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Um pouco de mim

Nasci no dia 20 de março de 2011, em pleno domingo, às 10h24.
Minha mãe sempre me disse que foi o segundo dia mais emocionante de sua vida, pois o 
primeiro foi quando soube que eu estava na sua barriga.
Todos os dias ela repete incansavelmente que me ama e que sou a alegria de sua vida.
Falando em alegria, eu não poderia deixar de comentar que o dia do meu nascimento 
também é oficialmente o Dia Mundial da Felicidade.
Na minha casa somos cinco: eu, meu pai, minha mãe e meus dois cachorros. Um deles é 
sem raça definida e se chama Tigrão, o outro é uma Pit Bull chamada Gabi e os dois são 
muito amados e queridos.

Álita Bandeira di Sério

Colégio Positivo - Júnior | 5M01
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The Best Christmas Ever

Once in an ordinary Christmas, when the siblings Eric and Viviane were playing and 
celebrating Christmas, they were going to sleep so they could stay awake during supper.
When they were going to their beds, Viviane talked to Eric about what she wanted foras 
a Christmas gift. She said that she wanted a roller skate, a Barbie doll and a polaroid and 
Eric wanted a ball, a scooter and a board game.
The kids finally got to sleep.
While the kids were sleeping, Santa Claus was making the presents and organising 
the reindeers and the elves. Soon, Santa finally finished organising the things and the 
presents. When the children woke up, it was 11:30 at night. Then, they played with their 
cousins Manu, Antonie, Gabriel, Ana Liz, Iza and Cora. They had dinner and played a lot. 
When it was time to open the presents, Eric yelled and called everyone because Santa 
Claus was leaving the house through the chimney, with his responsible elf named Amora. 
So every Christmas, Manu, Antonie, Gabriel, Ana Liz, Iza, Cora, Eric and Viviane keep 
waiting for Santa Claus under the chimney.

Amora Pereira Smidt 

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4B03
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A árvore dos sonhos

Em um jardim, havia uma árvore. Essa árvore era diferente de todas as outras e tinha um 
segredo que poucos sabiam.
Em um dia ensolarado, uma menina chamada Luna foi ver o jardim em que a árvore 
estava. Luna tinha o sonho de ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, mas seus pais não 
tinham condições de pagar nem as contas de água e luz.
Ela ficou surpresa, pois nunca tinha visto uma árvore como aquela e, aos poucos, foi 
chegando perto. A árvore tinha, em seus galhos, flores caindo, parecendo uma fita 
pendurada. Nas pontas daquela “fita” tinham bilhetes com cor avermelhada e formato de 
estrela, porém esses bilhetes estavam em branco. Luna teve a ideia de escrever o seu sonho 
naquele papelzinho e passou muito tempo admirando aquela árvore. Ela até cochilou um 
pouco. Quando acordou, já tinha anoitecido, então foi para sua casa se arrumar e dormir. 
No outro dia, Luna foi cedo para aquele jardim ver a beleza daquela árvore e quando chegou 
lá, viu que o papelzinho em que havia escrito o seu sonho de pequena, estava caindo na 
grama molhada, pois na noite passada, tinha chovido e molhado tudo.
Luna ficou triste, foi para sua casa descansar e acabou pegando no sono. No dia seguinte, 
ela recebeu uma notícia dos seus pais, a mãe dela estava grávida!
Nove meses se passaram e o seu irmãozinho nasceu, seu nome era Oscar, pois esse 
nome significa coragem e esperança. No dia seguinte ao nascimento do seu irmão, Luna 
o levou para ver a árvore. Chegando lá, a árvore piscou para ela e foi aí que ela percebeu 
que aquela árvore diferente era mágica.

Ana Clara Neves Gomes de Lima

Passo Certo – Growing | 4T02
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O relógio mágico

Em um reino muito, mas muito longe daqui morava um rei, uma rainha e uma princesa 
chamada Laís. Um dia sua mãe morreu, por isso seu pai se casou com outra mulher que 
na verdade era uma bruxa disfarçada para acabar com Laís e com o rei para dominar o 
reino.
No castelo ela usou seus poderes para criar um quarto secreto para esconder suas coisas 
de bruxa, inclusive um relógio em que estava escrito todo o seu plano de dominar o reino.
Um dia o rei teve de viajar para muito longe e deixou a princesa com a madrasta. Um dia 
Laís viu a chave do quarto secreto e pensou: “Já que a minha madrasta está no shopping 
não vai ter problema em dar uma olhadinha…” Até que ela viu uma gaveta preta, achou o 
tal relógio e descobriu todo o plano da bruxa cruel. O pai voltou mais cedo de sua viagem 
e, por isso, antes de a bruxa voltar do shopping prepararam uma armadilha que a faria ir 
ao quarto secreto. “Cadê meu relógio?!” disse ela. “Aqui.” disse Laís. O rei convocou todas 
as fadas e elfos que em um passe de mágica destruíram a bruxa e o relógio.

Ana Elisa Gimenes Pomin 

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4M01
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In a big and yellow house lived a smart boy with his father and their dog. The boy’s name 
was Luke and he was only 11 years old.
One day he was walking with his two friends, Zoe and Jake, when they saw a beautiful big 
new house.
Zoe told Luke there lived a little girl who would not leave her house because her mother 
said there were thieves outside it who wanted to get her and take her to another country. 
Because of that, she never ever left home.
A few days later, Jake looked through the window to see if the girl was there and he saw 
her crying, watching tv in her bed. He called Zoe and Luke to see her too.
When Zoe saw the little girl, he opened the window and entered the house. As soon as she 
saw him, she started crying even more and begged him not to take her away.
Zoe told the girl to stop crying, gave her her teddy bear and put a nice tv program for her 
to watch. She stopped crying and fell asleep.
Zoe heard some people coming, went to the bathroom and closed the door. It was the 
little girl’s mum, with a slice of chocolate cake. The girl woke up and ate it and Zoe left.
From that day on, Luke, Zoe and Jake came back to visit the girl every single day, until the 
day that the girl’s mum saw them and called the police.
The three friends told the police they did that because every day they saw the little girl 
crying, so they decided to go there to give her presents and play with her.
The police asked the girl why she was crying every day and she told them about the thieves’ 
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Anahy Costa Pessin 

Colégio Vila Olímpia | 4M01

story and that they wanted to take her away to another country.
They talked to her mum and she took her to the mall as an apology and the girl started 
going to school with her three new friends.
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O grande ator Heitor

Era uma vez um menino chamado Heitor, ele queria entrar para fazer uma peça e no teste 
não foi bem, ele não passou.
Heitor ficou muito triste porque o sonho dele era se tornar ator. Mas ele não desistiu, 
treinou tanto que ficou muito bom! Ele fez o teste de novo e desta vez passou. Heitor 
contou para seus pais e  todos ficaram muito felizes. Ele foi fazer a peça e ganhou como
melhor ator.
Ele casou, teve dois filhos e foi o melhor pai. Um dia numa peça, ele morreu atingido 
por um sino de decoração. Fizeram uma estátua e tinham escrito: “Nunca desista do seu 
sonho”.

André Marcos Costa  

Colégio Positivo - Júnior | 4M03
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The Little Puppy

One day, a little girl, named Mary, was walking with her group of friends. They were Alicia 
(her best friend), John (her best friend, too), Brian (a classmate), Jane (another classmate), 
and Jake (her friend). 
They were just walking when they saw a puppy. It seemed to have no owner so they 
decided to adopt him, but their parents wouldn’t let them have dogs. They adopted the 
dog in secret, but their parents found out about the dog and took it to a place away from 
them. 
One week later, their parents saw that the kids were really sad because of the puppy, so 
they decided to adopt the puppy again. And to their surprise, the kids’ parents told them 
to start a club so they could adopt other abandoned puppies.  

Angelina Dall’Orto 

Positivo International School | 5I01
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Life

Life is…
made of dreams, dreams that lead us to many challenges, achievements and experiences.
and as we live each stage… inside the heart there are built friendships, joys, opportunities, 
loves, and for certain, the memories of a dream well lived.
This is life.

Anna Júlia Titon Goularte

Colégio Positivo - Água Verde | 5B01
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Feliz Halloween

Há algum tempo, três amigos, Jeff, Aliza e Ray estavam conversando sobre ir a uma 
mansão assombrada que ficava na rua da vizinhança. Jeff e Ray estavam animados, mas 
Aliza estava com medo. Os dois a confortaram e seguiram para a casa.
Chegando lá, havia um cheiro podre em um cômodo escuro. Os três ficaram com medo, 
mas continuaram andando, e o cheiro ficava cada vez mais forte.
Eles encontraram outro cômodo – nesse meio tempo, o cheiro estava insuportável – 
acharam o interruptor e acenderam a luz... um corpo... Eles saíram correndo e gritando, 
foram para casa traumatizados.
Em casa, eles chamaram a polícia para investigar o caso. Não encontraram nada. Então, 
os três decidiram investigar sozinhos. Eles pegaram tudo o que tinham e deram tchau 
para suas mães.
Ao voltarem à casa, o cheiro novamente! Barulho e tudo mais o que tinha da última vez! 
– como os policiais não viram nada? eram cegos? – Até o mesmo corpo estava lá, só que 
agora, na parede. Eles correram de novo.
Voltaram para a sua rua, mas tomaram um susto, pois ao pisarem na casa de Jeff, todos 
os pais estavam lá, gritando:
– Feliz Halloween!!!!!!!!!!!!!!
Tudo tinha sido uma brincadeira de Halloween. Aquela era uma mansão normal! Os três 
festejaram felizes, sabendo que tudo tinha sido uma brincadeira e que aquilo não existia!

Antonia de Souza Zorzenão

Positivo International School | 4I02
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Planeta Azulado

Em um planeta azulado
Tem muita briga, guerra e confusão

Ir para lá é arriscado
Mas tem um lugar cheio de emoção

Neste lugar tem cachoeira, rio, riacho e mar
Também tem animais que sabem se amar

Árvores, montanhas e coqueiros, podem ser abrigo
Lá também é fácil de fazer um amigo.

Cada um respeita o outro,
Como baleias, elefantes e rinocerontes são grandes,

Já formigas, abelhas e joaninhas são pequenas
Mas isso não importa, o que importa é o amor.

Muitas pessoas querem destruir este lindo lugar
Mas muitas não,

Então elas lutam para que não destruam
Esse lugar, a natureza.

Ayume Noce da Cruz 

Colégio Positivo - Joinville | 5M01
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No animal abuse

If I could change something in the world it would be how people treat the animals. I think 
some people are very mean to animals, they beat them, leave them hungry and abandon 
them. Some animals got sick, got hurt or died. Some people that can’t take good care of 
their pets, contrary to leaving them in a shelter for animals, they choose to leave them 
in the rain, cold on the street, abandoned. Sometimes people ran over the animals and 
didn’t go check if they were ok, leaving them hurt on the road.
Some people have animals just to show them off, and when they need help, get hurt or 
have health problems, they are abandoned. For this reason there are a lot of animals for 
adoption that were abandoned on the roads and streets of the cities. Last year there were 
4,036 denounces of animals abuse. I hope that this number will decrease.

Barbara Busch Bahr

Colégio Positivo - Júnior | 5B01
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O susto

Um dia eu estava com minha mãe no carro dela indo para a aula de dança. O dia não era 
dos melhores, por isso estava meio entediada. Minha mãe percebeu e começou a tentar 
me animar. Falava que faltavam poucos dias para a minha apresentação. Então, tinha 
que me animar para não errar no ensaio. Falou também que daqui a pouco era Dia das 
Crianças, que ia ter feriado e essas coisas. Mas eu ainda estava na mesma.
Quando estávamos na rotatória próxima à escola de dança, minha mãe pediu para eu ver 
alguma coisa. Como fui burra, botei a cabeça para fora da janela. Não lembro exatamente 
o que era, mas acho que devia ser um animal.
Do nada, minha mãe começou a fechar a janela porque achava que eu nunca teria botado 
a cabeça para fora. Tomei um susto na hora. Fiquei mais dois segundos com a cabeça 
para fora sem saber o que fazer, porque estava muito assustada.
Minha mãe ficou pedindo desculpas feito louca. Então perguntei se a gente poderia tomar 
sorvete como pedido de desculpas. Ela aceitou e tomamos um sorvete delicioso (só que 
não)! Eu tive que ir para a aula de dança mesmo assim. Já bastasse o tédio e o cansaço, 
e agora o susto.
Até hoje tenho medo de janelas se fecharem. Mas bem que minha mãe poderia ter visto 
se minha cabeça estava dentro, né?

Beatriz Casagrande B. M. Catalão

Colégio Vila Olímpia | 5T01
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Snowflake adventures

One day in Iceland a penguin called Snowflake was walking calmly in the ice park.
What she didn’t know was that a storm was coming, and unfortunately, she got hit by a 
lightning, and fell in the water. Thankfully the water queen was passing by (She was a 
beautiful narwal) and saved Snowflake. After that they talked for hours…
- Hey! I`m Snowflake! Thank you for saving me!
- Hi! I`m the water queen, Esmerald!!! You don`t need to thank me but you are welcome!
- Can we go and have fun now Esmerald? Let`s be BFF`s!!!!
- Great idea!
And their story went on to have many chapters!!!

Beatriz Dias Teixeira

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5B01
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You and me

I like coffee
You like tea

I like you
You like me!

Beatriz Paiva Tessari

Positivo International School | 5I04
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A Descoberta da Realidade

Era uma vez, dois irmãos, mas não eram irmãos normais, porque eles eram aliens. Sim, 
aqueles mesmo que vivem no espaço! Eles se chamavam Amy Lee e Bory Joo, tinham 
doze anos e adoravam fazer poções no Laboroide.
Certo dia, começaram a pensar como seria a Terra. Os dois achavam que tinham naves, 
rios vermelhos, chuva de algodão doce, etc..
Um tempo depois, Amy Lee teve a ideia de ir ao Laboroide e acabou vendo que haveria 
uma viagem, em que os aliens iriam à Terra. Ela ficou super animada, queria muito ir, mas 
tinha um porém, era só para maiores de dezessete anos e ela tinha apenas doze. Então, 
foi pedir ajuda ao Bory Joo, seu irmão. Ele disse para Amy pedir ajuda à Saebi, sua amiga.
Lá foi ela pedir ajuda.
Quando Amy chegou na nave de Saebi, ela falou que havia uma poção de crescimento. 
Amy Lee pegou a poção e foi chamar seu irmão para tomá-la. Imediatamente, os dois 
ficaram com cara de Aliens de dezoito anos.
Após isso, fizeram uma incursão na viagem, ficaram horas esperando, e então, finalmente 
saiu o resultado… Não, eles não passaram, mas mesmo assim não ficaram tristes, pois 
entraram infiltrados na nave.
Ao chegarem à terra, perceberam que não era como eles imaginavam, havia poluição, lixo 
no lugar errado, etc… Amy e Bory ficaram indignados e colocaram cartazes por todos os 
lugares, mas não adiantou, até que lembraram que tinham trazido uma poção de amor, 
felicidade e consciência. Tiveram a ideia de espalhar
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Betina Sgarbi Ferreira

Colégio Positivo - Júnior | 4M02

pela Terra para deixar ela em ordem. Esperaram alguns minutos e ...BUM!!!!! Tudo ficou 
bem e eles voltaram felizes e alegres.
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A lua dos signos

No Além do Mundo foram criados 4 signos: Capricórnio, Virgem, Peixes e Escorpião. Eles 
eram ligados aos elementos. Virgem era ligado à terra, Capricórnio ao ar, Peixes à água e, 
por último, Escorpião ao fogo.
Eles eram felizes no Além. Toda via, eles tinham medo de passar da barreira onde todos 
chamavam de “O fim”. Eles sempre observaram lá! Mas, um dia, tudo mudou! Enquanto 
Virgem olhava a lua, foi sugado por ela!
Todos os signos choraram para ele voltar. Mas o milagre não aconteceu. Assim, todos os 
signos foram para “O fim”. Parecia triste, mas eles conheceram outras pessoas que se 
chamavam Constelações.
Escorpião se invocou com Orion e seus cachorros. Virgem conheceu a Lua e o Sol bem de 
perto. Capricórnio conheceu outros astros como Saturno, Netuno, Marte, entre outros. 
Peixes viu os satélites de perto.
Assim, que surgiram as constelações.

 Bernardo Souza Schaidt

Colégio Positivo - Master | 5T02
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Butterflies flying
Birds are singing on nature

It’s the voice of spring

Bianca Dias Feitosa

Colégio Positivo - Júnior | 4B03
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A montanha

Em uma cidade havia três montanhas, uma era grande, outra era pequena e a do meio era 
média. Certo dia um explorador veio para a cidade com a notícia de que avistou alguma 
coisa em cima da montanha. Dizia que era verde, tinha olhos enormes e um grande chifre 
na cabeça.
Depois disso, todos os moradores da cidade começaram a trabalhar para que pudessem 
ver o monstro de perto.
Um conseguiu escapar, mas voltou sem nada. Alguns desistiram, outros não, mas a 
cidade continuou calma e tranquila. Mais uma vez outro subiu a montanha, mas dessa vez 
eram dois, um na pequena, outro na grande e nenhum na média, pois era muito inclinada; 
logo depois ouviram um som, o som do vento nas folhas. Andaram mais um pouco em 
uma ponte, com certeza andaram nela uns minutos, depois finalmente chegaram na 
montanha do meio e descobriram que o som veio de lá; seguiram o caminho do vento e 
encontraram uma árvore enorme.
E aquele era o monstro. Os olhos eram os frutos, os chifres eram os galhos. Com a cidade 
sabendo disso criaram uma lenda: “ A montanha”.

Bianca Nishimura Bordoni

Colégio Positivo - Júnior | 4M01



28

Family

Solidarity is kindness’s sister, the two of them are friendship’s cousins who lives in another 
city. Empathy is aunt’s joy who likes to party every day. All these feelings are relatives that 
brighten up our lives and make them more colorful. They all have a mother called LOVE.

Breno Campos Precoma

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4B01
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João e sua imaginação

João é um menino muito alegre e sonhador. Ele mora com seu pai e sua mãe. Sua 
brincadeira favorita é a de astronauta. Nesse momento, ele imagina que é um astronauta 
viajando pelo espaço.
Em algumas noites, João se deita na sua cama e não consegue dormir, olha a Lua pela 
janela e imagina que o prédio onde ele mora é o seu foguete. E lá se vai ao encontro da Lua. 
Lá ele encontra um elefante mágico e faz amizade com ele. Esse elefante conhece todos 
os lugares da Lua e saem para uma grande aventura. João adormeceu e nem percebeu.
No outro dia, ao acordar, ficou pensando sobre a noite anterior, que noite maravilhosa. 
Será que a viagem era apenas um sonho ou era a sua imaginação?

Breno Friedemann Quadros

Colégio Positivo - Água Verde | 4T02
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Às vezes, calças curtas podem ajudar

Era uma vez, um grupo de meninos que se denominavam “Gangue terrorista”. O primeiro 
era o líder e se chamava Daniel. O segundo, Nicolas, que chamavam de “Nico, el sorrateiro”, 
e o último e mais estranho era o Teodoro, o ninja da calça curta. Todos os sábados, eles 
iam para uma mansão mal-assombrada, e lá davam sustos nas pessoas. 
(Olha, eu não iria querer levar sustos, ainda mais de garotos assim!)
 Em um sábado igual a todos, a “Gangue terrorista” foi para a mansão não com o propósito 
de assustar, mas de explorar o local.  “Nico, el sorrateiro” tinha ouvido um barulho estranho 
vindo de dentro de um armário e avisou Daniel, que disse:
— “Nico, não se preocupe, é só Nórmia mesmo, OK!”
— “OK, mas eu vou ver o que tem lá” – falou Nico, el sorrateiro.
— “Mas é claro que sim!” – gritou Daniel.
— “Chefe?” – perguntou Teodoro.
— “O que foi?” – retrucou Daniel.
— “O Nico foi sugado por....”
— “Vá atrás dele!” – exclamou Daniel.
— “Mas você não vem junto?” – perguntou Teodoro.
— “Táh!” – murmurou Daniel.
Por fim, eles pularam dentro daquele buraco e não paravam de se perguntar por que Nico, 
el sorrateiro, quis entrar lá. Mas quando chegaram em outra dimensão… Daniel gritou, 
desapontado:



31

— É Nórmia!
Lá estava o Nico, el sorrateiro, entre dois monstros.
— “Golens?” — adivinhou Teodoro.
Eles ganharam espadas de madeira. Então, lutaram... quer dizer, nem precisaram, 
porque quando os Golens olharam para a calça curta de Teodoro, eles saíram correndo 
afugentados.
No fim, salvaram o tal Sorrateiro e aprenderam uma coisa: assustar pode ser muito 
engraçado e, às vezes, usar calças curtas pode ajudar!

Caio Dias da Costa Weber

Positivo International School | 4I03
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Escola

Um novo dia chegou
E para a escola eu vou

Gosto muito de estudar
Até o outro dia recomeçar.

Chego à escola muito contente
Assim, faço tudo alegremente

Depois de estudar
Com meus amigos irei brincar.

Carolinne Boscardin Huk

Colégio Positivo - Master | 5T01
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Se isso fosse seu

Se o planeta fosse seu, o que você faria? Ajudaria ou pioraria ele? Se não ajudar, o que vai 
acontecer?
Se não protegermos nosso planeta, ele vai ficar um horror: ficará sujo, abandonado, 
destruído, triste e muito assustador.
A Terra é mais que um planeta, ela é maravilhosa, é nosso lar. E ela está em perigo!
Deus nos criou perfeitos, e o mundo também. Não vamos destruir o jeitinho saudável e 
feliz que Ele fez.
Vamos fazer do jeito certo! Deixar o planeta do jeito que nós sempre quisemos. Que tal 
começar?
Venha junto nessa. Venha participar do nosso esquadrão. Assim, juntos, ajudaremos 
tanto o ambiente quanto a nós.
Gosta de desafios? Então já sei de um para você! Para começar: não jogar lixo no chão nem 
na água, e procurar reciclar, economizar água, não fazer fumaça demais, não desperdiçar 
comida nem energia, tratar bem a natureza, cuidar das plantas e animais.
Fazendo isso, nós vamos ajudar muito nosso mundo mas tudo isso vai acabar se a gente 
não fizer direito. Cada um de nós tem que fazer a sua parte! Você já começou a fazer a 
sua?

