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A família de Super Poderes  

 

 

 

Escrita por Ana Vitória Abreu de Menezes, nascida em São 

Paulo no ano de 2012 e que deseja ser uma grande 

professora quando crescer. 
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Família Bravo 

 

Em uma pequena cidade distante havia uma montanha e lá no topo 

dessa montanha, havia uma pequena, colorida, simples e confortável casinha.  

Nessa casinha mora a família Bravo que tem uma mãe solteira chamada Gina 

de 38 anos, cabelo curto, liso e bem preto. Gina ama cuidar de sua família e de 

sua casa, sempre bem disposta a ajudar e não gosta de bagunça. Heitor seu 

filho mais velho, tem 10 anos, cabelo cacheado e ama ciências. Ele ama 

desvendar mistérios, fazer experiências e explorar tudo a sua volta. Heitor não 

gosta nem um pouquinho de tirar notas baixas. Arthur de 5 anos é o mais novo 

da família. Tem os cabelos espetados e sardas em seu rosto; muito sapeca, ele 

gosta de correr e inventar novas brincadeiras, não para um minuto. 

Gina e seus filhos sempre moraram na casinha da montanha, que é 

distante da cidade, pois guardavam um grande segredo. Gina sempre ensinou 

seus filhos em casa, pois achava que a escola poderia ser um lugar perigoso 

para eles, já que eram tão diferentes. Os meninos adoravam a vida na 

montanha, lá tinham animais, cachoeiras e muito espaço para suas 

travessuras. 

Gina e os meninos iam à cidade uma vez por semana, para comprar 

utensílios. Gina sempre tomou muito cuidado para que ninguém suspeitasse do 

grande segredo que ela e sua família escondiam. Porém um belo dia ela 

precisou ir à cidade para comprar materiais para os filhos e algo ruim 

aconteceu na cidade naquele dia.  

Enquanto Gina e os meninos faziam suas compras na loja do Sr. 

Joaquim, um homem que parecia estar com muita raiva e que tinha uma arma, 

entrou na loja e começou a ameaçar o Sr. Joaquim. Nesse momento Arthur, o 

filho caçula, correu em direção ao homem com a arma e pediu que ele parasse 

de ser mal educado com o Sr. Joaquim: 

- Com licença Sr., será que você poderia falar com mais calma e mais 

baixo, por favor? Está assustando o Sr. Joaquim! - disse Arthur para o homem 

com raiva. 

Naquele momento todos que estavam na loja ficaram com medo do que 

aquele homem mal poderia fazer com o pequeno Arthur. Sua mãe percebeu 

que o segredo da família estava prestes a ser descoberto por todos e 

rapidamente chamou seu filho: 

- Arthur, filho, volte para cá agora mesmo! - disse Gina. 

- Espere um pouco mamãe, estou conversando com o moço. 

Então, antes mesmo de terminar a frase, o pequeno Arthur viu que o 

homem com raiva estava levantando suas mãos para machucar Arthur. Sem 

que ninguém conseguisse enxergar, Arthur tirou a arma da mão do homem 

com raiva e em um piscar de olhos já estava junto de sua mãe.  

O homem com raiva e todos que estavam na loja não entenderam como 

era possível que o menino estivesse ali na frente do homem e em um segundo 

já não estava mais.  
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O homem que ficou com mais raiva ainda, começou a andar 

rapidamente em direção a Arthur. Heitor se colocou a frente de sua mãe e seu 

irmão e quando o homem chegou perto de sua família, Heitor que era um 

menino magrinho e pequeno, deu um empurrãozinho no homem que foi parar 

do outo lado da loja, caído no chão e com medo. 

Gina ficou muito preocupada, pois o segredo da família agora tinha sido 

revelado. Assim que Heitor conseguiu derrubar o homem e deixou todos que 

estavam na loja protegidos, sua mãe abraçou os filhos e sem que ninguém 

conseguisse entender ou até mesmo ver, os três sumiram da loja do Sr. 

Joaquim. 

Num instante a família Bravo já estava em sua casa no alto da montanha 

e Gina estava arrumando as malas para que eles fugissem da pequena cidade. 

Seus filhos amavam aquela casa na montanha e a vida que levavam lá, e não 

queriam ir embora. Mas Gina estava com muito medo do que as pessoas da 

cidade fariam com eles, agora que todos sabiam do grande segredo da família 

Bravo. 

