ele estava sozinho 
e nos disseram que ele estava 
esperando o dono.

Isso que posso chamar de amigo fi el.

FIM
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A VIAGEM
Rodrigo Lima de Aguiar

Turma 501 - 5º. Ano

No ano de 2011 meu irmão Tiago 

casou com a Inês em Portugal.



Colégio Internacional Signorelli

104

A festa foi 
muito legal.
Foi num castelo 
antigo.

Depois da festa, eu, meus pais, meus tios e primos 
fomos passear em Londres, Paris e Roma.

Foi uma 
viagem 
muito 
divertida 
e tiramos 
muitas 
fotos.

FIM