Cassiane Muller Seixas

Colégio Positivo - Júnior | 5M03
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A Ninja’s Story

Once upon a time, especially in the 15th century, there was a ninja called Ninjin. He was from 
a long lineage of ninjas, and he wanted to be like his grandfather and his great grandfather. 
So he decided to go to the place where his family was trained. He put an old paper with the 
place address, three water bottles, and some food in his backpack. The address said that 
the training place was at the top of the Jinshin Mushi Mountain which was very high. He 
started to think if he should go or not. After thinking a lot, he decided he needed to go. If he 
wanted to be a ninja, he had to train a lot and there was the perfect place to do so. He spent 
hours and hours climbing the mountain, until he reached the top of it.
— Oh … oh… my shuriken! This mountain is crazy… He said, panting. But it is ok, because 
I’ve reached my goal! He said, gladly.
— Ok! The paper says: “Whoever passes through the path, his goal has been achieved”. 
Huh?!
Wow! Now that ‘s easy!
What Ninjin did not know was that the path was harder than he thought!
— Ouch! What was that???
— Ouch! Ouch! Ouch! I have to run! - he was being attacked by some rocks.
- Wow! This was harder than I thought…
He saw a gate.
— Ok! Now the paper says: “Whoever knocks on the gate, cannot go back anymore.” That’s 
a little creepy, right?!. He decided to knock on the gate.
— Uh, UH, AAAAAAAAAAHHHHH! A man appeared.
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— Who are you? Asked Ninjin.
— No young man! I will make the questions first. WHO are you??? The old man said, with a 
weak voice.
— I’m Ninjin, I am here to …
The old man interrupted him.
— To look for the ancient master to learn the martial arts.
— How did you know that? Ninjin asked surprised.
— Every ninja comes here to learn how to fight the ninja martial arts. You must be very 
tired, right?
— Indeed! So, are you going to teach me how to fight? He asked.
— No, I am not!
— I crossed all the way for nothing! I am an idiot. I’m leaving … He said very sadly.
— Wait kid! The old man said.
— Wh .., what??? Ninjin answered.
— Have you crossed all this way to learn how to fight like a NINJA?
— YES, I HAVE!!!
— Now, I think I can teach you!
— Really????
— Yeap!]
— YEAHHHHHHHHHHH!!! Ninjin was very thrilled.

Calebe Marim Gois

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5B03
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A importância de brincar na escola

A criança tem que brincar, se machucar e se sujar, e o melhor lugar para isso é a escola. 
Conhecer pessoas, brincar com elas e se divertir. Criança é alegria e não bichinho de 
estimação, a imaginação vai além da realidade, criar brincadeiras, casinha, pega-pega, 
esconde-esconde, corrida e muito mais.
As crianças têm futuro, elas podem ser grandes médicos, bombeiros, policiais, 
empresários. Não devemos só estudar e ficar trancados em uma sala. Devemos ter 
amigos e inimigos, descobrir um talento, cantar, desenhar e dançar.
Ter alguém para brincar, ir ao ar livre, vento no rosto, vitamina D, energia, devemos ter 
contato com a natureza, descansar a mente e o corpo, brincar até cansar. Brincar na 
escola é importante e também um dever.

Carolina Petri Fischer

Colégio Positivo - Joinville | 4B01
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Brincando na escola

Eu adoro brincar na escola, eu adoro brincar com meus amigos.
Eu gosto de brincar de pega-pega, pula-corda, esconde-esconde e polícia e ladrão.
Eu também gosto de ir no parquinho, no escorrega e correr no gramadão.
A importância de brincar é fazer novos amigos, conviver com as pessoas e praticar 
exercícios.
Os amigos são muito importantes para brincar no parquinho da escola.
Eu adoro conversar com meus amigos sobre essas brincadeiras: pega-pega, polícia e 
ladrão e mamãe e filhinha.

Carolina Zibell

Colégio Positivo - Joinville | 4B02
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My Favourite Hobby

I like playing the piano because the piano is a very fun hobby. It attracted me because of 
the sound, the songs are good and I got my first keyboard when I was four or five years old,
and a piano, last Christmas.
And now, I have online piano classes and I play it frequently.

Charles Soares Neto

Colégio Positivo - Joinville | 4B02
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A different world!

Why is this world so difficult? Why can’t we share a good world? I really don’t know. But 
here I am writing about a different world, a good world , made by different people, but 
good people.
In our world there are white people and black people, light white people and light black 
people … and others. This fact is not a problem! It is the diversity.
There are also different cultures, like Japanese culture, Chinese culture, Portuguese 
culture and others. And this is diversity too.
We must respect others to be respected, so we can have a better world! We can be a 
better world!

Clara Garschagen  Licha

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5B03
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O que passou, passou e o que vier pode vir

No dia 25 de fevereiro de 2007 nasceu Ana, uma menina feliz, doce, meiga e muito querida.
Quanto mais ela crescia, mais fazia amigos e se divertia. Tornou-se uma menina humilde 
e encantadora.
Um dia sua mãe teve uma doença terrível: câncer. Logo sua mãe faleceu!
Ana, ao saber da notícia, ficou arrasada! Seu pai conheceu outra mulher, mas ela não 
gostava de Ana e a menina sofria com essa situação. Quando seu pai saía para trabalhar, 
ela batia em Ana e mandava ela fazer serviços de casa, como lavar a louça e outras coisas
que ela não queria fazer. Quando seu pai chegava em casa a madrasta fingia que estava 
tudo bem e Ana não podia falar nada.
Desde a perda da sua mãe, Ana foi perdendo amigos, tornando-se uma menina chata e 
triste.
Um dia seu pai teve que viajar e a menina ficou com a madrasta. Quando sua madrasta 
ia dormir, Ana ia para seu quarto, lá chorava muito com saudade de sua mãe, desejando 
fortemente que seu pai voltasse logo.
Em 25 de fevereiro de 2016 Ana estava fazendo 9 anos. E ela passou seu aniversário 
com sua madrasta. A madrasta liberou ela de uma de suas tarefas diárias e deixou Ana 
escolher. Ana escolheu não lavar a louça. Mas a madrasta falou que no próximo dia Ana 
teria que fazer tudo sozinha, devido a folga que teve pelo seu aniversário.
A menina não achou justo, pois era seu aniversário e falou:
- Eu mereço um dia de folga, hoje é um dia especial, é o meu aniversário!
A madrasta respondeu:
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— Claro que não! Você já tem 9 anos, vai trabalhar e me deixe em paz!
Passou mais uns dias e seu pai voltou; Ana não aguentou e contou tudo para seu pai 
o que sua madrasta tinha feito. A menina falou que não aguentava mais o que estava 
acontecendo.
Seu pai falou que ia conversar com a madrasta, mas o que ninguém sabia é que a 
madrasta estava ouvindo tudo e ao ir para o quarto, teve um desmaio e seu pai a levou 
para o hospital.
Quando Ana soube da notícia falou em voz alta:
— Eu sei que ela me maltrata, mas eu a amo! Ela precisa sobreviver!
Ana foi visitar a madrasta e pediu para ela ser forte e sobreviver, disse então:
— Você me maltrata, mas eu te amo!
A madrasta respondeu:
— Ana, me desculpe! Eu te adoro e prometo que vou viver.
Como prometido ela resistiu e se recuperou.
Deste dia em diante as duas se entenderam, a madrasta não maltratou mais a Ana e 
viveram muito felizes.
Ana voltou a ser aquela menina legal e bacana.

Clara Mie Otuki

Colégio Positivo - Joinville | 4T01
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My Thanksgiving Day

One good day, I was with my friends and we went out to many places to have fun. We were 
very happy and when I went back to my house…My mom was so sad! Why? Because, our 
food was finished! I said, “Don’t cry Mom, I’m gonna save us!”.
I went to a lot of places to find a job and get some money to help my mom. And then, I 
found a job and I started to work on a farm. I got some money at the end of the day!
When I thought about coming home, my mom arrived and took me to our house.
Just as soon as she saw the money, she started to cry a lot and she was very emotional.
I was thinking, thinking a lot and I saw that we have to be thankful for everything that we 
have!
I learnt how to be thankful for my family, food and everything that I have!
Happy Thanksgiving Day!

Cindy Cristina Veiga Martins

Colégio Positivo - Joinville | 5B01
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Global warming

Global warming is caused by CO2 that is generated by factories,cars and cow fart. The 
carbon gas makes holes in the ozone layer when this hole gets bigger, the ultraviolet ray 
enters the earth and does not leave and heats up the world.
We need to reduce the quantity of CO2, so the future generations can see this beautiful 
earth full of vegetation, rivers and blue sky. Because, if we don‘t take care of the earth, it 
will not be the blue planet, it will be the grey one.
The lorax story tells about pollution, global warming and how humans destroy the 
environment. The lorax story has some characters like the once-ler who destroyed the 
local environment and the lorax, the guardian of the forest who speaks for the trees. The 
once-ler destroyed the environment: building factories, cutting trees and polluting the 
rivers.

Daniel Nakatani Iwamoto

Colégio Positivo - Júnior | 4B01
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Não sei

Não sei porque fiz um poema!
Mas enfim fiz este esquema.

Não sei porque fiz este tema.
Mas construí este sistema.

Não sei porque não coloquei outro tema.
Mas, assim, resolvi meu problema.

Davi Augusto Báu Pereira

Colégio Positivo – Santa Maria | 4M01
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Sempre é bom sonhar

Sonhar, quem não gosta de sonhar? Você pode sonhar com o que quiser. Um dia você 
pode ser um grande pirata ou até mesmo o maior super-herói de todos.
Você pode sonhar dormindo... e dormir em sua caminha não é a melhor coisa de todas? 
Mas, nem todos os sonhos são bons e os sonhos ruins são chamados de pesadelos. Nos 
pesadelos você pode ser perseguido por alguma coisa ou ter pesadelo que traz de volta 
o seu maior medo.
Mas tem outros sonhos que fazem a pessoa se tornar um sonhador, como por exemplo 
ser um astronauta, ter uma piscina ou até mesmo um videogame. Como é bom ser 
sonhador... um dia seu sonho vai se realizar.

Davi Miranda Gama Gomes da Silva

Colégio Positivo – Água Verde | 4T02
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Thanksgiving

Thanksgiving is a time
That you can be grateful and kind

If you haven’t been on any other day.

Diego Mori Azevedo

Colégio Positivo - Água Verde | 4B01
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Puppy Love

Once there was a puppy. It was very soft and fluffy, and there was also a cat that was mean 
and caught rats. The puppy wanted to be his friend but the cat did not, so the puppy said:
- My dear cat, love is like a dove and it can go up above, but it can go away so please cat, 
don’t be gloomy.
So they were friends forever.

The end.

Emilia Zhong Loureiro

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4B03
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Murilo no recreio

Logo no recreio, soltam a boiada
empurra-empurra e a porta

toda emperrada.

Todo mundo tropeçando.
Ralo meu joelho e caio no João

e ele solta uma palavra.

Até tentei pedir desculpa
mas ele não deu bola.
Foi correndo treinar

com o time da escola.

Enzo Luiz Hirata

Colégio Positivo – Santa Maria | 4T01
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A lenda do unicórnio

Vou contar uma história que ouvi algum tempo atrás. Ela é muito intrigante e curiosa. No 
começo, não acreditei, mas depois pensei melhor e achei que poderia ter um fundo de 
verdade!
A lenda do unicórnio é sobre um animal místico, lindo, de pelos brancos brilhantes e 
macios como algodão. Sua crina e seu rabo eram sedosos e tinham as cores do arco-íris. 
Era um animal mágico, mas que possuía segredos que ninguém poderia imaginar.
Em dias de sol e chuva, ou chuva e sol, ele fazia surgir um lindo arco-íris de cores 
reluzentes. Depois de criar o arco-íris, o unicórnio ficava à espreita de pessoas que 
estavam distraídas, principalmente aquelas que ficavam vidradas em seus celulares, se 
esquecendo de tudo que estava à sua volta. O mítico animal aparecia, impressionando 
quem o via, e sem perceber, a vítima nem imaginava o que poderia acontecer.
Para conseguir capturar as pessoas, o unicórnio soltava um aroma de perfume muito 
cheiroso com glitter, mas que tinha o poder de adormecer. Nesse momento, ele levava as 
pessoas para uma torre que ficava no final do arco-íris, escondido entre as nuvens. Nessa 
torre, o unicórnio fazia com que as pessoas trabalhassem recortando nuvens.
É por isso que quando olhamos para o céu, podemos ver vários formatos diferentes nas 
nuvens, como animais, flores, objetos e muito mais o que nós pudermos imaginar.

Fabiana Scheifer

Colégio Positivo - Master | 5B02
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Bob, the banana

Hello, my name is Bob the Banana, and if you hadn’t noticed, I am a banana. I live on the 
planet Banana in the city of Bobland, BSA (Banana States of America). I am also very rich. I 
live on a private island where I have everything I want, like games, cars, everything, except 
one thing: a friend. In all my 16 years of life, I have never had a friend. And it’s all because 
of my dad. He got his money by making toilet machines, which gives me nicknames like 
“toilet boy”, “poop boy”, “poop machine”, and that is just the teachers. And I don’t look too 
good so that doesn’t help either. But one day, I was looking at my locker, and I don’t know 
how, but it sucked me in!
After I was sucked in, I was taken into a whole different planet which was called Earth. I 
was very tiny, I couldn’t talk and I didn’t have arms. But I could see and run. It looked like 
I was in the middle of the road, and I knew it because there was a sign saying “the road is 
here” so it wasn’t really that hard. While I was reading it, a car went right beside me and 
almost killed me. But instead, it blew me into a High School!
After I got inside, I looked for the locker 909 which spelled “bob” upside down. After I 
found it, I saw that it was unlocked, so when I opened it, it sucked me back. I thought “I 
should make a book about this”, so I made this book. While I was making this book, I made 
some friends and lived happily ever after. I don’t know why I ended my story this way even 
though it’s kind of wacky.

Felipe Barcelos Tavares Costa

Positivo International School | 5I02
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The Haunted Mansion

Sophia was a normal girl and she lived in Texas. She studied in a public school. Right next 
to her school there was a haunted mansion. Sophia and her friends were very curious 
about the mansion and wanted to know what it was like on the inside.
One day, they entered the haunted mansion. They entered the living room and they heard 
a sound that came from the basement. They went to the basement and they saw a figure. 
Sophia was so scared! Right after seeing the figure, they heard a sound coming from the 
living room. They went there and saw a ghost. They left the mansion and called a ghost 
hunter. So then, the problem was solved.

The end.

Felipe Castro Spolaore

Passo Certo – Growing | 5M01
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Jack is 29 years old and is an astronaut. Jack works at Nasa. Then one day, Nasa called 
him with a mission. Jack went to Nasa and got inside the space rocket. He got ready and 
was sent to Mars.
The trip lasted for a few days. When he got there, he saw an alien spaceship. His mission 
was to defeat them. There were five aliens, but he defeated them anyway.
Jack entered the alien’s ship and found a diamond from their world. After that, he came 
back to earth. The gave the diamond to the scientists. He loved the experience

 Felipe Martins Serra

Passo Certo - Growing | 4T02
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A menina que viajou no tempo

Era uma vez uma criança chamada Ana, ela era fascinada por filmes e livros de viagem no 
tempo. Ela sempre quis ver os temíveis dinossauros e também ver o mundo daqui a cem anos.
Ana estava no porão da casa de seu avô João, estava vasculhando todas aquelas coisas 
em caixas, até que encontrou uma calculadora; na hora estranhou, pois pelo que seu avô 
lhe disse aquilo era do seu tataravô, e calculadoras não existiam, mas foi ver como era e 
apertou o botão de ligar.
O porão ao lado de Ana parece que sumiu, estava tudo roxo, Ana estava caindo! Até que 
ela apareceu em um lugar, parecia um deserto, via pessoas caminhando, ela viu uma 
pirâmide, lembrou da professora dizendo que existiam três dessas, então estava antes 
da segunda ser construída, estava perto de 4200 antes de Cristo! Ela estava achando 
o máximo, até que tentou conversar com uma pessoa e ela não escutou, encostou na 
pessoa, mas ela nem se moveu, assim, Ana teve uma conclusão: se ela voltasse no tempo, 
não poderia interagir com o mundo.
O mundo voltou a ficar roxo; quando apareceu, estava em um mar, congelando de frio, 
torcendo para alguém notá-la. Viu um iceberg e um navio; ao ver isso, passou o frio e 
sabia que era o Titanic, e via tudo acontecer. Tentou gravar um vídeo, mas não deu.
O escuro voltou, ela imaginou os dinossauros, mas apareceu no porão. Não ficou triste, 
mas realmente queria ver os dinos. Seu avô apareceu e Ana perguntou o que era aquilo. Ele 
disse que era uma calculadora normal, mas ela sabia que seu avô já havia viajado no tempo.

Felipe Kenji Takata

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4M02
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A princesa Stella 

Era uma vez, uma princesa chamada Stella. Ela era muito sorridente, bonita, cuidadosa e 
amigável! Ela gostava muito de fazer o bem, principalmente aos familiares e amigos. Sua 
mãe, a rainha Aurora e seu pai, o rei Junior, eram os reis da Legendary Land.
Apesar de conhecer muitas pessoas, ela só poderia ter amizade com as pessoas que 
fossem próximas da família real. Os pais eram muito preocupados já que ela era a futura 
sucessora da família! Duda, Alice, Barbara e Vitória eram meninas muito inteligentes e 
as suas melhores amigas, as únicas que tinham permissão para adentrar os portões do 
palácio para brincar com a princesa. 
Um dia, Stella e suas amigas tiveram a ideia de procurar as terras além do reino, aquelas 
encantadas dos filmes. Conseguiram fugir dos guardas e escapar pelo portão de trás do 
palácio. Depois de caminharem muito e passarem por uma enorme floresta, encontraram 
animais exóticos que nunca tinham visto no reino. Por fim, chegaram a um local muito 
lindo, igual aos dos contos, com fadas, borboletas brilhantes e animais falantes. Stella e 
suas amigas ficaram encantadas. 
Ao retornar ao palácio, Stella relatou o que aconteceu aos seus pais. Eles ficaram muito 
bravos com ela por ter saído do reino sem permissão. Ainda assim, decidiram conhecer 
o tal lugar. Eles também ficaram muito encantados e acabaram por decidir viver lá para 
sempre.

Fernanda Cardoso De Almeida

Positivo International School | 5I03
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 A crise

Fernanda Moura Leite

Colégio Positivo – Santa Maria | 5T01

O planeta está em crise
Crise entre países.
A crise se chama pandemia.

Na paz e na ciência
vacinas estão sendo testadas.

Crianças afastadas
nas escolas com máscaras.
Nas máscaras, sorrisos escondidos
afastados dos amigos.

Sem perceber, a pandemia se espalha.
Temos que lutar e sempre se prevenir
para conseguir, derrotar a bola verde.

A felicidade tem que dominar
sempre sonhando, tentamos ganhar.

Um dia, conseguiremos dominar
para pandemia se afastar
Sem sair estamos aqui sozinhos.
Mas juntos no coração
Vamos guardando nossa emoção.
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O suspense do castelo

Era uma vez, um menino que era um detetive. Ele passou por um castelo muito velho 
e decidiu investigar o lugar. Quando ele entrou, estava muito escuro. O menino, que se 
chamava Felipe, teve a impressão de que um objeto havia se movido sozinho, ouviu um 
barulho e sumiu, ninguém sabe como.
Uma semana depois, um amigo de Felipe e um grupo de pessoas, que também eram 
detetives, foram até o castelo mal-assombrado para ver o que tinha acontecido com o 
menino. Quando lá entraram, viram uma bruxa má. Eles usaram todas as suas forças para 
derrotá-la, mas, no final, a bruxa sombria os transformou em seus ajudantes. 
No dia seguinte, chegaram magos que lançavam fogo, água, gelo e raios para derrotá-
-la. Primeiro, eles tinham que derrotar os ajudantes da bruxa. Então, um mago lançou 
seu poder para congelá-los e, depois, transformou-os em pessoas normais. Agora, 
precisavam derrotar a bruxa má: o Mago-elétrico a paralisou e os outros lançaram seus 
poderes e conseguiram derrotá-la.
Depois desse suspense, destruíram o castelo mal-assombrado e todos os monstros que 
existiam nele. Felipe ficou bem e depois de isso acontecer, ele seguiu sua carreira como 
detetive.

FIM

Gabriel Agras

Positivo International School | 4I01
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In a snowy day
We need two gloves and jackets

Children are playing

Gabriel Faria Tiengo

Colégio Positivo - Júnior | 4B03
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There was this really pretty girl named Lily, she and her best friends Natasha were having lunch 
when their boyfriends, Mike (Lily’s boyfriend) and Lucas (Nat’s boyfriend), came up with the 
idea of going to an island for the weekend, they just didn’t know what was about to happen…
They got there by boat on Friday at six o’clock. They were about to get in their rooms when 
they heard a lightening, they closed all windows and waited for the storm to end. When it 
ended, they went outside and the boat was gone. They searched for hours but it wasn’t 
there. What about now? What are we going to do?
They tried to call somebody but there was no signal, they screamed and screamed but no 
one heard. Lily went to her room and didn’t get out until dinner; she was really worried. They 
were having dinner, all hopeless, they were lucky they took food. When Nat had an idea:
- Why don’t we build our boat, I mean, there is a lot of wood outside and we can get liana 
vines from the trees to tie it all.
- That’s a brilliant idea! Said Mike.
- Yes, it is! Said Lily.
- Yes, yes, yes! So, can we start tomorrow? Said Lucas.
- Aham! Said them all.
They woke up at eight thirty and started building the boat, when they finished, it was 
almost five o’clock. They got home safe and realived.

The End.