- Eu sei como vocês gostam de viver aqui, eu também amo nosso 

cantinho; mas todos sabem dos nossos superpoderes e tenho medo do que 

vão fazer conosco! - disse a mamãe. 

Assim que terminou de arrumar as malas e estava saindo pela porta, 

Gina e os meninos tiveram uma grande surpresa ao ver que todas as pessoas 

da cidade estavam em sua porta.  

- Por favor, não nos machuquem, já estamos partindo. Vocês não 

precisarão mais se preocupar com a gente. - disse Gina. 

- Mas dona Gina, estamos aqui para agradecer a você e os meninos 

pelo que fizeram por nós na loja hoje, e dizer que vocês estão seguros aqui, 

sempre seremos amigos! - disse o Sr. Joaquim. 

Depois daquele dia, Gina e as crianças iam à cidade todos os dias e 

sempre ajudavam os amigos como podiam.  

Os meninos começaram a ir para a escola e ter muitos amigos. 

Então aquele dia, foi um grande dia para a família Bravo. 
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A família Diogo 

 

 

 

 

 

Escrita por Camila Diogo Santos, nascida em São Paulo no 

ano de 2012 e que deseja ser cantora quando crescer. 
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A Família Diogo  
 

O Sr. Fernando é louco por limpeza, lava as mãos toda hora. Outro dia, fez a 

família limpar a casa cinco vezes, costuma tomar pelo menos três banhos por dia. 

A Sra. Liza ama pintar,  às vezes pinta a casa toda. Outro dia pintou o cachorro de 

rosa com bolinhas roxas.  

A filha mais nova tem oito anos, ela se chama Sabina, ama tik tok, ou seja, ela é tik 

toker;  grava toda hora em casa e se você não gosta de ser filmado, fique longe dela.  

Certo dia a família Diogo resolveu ir viajar, eles foram para as montanhas e como 

sempre a Sabina ficou perguntando se tinha wi-fi, a mãe nem ligou e o pai, a mesma coisa. 

A mãe levou sua maleta de pintura e o pai levou seu kit de limpeza. 

Sr. Fernando começou a tentar escalar a montanha mais suja e a mãe estava 

subindo a segunda montanha para pintar. A filha estava subindo a terceira montanha para 

ver se em cima dessa havia sinal de wi-fi. 

No dia seguinte a família resolveu ir dar uma volta, mas, acabaram se perdendo e 

não achavam o hotel. Os pais da Sabina ficaram brigando com ela e na verdade, a culpa 

foi dos pais porque não prestaram atenção por onde andavam e se não fosse pela filha, 

eles não teriam achado o hotel. 
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A família dos Trabalhos 

 

 

 

Escrita por Cecília Sanches Diegues Moreno, nascida em 

São Paulo no ano de 2012 e que deseja ser bailarina e 

ginasta quando crescer. 
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A família dos trabalhos 

  

Eu sou Cecília, não gosto de calças apertadas, por isso uso calças 

largas. Minha mãe é friorenta, por isso ela gosta de calças apertadas. Já para o 

meu pai, serve qualquer coisa. Se estiver frio, ele coloca roupas de frio, se 

estiver calor, coloca roupa de calor. 

Meu pai gosta de arroz, feijão e ele come muito rápido. Minha mãe come 

saladas e legumes mas muito pouco. Eu, gosto de alface (como muito rápido), 

mas de resto, como tudo demoradamente. 

Agora que já almoçamos e se trocamos, minha família vai passear no 

shopping. Vamos comer sorvete, comprar presentes e brinquedos. Depois de 

fazer tudo isso, vamos descansar.  

Após o descanso, resolvemos dar tchau, tchau ao shopping e ir embora 

para nossa casa. 
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A família Bac 

 

 

 

 

 

Escrita por Cesar Kenji Tamashiro, nascido em São Paulo 

no ano de 2011 e que deseja ser atleta quando crescer. 
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Família Bac 

 

Em um vegetal haviam três bactérias boas que fazem bem para a 

saúde. Os  nomes delas são: Ana, Pedro e Carlinhos. 

Ana é a mãe, ela é muito brava. Pedro é o pai, ele é o mais faminto. 

Carlinhos é o filho, ele é o brincalhão.  

A família queria mudar de vegetal, eles estavam em uma alface e 

queriam mudar para um tomate porque eles viram na internet que o tomate é 

mais espaçoso.  

Para eles mudarem, tinham que ir de carro. Quando Pedro ligou o carro, 

ele estava sem gasolina. Ana reclamou e o Carlinhos deu muitas risadas 

porque o carro estava sem gasolina. 

Eles tiveram que ir até o posto mais próximo onde o pai também 

comprou muitas  guloseimas. Eles abasteceram o carro e foram para o tomate. 

A viagem demorou 8 horas e quando eles chegaram, descobriram que o 

tomate não era espaçoso.  

A família fico muito triste mas aprenderam que algumas coisas da 

internet não são reais. 
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A família Forte 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Davi Gaeta Menegassi, nascido em São Paulo no 

ano de 2011 e que deseja ser jogador de futebol quando 

crescer. 
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Família Forte 

 

Era uma vez a família Forte, nela havia o pai, Senhor Pulolongo (que 

tinha um pulo muito longo), um filho que se chamava Flash (que era muito 

rápido) e uma filha que se chamava Fortástica (que era forte e esticava muito 

os braços), tinham um tesouro que todo mundo queria roubar.  

Um dia um homem hipnotizou um dragão que entrou na casa da família 

Forte e roubou o seu tesouro. Eles entraram em pânico, mas, tinham um 

rastreador no tesouro, então eles sabiam onde o dragão estava indo.  

Eles decidiram que iriam entrar numa jornada para pegar de volta o 

tesouro. Era um pouco longe, mas eles tinham como ir mais rápido: com um 

avião.  

Quando chegaram ao local, havia uma senha e eles demoraram um 

pouco para conseguir abrir. Eles entraram e não perceberam que tinham 

câmeras, o homem escapou ligeiro. 

A filha pegou um helicóptero, o homem caiu e o tesouro caiu também; a 

família Forte recuperou seu tesouro e o ladrão foi preso em um local com 

superproteção que nem o seu dragão conseguiria destruir. 

Ao chegar em casa, eles conversaram e resolveram doar todo o tesouro 

para as pessoas pobres, assim não teriam mais problemas com ladrões e 

ainda ajudariam muitas pessoas. 

Moral da história: 

O bem sempre vence. 
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A família Marcondes Costa 

 

 

 

 

Escrita por Enrico Marcondes Costa, nascido em São Paulo no 

ano de 2012 e que deseja ser arquiteto, veterinário e passear 

com cachorros quando crescer. 
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A família Marcondes Costa 

 

Minha família tem três integrantes: eu, meu pai e minha mãe. O meu pai 

é forte, alto e barbudo. Ele gosta de empinar pipa, jogar futebol e brincar 

comigo, às vezes. A minha mãe é alta, trabalha muito, brinca comigo e passeia 

bastante comigo e com nosso cachorro. Ela gosta de assistir televisão, treinar, 

passear, conversar e fazer bolos. Eu sou magro, branquinho e cabeludo. Gosto 

de correr, comer bastante, jogar vídeo game, brincar com o meu cachorro 

(Russo) e jogar bola. 

Um dia, mamãe estava tomando café e eu estava na sala assistindo TV 

com o papai, a mamãe ouviu um barulho estranho e foi investigar. Quando a 

mamãe abriu a porta: BUMMMM... 

Mamãe olhou para cima e viu todas as nuvens escurecendo. Ela foi ver 

o que estava acontecendo, olhou para cima e viu um tornado. Ela gritou e veio 

correndo em nossa direção, falando: 

- Vamos sair daqui logo!  

Pegamos nossos paraquedas e pulamos; como eu não tinha coragem 

de pular sozinho pulei com a minha mãe e o papai pulou com o Russo. 

O tornado estava bem na nossa frente.  

- E agora, o que vamos fazer? – perguntei. 