 Gabriela Matias Forli

Colégio Positivo - Júnior | 5B03
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After reading the book If I Were In Charge, we decided to write poems about us being in 
charge for one day. This is what I came up with:

Gabriela Tebet da Rocha Leal

Positivo International School | 4I02

If I were in charge... 
I would put lower prices for gasoline 
I would make an animal shelter 
for abandoned animals on the streets 

If I were in charge… 
I would give money for poor people 
I would distribute vaccine for COVID-19
to all Brazil 

A leader thinks about everyone...
That’s why I would build more schools
That’s why I would create a private water system 

That’s why I would create more job 
opportunities
for everybody

A leader thinks about everyone…
With these ideas,
Brazil could be better.
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Um conto de Halloween

Um belo dia, um homem foi andar em uma floresta. Ele andou 3 km. O nome dele era 
Pedro. Ele estava com seu cão, Totó. Pedro e Totó levaram bastante coisa, por exemplo: 
saco de dormir, água, comida, fósforo etc. 
Na caminhada, eles encontraram fungos, cogumelos, plantas, insetos, animais, frutos, 
lindos lagos e uma casa mal-assombrada. Os dois ficaram com medo de entrar e Totó, ao 
sentir o cheiro de ossos, saiu correndo. Pedro seguiu Totó. O cão achou vários esqueletos 
vivos, segurando arcos e flechas. 
Pedro achou um escudo e uma espada, começou a lutar enquanto Totó mordia os 
esqueletos. Depois de nocautear os esqueletos, eles foram para um quarto e se deitaram 
para descansar. Mas, de repente, um fantasma apareceu. Totó e Pedro começaram a 
correr e saíram da mansão. 
O fantasma não podia sair da mansão, mas se esqueceu de que se pegasse sol, viraria pó. 
E, ao sair, virou pó. Pedro e Totó começaram a gargalhar muito e voltaram para a mansão. 
Eles foram até o segundo andar e acharam uma biblioteca. Pedro puxou vários livros, de 
culinária, de construção, de crianças etc. Ao pegar o último livro, ele achou uma passagem 
secreta. Eles entraram, havia vários morcegos e lá estava uma bruxa. Totó mordeu a bruxa 
e ela jogou uma poção venenosa nele. Pedro amarrou a bruxa e Totó ficou bem. 
Depois, eles vasculharam a mansão e acharam vários artefatos e pedras preciosas, 
tais como diamante, ouro, esmeralda, ferro, lápis-lazúli, jade, cobre etc. Ficaram ricos, 
voltaram para casa e tiveram uma ótima vida!

Guilherme Garcia Borges

Positivo International School | 4I02
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Futuro marinho

Muitos imaginam o futuro com carros voadores etc. Na verdade, o meu futuro é bem 
diferente.
Devido aos inúmeros acontecimentos, a Lua se aproximou da Terra e as águas oceânicas 
subiram; muitas pessoas morreram sem ar debaixo da água. Os sobreviventes ficaram 
em ilhas ou barcos, mas um marinheiro chamado Antônio e seus amigos chamaram a 
atenção pela bondade do grupo, eles resgataram animais e pessoas do mar.
Um dia, eles viram algo inédito: era uma grande fila de lixo no meio do mar. Vendo isso, 
criaram um projeto que recebeu o nome de “Lixo na lixeira”. Três dias depois, eles já 
estavam preparados para recolher todo o lixo que acharam, (garrafas PET, latinhas e 
outros).
No primeiro dia, eles tiveram sucesso!
Continuaram a ação nos dias seguintes e passaram em várias ilhas com seus barcos para 
recolherem o lixo.
Um amigo de Antônio, que também possuía um barco, quis participar do projeto e assim 
conseguiram recolher muito mais lixo.
Devido a essa ação coletiva, as águas começaram a baixar.

Guilherme Tonon Miguel Neves Leite

Colégio Positivo - Júnior | 4M02
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A different world

Butterfly, Butterfly,
Butterflies cannot fly.
The sun and the moon
Have different rules.

The Beauty and the Beast,
I’m sad because this fairy tale didn’t exist.

Guillermina Ordonez de Moraes

Positivo International School | 5I03
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Ultra Forx - O herói desconhecido 

Em um mundo de heróis e vilões, onde cinquenta por cento da população eram heróis 
com peculiaridades ou superpoderes, surge o Gustavo, personagem da nossa história 
que ainda não tinha poderes, mas que tinha sua vida prestes a mudar. Um dia, voltando 
para casa, ouviu-se um grande estrondo! Buumm!!!! 
Um monstro verde, gosmento e muito grande saiu do chão e o atacou. Gustavo ficou 
assustado e quando tudo parecia perdido, um super-herói surgiu para ajudá-lo. Mas 
não era qualquer super-herói, era o Homem-Lava, seu herói favorito. Gustavo admirava 
demais esse herói, que tinha como superpoderes lançar lava. Para a surpresa do menino, 
o Homem-Lava procurava uma pessoa para ser seu sucessor.
Como o Homem-Lava gostou de Gustavo, decidiu treiná-lo por um ano para que fosse 
seu substituto. Após esse período, o menino ficou pronto. Porém, havia um pequeno 
problema, ele ainda não tinha superpoderes. Foi aí que o Homem-Lava decidiu tirar um 
pouco do seu sangue e com ele criar uma fórmula para que Gustavo tivesse superpoderes. 
Com isso, a combinação da fórmula com o DNA do menino fez com que ele tivesse o poder 
de supergelo.
O novo super-herói foi batizado de Ultra Forx e acabou salvando seu planeta de vários 
desastres apenas usando seu poder de congelar as coisas… Não demorou muito para 
que se transformasse no melhor herói de todos!

Gustavo Gislon Moreira

Positivo International School | 5I03
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Eu trabalho duro! 

Desde pequena gosto de cantar. No começo, minha voz era desafinada.
Minha avó dizia: “Para chegar onde quer, precisa insistir e tudo requer trabalho e 
esperança.”
Todo dia depois da escola, se eu tiver um tempo livre, eu canto para treinar e me divertir.
Tudo começou em 2008, quando vi uma propaganda de uma nova cantora. Isso foi dia 09 
de setembro, quando eu tinha um ano. Eu não sabia cantar, então falava algumas coisas 
erradas.
Eu fiquei triste quando minha avó morreu. Ela era muito alegre e sempre fazia bolo de 
cenoura no meu aniversário.
Se passaram 10 anos. Eu continuo tentando, até conseguir. Eu decidi criar um canal no 
YouTube para mostrar meu talento. Meus pais ficaram orgulhosos pelo meu trabalho, e 
então, compraram um microfone para eu cantar, quando eu tiver mais habilidade.
Depois de um ano gravando vídeos, consegui atingir 2 mil inscritos!
Eu comecei a cantar no microfone e pessoas famosas viram meu talento!
Eu fui chamada para cantar em um show de talentos!
Depois de vinte dias, saiu o resultado e eu ganhei!
Por isso, hoje, cheguei até aqui!

Helena Franco Beserra

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4T01
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Infância colorida

Eu, dos meus 4 aos 7 anos, sempre amei a vinda e a volta da escola; isso até hoje, mas eu 
sempre me questionei: como seria a escola se não tivesse intervalo? Achei a resposta, ou 
melhor, a importância disso.
A importância de brincar na escola sempre foi e sempre será o treino da imaginação, a 
empatia de nos levar ao futuro e voltar, o início de novas amizades e conquistas, sem 
abandonar os estudos, é claro. Nós precisamos de educação e brincadeiras, equilibrar 
isso como uma balança.
Nos momentos de brincadeiras e intervalos sempre surgem conflitos onde às vezes você 
quer desistir, mas ousamos errar mais do que acertar nessa vida, afinal pensamos e 
somos diferentes. Sempre disseram que a escola é um treino para a vida e o lazer é uma 
prova disso.
Fico imaginando como seria a vida sem os intervalos, os amigos que conheci, as coisas 
que aprendi. Então, aproveite sua infância e nunca desista do que você quer.

Helena Hoepfner Rinaldi

Colégio Positivo - Joinville | 4B01
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Natúpis

Em um deserto muito distante, chamado Poluidá, existia um oásis com águas limpas, 
vegetação verde e viva, animais e uma pedra chamada Natúpis, que era a fonte de vida 
e natureza desse lugar. As pessoas que lá moravam eram arrogantes e malvadas, elas 
queriam muito ter Natúpis, pois ela dava poder absoluto a quem a pegasse. 
O deserto era governado por um imperador tirano que dizia que pegaria a pedra para 
compartilhar seu poder com o povo. A única coisa que sabiam sobre o imperador era que 
ele era jovem e que tinha um broche com um diamante negro.
Mas, esta é a história de Florzinha, uma menina que nasceu de uma roseira no oásis. 
Natúpis criou Florzinha porque sabia que coisas ruins estavam para acontecer. Enquanto 
Florzinha crescia feliz, o imperador bolava um plano maléfico.
Em um lindo dia de sol, Florzinha se banhava no lago quando ouviu um som límpido de 
sinos. Ela viu, então, uma caravana se aproximar e era de lá que o som vinha.
De dentro da caravana, saiu um menino com um turbante marrom, roupas negras e 
esfarrapadas e em sua camisa tinha um broche com um diamante negro.
Ele se apresentou à Florzinha dizendo se chamar Lixon e, depois de um bom tempo de 
conversa, tornaram-se amigos.
Escureceu, o céu se encheu de estrelas. Florzinha adormeceu e ao amanhecer, deu um 
pulo ao acordar. Tinha algo errado, onde estava Lixon?
Florzinha saiu em disparada pelo deserto, passou por cactos, dunas e camelos até chegar 
ao palácio e entrar na sala do trono. Levou um susto, ao ver Lixon absorvendo o poder da 
pedra para si.
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Helena Kosluk Sanzovo

Positivo International School | 5I04

Florzinha ficou fraca e, em um sussurro, perguntou se ele era o imperador tirano. Lixon 
confirmou dizendo que, em breve, seria a pessoa mais poderosa do mundo.
Florzinha contra-atacou recitando um feitiço e a pedra explodiu, levando Lixon à morte 
e o deserto a virar uma floresta com seres bondosos. Florzinha recuperou suas forças, 
fazendo do mundo um lugar melhor para se viver!
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A importância do brincar na escola

Brincar é importante, pois nos exercitamos, conseguimos fazer novos amigos, aprendendo 
várias coisas com eles e eles conosco. Temos que aproveitar nossa infância ao máximo.
A minha brincadeira favorita é pega-pega, porém tem muitas outras brincadeiras que 
amo, como “mamãe e filhinha”.
Eu amo brincar de pega-pega, é uma brincadeira super divertida. Você pega uma pessoa, 
então ela se torna o pegador e você corre bastante.
Eu também adoro “polícia e ladrão”. É uma brincadeira onde tem no máximo dois policiais 
e eles têm que prender os ladrões, estes vão para a cadeia, onde ficam até outro ladrão 
salvar.
Brincar de “polícia e ladrão” é muito legal, nos divertimos muito, é uma ótima brincadeira 
para quem quer se divertir com seus amigos.
É importante ter amigos para você não se sentir sozinho(a), ou seja, para gastar energia 
com quem você gosta.

Helena Schreiner Terra de Oliveira

Colégio Positivo - Joinville | 4B02
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The old tiger and the clever deer

A very old tiger could not hunt anymore because he was very old. So he had an idea: he 
pretended to be sick so all the animals would come to his cave to check on him.
Some days passed… And when some animals entered the tiger’s cave - to check on him - 
the tiger ate them.
One day, the deer decided to visit the tiger. But the deer was very clever and she 
discovered that the animals which entered the cave didn’t get out of it because there 
were no footprints getting out of the cave.
When the deer entered the tiger’s cave she was afraid but careful with the tiger. When the 
tiger tried to eat the deer she ran away from the cave and told the other animals that the 
tiger was not sick. He was only pretending to ambush the other animals.

Helena Spack Mika Coelho

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5B03
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An older friend

One day I was walking next to my new home, because I had just moved to Paris before 
I was in Lion, and than I saw an old house in the neighborhood, so I decided to present 
myself. When I rang the bell, an old lady opened the door, her mame was Emelly.
Emelly was a very kind person, she let me enter and was always offering biscuits, tea, 
some juice and water, than we started a nice conversation. I told her my name, my age 
and some things about my boring life. I found out she was eighty nine years old, than she 
started talking about her life’s dream.
When she started, I was really impressed. Her dream was to see her daugther again, 
because she died in a car accident. She was very sad and lonely, so I decided to comfort 
her.
Unfortunatelly, I went home but in the next day I visited her house again. When I rang the 
bell, no one opened, so I waited for some hours and nothing. Then I decided to call the 
police. When they got there and opened the door she was dead, the lady had killed herself 
with a rope.

Helena Yun Chiu Braga

Colégio Positivo - Júnior | 5B01



7171

Uma ida ao safári

Há alguns meses, concluímos nossa primeira viagem ao Safári Tropical na África do Sul! 
Eu fui com meus melhores amigos e meu cachorrinho. Nós conseguimos passagens com 
80% de desconto! E foi assim que começamos a viagem.
Em nossas malas, tinha de tudo! Roupas, coisas de higiene, sacos de dormir, protetor 
solar e o guia de viagens para a África.
Moramos em Nova Iorque, então alugamos um trailer para acampar, que já estava no 
aeroporto da África do Sul.
No avião, pedimos a primeira classe e foi muito relaxante. Vimos um documentário 
sobre elefantes e jogamos na TV do avião. Quando chegamos, nosso trailer já estava nos 
esperando! Ele tinha beliche, TV HD, cozinha de luxo, uma Alexa e 2 camas de casal! Eu 
me senti como uma dama.
Saímos para um tour com um Jeep pelo safári! Foi muito incrível, vimos girafas, leões, 
elefantes e zebras. Eram muito fofos.
Eu desci do carro e fui fazer carinho em um elefantinho bebê, ele me espirrou água com 
a tromba! Fiquei toda encharcada! Mas eu não liguei, eu precisava de água porque estava 
muito quente.
À noite, quando todos estavam dormindo, meu cachorro começou a latir. Todos foram 
ver o que estava acontecendo, nós acendemos a luz e tinha uma cobra no sofá!!! Com 
cuidado, abrimos a janela e a cobra saiu do trailer. Quase que eu tive um infarto! 
Quando voltamos para Nova Iorque, comprei uma cobra de brinquedo para assustar meu 
amigo e ele correu como um louco!

Heloisa Messias Sanzovo

Positivo International School | 5I01
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A New Planet Discovered

The poeple of NASA are investigating a galaxy called TC9-B and a worker found a planet 
with life sygns. The NASA people constructed a spaceship to go to this planet, this ship 
go 72531986 M/h. So, it is very fast, in 45 minutes the people are there. Ans, as expected 
NASA people found aliens in that planet.
An alien called Adrian wanted the Nasa people to follow him to their house.
Their houses are INSANE! It’s a flying house, has commands and much more.
Also, the aliens eat jellyfish and coal.
Nasa people like this planet so much but was time to go back to Earth.
When NASA peoplewere leaving to go back to Earth, they are applauded a lot. They 
thought the aliens were very friendly and warm.

Henrique Dias Batista

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5B01
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O bebê

A canção de ninar
Faz o bebê dormir

Mas se a mamãe chorar
Ele começará a rir.

Quando o bebê rir
Ele também quer dormir

Mas quando o papai chegar
Ele vai acordar

Quando a mamãe for trabalhar
A babá vai chegar

O bebê a chorar
Mas a babá vem pra ajudar.

Inácio Pelegrino Pestana

Colégio Positivo - Joinville | 5B01
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A procura com borboleta

Era uma vez duas elfas chamadas Moli e Canal. Elas eram muito curiosas sobre o mundo 
humano, mas seus pais não as deixavam conhecê-lo, falavam sobre os perigos da vida 
humana. Por conta disso, elas nunca foram a esse mundo, elas eram pessoas doces.
Certo dia estavam colhendo frutinhas na floresta até que um caçador de elfas humano 
apareceu, Moli e sua irmã Canal correram o máximo possível, mas o caçador era muito 
rápido e sequestrou Canal.
Moli voltou correndo para casa e lembrou que seus pais tinham saído para comprar flores, 
ela não sabia fazer magia e sua única opção era ir pedir ajuda de seus pais, mas eles tinham 
confiado em Moli para cuidar da sua irmã. Ela lembrou que sua avó era curandeira da vila 
e foi pedir ajuda a ela. Chegando lá, sua avó a recebeu com um abraço e então Moli contou 
a situação; como elas eram da família elfa borboletas sua avó enviou uma borboleta para 
procurar Canal. Quando a borboleta voltou para avisar onde estava Canal, já era tarde da 
noite, e Moli já estava dormindo, sua avó ainda acordada conseguiu receber a borboleta.
No dia seguinte, Moli seguiu a borboleta até que chegaram em uma fortaleza, e ela 
conseguiu se infiltrar como guarda, encontrou uma sala e lá estava Canal. Moli e Canal 
estavam fugindo e então o caçador apareceu, e feriu sua irmã Moli; ela, com muita raiva, 
despertou uma magia e derrotou o caçador. Moli levou sua irmã para a casa de sua avó 
e chegando lá, encontrou seus pais que estavam bem preocupados. Sua avó curou 
rapidamente Canal e Moli, e elas foram aprendendo magia com a avó.

Isabela Duarte da Silva Lançoni

Colégio Positivo - Júnior | 4M02
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A guerra das criaturas

Há muito tempo havia criaturas e seres que ninguém poderia imaginar.
Um dia, Zeus, o deus dos deuses, decidiu ir até as montanhas dos vapores, acompanhado 
por Ártemis, a deusa da caça.
Quando eles chegaram, encontraram o deus das histórias, Sincas, que era muito perigoso. 
Isso porque o que ele escrevia tornava-se realidade.
Ártemis não tinha medo de Sincas. Ninguém sabia que ele era o dono das montanhas. Por 
isso, possuía essas criaturas misteriosas. Ártemis atacou Sincas mas ele nem sequer se 
mexeu. Mandou as criaturas atacarem ela.
Zeus chamou todos os deuses para atacar. Todos ficaram confrontando as criaturas. Mas 
Ártemis e Zeus atacaram Sincas. A deusa avançou mas não derrotou o deus das histórias. 
Zeus também atacou mas falhou.
De repente apareceu uma criatura que Sincas nunca tinha visto: era uma mistura de 
peixe e gato. Essa criatura o derrubou do penhasco. Os restos viraram vários filhotes de 
criaturas que faziam o bem.
As criaturas viraram parte do reino. Todos que viviam lá tinham uma.

Isabela Haide Pacheco

Colégio Vila Olímpia | 4T01
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The War Creatures

A long time ago, there were some creatures that no one could imagine their existence.
One day, Zeus, the King of the Gods, decided to go to Mountain Vapor, accompanied by 
Artemis, the Goddess of the hunt.
When they got there, they found the God of History, Sincas. This God was very dangerous 
and everything he said became real, but Artemis was not afraid of Sincas and no one knew 
he ruled Mountain Vapor.
Because of this, those creatures lived there freely.
Artemis attacked Sincas, but Sincas did not even move and told the creatures to attack 
her instead.
Zeus called all the Gods to join the fight and everybody kept staring at the creatures.
Artemis and Zeus attacked Sincas. Artemis started the fight, but she could not defeat 
him. Zeus also attacked him, but failed.
All of a sudden, a creature never seen before by Sincas, a mix of fish and cat, made him 
fall from a cliff, making Sincas’ parts multiply into baby creatures that were good, not evil.
Those creatures became part of the Kingdom and everybody who lived there had one.

Isabela Haide Pacheco

Colégio Vila Olímpia | 4T01
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Looking for a friend

A girl was walking, she had no friends because she was black. One day a girl passed by 
her, her name was Alice and she loved the color black and Luiza was black, so she loved it! 
They went to the movies, to the store and to school, and then they became best friends.

Isabella dos Reis Russo

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4B01
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A girafa que não tinha pintinhas

Era uma vez uma girafa chamada Lalá. Ela não tinha pintinhas, todos riam e zombavam 
dela. Ela todo dia chorava, ela era muito triste. Ela chorava de manhã, à tarde e à  noite.
Um dia ela cansou de tanto chorar, ela estava lá no quarto dela, na janela. A mãe de Lalá 
disse para o pai dela que não sabia mais o que fazer com ela.
Lalá estava na janela, até que ouviu um zumbido. Ela disse: 
— De onde que está vindo este barulho?
Este barulho era da abelha pintora, famosa na redondeza. Lalá ficou muito feliz em ver a 
abelha, se encheu de coragem e perguntou:
— Senhora abelha, será que você pode pintar pintinhas em mim? — quando terminou de 
falar sentiu medo.
A abelha pintora respondeu:
— Claro, minha querida, por que você não me chamou antes? Vamos começar já?
A girafa Lalá, avisou seus pais, que concordaram.
A abelha pintora pegou suas tintas, e começou a pintar, uma pintinha aqui, outra pintinha 
ali, e pronto, agora ficou pronto!
Ela pulou, dançou e cantou, ficou muito feliz! Ela agradeceu muito e ficou muito feliz para 
sempre!

Isabella Schineider

Colégio Positivo - Júnior | 4T04
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Como fazer amigos

1º Seja você mesmo, todos vão gostar do seu jeitinho único de ser.
2º Seja legal, divertido e engraçado, porque todos gostam de dar uma boa gargalhada.
3º Cada um tem sua personalidade, aceite as pessoas como elas são: não se importe com 
a raça, cor ou de onde elas vêm.
4º Não faça bullying, isso só te deixará com menos amigos. Ninguém gosta de ser 
desprezado, maltratado ou humilhado.
5º Converse sobre assuntos que vocês gostam, isso fortalecerá a amizade.
6º Façam atividades juntos, deveres da escola, jogos on-line… isso ajuda na parceria e na 
amizade.
7º Não seja egoísta e empreste suas coisas, assim, se você precisar, ele também vai te 
emprestar.
8º Tirem fotos juntos para guardar de lembrança.

Atenção! Amizades precisam nos fazer bem e não nos trazer sofrimento. Cuidado com 
as amizades tóxicas!

Isabella Tamanini Castellano

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5T01
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Christmas

Christmas is the celebration of the day that Jesus was born. On this day you get a lot of 
gifts such as: chocolate, toys, clothes and cellphones.
Usually Christmas happens on December 25, but some families have a dinner on 24 
December. In Christmas celebration the decoration is composed of: trees, decorative 
balls, gifts, stars and reindeers.
The comemorative date is a holiday around the world and takes place on vacation in Brazil.
Christmas brings a lot of feelings for people, like the end and beginning of cycles.
The most important thing about Christmas is not the gifts or the luxury parties but to 
remember the birth of Jesus Christ.