Encontramos uma saída, fomos para casa de um amigo que tinha um 

subsolo resistente e nos escondemos lá por uma semana. Tinha comida, 

bebida, banheiro e algumas camas. Quando saímos estava tudo tranquilo, 

então fomos para casa. 
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A família Macaco Molhado 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Gabriel Costa Brizoti, nascido em São Paulo no 

ano de 2012 e que deseja ser jogador de futebol quando 

crescer. 
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Família Macaco Molhado 

 

Um dia, dois deuses e uma menina (que libertou o Rei Macaco da 

rocha), se encontraram. O Rei Macaco estava preso numa rocha por 500 anos, 

ele tem poder de dar um soco muito forte e a ponta do seu bastão brilha 

lutando. Quando ele encosta-se à pessoa, ela voa e cai muito machucada.  

A outra deusa se chama Sendi, a deusa da água, ela é rápida porque 

ela evapora. Tem uma lança e solta terra molhada entre os dedos. Os pais dela 

a mandaram para fora de casa achando que ela era demoníaca, mas ela era 

uma deusa. 

A menina se chamava Tripitaka, era a irmã mais nova da Sendi, que 

libertou o Rei Macaco da rocha. Ela ainda não tinha poderes, mas depois que 

ela libertou o Rei Macaco, ele começou a treiná-la para se tornar uma deusa. 

Um dia Tripitaka estava treinando enquanto o Rei Macaco bebia água e 

chegaram 1.000  de demônios e eles eram só o inicio do exército. O Rei 

Macaco viu os demônios pelo reflexo do copo e gritou: 

- Sendi, Tripitaka, peguem suas armas!  

Elas pegaram e os três atacaram em três partes: Sendi no meio, Rei 

Macaco de um lado e Tripitaka do outro. Quando Tripitaka atacou aconteceu 

uma explosão. 

Depois da explosão Tripitaka, que é a deusa dos animais, virou uma 

raposa gigante com nove caudas. Seu corpo media 37 metros. 

O Rei Macaco ajudou Sendi a levantar e com muita coragem ela o 

beijou, então o Rei Macaco disse:  

- Porque eu nunca fiz isso? 

Tripitaka voltou ao normal, Sendi e o Rei Macaco se casaram e 

adotaram Tripitaka como filha. No casamento vieram mais de mil demônios, 

Rei Macaco e Sendi atacaram. 

Sendi conseguiu fazer um bastão de água e o Rei Macaco atacou com 

seu bastão. Ele bateu o bastão e saiu uma bola gigante de água, Tripitaka 

atacou também e derrotaram os mais de mil demônios. 
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A família dos cachorrinhos bonitinhos 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Gabriela Mariano Vicente, nascida em São Paulo no 

ano de 2011 e que deseja ser modelo quando crescer. 
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Os cachorros bonitinhos 
 
          Era uma vez, três cachorros que eram irmãos, eles se chamavam Mama, Mimi e 

Mumu. 

          Mama era a mais velha, amorosa, simpática, obediente e super legal, é magra com 

a carinha gorda, seus pelos são cor de caramelo. Ela é muito aventureira, pois já subiu em 

uma árvore e saiu pulando de galho em galho tipo um macaco. 

          A Mimi é a irmã do meio, já ela é um pouco medrosa, toda vez que vê um balde pula 

em cima da irmã mais velha para se proteger. Ela é gordinha com cara magra, tem orelhas 

compridas e olhos grandes, é preguiçosa e não liga para o que acontece ao seu redor. 

          O caçula é o Mumu, é bem pequeno e rechonchudo, têm olhos azuis, o pelo é bem 

escuro,  adora passear, ama ganhar carinho, quando vê alguém fica feliz e faz xixi na hora, 

gosta de animais, é super agitado, faz travessuras como roubar as comidas da mesa. 

Eles foram caçar comida pelo bairro, a Mimi teve uma ideia de se espalharem, mas 

não deu certo, eles se perderam... Todos ficaram com muito medo, o caçula  foi o que 

ficou mais apavorado... 

          O Mumu achou um prato de comida em cima de um tronco de árvore cortada, o que 

ele não sabia é que era uma armadilha... acabou caindo em um buraco e ficou gritando: 

          - Socorro! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! 

          A Mimi escutou o grito do irmão e foi seguindo a voz dele, e acabou caindo no 

buraco também. Eles ficam felizes por terem encontrado um ao outro, mas ao mesmo 

tempo tristes porque não sabiam sair dali. 

          A Mama teve muita sorte, quase foi atropelada, mas conseguiu escapar, continuou 

andando, de repente... Ela encontrou um lanche jogado no chão, nesse momento pensou 

em seus irmãos e começou a chorar. 