Isadora Baggio de Bruns Marques

Colégio Positivo - Júnior | 5B01
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A vida de um menino solitário

Em um lugar muito distante da metrópole, existia uma vila que estava começando 
a crescer. Ela era florida e tinha um mercado pequeno, mas com todos os produtos 
necessários. Tinha também uma igreja no centro e um lindo parque. Ao redor da cidade, 
havia um rio que abastecia o lugar de água e peixe.
Nessa cidade morava a família de Bruno, um menino de olhos e cabelos castanhos e pele 
clara.
Na escola, ele tinha apenas um amigo e sofria bullying por ser cadeirante. Um dia, Bruno 
precisou se mudar para a França, pois seus pais haviam morrido e agora ele viveria com 
sua avó. Tudo ficaria diferente na sua vida, mudaria de casa e de escola.
Um tempo depois, um garoto chamado Leandro entrou na escola nova de Bruno e, quando 
o recreio começou, ele foi falar com o novato e contou tudo sobre a escola. Logo eles 
viraram amigos.
Dias depois, Bruno levou o amigo para apresentá-lo a sua avó, que ficou muito 
entusiasmada.
Leandro era gorducho, mas forte, e era rápido também. Seus cabelos eram escuros como 
a noite e era determinado; quando colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava.
No dia seguinte, Bruno é quem conheceria os pais de Leandro. Ele ficou nervoso, se 
perguntando se gostariam dele.
Quando chegou na casa do amigo ficou emocionado, pois foram os primeiros parentes de 
um amigo que não o julgaram pelas suas pernas. Eles adoraram o Bruno e o elogiaram por 
lidar tão bem com as dificuldades que enfrentava.
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A partir daquele dia, os dois passavam a tarde juntos, assistindo vídeos de piadas no 
computador, jogando jogos de tabuleiro, fazendo as lições da escola... Eles se tornaram 
melhores amigos.
Quando Breno tinha mais ou menos 13 anos, um médico chegou na vila e quis conhecê-lo. 
Decidiu então colocar pernas robóticas no garoto, que depois de alguns meses começou 
a jogar bola e apostar corrida com seus amigos.
A partir daquela mudança em sua vida, Bruno decidiu que seria médico para ajudar as 
pessoas, assim como fizeram com ele.
Atualmente, sua antiga vila já é uma cidade e tem até uma faculdade, onde os dois, Bruno 
e Leandro, cursam medicina.

João Baraniuk Espirito Santo

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5M01
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O gato aventureiro

Leopoldo era um gato comum como qualquer outro, tirando o fato de que seu melhor 
amigo era um cachorro chamado Boris.
Léo era muito medroso, sempre via os aventureiros corajosos na TV e sonhava em ser 
igual a eles.
Um dia, teve uma ideia. Chamou seu amigo Boris para ajudá-lo:
— Boris, vamos até a montanha invisível? 
Boris pensou um pouco e respondeu:
— Montanha invisível? Mas como vamos achá-la se ela é invisível? 
Leopoldo explicou:
— Simples, ué! Quando batermos em uma parede invisível... hahaha! 
Boris pensou de novo e imaginou seu dono preocupado, sentindo sua falta:
— Mas, e o nosso dono? Ele vai surtar quando descobrir que sumimos! 
Leopoldo já tinha pensado nisso também:
— Isso é fácil! Vamos enquanto ele estiver no trabalho e voltamos antes dele voltar. Ele 
nem vai perceber.
Boris pensou um pouco e, olhando a animação de Leopoldo, concordou:
— Vamos para a aventura, então!
Super animados, Leopoldo e Boris saíram então, para sua primeira aventura.
Por primeiro, enfrentaram o grande deserto de Endor. Depois, os campos de batalha de 
Grayskull.
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Enfim, encontraram a montanha invisível e na entrada um scanner de pata.
Leopoldo tentou e conseguiu abrir a passagem secreta. Entraram em um grande salão 
de pedra. Ao centro, havia um pedestal e uma varinha mágica. Quando Leopoldo pegou a 
varinha, despertou o dragão que guardava o local.
Léo se encheu de coragem e usou a varinha mágica para lançar um feitiço no dragão, que 
encolheu.
Boris disse:
— Leopoldo!  Já  está  na  hora  do  nosso  dono  voltar  para  casa!  Vamos embora! Já 
chega de aventuras por hoje!
Leopoldo concordou e os dois voltaram para casa cansados, mas cheios de animação e 
coragem para a próxima aventura.

João Carlos Gonçalves

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4M01
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Hobbies

I like playing Fortnite because it is an action game and it is cool.
I recommend it because it simulates a war and you can build things and you can fight 
against animals and other players.
The I.O. guards are your enemies too. I.O. is an imagined order and you are a Jonesy friend 
in the game.
Would you like to try?

João Guilherme Gonçalves

Colégio Positivo - Joinville | 4B02
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The summer is hot
Strong waves makes us gently surf

Harsh winds are blowing

Joaquim Paiva de Marco Dala Rosa

Colégio Positivo - Júnior | 4B03
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Mamãe para que serve a escola?

Eu me chamo Marina, eu moro em Curitiba e nunca fui para a escola. Minha mãe me 
matriculou em uma escola que o nome é Positivo. Eu não estava pronta para ir à escola, 
eu não queria ir. Quando a noite chegou eu falei para mamãe:
- Mãe, por que eu tenho que estudar?
Minha mãe estava falando, mas eu estava com muito sono, então não prestei atenção. 
Quando ela terminou de falar eu fui dormir.
Era outro dia e amanhã eu teria que ir para a escola. Com o eu não prestei atenção no que 
mamãe falou, eu perguntei:
- Mãe o que você falou sobre a escola, ontem?
Minha mãe não quis falar de novo, pois quando ela falou eu não prestei atenção.
Então chegou o dia de ir para a escola. Eu fui, mas quando entrei...
A aula começou e eu comecei a chorar com medo, então ligaram para minha mãe e ela foi 
me buscar.
Quando eu fui dormir eu lembrei de algumas palavras que a minha mãe havia dito, fui 
juntando-as até que descobri o que ela tinha falado. Minha mãe disse que a escola serve 
para fazer amigos, aprender e ter um futuro melhor, como por exemplo ajudar aos outros.
Quando foi o meu segundo dia, eu cheguei alegre querendo aprender, fazer amizades, 
ajudar aos outros. Quando chegou o fim da aula, eu falei para mamãe:
- Mãe, eu queria ficar mais.
Minha mãe ficou impressionada. Quando tenho aula acordo bem cedo para ir para a 
escola. Eu me chamo Marina, eu moro em Curitiba e nunca fui para a escola. Minha mãe 
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me matriculou em uma escola que o nome é Positivo. Eu não estava pronta para ir à 
escola, eu não queria ir. Quando a noite chegou eu falei para mamãe:
- Mãe, por que eu tenho que estudar?
Minha mãe estava falando, mas eu estava com muito sono, então não prestei atenção. 
Quando ela terminou de falar eu fui dormir.
Era outro dia e amanhã eu teria que ir para a escola. Com o eu não prestei atenção no que 
mamãe falou, eu perguntei:
- Mãe o que você falou sobre a escola, ontem?
Minha mãe não quis falar de novo, pois quando ela falou eu não prestei atenção.
Então chegou o dia de ir para a escola. Eu fui, mas quando entrei...
A aula começou e eu comecei a chorar com medo, então ligaram para minha mãe e ela foi 
me buscar.
Quando eu fui dormir eu lembrei de algumas palavras que a minha mãe havia dito, fui 
juntando-as até que descobri o que ela tinha falado. Minha mãe disse que a escola serve 
para fazer amigos, aprender e ter um futuro melhor, como por exemplo ajudar aos outros.
Quando foi o meu segundo dia, eu cheguei alegre querendo aprender, fazer amizades, 
ajudar aos outros. Quando chegou o fim da aula, eu falei para mamãe:
- Mãe, eu queria ficar mais.
Minha mãe ficou impressionada. Quando tenho aula acordo bem cedo para ir para a escola.

Julia Bailak

Passo Certo – Growing | 5T01
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A Rita

De aniversário eu gostaria muito de ganhar uma coelhinha que vi em uma agropecuária. 
Ela era muito fofa, tinha pelinho marrom que cobria o rostinho dela. Queria muito pegá-
la, mas a moça da loja não deixou. Fiquei um pouco triste e para não ficar sem nada para 
fazer decidi olhar as coisas de lá e os outros animais.
Antes de tudo, minha mãe foi até esse lugar para comprar umas plantas.
Como sou esperta, enquanto não tinha nenhuma moça me olhando fui lá e fiz o quê? Sim, 
eu peguei a coelha, eu superfeliz, fui lá mostrar para minha mãe. Minha mãe disse que 
ela era muito fofa, diferente da moça que estava pegando as plantas para minha mãe. A 
moça ficou brava e falou que não podia ficar com o bichinho no colo.
Fui lá e a devolvi na gaiola, fazer o quê?! Voltei e quando a moça saiu de lá eu chorei para 
minha mãe porque queria muito a coelhinha. E disse a ela que já havia até pensado em um 
nome, seria... Rita. Mamãe disse que me daria de aniversário.
Então, espero que ela cumpra com o que disse, pois, a Rita é muito fofa e até hoje não 
paro de pensar nela.

Julia Giacomel Sulzbacher

Passo Certo – Growing | 5T01
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Aurélola

Era uma vez uma menina órfã e sem família chamada Helen, tinha cabelos pretos e olhos 
azuis, era bondosa e gentil. Mas a cidade em que ela morava era corrupta, estressante e 
com pessoas muito mal-educadas e mal- humoradas. Helen todos os dias lutava pra se 
proteger e se defender, mantendo o seu coração puro.
Um dia ela se deparou com um menino caído no chão e falou:
— Olá, você está bem, se machucou ?
— Oi, obrigado, está tudo bem, eu me chamo Alex, por acaso aqui é Aurélola? – Perguntou 
o menino.
— Aurélola? Aquela cidade harmonizada e encantada dos contos de fadas?
— Ela não é dos contos de fadas! Ela é real!
— Infelizmente esta cidade não é a Aurélola.
— Então onde estou?
— Está em uma cidade bem malvada e perigosa. O oposto de Aurélola.
— Ai, nossa, devo ter pegado o caminho errado, estou perdido.
— Meu nome é Helen, se quiser eu posso te ajudar a encontrar a cidade.
— Você gostaria de vir comigo? E a sua família e amigos?
— Eu sou órfã, não conheci meus pais, não tenho família e nessa cidade não consegui 
fazer bons amigos.
— Eu também perdi a minha família, e desde que soube de Aurélola, resolvi ir para lá. É 
uma cidade justa, com pessoas boas, amáveis, educadas e acolhedoras.
— Mas ela existe mesmo? Tem certeza?
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— Claro que existe, meus pais moraram lá, mas tive que ser deixado com um tio malvado 
depois que eles faleceram. O meu tio só queria a minha herança. Mas um dia encontrei 
um baú que meus pais me deixaram e dentro dele havia poções mágicas, do tipo para 
respirar embaixo da água, curar doenças, ficar invisível... e também o mapa de Aurélola. 
Vamos comigo?
— Acho que seria bem melhor do que aqui... vamos sim!
Eles começaram a longa viagem até a cidade. Foram a pé, conversando animadamente 
sobre as suas aventuras e histórias e perceberam que tinham muito em comum. A noite foi 
chegando e o Sol foi embora, até que se deram conta de quanto tempo tinha se passado.
— Acho que já podemos montar a barraca. – Disse Alex.
— Para que a barraca? - Perguntou Helen.
— Para dormimos – respondeu - Você nunca saiu daquela cidade malvada, né?
— É... foi a cidade em que nasci, nunca pensei que ia sair de lá um dia, estava acostumada 
em sentir medo, mas agora estou muito feliz em ir para Aurélola.
— Boa noite, Helen, irei montar uma barraca confortável e que irá nos abrigar do frio e da 
chuva. – Disse Alex, e num passe de mágica surgiu uma barraca linda, além de uma mesa 
pronta com uma gostosa sopa. Helen ficou surpresa e encantada. Ambos se alimentaram 
e com a barriga cheia, bateu o sono.
— Boa noite, Alex. - Disse Helen já caindo no sono, sem saber se aquilo que estava vivendo 
era sonho ou realidade.
De manhazinha, eles acordaram bem-dispostos e cheios de energia. Alex estava muito 
feliz em ter encontrado uma companhia com tão bom coração e com dificuldades 
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parecidas com as quais ele tinha passado. Tomaram um bom café da manhã e continuaram 
a caminhada.
De repente, encontraram lobos selvagens no meio do caminho e tiveram que correr para 
o rio para que os lobos parassem de segui-los. Esse rio ficava bem no meio do caminho 
para Aurélola.
— Você sabe nadar bem, Helen? – Perguntou Alex.
— Pode se dizer que sim – Ela respondeu.
— Eu vou te dar uma das minhas poções de respiração e velocidade aquática. Vou segurar 
em você, então você nada o mais rápido possível, ok? – Disse Alex. – Eu não sou bom em 
velocidade, mas sou bom em prender a respiração, e só temos uma poção. Então, nade o 
mais rápido possível. Será um quilômetro até a outra margem.
— Certo, Alex!
Helen tomou a poção, olhou para Alex que se segurou nela, mergulharam, e Helen 
começou a nadar o mais rápido possível, se esforçou o máximo que conseguiu. Quando 
estava chegando na margem percebeu que Alex quase não mais aguentava segurar a 
respiração, então fez mais força ainda, sem saber de onde conseguia mais energia.
Finalmente, eles conseguiram chegar no outro lado, exaustos, mas em segurança. Logo 
que recuperaram o fôlego, comemoraram e recomeçaram a caminhada.
Mais à frente eles viram umas correntes douradas e quando olharam para cima, tinha 
uma enorme montanha. E Alex falou animado:
— Helen, lá em cima da montanha está Aurélola!
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Eles escalaram a corrente até onde conseguiram e depois Alex tomou uma poção de voo 
e carregou Helen nos braços. Quando chegaram ao destino, eles olharam para baixo e 
falaram ao mesmo tempo:
— Que vista linda!
— Igual aos contos de fadas. – Falou Helen impressionada.
Assim que avistaram a cidade, perceberam, como ela era bonita, bem cuidada, sem 
lixo no chão. Viram pessoas se cumprimentando e sorrindo, plantando flores no jardim, 
recolhendo seus lixos e jogando na lixeira, crianças brincando juntas no parque e os 
adultos nos seus afazeres animados. Logo encontraram uma moça linda, sorridente e a 
abordaram.
— Oi, moça! – Falaram ao mesmo tempo
— Oi, crianças, tudo bem?
— Como se chama essa cidade? - Helen disse.
— Que bom que chegaram, meu nome é Helena e aqui é Aurélola, sejam bem-vindos! Já 
estávamos aguardando por vocês.

Julia Miyuki Fujita Balen

Colégio Positivo - Joinville | 5RM01
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Don’t abandon and abuse animals

If I could change something in the world I would save the abandoned animals. We must 
take care of them. We need to love them, but if you don’t like them, don’t hurt them. If you 
see a dog, a cat or another pet in the streets, try taking them to an adoption center, it is 
the best for them. Abandoned animals feel hungry, thirsty and cold in the street and they 
need company and love.
If you have a pet you have a friend forever, they make good company for you, they are fun 
to play with and to do a lot of things. Please, don’t be bad to animals. Save them!

Julia Machado Brites

Colégio Positivo - Júnior | 5B02
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Não tenho nada em mente

Posso escrever sobre um elefante
com dor de dente.

Mas não tenho nada em mente.

Posso até escrever sobre um
rinoceronte inteligente.

Mas não tenho nada em mente.

E esse maravilhosamente
é para o poema que saiu, não é?

Júlia Tiradentes Ruiz

Colégio Positivo – Santa Maria | 4T01
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Wini contra o rei

Tudo começou com uma jovem menina chamada Wini Moureira. Ela era apenas uma 
pequena menina quando seus pais foram viajar para uma cidade, disfarçados de plebeus, 
para verem como estavam as condições de seu reino.
Como tiveram que viajar para muito longe e disfarçados para não serem tratados de 
maneira diferente, deixaram sua filha (Wini) com seu primo, o Duque, que obedecia a eles, 
pois eram os reis.
O Duque era ganancioso, invejoso e mentiroso. Ele fazia de tudo para ter mais poder e ser 
o melhor. Por isso ele se aproveitou da situação e inventou uma história (bem convincente, 
eu admito).
Ele fez com que os reis fossem presos. Depois falou muitas mentiras, mas o povo 
acreditou.
Então, o Duque se tornou o novo rei. Suas mentiras convenceram a todos, exceto duas 
pessoas, Wini e sua prima mais velha Jilly.
Passaram alguns meses e o povo já estava pobre, pois o “rei” cobrava muitos impostos 
para pagar suas coisas desnecessárias. Mesmo assim, perto da imprensa ele fingia que 
estava fazendo um trabalho muito próspero.
Wini e Jilly já estavam cansadas do que estava acontecendo e resolveram armar para o 
“rei”. Elas chamaram a imprensa e falaram que ele queria dar uma entrevista sobre o que 
estava fazendo de importante para o reino. A imprensa divulgava para muitos reinos, por 
isso o “rei” não poderia correr nenhum risco.
As meninas sabiam que precisavam de provas mais convincentes sobre o mau 
comportamento do “rei”, então Wini foi falar com ele, pois ela sabia como tirá-lo do sério.
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Ela falou que ele não sabia fazer planos, que não conseguia executar nada, que o povo 
estava pobre porque ele era um péssimo líder. Foi a gota d’água quando Wini falou que o 
seu pai havia sido muito melhor que ele.
Quando ela falou isso, o “rei” ficou vermelho de raiva, igual a um pimentão. Foi nesse 
momento que ele caiu na armadilha, falando que era muito melhor que o antigo rei. Disse 
também que ele era o responsável pela prisão do monarca; que havia inventado tudo 
aquilo para o povo e que mentiu esse tempo todo também para a imprensa.
Toda a conversa foi gravada por Jilly e Wini, que fingiram estar tristes para que ele não 
suspeitasse de nada.
Chegou então o dia em que a imprensa veio para a entrevista que as meninas haviam 
marcado. Elas pegaram o “rei” de surpresa, pois ele não estava sabendo de nada. O 
mentiroso não sabia o que dizer e foi aí que a Wini e a Jilly mostraram o vídeo da conversa.
O homem foi preso, os pais de Wini voltaram a ser os reis e as meninas foram homenageadas 
com o título “The Saviors of the Kingdom” (As Salvadoras do Reino).

Juliana Londero Agnoletto

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5T01
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Aninha e seu príncipe encantado

Era uma vez uma menina chamada Ana. A Ana era uma menina muito azarada. Um dia 
quando ela estava andando, ela viu o príncipe filho do rei, Lucas. Mas quando Ana viu o 
príncipe Lucas foi amor à primeira vista. Ana achava que se eles se casassem, ela iria levar 
azar para a família da realeza, mas o que ela não sabia era que ele também se apaixonou 
por ela.
Um dia, ela foi se declarar para príncipe e antes disso o príncipe pediu a mão dela, e ela 
aceitou. Os dias se passaram e ele achou que ela só aceitou casar com ele por interesse. 
Então eles se separaram e Ana descobriu que ela tinha um passarinho que realizava 
desejos. Ela mais que depressa pediu ao passarinho para que o príncipe Lucas acreditasse 
nela e em seu amor.
Ana então descobre que o pássaro na verdade era uma câmera que o príncipe Lucas havia 
instalado para saber se ela aceitou se casar com ele por interesse ou porque ela gostava 
mesmo dele.
Então o príncipe descobriu que Ana realmente a amava e não era por interesse, mas sim 
por amor e ele pediu desculpas para Ana e eles casaram e tiveram trigêmeas as quais 
deram os nomes eram Isa, Iza e Luna e elas estudavam na escola desejos mágicos e 
foram felizes por muitos e muitos anos.

Juliana Plochai

Colégio Positivo - Boa Vista | 4T01
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Perdida no shopping

Era uma vez uma menina que foi passear no shopping com sua irmã mais velha. Elas 
foram em muitas lojas, afinal, ele era enorme. Uma hora a irmã mais nova falou:
— Estou com fome! – A irmã mais velha respondeu:
— Então vamos comer.
A irmã mais velha pegou o dinheiro para ela e deu a carteira para a irmã, porque cada 
uma queria comer uma coisa diferente. A mais velha mostrou então a mesa onde iriam se 
sentar, pegou seu lanche e foi esperar a sua irmã. Como a mais nova não chegava, a mais 
velha foi para casa e deixou a outra lá. A menina mais nova estava perdida, mas não ligou 
porque estava com a carteira da irmã e teve uma ideia:
— Vou gastar o dinheiro da minha irmã! – Disse.
A menina começou, então, a gastar, mas de repente o shopping fechou. Ela começou a 
ficar com sono e foi para uma loja de pijamas para se trocar, depois foi procurar uma loja 
de colchões para dormir.
A mãe das meninas ficou muito preocupada e deixou a filha mais velha de castigo por 
dez anos e ligou para a polícia. Nisso, a menina mais nova acordou e ficou feliz porque 
descobriu que o shopping ficaria fechado até o ano de 2937, e disse:
— Que bom, o shopping vai ser meu, vou morar aqui sem gastar nada! Então resolveu 
entrar em todas as lojas para ver o que podia usar, até que encontrou uma menina com a 
mesma idade dela numa loja de celular; conversaram muito e ficaram amigas.
As meninas foram até a loja de brinquedos para brincar de abrir todos os brinquedos, até os 
repetidos, e brincaram muito. No meio da diversão a polícia e suas mães as encontraram. 
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Mas as mães acharam tão legal morar no shopping que resolveram morar lá juntas.
Era muito divertido morar no shopping, as meninas passavam o dia em lojas de brinquedos 
e doces e as mães em lojas de roupas e sapatos.
Foram felizes para sempre até o ano de 2937 quando o shopping reabriu.

Kamille G. Vieira Rovani

Colégio Positivo - Boa Vista | 4T02



101

As estações

As estações do ano nunca se deram bem. O verão sempre se achou melhor, pois é a 
época de férias e porque deixa as pessoas aquecidas; já a primavera só pensa em flores, 
borboletas e vários outros animais, mas principalmente flores.
O outono é calmo e frio, mas nem tanto, pois só queria pensar em folhas secas de várias 
cores. Porém tem uma estação que eu não curto muito, o inverno. Ele também se acha 
melhor, pois nele também tem um período de férias. Por isso que o verão e o inverno 
vivem brigando.
O verão disse que ele é o melhor, pois no inverno há muito frio e não dá para aproveitar 
muito; as pessoas usam lareiras e tomam sopa, que são coisas quentes que nem o verão. 
O inverno se defendeu dizendo que no verão as pessoas usam a piscina e tomam picolés, 
coisas frias igual a ele.
A primavera se intrometeu dizendo que é melhor que os dois, pois tem flores e insetos. 
Foi então que o outono não deu trégua, afirmando que ele era o melhor, pois é mais calmo 
e fresco e tem folhas coloridas de vários tamanhos e cores e as crianças amam pular 
nelas. Foi aí que o outono ganhou a disputa.