          Como Mama era muito amorosa decidiu guardar o lanchinho para comer com seus 

irmãos, então criou coragem e foi atrás deles. 

Ela ouvia várias vozes, mas não sabia se era dos irmãos, foi seguindo-as, até que 

para sua surpresa os encontrou. 

          O Mumu, de tanta alegria, ao ver a irmã, fez xixi, a Mimi começou a pular para tentar 

sair do buraco e se proteger em cima da Mama.  

          Como Mama era aventura pulou no buraco com alguns gravetos e conseguiu fazer 

uma escadinha. Todos subiram na maior correria. 

          Para comemorar o reencontro dividiram o lanchinho que a Mama trouxe, decidiram 

que iriam morar lá e brincaram muito.  
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A família Bolha 

 

 

 

Escrita por Geovanna Iracet Ribeiro, nascida em São Paulo 

no ano de 2011 e que deseja ser artista e arquiteta quando 

crescer. 
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A família bolha.  
 

Na família bolha existem três integrantes: pai, Senhor Bolha; mãe, Senhora 

Flutuante e a filha Bolinha. 

Um dia a família Bolha resolveu fazer um piquenique. Bolinha fez pequenos bolos 

de sabão para levar, Senhora Flutuante levou refrigerante e suco de bolha e o Senhor 

Bolha levou a toalha. Chegando ao parque,  Bolinha viu sorvete e escondido comeu... de 

repente PUM, ela estourou porque ela era feita de bolha. Levaram-na para o hospital de 

bolhas, a Senhora Flutuante e Senhor Bolha não gostam de ir ao hospital, nem a filha, mas 

como eles têm muito dinheiro, fizeram a cirurgia em casa. 

Ela nunca mais comeu uma coisa não bolha. 
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A família Touro e seus segredos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Laura de Maria Lopes, nascida em São Paulo no 

ano de 2012 e que deseja ser veterinária quando crescer. 
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A família Touro e seus segredos 

 
A família Touro vive em uma fazenda, que veio de herança ao senhor 

André Touro. Ele tem 55 anos de idade, um senhor muito bravo, rígido e mal 

humorado. Que vive junto com sua esposa chamada Elizabeth que tem 52 

anos, uma senhora meiga, carinhosa que adora crianças e os animais, e vive a 

escrever sua vida em um diário. 

  Juntos tiveram um filho chamado Arthur, um menino de 14 anos bem 

brincalhão, esperto que adora andar a cavalo nas matas da fazenda, e lá 

esconde um segredo em uma gruta no meio da floresta. 

Arthur sempre ia no mesmo horário na gruta, exatamente às 18 horas, 

pois quando chegava lá, ele começava a tremer, suar, ficava todo vermelho, 

saia um chifre em sua cabeça, um rabo e suas mãos e pés viravam patas. 

Ele achava que ninguém sabia de seu segredo, de que virava um touro 

todos os dias, mas o que ele também não sabia era que seu pai no mesmo 

horário estava se transformando do mesmo jeito. 

Dona Elizabeth era a única da família que não se transformava, mas 

sabia dos problemas de seu marido e de seu filho, e todos os dias escrevia em 

seu diário (em segredo) tudo o que acontecia com sua família, em busca de 

uma solução, que curaria todos desta tristeza, pois eles não tinham muito 

amor, cada um vivia sua vida, sem muita conversa. 

Em um certo dia Dona Elizabeth foi à cidade fazer compras de charrete, 

quando estava na venda percebeu uma senhorinha muito velhinha olhando 

para ela fixamente, quando ela olhou para a senhora a mesma lhe disse: 

- Dona Elizabeth, sei que esconde um segredo de sua família e eu sei 

qual! - Dona Elizabeth ficou espantada e respondeu: 

- Nossa!! Do que a senhora está falando? Nem te conheço!  

- Estou falando do seu marido e filho, sei que se transformam em touro 

todos os dias.  

- Como a senhora sabe disso? 

- Eu sou uma feiticeira, e quando eu era bem novinha a sua sogra me 

fez muito mal e fiquei com tanta raiva que lhe joguei um feitiço, mas o que eu 

não sabia é que ela estava esperando um bebê, e esse feitiço não pegou nela 

e sim no bebê que estava na barriga, que é o seu marido. 

  - Oh! Meu Deus! Porque a senhora fez isso? Porque não me procurou 

antes? Meu marido é uma pessoa triste, mal humorada, a senhora tem que 

resolver isso, eu lhe imploro! 

- Sim, chegou a hora! Dona Elizabeth a senhora vai pegar uma laranja, 

dê uma para cada, antes das 18 horas, pois se não fizer hoje, o feitiço ficará 

para sempre e terá que dizer essas palavras: “Com amor, carinho, união e 

respeito lhe dou essa laranja”, a senhora verá que tudo vai se transformar.  

- Muito obrigada, procurei por essa cura minha vida toda, espero que a 

senhora nunca mais faça isso com ninguém! - e logo saiu às pressas. 
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Chegando em casa, toda apressada, às 17:30 começou a chamar seu 

filho e seu marido aos berros; achou primeiro seu filho que já se preparava 

para sair a cavalo e ir para a gruta, então disse ao filho: 

- Filho, antes de sair preciso que pegue essa laranja e coma agora, e 

começou a falar as palavras mágicas, seu filho não entendeu nada, mas 

obedeceu a sua mãe. Então saiu correndo para dentro de casa e foi direto no 

escritório do marido, mas ele estava com a porta trancada, ela pedia para ele 

abrir e ele não respondia, nem barulho ela escutava, foi então que se lembrou 

da chave reserva, pegou a chave e abriu a porta, se deparou com seu marido 

no chão tremendo, quase sem respirar. Ela então pegou a laranja espremeu na 

boca dele e começou a dizer as palavras, viu seu marido melhorar,  voltar a 

respirar, e viu que estava dando tudo certo.  . 

Depois que o Senhor André se recuperou, sua esposa Dona Elizabeth e 

seu filho Arthur se reuniram para um jantar, em sua grande mesa e Dona 

Elizabeth então começou a contar o que havia acontecido com eles por todos 

esses anos. 

 Depois desse dia a família viveu feliz, todos sempre unidos, amigos e 

com muito amor um pelo o outro. 
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A família Peixe 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Luíz Felipe Froglia Dias, nascido em São Paulo no 

ano de 2011 e que não sabe o que quer ser quando crescer. 
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Família Peixe 

 

Um belo dia uma família de peixes estavam nadando até que eles 

avistaram um mercado e eles foram ver o que tinha para comprar. 
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A família dos talheres 

 

 

 

Escrita por Maytê Gonçalves Buratini, nascida em São Paulo 

no ano de 2011 e que deseja ser chefe de cozinha quando 

crescer. 
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A Família dos Talheres  

 

O garfo Senhor Espeto, sua esposa Colher de Sopa e sua filha 

Colherzinha de Café, vivem felizes na Cidade Cozinha e moram na gaveta dos 

Talheres. 

A família saiu em uma grande aventura, onde cada um desempenhou 

seu papel.  

O Senhor Espeto se enrolou no espaguete, sua esposa Colher de Sopa, 

entrou numa quentinha e mergulhou na sopa, e sua filha Colherzinha de café, 

deu conta da sobremesa. 

Depois de um dia cansativo, entraram todos numa fria, onde ficaram 

cheio de espuma e molhados, porém limpos. 

   Voltaram para sua casa e foram assistir Tempero de Família.  
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A família Bizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Miguel Martines Cabrera, nascido em São Paulo no 

ano de 2012 e que deseja ser médico ou astronauta quando 

crescer. 
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A família Bizarra 

 

Trata-se de uma família composta por três integrantes: Sr. Destruidor, 

um homem bizarro com asas, chifres, dentes afiados, unhas gigantes, orelhas 

e braços grandes. Cagueta, um menino fofo, braços pequenos, olhos 

amarelados, muito falante e não larga seu bichinho de estimação (um 

dragãozinho chamado Magnífico). Dona Arteira, esposa do Sr. Destruidor, tem 

cabelo grande, mãos de garra com poder explosivo e possui um pincel voador.  

Eles moravam em uma espécie de quiosque dentro de um parque muito 

grande, habitado por vários tipos de dinossauros.  

Um belo dia, a família Bizarra estava passeando e encontraram uma 

caverna, logo ficaram curiosos para explorar o lugar e conhecer melhor. 