Katherine Mirelle Fabi

Colégio Positivo - Júnior | 5M01
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Minha vaca

Essa é Mimosa,
minha melhor amiga.

No sítio dela tem uma macieira
com a maçã mais gostosa.

Ela faz um café da manhã
com essa tal, maçã.

Essa foi Mimosa.
Espero que tenha gostado.

Se quiser vê-la,
vá ao sítio ao lado.

Laís Frasson Araújo

Colégio Positivo – Santa Maria | 5T01
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Amizade

Eu encontrei minha felicidade,
Dentro da minha sala,

Senta do meu lado.
E assim agora

Sou a mais feliz,
Até que um dia...

Ela teve que viajar
E eu fiquei sozinha,

Sem ninguém do meu lado.
Depois de 5 anos

Eu tive uma surpresa: era ela,
Ela me falou

Que ia ficar no país
E moramos juntas para sempre.

Laís Helena Maass

Colégio Positivo - Joinville | 5M01
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O mundo e um pato

No sistema solar existem vários planetas, mas hoje vamos falar sobre o planeta Terra.
Nesse mundo existe vida humana, como também animais de várias espécies e jeitos.
Milênios depois o ser humano avançou muito, criaram a tecnologia, a internet e muito 
mais.
Com tudo isso o mundo foi sendo poluído pelos humanos. Eles jogavam lixos nos mares, 
matavam peixes, serravam as árvores, tirando o lar de animais e o próprio oxigênio.
Não tinham consciência do que estavam fazendo, pensavam somente no presente e não 
no futuro.
Agora vamos para um país chamado Brasil, direto para o Nordeste. Lá no interior da Bahia 
existia um sítio, e é nesse sítio que entra na história o pato Cleison.
Cleison tinha vários amigos no sítio e era muito feliz. Até que ele decidiu conhecer o 
mundo fora do sítio.
Quando viu toda a poluição ficou em choque!!!
Ele explorou toda a cidade, até que começou a chover. Foi então que Cleison entrou na 
casa mais próxima de onde estava e, para sua surpresa, nesta casa havia uma máquina 
do tempo. Ele olhou para a máquina e pensou e pensou em tudo que tinha visto fora do 
sítio.
Decidiu voltar no passado e arrumar as coisas que deram errado, pensando em um mundo 
melhor e mais consciente. 
Mesmo sendo pato ele conseguiu.

Lara Beatriz Santos Tozzo

Colégio Positivo - Joinville | 4T01
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Amor

Amor é aquilo que você dá
Para aquela pessoa

Que te enche de carinho

Amor é aquele café da manhã
Que você recebe em todas as manhãs do seu aniversário

Amor é aquelas piadas de tia
Que viram moda no Natal

Amor é aqueles amigos
Que não te deixam por nada

Aqueles que estão sempre com você

Amor é o que seus pais
Sentem por você

Desde o dia em que você nasceu

Lara Spyra

Colégio Positivo - Joinville | 5T01
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My 2021 birthday!

My birthday is on March 16th! This year, my present was to have my bedroom remodeled. 
In the morning of my birthday, I was sleeping and my mom woke me up with a surprise 
breakfast on the bed. There was cake and fruit salad. I ate everything, but I was still hungry. 
My sister gave me a beautiful cup and my mom gave me flowers! On this day, I didn’t go to 
school and my grandma sent me a package by mail. It was sneakers! They were all black.
Since it was Tuesday, my friends went to school, but in the afternoon they prepared a 
surprise party for me. And I got a lot of presents. Most of them were board games, that’s 
why we played board games. At my party, there was cake and sweets.
And this was my birthday party of 2021! Goodbye!

Larissa Bagatolli Johann

Passo Certo – Growing | 5T01
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O mundo da fantasia

No mundo da fantasia, você pode imaginar.
No mundo da fantasia, você tem a liberdade para brincar.
No mundo da fantasia, você pode ser qualquer coisa.
Seja fada, papagaio ou jacaré, no mundo da fantasia, você pode fazer o que quiser.
O mundo da fantasia é mais que uma brincadeira, é um planeta onde existe até sereia!
E o mundo da fantasia não é de qualquer um, não. É onde mora uma criança, toda a 
imaginação.

Laura Bloss de Melo

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4M01
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My Weird Pencils

My pencils were never like the others. One day I saw them changing places, but I thought 
it was my imagination.
I was doing my homework when my mom called me, I left my purple pencil on top of my 
notebook, when I came back the purple pencil was no longer there, and it was replaced by 
a blue pencil. I thought it was very strange, and yes, that kept happening every day.
The other day, my friend José and I went to unravel the mystery of the pencil. We took 
with us all the equipment and went to spend the whole night awake. After three hours 
we saw a very odd thing, a pencil changing color out of nowhere! We were analyzing and 
thinking about the whole situation and I remembered where I had bought these pencils.
In the morning, José and I went to this store. There, a man named Carlos assisted us, 
we told him the whole story that had happened and we asked what was going on with 
the pencils and he explained that it was his family’s tradition to make thermal pencils. 
He showed that when we touched the pencils the heat of our hands made them change 
colors.
He said that he lived in a city in Europe called Castis and a lot of its history, and he wanted 
to bring the pencils to Brazil.
We were there for hours and hours, and when we left we were sad and happy at the same 
time, for we had discovered the mystery, but now it was over. So each of us went back 
home, just waiting for something like this to happen again.

Laura Ceccon de Andrade

Colégio Positivo - Água Verde | 5B01
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Dear Governor,
My name is Leonardo, I am 10 years old. I am from Curitiba, capital of Paraná, Brazil. I am 
in 4th grade and I study at Positivo Junior.
My main concern is about climate change, nowadays we notice the heat increase in the 
earth. In my opinion the government should do more about it.
One cause of climate change is due to smoke and the effect of this problem is the ozone 
layer. This problem can be solved by building fewer factories.
Another cause of climate change is the forest fire. The effect of this cause is the growth 
of fires, and this can be solved by avoiding burning plantation areas.
It is important to talk about climate change, because the world can not end. Please talk to 
the community to stop the burning, then we can save the earth.

Sincerely,
Leonardo

Leonardo Meira Reichardt

Colégio Positivo - Júnior  | 4B04 
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A natural way
The flowers are growing up

Rain falls, kids playing

Leonardo Nodari Flenik

Colégio Positivo - Júnior | 4B03
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Vida e jogo

A vida é parecida com um jogo
Tem muitas e diferentes fases

Cada meta alcançada
É uma vitória a ser comemorada

Mas tem uma diferença
Se o objetivo no jogo não é atingido

Temos outras chances de repetir
Porém, na vida, meu amigo

Reflita sempre antes de agir.

Leticia Vincenzi Suzuki

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5T01
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As três ervilhas

Havia três ervilhas em uma casa. Uma das ervilhas era amarela, não verde. Então as 
outras duas ervilhas, que eram verdinhas, verdinhas, riam dela. Uma se chamava Emily, e 
a outra, Maria e a ervilha amarela se chamava Betina.
Um dia, dentro do mercado, elas foram compradas. Elas estavam tão felizes, mas as duas 
ervilhas verdes falaram para Betina que a dona delas iria odiá-las. Ela ficou tão triste, até 
que, as três ervilhas viram uma luz, era a dona delas abrindo o pote.
Agora as três estão no forno, dentro de uma lasanha, cada uma está em um pedaço 
diferente.
Depois que saíram a amarela ficou bem no pedaço da dona. Ela comeu a lasanha e achou a 
ervilha amarela incrível, e bem melhor do que as verdes, e as outras ervilhas perceberam 
que a cor delas não fazia diferença.

Lívia Haering Ribeiro

Colégio Positivo - Júnior  | 4T04 
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A leader or a boss?

After reading the book “If I were in charge”, and discussing the difference between bosses 
and leaders in class, we were asked to create our version of the story if we were in charge 
of the school for a day. Here is mine:
—   Clarisse, it’s your turn to speak. Miss Clara said.
Clarisse started writing on the board:
One. You can choose your food to eat at the restaurant.
Two. You can bring electronic devices to school.
Three. You can’t speak.
Clarisse started speaking:
— The first rule is you can choose your food to eat at the restaurant.
— Yay! - The class cheered.
— But you can only eat healthy food. She added.
— Awww… - the class groaned.
— I will only bring my food from home. — Amanda added.
— You will not. — Clarisse said.
— When I run the school, no one will bring food from home. — she said.
— Noooooooooo… — the class groaned.
— My second rule is that you can bring electronic devices to school. — Clarisse said.
— Yay! — The class cheered.
— But you can’t play Roblox. —  Clarisse said.
— Awww… — the class complained.
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— Oh, I don’t think this is cool. —  Mabel said.
— You need to do what I’m saying or you will have to leave the school! —  Clarisse said. 
— The last rule is that you can’t speak! —  she said angrily.
No one in the class said anything because they couldn’t speak.
What do you think, was Clarisse a good leader or a boss?

Lorenza Budel Waldraff

Positivo International School | 4I01
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Diário de um origamista

Olá, meu nome é Lucas Borba, e eu vou contar sobre minha atração por origamis. Eu 
descobri os origamis com 8 anos, em 2019, em um projeto da minha turma. Eu, de longe, 
era o mais apegado, mas com a mudança de ano veio a pandemia e eu aproveitei este 
tempo para aperfeiçoar minhas habilidades. Agora sei mais de 30 origamis. Gosto 
também da história dessa arte.
Bom, os origamis foram inventados em 1876, mas eu acredito que foi bem antes, pois 
não são feitos somente de papel: podem ser feitos de papiros, seda e outros materiais. A 
palavra tem origem japonesa no verbo ori, que significa dobrar e kami papel, literalmente 
‘’dobrar papel’’. Eles têm uma tradição de que se a pessoa fizer 1.000, origamis de tsuru, 
um desejo é realizado. Eu acho que é verdade, pois o meu foi realizado. E você? consegue 
fazer 1.000 tsurus?
Arigato!

Lucas Borba Martins

Colégio Positivo - Júnior | 5T01
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Presos no espaço

Há dez anos, Luke tinha 9 anos e o sonho dele era ir ao espaço. Ele convidou seu melhor 
amigo John, que aceitou fazer a viagem espacial com ele.
Vinte e oito dias depois, ele foi chamar o John para iniciar a aventura, eles estavam muito 
ansiosos. Chegando ao foguete, eles entraram, sentaram e o piloto ligou a aeronave para 
decolar. Eles estavam vendo a Terra lá de cima e acharam nosso planeta muito grande.
Pousaram na casa espacial e exploraram todo o local. Como estavam famintos, comeram 
muito da comida estranha que tinha. Foram dormir e, no dia seguinte, logo ao acordar, 
receberam uma mensagem de que deveriam ir embora do espaço.
Entraram no ônibus espacial e quando tentaram ligar, perceberam que ele tinha 
estragado! Luke e John ficaram apavorados. Telefonaram pedindo socorro e ninguém 
atendeu. Tentaram ligar várias vezes, até que conseguiram contato com a base na Terra. 
Quem atendeu foi o senhor Brian, que disse que iria enviar um foguete para resgatá-los, 
mas demoraria dois dias para chegar na casa espacial.
Os meninos perguntaram se tinha como enviar mais rápido e Brian disse que era 
impossível. A ligação caiu.
Eles estavam presos no espaço e a única coisa que podiam fazer era esperar. Decidiram 
que, como não podiam mudar a situação, deveriam aproveitar para se divertir. Brincaram 
de esconde-esconde, pega-pega , de contar asteroides e de batatinha frita 1,2,3. Assim, 
o tempo passou rápido.
O outro foguete chegou e o astronauta pediu para eles embarcarem porque iriam retornar 
imediatamente para a Terra.
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Quando chegaram em casa, contaram tudo o que aconteceu para seus pais e amigos da 
escola.
Hoje em dia, quando lembram o que passaram na casa espacial, sentem saudades das 
coisas que aprontavam quando eram crianças.

Lucas de Oliveira de Lacerda Costa

Colégio Positivo - Júnior | 4T01
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The leaves are falling
The sun shines, the sound of birds

Spring has come today

Lucas Luiz Coelho Pereira

Colégio Positivo - Júnior | 4B03
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Once upon a time there was a boy named Kaisen, he was a spadachin and his dream was 
to be the strongest man in the world. 
He was a normal person when a hero murdered his family (his father, his mother and his 
sister). 
Kaisen was very angry and he decided to become a villain, so he joined My Vilain Academy 
Slayer. At school he met a lot of people including his best friend and Draken, his sensei 
gojo. 
Draken asked what was his dream and he said “I Kaisen Kein Gym will be the strongest guy 
in the world”.
A hero arrived from nowhere destroying everything, Draken tried fighting but he died. His 
sensei almost dying gave him the 30 hand power  (a power that a soul takes his body). Kaisen 
remembered that face, it was the hero who murdered his family. The hero concentrated 
all the power but it didn’t work, Kaisen had already killed him, he was defeated. 
– What up son, did you like the story?”.
 “Yes, tomorrow I’ll tell another one of your adventures”.

Lucas Meira Reichardt

Colégio Positivo - Júnior | 5B03
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A criação da Terra

Era uma vez um planeta chamado Galáctus que só tinha três seres vivos: o rei chamado 
Luiz, o filho dele chamado Max e o monstro de estimação chamado Dizo.
O Sol era tão quente que Galáctus estava derretendo aos poucos e eles ficaram 
desesperados porque eles só conseguiam viver naquele zero absoluto de Galáctus.
Três anos depois, eles conseguiram criar uma máquina para destruir o Sol e eles viveram 
em paz. Todos foram nesta jornada para destruir o Sol. Um dia se passou e eles entraram 
no Sistema Solar e, quatro horas depois, chegaram a uma distância segura e boa para o 
raio de gelo, que sai da boca de Dizo, congelar o sol.
Mais um tempo depois, eles chegaram no ponto certo. Dizo, então, usou seu raio de gelo. 
O Sol já estava na metade para ser congelado e a metade congelada se separou do sol.
Os dois ficaram redondos e aquela parte do sol congelada não era mais do Sol: virou o 
planeta Terra. Isso aconteceu há cinco bilhões de anos.
Os habitantes do planeta Galáctus estão vivos, pois o sol diminuiu e o frio de Galáctus 
congelou a idade deles, por isso eles estão nos observando.

Lucca Laus Tosi

Colégio Positivo - Água Verde | 5T02
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A floresta

Lucca Laus Tosi

Colégio Positivo - Água Verde | 5T02

Entrei em uma floresta
E veja a sua beleza

Sinta a alma das plantas
E perceba sua riqueza

Existem muitos animais,
De cada cor e de cada tipo,

Todos com seu jeitinho,
Os amo demais!

Achei um campo de flores
Vi de várias cores

Já fui me encantando
E voltei para casa cantando

Quando cheguei em meu quarto
Percebi uma flor em meu bolso

Era da linda floresta
Que deixei ao vento voar.
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Amor

O amor traz felicidade
Assim como o vento

Traz o cheiro de uma flor

Só o seu coração entende
Pois é um sentimento que surpreende

É uma coisas linda de se ver
É o motivo do meu viver

Só quem ama entende o quanto ele brilha
Meu maior amor é minha família

Luis Filipe Marinello da Silva

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5T02
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Under the sea and up to the sky

Deep in the ocean it starts, bubbles all around, the little octopus was born, his name is 
Bubbly.
Bubbly grew all of his magnificent life being very curious and fascinated to the ocean 
beauty.
Today the octopus woke up better than ever and heard a sound and opened his eyes. Got 
out to explore this. He didn’t discover the sound, but he found a fantastic place. Slow and 
slow he goes and nothing he sees, then finally sees a light, it was a jelly-fish… a lot of jelly-
fishes. Then look like they were dancing and afterwards look like they were flying.
Tonight Bubbly is going to sleep thinking about this day. Then he started to fly and fly, up 
to the sky between the clouds. Then he wakes up, “what a good dream!”.
Everything is possible!

End

Luísa de Oliveira Stedile

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5B02
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A Floresta

Entrei em uma floresta
E veja a sua beleza

Sinta a alma das plantas
E perceba sua riqueza

Existem muitos animais,
De cada cor e de cada tipo,

Todos com seu jeitinho,
Os amo demais!

Achei um campo de flores
Vi de várias cores

Já fui me encantando
E voltei para casa cantando

Quando cheguei em meu quarto
Percebi uma flor em meu bolso

Era da linda floresta
Que deixei ao vento voar.

Luiz Bottini Chabelmann

Colégio Positivo - Joinville | 5T01
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Reading is good

I like to read because it is good and is my favourite hobby. It’s healthy and improves your 
life quality.
I am reading a book called A stray cat named Bob, it is my favourite book. It talks about a 
real story, I really recommend this book. This book will help people to be more affectionate 
with animals.
I love to read. I have a lot of books of animals. Reading is very good and I recommend it. It 
is good for your life quality and helps you to be healthier. It helps you to learn new things 
too.

Luiza Helena da Silva Fialho

Colégio Positivo - Joinville | 4B01
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Dear Governor,
My name is Luísa, I am 9 years old. I am from Curitiba, capital of Paraná, Brazil. I am in 4th 
grade and I study at Positivo Junior School.
I have something important to talk about, I think the climate has changed a lot, because 
before the weather was milder and now, we can notice that it is hotter. The government 
need to say for all paper factories to plant their own trees.
One cause of climate change is the global warming, the effect of this problem is the big 
hole in the ozone layer, the engineers should do something, as like decrease the smoke in 
the chimneys of the factories.
The climate change is so important to keep us alive, that is why we should talk about it. 
One of us can do a little, but all together can do a lot, we can change the Earth.

Respectfully, Luísa.

Luísa Stival da Silva

Colégio Positivo - Júnior | 4B04
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O que é preconceito?

O preconceito é algo que já atingiu muito o nosso mundo e ainda atinge. Se você prestar 
atenção, pode ver que essas coisas acontecem o tempo todo. Às vezes essa discriminação 
é por causa da raça, do peso ou até da aparência.
Infelizmente, não dá para controlar o que as pessoas falam ou pensam. Algumas acham que 
é só não ligar, mas não dá, não dá pra simplesmente fingir que isso não está acontecendo.
Diariamente, vemos negros sendo julgados, mulheres sendo assediadas, pessoas obesas 
fazendo de tudo para emagrecer por conta do que escutam.
Você sabia que antigamente matavam japoneses por serem mais “inteligentes”, mulheres 
por acharem que elas eram mais fracas?
As pessoas que sofrem preconceito precisam ser aplaudidas por serem tão fortes e 
guerreiras.
A vida inteira meus irmãos me ensinaram que não importa o gênero, raça, sexualidade, 
peso, aparência… todos nós somos iguais, mas diferentes ao mesmo tempo e que é 
sempre bom pensar antes de falar ou agir, porque você pode estar sendo preconceituoso 
sem saber. Por isso, fiquem atentos às suas atitudes!

Luiza de Oliveira Figueiredo

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5M02
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Maya and the Time Machine

Once upon a time, a girl named Sofia, lived in a big house. Her was looked like a castle, but 
Sofia was not a princess.
She studied in a small school, but she loved it. Her dad died when she was 1 year old. Her 
mom takes her to school every day.
She has a favorite teacher; all her teachers are happy with her. She’s a very beautiful girl, 
but Barbara and Debora don’t like her. They annoy her all the time. She’s smaller than 
Debora and Barbara. Because of these girls, she becomes very sad.
Her favorite teacher notices it and question her about it. She tells her teacher what 
happened. She talks to the students and call Sofia’s mom to pick her up. At that moment, 
Sofia gets very happy. The girls apologize, and she goes home with her mom. She has a 
great day after all.

 Manuela Aroca Mendonça

Passo Certo – Growing | 4T01
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Maya and the Time Machine

Maya’s mom told her that she had a present to give her, but she could only open it on the 
following day. Maya was so excited, she could not wait to open it. 
Maya went to her kitchen in total silence and there was a big box with her present inside. 
Maya opened the box and there was a time machine in there. 
Maya was very scared, but she managed to enter inside the machine. Maya got out of it 
and she was in 1920! She tried to go back inside the machine but it had exploded, so she 
talked to a scientist who created another time machine and she finally got back home.

Manuela Brotto Franceschi

Positivo International School | 5I01
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My favourite hobby

I love playing the piano, it is my favourite hobby. When I play it, I have a lot of fun because 
it makes a cool and fun sound, I write a lot of songs too.
Moreover, it takes away the boredom and we don’t waste a lot of time in electronics, like: 
cell phones, televisions, tablets, etc…
Anyway, I do not have one favourite pianist and I never had piano classes either, but I know 
how to play it.
To play the piano is a hobby and a talent of mine.

Manuela Mariano Gonzaga

Colégio Positivo - Joinville | 4B01
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Vida

Em uma segunda-feira, Paulo, um psicólogo do Espírito Santo, recebeu uma paciente 
chamada Olívia. Durante a sessão, a paciente falou várias coisas, mas uma lhe chamou a 
atenção, a pergunta dela:
— Qual é o sentido da vida?
Paulo não sabia responder. Terminou a sessão e foi para casa. Ele jantou e foi dormir, mas 
não conseguiu, ficou pensando na pergunta de Olívia.
Na terça-feira, folga de Paulo, ele aproveitou: foi ao mercado e depois foi para a casa de 
sua irmã. Lá, percebeu que o sentido da vida é saber amar a família, os amigos e o mundo. 
Compreendeu também que não devemos julgar as pessoas, pois não sabemos pelo que 
elas passaram e nem sabemos quem elas realmente são.

 Manuela Pereira de Oliveira

Colégio Positivo - Master | 4T02 
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A busca da família

Em uma cidade chamada Valanóppolis existia uma família. O pai se chamava Derek 
Shepard a mãe Meridith Grey a filha Zola o irmão Bailey e a filha mais nova Elis.
Essa família adorava animais e em um certo dia o pai estava levando as crianças para a 
escola e viram algo suspeito. Era um homem de terno marrom e calça jeans descendo de 
um carro preto com um cachorro acorrentado com os dentes sangrando e muito magro. 
O homem logo voltou para o carro deixando o cachorro na rua.
O pais e as crianças desceram do carro e pegaram o cachorro e o colocaram dentro do 
carro, seguiram o homem e ligaram para a polícia, passaram-se 15 minutos e o rapaz já 
tinha sido preso e a família conseguiu a guarda do cão e o deram um nome, Max. Levaram 
o animal para a clínica veterinária fizeram todos os exames necessários, deram vacina 
para raiva e banho.
O Max parecia muito agradecido e contente, agora tinha ração e uma cama quentinha.
A família se comoveu e decidiu ajudar os cães de rua, mas como não tinham espaço em 
casa, construíram uma Ong.
O pais era responsável por pegar os cães da rua, a mãe por cuidar da saúde deles, Zola e o 
Baily cuidavam do banho e a Elis era responsável laços e gravatas. Juntos eles ajudaram 
o mundo. Tudo é possível.