Cagueta desembestou a falar, chamou seu pai e sua mãe para entrar logo na 

caverna. Era um ambiente sombrio, úmido e muito escuro.  

Dona Arteira, sem querer, em um movimento com suas mãos, acabou 

liberando o poder de explosivos e um tremendo clarão tomou conta do local 

seguido de um grande barulho. Todos se assustaram. 

De repente, apareceu um homem estranho, barbudo, cabelos grandes e 

sujos, olhos vermelhos e vários dinossauros pequenos o acompanhavam. A 

família ficou olhando assustada e logo perceberam que ali era o local onde eles 

moravam. O Sr. Destruidor disse:  

- Desculpe, acho que incomodamos vocês.  

O homem de olhos vermelhos deu um grito que serviu de comando e os 

dinossauros que o acompanhavam começaram a atacar a família Bizarra. O 

dragãozinho Magnífico vendo esse ataque, ativou seu poder e triplicou de 

tamanho. Dona Arteira e o Sr. Destruidor ficaram abismados, pois não sabiam 

desse poder do Magnífico.  

Os dinossauros embora pequenos eram bem fortes e deram trabalho a 

família. Dona Arteira usou suas mãos de garra para atacar eles, enquanto 

Magnífico e o Sr. Destruidor lutavam para acabar com eles. Cagueta observava 

tudo com muito entusiasmo, afinal seu dragãozinho estava muito poderoso. 

Cagueta gritava:  

- Isso Magnífico, acaba com eles! 

O dragãozinho soltou fogo pela boca e todos os dinossauros caíram 

derrotados e o senhor estranho dos olhos vermelhos já não tinha forças para 

lutar e caiu desmaiado. 

A família Bizarra venceu essa luta e após um grande abraço, resolveram 

ir embora daquela caverna sem realmente explorar como gostariam.  

O Sr. Destruidor montou no pincel voador da Dona Arteira e juntos 

saíram voando, enquanto Cagueta não parava de pular eufórico com a luta que 

venceram. Ele montou no Magnífico e saíram voando cantarolando todo feliz 

rumo a sua casa.  

Nunca mais eles voltaram naquela Caverna, afinal tinham medo de 

encontrar aquele homem estranho e seus dinossauros furiosos novamente. 
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Fortinite, a história 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Pedro Vicente Garcia, nascido em São Paulo no ano 

de 2012 e que deseja ser biólogo quando crescer. 
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Fortnite, a história!  

 

O Ninja estava tranquilamente andando por um bosque, quando 

encontrou o Deadpool, um herói atrapalhado e muito maluco. Ninja era 

totalmente diferente, super inteligente, ágil e nada engraçado.  

O Deadpool já foi logo parando o Ninja e fazendo suas piadas sem 

graças, Ninja foi ficando sem paciência porque precisava chegar logo na casa 

do seu amigo, que fica em uma cidadezinha construída por tijolos do tipo 

Fortinite.  

O Ninja não conseguia sair de fininho de perto do Deadpool, seu amigo 

Corvo estava procurando-o e chamando-o por toda cidadezinha, ele fazia até 

umas danças engraçadas, pois esse era o estilo dele, só sabia dançar.  

Chegando à cidade do estilo Fortinite, Ninja encontrou o Corvo e eles 

foram jogar Fortinite, mas o Deadpool morava ao lado deles, e foi até a casa do 

Corvo. Quando tocou a campainha, o Ninja foi até a porta para ver quem era, e 

quando ele abriu.... SURPRESA!!!!! Deadpool já foi logo entrando e sentando 

para jogar com eles. 

Como o Ninja e o Corvo não tinham escolha sentaram e começaram a 

jogar com o Deadpool. 

Depois de horas jogando juntos, os dois personagens, Ninja e Corvo 

perceberam  que estavam se divertindo, pois o Deadpool fazia várias piadas e 

dancinhas engraçadas. 

Ao longo de muitas horas jogando Fortinite, o Corvo e o Ninja se deram 

conta que tinham se divertido demais com as palhaçadas do Deadpool.  