Marcela Chiaradia Campos Pavan

Passo Certo – Growing | 5M01 
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A sobrevivência do pinguim Pipu na floresta

Em um planeta bem distante da gente há criaturas tão fofinhas que parecem que foram 
tiradas de um desenho infantil mais fofinho do mundo. Onde mesmo assim, há predadores 
mortais, pois nem tudo é perfeito.
Em uma toca vive um pinguim azul chamado Pipu, que estava dormindo na biblioteca 
da sua toca. Então foi acordado pela fome de peixe. Pipu não sabia se ia na feira, onde o 
peixe era muito ruim, ou se ia na floresta que tinha os predadores, mas os peixes eram 
muito bons.
Pipu saiu da sua toca e foi para a floresta. Chegando no lago dos peixes se deparou com 
algo, um urso! Pipu fugiu sem o urso ver ou perceber. Estava escurecendo e as criaturas 
mais perigosas estavam despertando. Pipu estava perdido, com fome, e agora? 
O urso tinha saído, então Pipu fez uma fogueira, assou o peixe e comeu. Então ouviu um 
rosnado, se virou e tinha uma raposa!
Eu sei que as raposas não comem pinguins, mas aqui comem! Pipu correu até ver a cerca 
da vila e quando viu pulou até não poder mais. Voltou, comeu suas frutinhas, e decidiu 
comer mais frutinhas do que peixes a partir daquele dia.

Maria Alice Araszewski Gomes da Silva

Colégio Positivo - Júnior | 4T04



134

A menina e o cachorro

Era uma vez uma menina que tinha um cachorro, amava muito ele e ele também amava 
muito ela; o cachorro estava sempre na perna dela. Eles são inseparáveis.
Então, um dia eles foram passear como todos os dias, mas no meio do caminho, ela foi 
assaltada e o cachorro se assustou e saiu correndo, correu tanto que se perdeu.
A dona conseguiu escapar, mas quando viu que não conseguia achar o cachorro, foi a pior 
sensação do mundo. Ficou chorando muito triste por dias e dias.
A menina decidiu tomar uma atitude e colocou cartazes pela cidade toda com a foto do 
cachorro e o número dela.
O cachorro encontrou outros dele e ficou vários dias com eles, claro que muito triste, 
ficava pensando nela toda hora.
E um belo dia, ela estava passando por um beco e viu seu cachorrinho, e mais dois 
cachorros, e a menina decidiu adotar todos os cachorros.

Maria Clara Nascimento dos Santos

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4M02
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Nossa fauna

Da fauna do meu país
Nem todo bicho conheço

Mas todo aquele que vi
Com certeza não esqueço

Vários tamanhos, cores ou tipos
Alguns têm escamas, pelos ou bicos

Uns são tão fofos, uns esquisitos
Os que comem plantas e os que devoram mosquitos

São tantos e tão variados
A viver na água,no ar ou no chão

Devemos cuidar de todos
Para nossa preservação.

 Maria Eduarda de Oliveira

Colégio Positivo - Joinville | 5B01
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The search for a home

It was a cold and very rainy day, this is what I remember. I also know I was in the street, 
because they had put me there. Suddenly, a car passed and I didn’t have time to run.
I woke up in the vet, feeling better, but something was missing… my left leg. They had to 
perform surgery and cut off my leg. I was not happy and they sent me to the dog kennel 
nearby. There, the owners told me that I was ugly and would never be adopted.
The other dogs there didn’t like me, just Winnie. We played so much, even though I was 
missing a leg. This made me better, this and when the vet visited and played with me. 
Some days later, a family went to visit the kennel and us dogs, I thought it would be just 
like the other times, peculiar looks towards me and people saying “Ugh!”. But it was not 
true, a boy with brown eyes and hair went to me, he opened up a smile and started talking 
to me. It was Diego, the 11 year old boy, the best thing to have ever happened to me.
He said to his parents that he wanted to adopt me, to some people that would be not 
normal, but they accepted their son’s wish. I told Winnie goodbye and went to Diego’s 
house, it was so nice there, they had a very big garden. They named me Mike, and Diego 
would always play with me and their parents liked me too. Finally I understood what it was 
to have a family.
One day we went to the beach, the trip was cool and Diego and I played so much. When 
we got there I had a big surprise, I saw people that one day were very bad to me, my old 
owners. I don’t know how to explain what I felt, I just knew it was not good. When Diego 
and his parents went to buy coconut water, my previous owners came to me. They saw 
my missing leg and told me that I was uglier than before. I was so angry and sad, so I went 
back to Diego. Some days passed, but I couldn’t stop thinking about the words said to me.
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With time, Diego’s mom’s belly grew bigger, and in the end Betty was born. In the beginning 
she would just sleep and cry, but later she became very naughty, even so, I liked her a lot 
because she played with me.
When Betty turned 2, some people moved into the house in front of ours, the new 
neighbors were Fillip and Jennifer and their kid, Ruby, a girl with fair hair and blue eyes, 
and the same age as Diego, and also, Winnie, my old friend.
The new neighbors liked me! Now, my leg is not a problem anymore. Winnie and I played 
while DIego and Ruby were at school, and later the four of us, and sometimes Betty, played 
together.
My life was so good now, I was not sad anymore, I discovered what was important and 
what wasn’t, that the way you were was not important, there will always be some people 
to love you.

Maria Eduarda Kulla Tavares

Colégio Positivo - Água Verde | 5B01
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My Thanksgiving Story

One morning of thanksgiving there was a boy named Bode. He Woke up at 7:00 A.M by 
hearing a noise in the Kitchen, so he got out of his bed, went down to the kitchen and saw 
his mother making the Turkey for lunch, so Bode asked: “Mom, Good Morning! Will you 
have lunch with our Family today?”
She answered, “Good Morning Son! Yes, today you will have lunch and your cousins will 
come here!”
“Really Mom? Mike and Mathew, yeayyy!” He replied.
So, Body went up to his bedroom, put on some clothes and went to help his mother with 
the decoration until the doorbell rings and Mike and Mathew’s family arrive anxious.
“Hello, Welcome Family!” Bode mother said.
“Hi Aunt! Where is Bode?” The boys asked:
“Boys, Bode is upstairs!” She explained.
When they arrive upstairs, Bode invites them to do a thanksgiving activity.
“Bode, are you doing these sentences to hang in the house?” Mike said.
“I’m not! Are you going to help me, right?” Bode said.
“Oh yes, sure!”Mathew answered.
“Let ‘s post!” Bode said. Until his mother calls him to have lunch with their family. “Let
‘s eat! Whoever arrives last will be a woman frog!” Bode said.
“Yeah!” Everyone said.
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Then, everyone sat down and Bode’s Mom said, “Let’s have a toast and pray!”
Everybody toasted and talked together! I thank you for having this wonderful family, for 
having a lot of health, a home, education and a lot of joy!
Everybody was happy, toasting and talking for hours, playing and thanking each other.

Maria Eduarda de Oliveira 

Colégio Positivo - Joinville | 5B01
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Once upon a time...

There was a man, and his wife. They really liked Halloween, and one day they were 
celebrating as usual when a bright light hit their house and killed the woman. He started 
to hate Halloween. For three years he tried to end Halloween but it never worked, until he 
came up with some good ideas.
His first plan was to kill all the people celebrating Halloween, but he realized it wouldn’t 
work. His second plan was to wipe out with a snowball the whole town, but he realized 
people would run away. The last plan was to scare all the people in town, so they wouldn’t 
celebrate anymore, so he decided that this was going to be the plan.
When he was trying to put his plan in practice, he didn’t expect the mountain he had been 
living in since he became a widower fall down. The tragedy happened.
People say he died while others say he escaped and is still working out on his evil plans to 
end this day.

Maria Luiza Vita Camargo

Colégio Positivo - Júnior | 5B01
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The Happy Bird

It was a lovely day and a little girl’s parents told her they would spend a few weeks in a farm 
that some of their relatives owned.
So, the family got there, and the grandfather told them about the strawberries they could 
pick, which were so red and delicious. Diana went to the strawberry trees and found a 
little bird, it was yellow and he could talk. He told her one of his wings was broken, and 
she took him inside the house so she could take care of him. She kept him in a birdcage 
until the next morning, when she checked on him he was not doing well. She tried to fix 
his wing. After lunch, Diana went to pick up more strawberries and saw that Cristal, the 
yellow bird, was getting well, which made her so happy.
Diana’s parents told her they had to go back home, and the trip was too long to bring Cristal 
with them. Diana was so sad. The only option would be stay in the farm a little longer, and 
of course she chose that.
Diana took care of the bird for a few more days and then they had to go home. Cristal was 
ready to fly again. She was happy and sad all at once. She counted to three and let him go, 
then he flew off happily as he always was. And Diana lived happily ever after.

Mariana Alvanoz Brahim

Colégio Positivo - Água Verde | 4B01
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A importância do brincar na escola

Brincar na escola é importante, pois aprendemos a fazer amigos, o valor de cada amizade 
e a harmonia entre todos.
O valor da amizade é imenso, também ajuda a melhorar as brincadeiras, a convivência de 
uns com os outros e o respeito.
Eu gosto de brincar de polícia e ladrão, se você for polícia, você tem que pegar os ladrões 
ou se você for ladrão, tem que fugir dos policiais. Pega-pega, se você for o pegador, tem 
que pegar alguém. Vôlei, essa brincadeira você tem que rebater a bola.
Outra brincadeira é o esconde-esconde, se você for o contador, tem que achar todo 
mundo, se você for quem se esconde, você terá que se esconder por mais tempo. E por 
fim a “ameba”, onde alguém joga bola para cima, se alguém pegar a bola, terá que fugir, se 
essa acertar vira ameba.
Portanto, isso tudo significa brincar.

Mariana Langue Ramalho

Colégio Positivo - Joinville | 4B02
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O livro encantado

Era uma vez uma garota chamada Emma, que sonhava com lugares que não conseguia 
ver ou alcançar. Ela queria muito algo que pudesse levá-la a lugares com magia, mas seus 
pais não acreditavam no que ela imaginava. 
Na escola, suas amigas também acreditavam nesse tipo de magia, que pudesse levá-las 
a outros lugares. 
Certo dia, a professora falou para a turma que eles iriam visitar um circo. Elas, 
imediatamente, foram para o ônibus, sentaram-se nos bancos de trás e conversaram 
sobre o assunto que mais gostavam: magia. 
Quando chegaram, ficaram maravilhadas com a beleza do circo. O nome dele estava 
escrito no topo: Circo da Magia.
A turma entrou e alguém falou:  
— Sejam bem-vindos! Eu serei o mágico por hoje. A atração será ler a pequena e criativa 
mente de vocês. Darei, de presente, a coisa que a criança estiver pensando. 
— Uau!  A turma disse.
— Vamos começar com... você, pequena! Disse o homem. 
Emma ficou surpresa. 
— Eu? 
— Sim, você! Agora lerei a sua mente. “Um livro encantado que possa te levar a qualquer 
lugar.”  É isso? Boa escolha! Aqui está, use-o com sabedoria. 
Ele a entregou o livro encantado. 
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O homem começou a ler a mente dos demais visitantes. Enquanto isso, Emma e suas 
amigas foram ler o livro que ela ganhou do mágico. De repente, bummmm!  Elas foram 
teletransportadas para três lugares diferentes. Um era o espaço, outro uma cena de um 
filme que Emma amava e o último era um lindo jardim japonês.  
Quando chegou em casa, Emma correu e disse:
— Mãe, mãe! A mágica é real, olha! 
Então, Emma e sua mãe se teletransportaram para aqueles lugares com o livro. Sua mãe 
ficou maravilhada. 
— Uau, é real mesmo! – Falou a mãe admirada. 
Emma mostrou o livro a seu pai, que também ficou surpreso. Quando voltou para seu 
quarto, ela começou a sonhar com os diversos lugares que queria conhecer.

Mariana Meyer Mattozo

Positivo International School | 5I02
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Cinco dias de alegria com meus amigos

Marie Valentine Gonçalves Venditti

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5M02

Na segunda-feira acordo alegremente
Vou à escola e me divirto a beça

Quando chego lá
Vou construindo peça por peça

O mundo gira e eu pulo e corro
Adoro ficar brincando
Mas o que mais gosto

É de me divertir estudando

Logo já é terça-feira
Mais um dia vai chegar
Que alegria para mim
No recreio vou jogar

Terça, quarta, quinta e sexta
O tempo voa em minha cabeça

Logo logo tudo volta
e a alegria recomeça
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O futebol no Brasil

O futebol iniciou no Brasil no final do século 19, por Charles Miller, um estudante paulista 
que acaba de chegar da Inglaterra em 1894. Com sua mala cheia de artigos do esporte, 
como bolas, uniformes e um livro com as regras estabelecidas.
Passados 100 anos o futebol no Brasil se transformou em uma grande potência. A seleção 
masculina brasileira possui cinco títulos mundiais, sendo a melhor seleção do mundo e 
os clubes brasileiros possuem dez títulos (entre intercontinentais e mundial de clubes) e 
dezoito sul americanos.
Já a seleção feminina de futebol brasileira possui sete copas américas femininas, sendo 
a primeira em 1991 e a última em 2018. Curiosidade: a pessoa que mais marcou gols em 
Copa do Mundo entre feminino e masculino, foi a Marta, jogadora da seleção brasileira.

Marina Tannouri Garcez

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4T02
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Dear Governor,
My name is Mateus, I am 9 years old, and I am from Curitiba, capital of Paraná, Brazil. I am 
in 4th grade, I study at Positivo Junior.
I wrote this letter because I think it is very important to everyone. The change of climate 
has increased a lot, in my opinion, the government must prohibit factories from releasing 
too much smoke.
One cause of climate change is air pollution, the effect of this problem is the lack of good 
air. This problem can be solved by containing the garbage that is thrown on the streets.
Another cause of climate change is animal harm. The effect of this cause is the lack of 
animals in the forests and this problem can be solved by stopping killing animals.
It is important to talk about climate change because people can stop pollution. Please let 
it help the Earth.

Respectfully,
Mateus

Mateus Mylla Todeschini Alves

Colégio Positivo - Júnior | 4B04
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A amizade

Amizade é uma coisa muito importante.
Com os amigos você pode fazer muitas coisas, como: jogar bola, ir ao cinema e à

piscina e fazer muitas outras brincadeiras.
A vida é muito melhor com os amigos porque nunca nos sentimos sozinhos.

Em todos os momentos e lugares, como na escola e no nosso bairro, temos um
amigo para brincar ou conversar.

Agora você entendeu como os amigos são importantes?
Valorize e respeite seus amigos!

Matheus Caldana Ventura

Colégio Positivo – Santa Maria | 5M01
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O cavaleiro imaginado

Um belo dia, João lia os seus livros de aventuras, quando decidiu que queria replicá-
los na vida real. Se preparou e iniciou a sua jornada, mas tinha um problema: morava na 
cidade grande, junto com sua mãe. Logo a avisou, utilizou o ônibus e lá estava na estrada 
que o levaria à floresta.
Perdido no meio da mata, estava com fome. Ele avistou uma mesa cheia de comida, 
chegou perto e era a sua imaginação. Mesmo com medo e com fome, ainda estava 
motivado. Fez um abrigo e dormiu. Quando acordou, ouviu gritos. Chegou perto e viu uma 
menina. João falou:
— O que aconteceu?
Ela falou que tinha perdido sua mãe. Preocupado, ajudou a menina. Depois de uma longa 
caminhada, ele encontrou sua mãe e, satisfeito, voltou para a casa.
Ele se machucou, mas, vitorioso, chegou em casa, se arrumou e dormiu novamente. 
Acordou e voltou a ler suas histórias que tanto amava.

Matheus Rebonatto da Rosa 

Colégio Positivo - Master | 5T01
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A vida

A vida passa muito rápido, um dia eu durmo com 1 ano e acordo com 2, não dá para 
demorar, a vida não espera ninguém.
Joni era um menino muito generoso, agradava todos que cumprimentavam ele, e Joni 
só tinha 3 anos, que belo garoto! Aos 5 anos ele ganhou uma irmãzinha chamada Anna, 
passou 1 mês e Joni entrou no 1º ano, lá conheceu seu melhor amigo chamado Arthur.
Eles se divertiam muito a cada dia juntos. 9 anos se passaram e Joni e Arthur estavam 
em escolas diferentes e não se viam mais, então 11 anos se passaram e Joni começou a 
trabalhar em uma empresa de joias onde seu chefe se chamava Arthur e eles desconfiaram 
um do outro, logo descobriram que eram melhores amigos de 11 anos atrás, ficaram muito 
felizes ao saber dessa notícia e resolveram comemorar com um churrasco especial.
Vinte anos se passaram e Joni tinha 45 anos de idade e começou a namorar e teve 2 
filhos, um menino e uma menina, com 65 anos ele se aposentou, e quando tinha 87 anos 
ele morreu, mas sabendo que fez a diferença na vida de muitas pessoas.

Matheus Ferreira Rosato 

Colégio Positivo - Boa Vista | 5T01



151

The most happy boy in the world

One day, one boy, one world. This world was fun, fun, fun! This boy loved the world, the 
humans with all of his heart. The boy was always happy until one day. He felt weak, because 
the world turned grey. But one day a angel came to him and said:
— You could let your heart shine like a strong light and this light will spread all over the 
world.
So the boy tried to spread, spread! So the light spread all around the world and the world 
turned into a happy place again!

The end.

Nathan Fabianovicz Bugallo

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4B03
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A paciência

Uma vez eu queria jogar um jogo com meu amigo, Sebastian. O problema era que ele 
não me respondia. Eu queria jogar muito com ele, então insisti em querer jogar. Tentei 
mandar diversas mensagens, ligar várias vezes e criar um tempo limitado para ele jogar. 
Porém, eu não tive respostas.
No próximo dia ele finalmente respondeu e eu me senti muito mal pelo que fiz quando 
ouvi o que ele disse. Sebastian me contou que ele estava doente e que foi ao hospital para 
tomar uma vacina. Imagina estar doente e ter que tolerar um amigo ligando toda hora.
Isso me fez refletir sobre como as pessoas hoje em dia não têm paciência. Várias pessoas 
não toleram ter que esperar séries sendo adiadas ou simplesmente ter que esperar. Mas 
eu pedi desculpas ao Sebastian. Um dia a tecnologia vai aumentar tanto que algo adiado 
vai ser catastrófico.

Pedro Silva Clemes

Colégio Vila Olímpia | 5M01
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The Price of Kindness

Once upon a time, there was a kind, generous, and big King who everyone liked very much 
for his good deeds and for the use of his almighty power for the best possible kingdom.
As gratitude, people rewarded him with money and resources. But not all thekingdom 
liked this “perfect” King, so some people formed a group to take him down.
One day, a day like any other, people were living their ordinary lives when out of nowhere 
explosives and fireballs were thrown in the peaceful kingdom.
— “King! I bring urgent news!”, said the King’s royal advisor.
— “Keep them down! Get our best soldiers, but do not kill them!!”, exclaimed the King.
The King’s army was strong, but paled when they saw the mighty group of enemies.
All of the kingdom perished, except for the King.
— “My daughter, please, survive! You are our last hope!”, said the King.
As the King was gently speaking with his daughter, a bullet went through his head.
— “Now everyone is dead. Good!”. Now let’s go!”, said a henchman.
The killers go away, but the King’s daughter is still there, knowing she is all alone now.

Pedro Silva Clemes

Colégio Vila Olímpia | 5M01



154

A galáxia negra

Lord Melth e seus soldados estão em uma missão para descobrir de onde estão vindo 
alguns asteroides desconhecidos, com diamantes e esmeraldas em sua parte interior.
Eles compraram a nova Cannon 920, uma nave com um design muito bonito e a velocidade 
dela chega na mesma velocidade que a luz. A nave foi comprada especialmente para esta 
missão.
Eles contrataram o mestre Macon, o melhor piloto do universo observável. No meio da 
missão eles descobriram uma estrela desconhecida, o que poderia ser uma pista que os 
levaria ao lugar de onde vinham os asteroides desconhecidos.
Mestre Macon pilota a nave para dentro do planeta. O mestre e a tripulação exploraram o 
planeta e acharam um bicho parecido com uma cobra, ele era azul e ainda falava.
— Olá, você poderia dizer de onde vem este asteroide? – perguntou Melth.
— Olá, meu nome é Brancon, saia daqui, vire a direita e siga reto. – Falou o tal Brancon.
E então eles saíram do planeta e seguiram à direita. Uma hora eles perceberam que o ar 
estava diferente e a fumaça com um tom levemente diferenciado: era uma galáxia nova, 
ou seja, era de lá que os asteroides estavam vindo, eles nomearam de hambúrguer.
Conseguiram vencer a missão graças à equipe maravilhosa que montaram e pela super 
nave.

Pedro da Cunha Binder

Colégio Positivo - Júnior | 4T04
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Minha academia de heróis

Em um mundo onde 80% da população tinha uma individualidade (super poder) e os 
outros 20% são pessoas normais, havia um garoto de quatro anos que queria muito ser 
o maior herói do mundo, igual ao All Might (o herói número um), só que o único problema 
é que o Midorijo (garoto de 4 anos) não tinha nenhuma individualidade, então quando 
ele descobriu isso ficou muito triste. O tempo foi passando até que Midorijo completou 
15 anos. As aulas já estavam acabando, então quando ele estava saindo da escola, ele 
foi atacado por um vilão de gosma. O vilão estava quase matando o Midorijo, até que de 
repente, um herói chegou para o salvar, mas não era qualquer herói, era o All Might. Ele 
deu um soco no vilão e o derrotou com apenas um golpe, depois prendeu o vilão em um 
pote para ele não conseguir fugir.
O Midorijo agradeceu muito ao All Might. Quando o herói foi sair voando, o garoto o 
segurou nos pés dele e saiu voando, pois ele queria muito fazer uma pergunta para All 
Might. A pergunta era: “Alguém sem individualidade também pode se tornar um herói?”. 
Quando o Midorijo fez a pergunta, ele ficou muito triste com o resultado. All Might falou 
que a pessoa não poderia se tornar um herói, mas poderia ser um policial ou algo do tipo. 
O Midorijo voltou pra casa muito triste, então ele ouviu um pedido de socorro. Ele 
reconheceu a voz e percebeu que quem estava pedindo ajuda era seu amigo de infância, 
Bakugo. Midorijo foi correndo o ajudar, mas quando ele viu qual vilão era, era o vilão que 
tinha atacado ele no começo, mas mesmo assim foi tentar tirar o Bakugo. Os policiais 
que estavam em volta falaram pra Midorijo não ir, mas ele ignorou e continuou correndo. 
Ele não conseguiu salvar Bakugo, então alguns heróis chegaram e resolveram a situação.
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Pedro Henrique Marafon Garcia

Colégio Semeador | 5M01

Os heróis deram uma reportagem e falaram que aquilo que o Midorijo fez foi muito 
perigoso, mas também muito corajoso. Então o All Might repensou no que ele falou e 
chamou o Midorijo para conversar, de falar Midorijo que ele daria o One For All para o 
Midorijo, mas só ele treinasse muito.
Um ano se passou, Midorijo treinou bastante e finalmente recebeu One For All, um poder 
passado de geração em geração. Então, mais alguns anos se passaram, All Might se 
aposentou, Midorijo entrou para VA (Universidade Acadêmica), se tornou um vigilante, 
enfretou o Ahe Garabi (símbolo do medo) e se tornou herói do mundo.
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Autismo

Dizem que as crianças autistas não têm empatia.
Mas se as pessoas as conhecessem melhor,

descobriram o quanto são sensíveis e amáveis.

Pedro Henrique Salmaso Pinto

Colégio Positivo - Santa Maria | 5M01
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Carta para minha bisavó,

Olá Joana, resolvi escrever esta carta, pois estou com muita saudade, queria tanto te 
ver mais uma vez, faz tanto tempo! Minha memória ficará marcada pelas nossas tardes 
debaixo das laranjeiras, enquanto você me contava histórias da sua infância e descascava 
laranjas para mim. Eu adorava seu cafezinho passado e a cueca virada que você fazia. 
Lembro-me da última vez que nos vimos, foi em um sábado de 2019.
Passamos a tarde inteira juntos e fizemos nossa última foto, você estava sentada em uma 
cadeira e eu e meu irmão estávamos atrás de você. Nunca irei te esquecer! Prometo! 
Minha saudade é grande, bisa Joana! Nem parece que já fazem três anos que você 
faleceu. Espero encontrá-la novamente, mas nos meus sonhos…
Obrigada por me permitir ter momentos incríveis ao seu lado, que a bisa seja abençoada 
por Deus. Eu queria muito te dar um beijo mas você está no céu agora, com o coração 
mais puro do Universo, um anjo que pode fazer um mundo melhor, um mundo de paz e 
harmonia, onde todos se divirtam e sejam felizes como você! Te amo!
Atenciosamente, seu bisneto.

Pedro Nunes de Paiva

Colégio Positivo - Júnior | 5T02
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Friendship

Friendship when it exists
Whether it’s rain or sunny

Does not give up!
If we fight...

Soon you regret!
Friendship always resists...

I know one that is a very great friendship
Started very little just like a seed of a tree and keep getting big and big!

Pietro Lorusso Bonacin

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4B01
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Era uma vez um garoto que esperava ansioso para seu aniversário. Ele fazia aniversário 
dia 21 e era dia 20. Mas ele tinha um grande problema: ele não estava nem aí para os 
amigos e sua família e só queria ficar em paz com ninguém no mundo, então resolveu 
fazer um pedido: 
— Quero que todo mundo do planeta suma!!! 
Então no outro dia quando ele acordou, ele foi até o quarto, abriu as cortinas, fechou a 
porta e quando ele ia pedir um pedido caiu no sono. Ele estava cansado, jogou bola o dia 
todo. 
No dia seguinte quando acordou estava tudo escuro, resolveu então acender a luz e não 
tinha interruptor. Ele de repente só enxergava olhos nas paredes e foi então que viu um 
cara no corredor de sua casa com garras. Mais que depressa esse homem enorme estava 
correndo até ele, e então, quando ele estava se aproximando, do nada ele fingiu que 
estava dormindo e o monstro pensou que o garoto estava morto e foi embora.
De manhã ouviu um feliz aniversário!!! 
Ufa, nada mais era do que um pesadelo um dia antes de seu aniversário. Aprendeu então 
uma lição e nunca mais foi mal-educado, e sempre ajudava e vivia rodeado de amigos.

Rafael Lima Baroni

Colégio Positivo - Boa Vista | 4T01
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My name is Rafaela. I am 9 years old. I am from Brazil. I am in 4th grade. I study at Colégio 
Positivo Júnior. I think climate change is ugly! The authorities must do something because 
this is so bad for the world and they need to think about it.
One cause of climate change is deforestation. The effects of this problem are: animal 
migration, extinction and changes in the life cycle. This problem can be solved by stopping 
cutting down trees.
Another cause of climate change is farming. The effects of this problem are: water 
pollution, soil poisoning, and air pollution. This problem can be solved by putting manure 
produced by animals in the correct place.
It is important to talk about climate change because when we have a conversation about 
this topic, other people will know that they need to help. And, to finish, I think that we 
need to help the earth with love, not thinking “OMG, this is so boring!”

Rafaela Brittes

Colégio Positivo - Júnior | 4B02
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My name is Rafaela Cavalin Alves. I am 9 years old. I am from Curitiba, Paraná, Brazil. I 
study at Colégio Positivo Júnior. I think climate change is bad for our planet and for the 
next generations. I think the government should take action to stop climate change.
One cause of climate change is pollution from means of transportation. The effect of 
this problem is the pollution of air. This problem can be solved by people riding bikes or 
walking by foot.
Another cause of climate change is deforestation. The effect of this problem is migration 
of animals. This problem can be solved by people stopping cutting down more trees and 
other plants.
It is important to talk about climate change because it is good to spread news to more 
people about climate change and solve this problem. Let’s save the earth!

Rafaela Cavalin Alves 

Colégio Positivo - Água Verde | 4B02
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The Story of Nature

Avy is a girl who loves nature, but in her school there is a bad girl who doesn’t like nature 
and prefers industries. Every day, Avy is sad because of this girl. She sits on a chair 
outside and she puts her hand in a flower. The flower starts to shine and she hears a voice. 
The voice came from this flower and the flower starts to tell a pretty story of a beautiful 
garden of a Giant, with flowers and trees and more. The garden of this Giant is magic.
In the garden, there was a magical tree. If Avy finds the tree and puts her hand there, 
she’s gonna be able to transform every pollution into green areas. A few moments later 
she finds the tree and she touches it. Then, she transforms a big part of the pollution into 
green areas. The bad girl sees the green area and now she loves nature.
Avy sees the girl and asks “what’s your name?”. She answered “Aly”, and asked if Avy 
wanted to be her friend. A few years later, they become best friends and they play in the 
Avy’s garden for the rest of the afternoon.

Rafaela Domingues Bergmann

Colégio Positivo - Master | 4B01
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O vírus

O mundo parou,
pois o Corona chegou.

E o tempo tão curto se alongou.
O hospital lotou.

O sorriso acabou,
porque a máscara o tampou.

A doença muitas pessoas levou.
Alguns remédios a muitos enganou.

E o medo se instalou,
mas a vacina chegou.
E a esperança voltou.

E o mundo se reinventou.

Rafaela Marques de Moraes da Silva

Colégio Positivo - Santa Maria | 5M01
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Volta às aulas 2021

A pandemia foi horrível, ficar dentro de casa tendo aula on-line, sem poder brincar. Mas 
chegou a hora de ir para a escola e me divertir! Estava quente e a sala tinha 20 alunos e 
uma menina animada chamada Melissa.
Ela entrou na sala, viu sua amiga Clara e já começou a conversar. A aula iniciou e a professora 
se apresentou dizendo seu nome, Gabriela. Escreveram um poema, conversaram e se 
conheceram. Hora do lanche, hora de Português, hora de História e a hora de ir embora.
Todos saíram, mas a Gabi ficou e leu o poema de Melissa que dizia: “A escola não é só 
um lugar, porque as pessoas que fazem ela ser legal, os amigos deixam divertido, os 
professores fascinantes, a merendeira faz a comida, o guarda dá segurança, a diretora 
organiza. Todos têm sua função para mostrar que nos amam. Por isso digo tchau ao 
primeiro dia, mas com emoção e muito coração”.

Rafaela Vieira Carvalho

Colégio Positivo - Água Verde | 4T01
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As Aventuras do Pão com Banana

Uma pessoa chamada Pão com Banana estava andando na rua com um picolé na mão. De 
repente ele encontrou seu amigo Jorge e falou:
- Você quer ir ao parque comigo? O amigo respondeu:
- Claro que sim! Será bem divertido, vamos logo.
Quando chegaram no parque encontraram uma pessoa vendendo pipoca, mas ela não 
estava muito feliz, pois não tinha feito nenhuma venda até o momento.
Os amigos ficaram tristes com a situação e decidiram ajudar.
Eles perguntaram?
-O que aconteceu que você está chorando?
O senhor respondeu:
-Eu não fiz nenhuma venda ainda.
Os amigos falaram:
-Vamos comprar 10 pacotes de pipocas para te ajudar.
O senhor respondeu:
-Vocês fariam isso por mim? Os amigos responderam:
-Claro que sim!
Compraram pipocas e continuaram a passear pelo parque.
Por volta das 17 horas o amigo Jorge se despediu de Pão, pois ele precisava ir para casa.
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Pão continuou no parque se divertindo até que ouviu uma voz misteriosa. Ele ficou 
procurando de onde vinha aquela voz.
A voz misteriosa falava:
-Finalmente te encontramos! Estamos te procurando há muitos anos. Você é o Mestre 
dos Pães com Banana!
E como num passe de mágica, Pão com Banana é levado para um outro lugar. Ele fica 
admirado pelo lugar e fala:
-Nossa! Que lugar incrível! Eu não sabia que era tão importante!
A voz falou:
-É óbvio mestre! Você é muito importante para nós.
Precisamos de você. Sente-se em seu trono e saberá de tudo, tudo, tudinho.
Foi uma aventura e tanto!

Ramon de Oliveira Kurten

Colégio Positivo - Joinville | 4T01
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O espaço

O espaço é um lugar peculiar onde existe o que chamamos de ‘’infinito’’. Alguns acreditam 
em aliens, outros em viagem no tempo, mas o que as pessoas querem descobrir mesmo 
são os buracos negros.
Os buracos negros podem mostrar muitas coisas, como viagem no tempo, ver o futuro 
e o pretérito. Mas é tão difícil de descobrir exatamente o que acontece. Claro, nós 
saberíamos se ele estivesse ao lado da Terra. Enfim o buraco negro é um lugar peculiar, 
como mencionado no início, ‘’o espaço’’.

Rodrigo Rocha de Rezende

Colégio Positivo - Júnior | 5T03
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Super Boy

Wiliam é um menino de 9 anos que mora em Londres. Ele é muito brincalhão e adora 
escalar. Um dia Wiliam decide escalar a árvore mais alta da rua, mesmo sabendo 
do perigo. Quando chegou no topo, ele caiu! Ao cair ele descobriu que podia voar! Ele 
guardou isso em segredo e foi para a escola.
Na Educação Física, a turma do Wiliam estava jogando futebol, e ele chutou muito alto, até 
que a bola ficou presa no teto do ginásio. A professora ficou brava e foi chamar alguém.
Enquanto isso, Wiliam voou para pegar a bola e todo mundo viu! Os colegas dele acharam 
isso muito legal e começaram a chamá-lo de Super boy.

Rômulo Ferreira Dias dos Anjos

Colégio Positivo - Água Verde | 4T01
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Society

One day a girl was born and this is the thing that changes the world.
In 1809, women did not have the same rights as men, but this girl was about to change 
everything.
Her name was Elizabeth and she wanted to guarantee women’s rights. She wanted the 
women to vote and she would fight for it.
One day her mother, a very revolutionary woman called Heliodora, died. Her father wanted 
her to go to College, because she was very intelligent, but she did not want to.
Elizabeth ran away from home and went to London, but on the train she met a man who 
did not want women’s rights and wanted to kill Elizabeth.
He opened the train door while it was moving, and almost killed her, but Elizabeth could 
close the door before she got hurt.
She slept that night on the train and the next day she woke up and realised she was in 
London.
She bought a newspaper and on the lead story she saw that the Lord of London voted and 
the result was: women can vote!

Sofia Bonato Costa

Colégio Vila Olímpia | 5M01
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If I were in charge, would you vote for me?

Today, after reading the book “If I were in charge”, we were asked to create a speech about 
what we would do if we were in charge of the school for a day. Here is mine:
If I were in charge of my school, I would change the time of the classes: English classes 
during the morning and Portuguese during the afternoon. I would add 10 more minutes to 
the playtime, snack time and lunch. Since I’m talking about lunch, I would give many other 
food options for the students: healthy and junk food. Students would also be allowed to 
bring toys and wear any clothes they wanted: NO MORE UNIFORMS! For every 20 minutes 
of study during class, we would have a break and do something fun, like dancing, playing 
“The Floor is Lava”. Also, I would create the “Pet Day” and everyone would be allowed to 
bring electronics. 
If I were in charge, would I have your support?

Sofia Dalarmi Pessoa

Positivo International School | 4I03
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O mistério

Era uma vez dois irmãos, o Felipe e o Davi. Um dia, eles foram acampar na floresta, para 
ver quem é o mais corajoso. Quando eles chegaram na floresta já estava de noite. Então 
foram dormir.
Eles foram acordados por um barulho muito estranho e foram procurar de onde vinha 
o barulho. Os dois irmãos estavam cansados de tanto procurar, então voltaram ao 
acampamento para descansar e acabaram dormindo. Quando acordaram, o acampamento 
estava todo bagunçado e um dos irmãos disse:
— Alguém esteve aqui!
Eles estavam tentando achar outra barraca ou uma cabana por perto, mas acharam uma 
caverna! Então entraram na caverna e como tinham duas passagens, eles entraram nas 
duas passagens, mas não encontraram a pessoa que bagunçou o acampamento e nem o 
barulho estranho.

Sofia França Rolim

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4T02
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Superpoderes

Uma criança estava brincando no quintal com seu melhor amigo quando uma garotinha 
passou e começou a brincar com eles. Estavam se divertindo e rindo muito. Mas a menina 
começou a ouvir uns sussurros. Estavam falando mal dela e ela começou a ficar brava. 
Levantou-se e saiu batendo os pés.
Ela pegou um brinquedo e o amassou. Nem se tocou, mas quando ela chegou em casa, 
viu umas faíscas saindo. Ela se viu no espelho e viu seus olhos vermelhos pegando fogo. 
Mas, de repente, aquilo parou e sua mãe abriu a porta. A menina disse:
— Pode entrar.
Sua mãe entrou no quarto e disse:
— Já está na hora de você saber. Meu nome não é Maria Helena, é Afrodite. Sou a deusa do 
amor e da beleza. Seus poderes não vão ser iguais aos meus. Nós temos que esperar uns 
dias para saber seu poder permanente.
A menina disse:
— Estou muito muito ansiosa, mas mil vezes mais surpresa. Passaram-se alguns dias e seus 
poderes apareceram: os poderes da menina eram de raios e fogo. Ela ficou muito feliz.
Mas naquele momento começou uma guerra. Elas tinham que fugir. Sua mãe pensou nos 
superpoderes, mas o de nenhuma delas era voar. Ela ficou meio triste, mas feliz porque 
sua filha também tinha poderes.
Estava na hora de fugir e elas conseguiram escapar da guerra. Felizmente deu tudo certo 
e depois seguiram a vida como se nada tivesse mudado.

Sofia Seabra Moreira

Colégio Vila Olímpia | 4M01
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What’s Halloween?

Halloween… what’s Halloween? It’s a holiday that is celebrated on October 31st. It’s a 
popular celebration of the cult of the dead celebrated annually.
The term is originated from the expression “All Hallow’s Eve” as it is celebrated the day 
before the november 1st holiday.
On Halloween holiday, people dress up costumes. There are a lot of themes like: prince or 
princess, monsters, serial and movie characters, fictional legends of any kind, and so on.
During Halloween people knock on other peoples’ doors and ask: “trick or treat”? If the 
person answers “trick”, get some candies, but in answering “tricks” he or she gonna get 
scared. In halloween there is a kind of party usually in houses, with red lights and most 
of the time with smoke as people enter and there are hidden monsters that appear when 
you walk around, scaring people. In halloween there is also a kind of “event” where you go 
by car and watch old horror movies. There are also monsters around the cars to scare 
people.
What about you? Do you already have a costume for Halloween?

Sofia Triches Gurkewicz

Colégio Positivo - Júnior | 4B01
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“I like Christmas because I stay with my family and there are presents and food”.

Stephanie Croope Quintao

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 4B03
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My snake friend

One day I was bored and wanted a pet, but not a normal one. I wanted a different animal, 
then, in the store, I saw a beautiful snake with light eyes and green scales, so I decided to 
adopt it. I name her Lola!
When I went out with her everyone was afraid she was a bad snake. I only had a week with 
her and suddenly she was taken away from me because people thought she was hurting 
society. I was very sad and hurt by that, I counct leave it as it was, so I started to prove to 
everyone that Lola was not bad. I made posters and invited everyone for support. For her, 
she continues to adore me and I do the same.
Today Lola is here with us.

Sthefanny Valentynny Dobignies Koslowski

Colégio Positivo - Água Verde | 5B01
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Minha escola

O Colégio Positivo é um lugar legal de estudar.

Lá encontramos os amigos
e também podemos brincar.

Temos que nos concentrar
Na hora de aprender.

A professora ensina
aquilo que preciso saber.

Thiago Guimarães Pechin

Colégio Positivo – Santa Maria | 4M01
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Dear Governor,
My name is Victor, I am 8 years old, and I am from Curitiba, capital of Paraná, Brazil. I am 
in 4th grade, I study at Positivo Junior.
I am concerned about the Climate Change, the high temperature is what worries me the 
most. In my opinion the government should tell people to not pollute.
One cause of climate change is pollution, the effect of this problem is the greenhouse 
effect. This problem can be solved by using less plastic or using bicycles instead of cars.
Another cause of climate change is forest fire and the effect of this cause is the low 
amount of oxygen. This can be solved by not using fire to burn garbage.
It is important to talk about climate change because we can stop with the greenhouse 
effect.
Please talk to all people to end the climate change.

Respectfully, Victor

Victor Becker Fiterman

Colégio Positivo - Júnior | 4B04
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Para um mundo melhor

Empatia e respeito
Quando uma pessoa estiver triste, não fique rindo ou encarando, vá até ela, pergunte 
como se sente e tente ajudá-la. Fale que há muita coisa boa no mundo e que você ficará 
perto dela.

Amor próprio
Como ajudar as pessoas se não amamos ou não temos orgulho de nós mesmos?
Precisamos nos amar para compartilhar esse amor com os outros.

Bondade e carinho
Se tiver amigos, trate-os bem e conte para eles quantos benefícios temos quando somos
bondosos.
É importante ter amigos, pois eles nos ajudam em diferentes situações. Com eles, não 
nos sentimos sozinhos.

Vitoria Monteiro Fernandes dos Santos

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 5T02
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A menina diferente

Era uma vez uma menina simples que se chamava Betina. A sua família é uma família mais 
simples. O nome da escola dela é Ângulo. Ela adora pintar e desenhar. O sonho dela é ser 
uma artista famosa. Ela tem 8 anos e começou a pintar quadros e a desenhar com 4 anos. 
Na sua escola ela não tem nenhuma amiga, ela já tentou se enturmar com suas colegas, 
mas elas nem ligam para o que Betina fala.
Betina se sente sozinha, suas colegas maltratam ela porque ela veio de uma família mais 
simples e não tinha muito dinheiro, já suas colegas têm muito luxo e são muito ricas e elas 
disseram para Betina que no grupinho delas só entram meninas que têm luxo e riqueza, 
então Betina sai chorando da sala e quando chega em casa, fala para seus pais tirarem 
ela da escola, seus pais perguntaram por quê, mas Betina não quis falar de suas colegas 
porque ela sabia que ia prejudicar elas.
Betina tem um coração muito bom, então resolveu ficar calada e inventou para seus pais 
que não conseguia fazer as atividades. Seus pais disseram que essa foi a única escola 
que eles conseguiram colocar ela, Betina diz tudo bem, ela disse que vai se esforçar para 
estudar. Os dias foram se passando, até que se passou um ano.
As riquinhas foram conhecendo melhor Betina e depois de um tempo elas foram pedir 
desculpas para a Betina, elas se colocaram no lugar de Betina e perceberam que Betina 
era uma menina muito boa e elas viraram amigas e nunca mais brigaram e tudo ficou bem.

Yasmin Yumi Tatibana

Colégio Passo Certo - Growing | 4T01
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O aterrorizante Ping Pong

Era uma vez um bicho-papão que se chamava Ping Pong. Ele era muito misterioso e 
aterrorizante. Todas as noites ficava debaixo da cama de crianças e as assustava com sua 
aparência  horrenda.
O assustador, alguns dias atrás, estava percebendo que as crianças não aparentavam 
estar mais acreditando nele,  e o que era pior:  quando criaturas assustadoras não são mais 
acreditadas, desaparecem para sempre, o que o deixou muito preocupado.
A criatura procurou várias saídas, porém todas sem sucesso. Não sabia mais o que fazer, 
tentou novas técnicas para assustar outras crianças e até viajou para ver se conseguia 
alguma solução, mas foi tudo em vão.
Depois de alguns dias, não se viu mais sinal do bicho-papão e ninguém  mais se aterrorizava. 
No entanto, alguma semanas atrás, houve boatos que  pessoas estavam o vendo  durante à 
noite em várias cidades de Nova York.

Ana Clara Fagundes Pereira

Colégio Positivo - Joinville | 7T01
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Minha chave

Cada porta tem sua fechadura.
Nela uma única chave pode entrar.

Dourada ou prata,
Roxo ou rosa, isso não importa

 
A única diferença é seu formato.

Longa ou pequena,
Ondulada e estreita.

Cada uma do seu jeito.
 

Mas na minha porta,
Só uma pode entrar.

A que comigo sempre está
E a única que pode encaixar.