Eles resolveram formar uma equipe, pois cada um com sua característica, 

formariam um ótimo time: o Corvo equilibrado, o Ninja inteligente e o Deadpool 

totalmente atrapalhado. 
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A família Aventura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita por Rafael Gonçalvez de Oliveira, nascido em São 

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

mecânico ou dono de um zoológico quando crescer. 

 



34 
 

Família Aventura 

 

Hoje vamos contar a história de uma família muito interessante e cheia 

de mistérios! A família Aventura mora em um prédio muito alto na cidade da 

Magia.   

Pai Bernardo é um homem de 38 anos, alto, forte, de cabelos castanhos 

e olhos verdes, que adora viajar de barco, mas seu barco não é comum, ele é 

muito diferente dos outros. Mãe Beatriz tem 30 anos, é jovem e cheia de 

energia e ideias criativas para fazer as mais loucas invenções e Jorginho tem 

12 anos, é muito divertido, gosta de brincar com seus amigos e adora ler.  

Em um dia comum na cidade da Magia, a família Aventura se preparava 

para um passeio de barco para a Ilha Encantada. O que ninguém da cidade 

imaginava é que a família Aventura protegia a cidade de grandes perigos. E 

naquela manhã durante o passeio apareceu um bando de golfinhos robóticos 

para atacar a cidade. Pai Bernardo precisava tomar uma decisão e Jorge 

lendo, descobriu que a fraqueza dos golfinhos robóticos é a sua cauda. Mãe 

Beatriz construiu doze lanças para atacar as caudas dos golfinhos. Mas como 

sabemos o barco da família Aventura não é qualquer um! Pai Bernardo decidiu 

fazer um ataque aéreo. Então virou rapidamente e preparou o barco para subir. 

Mas os golfinhos não estavam sozinhos eram controlados pelo pior inimigo da 

cidade da Magia: o Senhor Estranho, que quer destruir a família Aventura para 

controlar a cidade da Magia.  

Então começou a guerra! Mãe Beatriz distribui as lanças e acertando as 

caudas de um golfinho o outro era destruído. O Sr. Estranho ficou muito bravo, 

mas ele tinha uma carta na manga: um golfinho gigante surgiu, com o Sr. 

Estranho dentro. E com manobras tentava com sua cauda acertar o barco da 

família Aventura que estava nos ares. Eles precisavam pensar rápido! Foi 

quando Jorge teve uma brilhante ideia! Em um de seus livros, ele aprendeu um 

encantamento invencível, que destruiria qualquer maldade. Então a família se 

uniu e de mãos dadas, com a força dos pensamentos somente bons, destruiu o 

terrível golfinho gigante e o Sr. Estranho nunca mais foi visto.  

A família Aventura decidiu continuar seu passeio para a Ilha Encantada 

com a cidade da Magia em segurança.  
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Queridos alunos (as),  

 
“As palavras sempre ficam. 
Lembre-se sempre do poder 
das palavras. Quem escreve 
constrói um castelo, e quem 

lê passa a habitá-lo.” 
A Menina que Roubava Livros 

 

Em tempos de redes sociais e comunicação interpessoal, investir na 

criatividade é cada vez mais importante para ser bem sucedido. As ideias 

não nascem do dia para a noite, é preciso trabalhá-las com carinho para que 

gerem frutos. E não há dúvidas de que o melhor exercício para a criatividade é 

a escrita. 

Escrever o que há em sua mente é como dar o primeiro passo para a 

realização. A escrita é a melhor forma de materializar sonhos e objetivos, 

tornando-os visíveis e compreensíveis tanto para você quanto para o mundo. 

Os benefícios de escrever são acessíveis a todos que desejam organizar 

as ideias, aumentar a criatividade, melhorar a produtividade, desenvolver a 

autocrítica e viver uma vida mais plena. Escrever faz bem à alma. Ninguém 

precisa ser profissional da escrita para escrever, e escrever bem. 

Nós, professoras do Colégio Matese Magisther queremos agradecer a 

todos os alunos que se dedicaram com tanto carinho a esse projeto e tornaram 

possível a existência desse livro.  

Continuem escrevendo.... não deixem de construir os seus castelos para 

que outros possam habitá-los e transformá-los em algo sempre maior e melhor! 

Um grande abraço, 

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

Groff, Paloma Rocha, Silene Lima e Roberta Brizoti   
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https://www.pensador.com/autor/a_menina_que_roubava_livros/