A minha chave.

Ana Flavia Ayroso Kuntze

Colégio Positivo - Joinville | 7B01



184

uma mensagem lida
sem resposta

um coração apertado
esperando ser despertado

pelo som do telefone
com uma resposta

uma ligação
tudo mudaria

o coração despertaria
um sorriso se abriria

a mensagem eu responderia
até voltarmos ao momento

onde meu coração apertaria

Antonella Milano

Positivo International School | 7I01
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A sombra de um reino

Era uma vez um velho senhor que vivia no reino de Ragni, ele era um grande mago, porém 
muitos o consideravam como um louco, pois quando o viam conjurando seus feitiços não 
entendiam o que o bruxo estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, a outra parte da população 
o venerava, pedindo para o feiticeiro lançar magias de sorte, amor, entre outras. Porém, ele 
não tinha amigos, e os únicos que ele já teve foram por puro interesse.
Um certo dia, o velho disse que uma grande ameaça estava a caminho da cidade, porém, 
todos riram dele e o trataram como doido. Após esse acontecimento, ele jurou vingança 
ao reino e cavalgou em direção ao horizonte, em busca de conhecimento para acabar com 
aquela nação.
Durante sua jornada, encontrou um idoso que parecia ter acabado de sair de uma batalha, 
o mago lhe perguntou o que havia acontecido, entretanto, o velho apenas continuou a 
andar. O bruxo o seguiu e após um longo tempo eles chegaram a uma grande planície, onde 
parecia existir a sombra de uma pessoa. O feiticeiro se aproximou e ao chegar perto, o vulto 
começou a falar com ele. O espectro dizia para o mágico não destruir a cidade, pois já fizera 
isso e se arrependeu muito, a ponto de preferir se isolar de toda a sociedade.
O mago, após ouvir os conselhos da sombra, decidiu voltar ao reino, porém, já era tarde 
demais, a ameaça tinha destruído tudo o que um dia já foi uma linda nação. Então, ele 
resolveu que iria atrás de quem erradicou a cidade, porém, ao achar a pessoa, descobriu 
quem era o vulto que vira antes, portanto, preferiu se afastar. Era uma outra versão de si 
mesmo, porém, esta havia se corrompido ao mal.
Depois de pensar muito sobre o que faria, optou por usar um de seus feitiços mais 
poderosos, que poderia até mesmo reviver todas as formas de vida de um planeta inteiro, 
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Arthur Luiz Longo

Colégio Positivo - Joinville | 6M01

entretanto, este custaria sua própria vida. Assim ele fez, o mago desenhou todas as runas 
no chão e começou o ritual. Quando o espectro notou a presença de alguém, já era tarde, 
uma vez que a magia havia sido lançada e o processo estava iniciado.
Após esse feito a sombra desapareceu, pois não existia mais o bruxo que deu origem a ela. 
O reino se reergueu e o feiticeiro foi lembrado como um herói daquele povo.
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Ensaio sobre Rachel Lynde

Rachel Lynde é uma personagem do livro “Anne de Green Gables” que cuida da sua vida tão 
bem quanto a dos outros. Ela é invasiva, fofoqueira e acha que tem o direito de opinar em 
assuntos que nem são da sua conta.
Um dia, eu estava sentada no sofá e percebi que muitas pessoas são ou já agiram como a 
Rachel, inclusive eu e vou explicar o porquê.
Certo dia, eu fui até a janela, porque estava escutando uma briga dos vizinhos. Eles estavam 
falando de traição e eu fiquei curiosa para saber o que ia acontecer, mas consegui me 
segurar e fui para a cama. No outro dia, percebi que não tinha o que fazer, parecia um vício, 
eu ficava pensando só naquilo então voltei pra janela. Passou um tempo e eu já sabia de 
quase toda a história, quando eu escutei a vizinha falando de se mudar, o que foi horrível 
pra mim, porque aquele era o meu passatempo, então decidi impedi-la. Fui lá, dei minhas 
opiniões e ela ficou muito brava comigo, porque, além de eu estar escutando a vida pessoal 
dela, eu achei que poderia opinar, Naquele momento vi que estava sendo uma Rachel. 
Pensei que não seria legal se fizessem isso comigo, então resolvi me controlar e espero 
que muitas pessoas tenham essa empatia. Hoje estou bem consciente sobre o assunto e 
sei que não é legal ser uma Rachel Lynde.

Beathriz Menegazzo Rosa

Colégio Positivo - Joinville | 7M01
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Pivô que é pivô

Pivô que é pivô não erra.
Pega a bola e enterra.
Pivô que é pivô não cai

Ele só derruba e faz cesta.
O pivô de verdade só ganha.

Cada ponto que ele arranca...
É só cesta bonita.

Por que pivô que é pivô não erra

Arthur Nunes Aquino

Colégio Positivo - Joinville | 7B01
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Nina

Seus olhos são verdes como esmeraldas
Seu cabelo é marrom como chocolate

Sua pele é bronzeada como se tivesse sido abraçada pelo sol
Ela é pequenininha, minha irmãzinha,

E seu nome é Nina.

Carolina Naldino Mainetti

Positivo International School | 7I01
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Verdadeiro amigo

Um amigo de verdade
é aquele que está na tristeza

e na felicidade.
Meu amigo é proteção,

meu céu
e meu chão.

É com  quem eu posso contar,
amar

e brincar.

Catherine Maryanne Silva

Colégio Positivo – Santa Maria | 6M01
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Por quê, noite? 

Cecília Kehl

Colégio Vila Olímpia | 8M02

Por quê, noite?
O que quer me fazer pensar?

Por que me deixa dormir
Para sonhar?

 
Por que você existe?

Por que não deixa o dia se espalhar?
Por que a Lua aparece

Todas as noites sem falhar?
 

Por quê, noite?
Às vezes aparece cheia de estrelas,

Mesmo sem convite,
Brilhantes e belas

 

Por que às vezes é fria de congelar,
Com  seus ventos de rachar
E suas chuvas de quebrar?

É só para me fazer lembrar?
 

Por quê, noite?
Por que é tão curta?

Se eu pudesse te fazer ficar,
Nunca mais iria chorar

 
Mas, por ora,

Por quê, noite?
Eu só posso dizer,

Boa noite!
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Infância é uma das épocas mais felizes da nossa vida. Só que muitas vezes não nos damos 
conta disso.    
Ainda me lembro, como se fosse ontem, as novas amizades que fazia toda vez que ia para a 
pracinha da cidade.  
Eu vim do interior, de um lugar bem longe daqui. E lá eu vivia despreocupada de tudo, tinha 
ótimos amigos, notas altíssimas e o mais importante de tudo, era muito feliz.  
Não que hoje eu não seja, mas sinto que a cada dia, essas gotas de felicidades que antes 
vinham em forma de uma forte tempestade, hoje caem em forma de chuviscos, de migalhas. 
Tenho que me esforçar o máximo para agarrar essas pequenas gotículas, que nem são o 
suficiente para o meu ser.  
Lembro da época em que ia todos os dias para a escola caminhando com os meus melhores 
amigos, parávamos no restaurante ao lado de minha casa e comprávamos doces para 
comermos no caminho. Esses dias eram perfeitos. Tudo era perfeito. Mas, hoje, nem tenho 
mais os contatos deles.    Antes de me mudar, nós prometemos, juramos debaixo dos céus, 
de que tudo ficaria igual e sempre iríamos nos falar. De que apesar das distâncias, tudo 
ficaria bem.
Como fui tola em acreditar, isso nunca foi verdade.   
Nos primeiros dias nada mudou. Conversamos como antes e até achei que realmente tudo 
ficaria bem. Mas com o passar dos dias, percebi que muitas coisas iam mudando. Eles 
começaram a ter assuntos e piadas internas em que eu não era inclusa e eu também tinha 
as minhas que eles não entendiam. E assim continuou até o momento em que percebemos 
a verdade. Tudo tinha acabado.    
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Cristina Huang

Colégio Positivo - Água Verde | 8M01

Lembro que estava no quarto ano, queria me torna adulta o mais rápido possível. Mas me 
olhe agora, estou apenas na metade do caminho e já quero voltar atrás.   
A adolescência é uma coisa complicada, cheia de inseguranças, temores e sentimentos 
complicados. Mas sei que tudo ficará bem. Afinal é o ciclo da vida.
E a vida não é fácil, mas chegará o momento em que tudo vai se resolver. Por que eu sei 
disso? Se nada se resolvesse, nem existiria adultos nesse mundo, não é?
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Inveja

O repleto quintal, em sua maioria artificial.
Desesperador manter o que está vivo.

Fertilizante já não funciona.
Só restam vazios, recobertos por verde.

Verde tão deslumbrante que engana aos olhos.
 

Olhares esses, traidores da mente, que incendiam a grama.
Então vejo em suas chamas, uma flor se tornar cinzas.

Tanto desejo em agonia revê-la florescer.
A fim de te satisfazer, a custo do que sofria.

Déborah Cristina Souza Vasconcelos

Colégio Positivo - Júnior | 9M05
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Rejeição

Avisam sobre morte e funeral,
mas a agonia de se decompor em um caixão,

se sentir, já está dentro.
A agonia de romper a carne pra enxergar o verde da grama.

 
Do medo de se expandir, mesmo sufocado pela madeira.

Do pavor de haver vidas acima de um morto,
que tanto se debate por socorro,

que suas feridas ardem regadas por rejeição.
 

Então se segure no mesmo caixão que te mata,
porque o sangue escorre tão escasso,

por quem o sol não agrada.

Déborah Cristina Souza Vasconcelos

Colégio Positivo - Júnior | 9M05
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A cápsula do tempo

Hoje encontrei um tesouro que estava muito bem escondido. Guardada por 20 anos, a caixa 
de madeira ainda traz lembranças de momentos importantes. Dentro dela, objetos que 
trazem memórias daqueles dias.
Me lembro como se fosse hoje o dia em que decidimos fazer nossa cápsula do tempo, 
guardando ali coisas e memórias de como sobrevivemos à pandemia no ano de 2020. 
Tudo começou com minha mãe perguntando: “quais objetos você escolheria para contar a 
história desse ano?”
Fui pensar em minha lista: uma camiseta da escola, um punhado de pelos da minha gata, 
uma foto da família, uma máscara de tecido, um potinho vazio de álcool gel e um chocolate.
Minha camiseta da escola me faz lembrar do último dia em que ela foi usada naquele ano. 
Era final de março de 2020, dia que nos disseram que as aulas seriam interrompidas por 
causa da pandemia do coronavírus, que acabava de chegar em Curitiba, me afastando dos 
amigos e professores por muitos meses, até que pudéssemos retornar de forma segura à 
nossa rotina escolar.
Minha gata foi minha grande companheira. Ela se deitava na minha cama enquanto eu tinha 
aulas “on-line” e me acompanhava por toda a casa. Eu entendia seus miados e ela parecia 
entender tudo o que eu falava.
Uma outra memória da quarentena ficou guardada em uma foto do almoço de meu 
aniversário. Fiz 11 anos durante o primeiro ano de pandemia, sem festa ou amigos para 
comemorar, mas mesmo assim um dia especial em família, onde minha mãe preparou um 
delicioso bolo para nossa celebração.
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Por causa da pandemia passamos a viver algo chamado “novo normal”. Tivemos que 
começar a usar uma máscara para cobrir a boca e nariz e passar álcool gel nas mãos todas 
as vezes que saíamos de casa, não podíamos mais encontrar ou abraçar nossos amigos, 
deixamos de ir à escola e toda a nossa vida passou a ser “remota”.
Por fim, o chocolate, que passou a representar um novo hábito adquirido na pandemia. 
Momentos em família assistindo séries na Netflix nos transportando para um mundo de 
diversão e fantasia.
Mas tem uma coisa que eu queria muito ter guardado nesta caixa. Dizem que as memórias 
afetivas duram uma vida inteira, e acredito que seja mesmo verdade... Ah como eu queria 
ter guardado ali o cheiro da comida da minha mãe, os abraços dados ao longo do dia, os 
beijos, os sorrisos, ...

Donata Augimeri De Goes Lima Comandini

Positivo International School | 7I04



198

Poluição

Os animais estão sendo extintos
E precisamos ajudá-los de uma maneira fácil

Parem de jogar lixo na rua!
Não cortem as árvores!

Tenham consciência!
Ajudem o mundo!

Eduarda Machado Schio

Colégio Positivo - Joinville | 6B01
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Cordel de Joinville

Joinville, cidade dos príncipes, cidade das flores,
Cidade das bicicletas, cidade da dança e de muitos amores

Quem viu Joinville antes até pode se espantar
Diziam que tinha uma égua que entregava pães em cada lar

Joinville tem muita chuva
E de vez em quando alaga

Levando as ruas, levando as casas
E trazendo pra perto a mágoa

E ainda tem a Rua das Palmeiras
Forte e elegante levando o caminho

No final da rua o museu tão lindo
Mesmo que a princesa nunca tenha vindo

E você já viu o Fritz?
No nosso Cachoeira, ele nada adoidado

Eu já vi no Instagram,
Mas será que existe o coitado?

Joinville é assim, outras cidades são “assado”
Mas Joinville hoje é bom como era no passado

Eu amo a minha cidade da cabeça até o pé
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Felipe Rosa Gelbcke

Colégio Positivo - Joinville | 6T01

Toda cidade é gostosa do jeitinho que ela é
Tem cidade que é grande e tem cidade que é pequena

Tem bairro que é pequenino e mesmo assim vale a pena
Vamos amar a nossa cidade e guardar bem lá no fundo

E o mais belo dos tesouros que Deus nos deu neste mundo
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Lontra’s City, a cidade que nunca dorme

Lontra’s City
A cidade mais moderna do mundo, Lontra’s City, possuía carros voadores, pessoas andando 
nas ruas mesmo em plena madrugada, internet 9G, a crise era inexistente, construções 
lindas e claro, eficientes. Mas, mesmo sendo super tecnológica, não significa que não 
haveria problemas.
Era uma noite gelada, estava tudo tão quieto, nem mesmo as pessoas que antes andavam 
nas ruas, deixando-as movimentadas, estavam lá, todos os prédios e casas com suas luzes 
apagadas, a cidade que antes era conhecida por nunca dormir, agora, estava no maior 
silêncio existente.
Caio Burgs, o melhor detetive conhecido pela  humanidade, foi em busca da resposta. 
Ele checou grande parte da cidade, inclusive os bueiros, mas nada encontrou. O homem 
começou a desconfiar de seu maior inimigo, seu nome era Fernandes Sorter, ele tinha uma 
barba grande, utilizava uma capa preta por fora e roxa por dentro, e tinha olhos vermelhos 
como o sangue.
 Burgs, então, foi atrás de Sorter e, quando percebeu, todos os postes de uma rua estavam 
piscando sem parar. Caio foi observar a estrada e achou algo suspeito: um prédio estava 
com suas janelas quebradas e, quando foi entrar nele, notou um bilhete no chão, escrito “O 
plano das pílulas de sono funcionou, agora, podemos, com facilidade, matar Caio Burgs.”
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Gabriel Roesner Dos Anjos

Colégio Positivo - Joinville | 7M02

    O detetive, chocado, avistou o fugitivo e foi atrás dele. Sorrateiramente, Caio amarrou 
Fernandes. O herói pediu ao vilão  que trouxesse todos de volta,  senão sua sentença de 
prisão seria aumentada em 25 anos.
    Sem opções, Sorter, reverteu o poder da pílula e toda a cidade voltou à ativa
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O que eu queria?

Giovana Mattos Brahim

Colégio Positivo - Júnior | 9M03

Um livro, uma obra
Um país que concorda
Um país que não nega

Só vai lá e conserta
 

Queria ter cultura
Queria ser a salvadora

Queria poder me expressar
Em vez de ficar quieta

 

E sem dificuldade
Ter direitos básicos

Educação, moradia, proteção
Sem criminalidade

 
Queria ter cultura

Um país que concorda
Um país que não nega
Só vai lá e conserta!
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Tal da vida

Como vento a gente vai
às vezes volta, às vezes não

Mas, ainda sim, você fica no meu coração

Giovanna Rutkoski Keppe

Positivo International School | 6I02
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Apenas porque eu deixei a cortina aberta na noite passada, o Sol me acordou;
Apenas porque o Sol me acordou, não tive tempo de tomar café em casa;
Apenas porque tive que ir até o café na esquina e a moça do café não tinha troco;
Apenas porque esperei até chegar o troco, me atrasei para o trabalho;
Apenas porque cheguei atrasado, tive que ficar até mais tarde;
Apenas porque fiquei até mais tarde naquele dia, esbarrei com você enquanto saía do 
prédio....
 
Apenas por tudo isso, encontrei o amor da minha vida.

Giovanna Sophia Miranda Nervis

Colégio Positivo - Água Verde | 7T01
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Meu desejo

Em uma noite de verão,
sigo trancado no porão

pensando no mar
e em sua vasta imensidão.

Pensando na minha liberdade
e na tão inalcançável felicidade.

 
Apenas desejando e sonhando

o que eu quero, mas não alcanço,
enquanto não encontrar,
vou continuar a chorar.

Henrique Santana Daniele

Colégio Positivo - Joinville | 6T01
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Família perfeita

Em uma família perfeita,
Não tem brigas nem discussões.

Em uma família perfeita,
Todos vão bem nas obrigações.

Em uma família perfeita,
Tudo é muito calmo e tranquilo.

Mas sabemos
Que não existe este tipo de família,

Todos temos defeitos
E isso não é segredo.

Quando se trata de família
O assunto é sempre delicado

Seja grato por sua família perfeita
Mesmo ela sendo imperfeita!

Isabele Balduino do Valle

Colégio Positivo - Júnior | 7M01
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Solidão

Tudo tem seu lado ruim
O gasto do papel na escrita

O morrer da vida
 

Mesmo nos melhores dias chuvosos
Existe a solidão

O amargo no coração
A tristeza dos dias, que pela água, brilhosos

 
Ter que lidar com seus problemas sozinho
A pessoa com o celular na roda de amigos

Ansiedade descontrolada
Em sua mente ideias desarrumadas

João de Almeida Magnani

Colégio Positivo - Júnior | 9M01
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Vida

João Miguel Primo Schiabel

Colégio Positivo – Santa Maria | 7M01

Vida, às vezes bela 
Às vezes triste 
Não julgue alguém 
Você não sabe com quem ela convive 
Não sabe o que ela vive. 
 
Vida, às vezes linda como a Cinderela 
Às vezes fraca como o vidro da janela 
Talvez nem tão bela 
Talvez nem tão sincera. 
 

Vida, sua velha amiga, 
Que insiste colocar pedra em seu caminho, 
Mas também adora te dar carinho. 
 
Vida, aquela bem atrevida 
Mas não desista, persista, sobreviva! 
Pois, mesmo que ela não dê o que se espera, 
O verdadeiro presente é a própria vida.
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Saudades

Como explicar essa dor. Um sentimento bom, mas pode ser ruim.
Saudade boa é aquela em que lembramos os melhores momentos com a pessoa que você 
ama e que vão embora.
Saudade ruim é aquela em que não se pode mais estar junto, abraçando, beijando, brincando, 
caminhando, viajando, e essa saudade é dolorida.
Recentemente, perdi o meu melhor amigo, meu avô, meu companheiro, saber que nunca 
mais vou estar com ele é triste. Que saudade, meu avô, da sua voz, do seu bom dia, de pescar 
com você, de ir à praia, comer aquele caranguejo que você fazia com tanto carinho.
Saudade é na verdade o amor que aqui ficou.
Saudade eterna desse meu grande amigo que é o meu avô.
Saudade que me faz lembrar com carinho.

João Vitor Voss Brandalize

Colégio Positivo - Júnior | 7M03
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O sol escaldante

Sobre um sol escaldante, Gertrude anda saltitante
No sertão, seu canto encanta a todos que ela canta

Gertrude anda feliz brincando por aí

Julia Gilgen de Carvalho

Colégio Positivo - Joinville | 7M02
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Muito tempo atrás, existiram duas princesas, Meredith e Agatha. As duas seriam herdeiras 
do trono do reino de Vongrape.
Em um dia, as garotas tiveram uma discussão por conta da coroação de Meredith, que 
seria a nova rainha. Agatha estava muito irritada, pois, de acordo com as leis, as duas irmãs 
deveriam ser coroadas. Então, decidiu conquistar o que era dela.
No dia seguinte, a menina espalhou pelo reino o ocorrido e que precisava de pessoas para 
impedir somente a coroação da irmã. E assim aconteceu, vários camponeses se reuniram 
e começaram a protestar. Os guardas reais se revoltaram e começaram a atacar.
Sabendo disso, Meredith concedeu a coroa para a sua irmã, porém, alguns anos depois, 
Agatha morreu misteriosamente e sua irmã assumiu o trono. A realeza não informou a 
população sobre o ocorrido, pois estavam com medo de descobrirem quem era o culpado 
pela morte da rainha.

Julia Jörgensen Geronasso

Colégio Positivo - Água Verde | 7T01
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A verdade 

Estou desesperado
Estou aprisionado

Estou armado
Tome cuidado

 
As pessoas lá fora

Nem todas podemos confiar
Sem dó e sem piedade
Nós temos que abraçar

 
O mundo lá fora
Não é só flores

E harmonia
Tem caos

e falta muita empatia

Julia Waltrick dos Santos

Colégio Vila Olímpia | 7M01
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Sob o efeito da melodia 

Grandes pilares brancos erguiam-se ao seu redor, enquanto movimentava delicadamente 
seus finos dedos pelas cordas do violino, com apenas sua companhia presente no amplo 
claustro mal iluminado. O vento soprava contra seus cabelos negros, enquanto dançava 
vagarosamente conforme o ritmo da melodia sobre o piso xadrez. A noite fria parecia estar 
a favor de sua alegria: as estrelas decoravam o céu com sua admirável resplandecência e a 
lua interrompia o escuro manto que cobria o infinito.
Seus olhos eram de um verde esmeralda raro que davam contraste a seus finos lábios 
de um vermelho profundo incomum. Seu vestido, preto como a meia-noite, destacava a 
divergência de sua pele branca ao ambiente, por ser tão clara quanto à neve em meio a um 
escuro tão vazio.
eus pés guiavam-na para fora do castelo, em passos majestosos, delicados. Assim como 
sua mãe lhe ensinara. Os ventos gelados que tocavam seus braços nus faziam-na sentir 
como uma garotinha correndo para o caloroso conforto dos braços de Elyse após longas 
horas de aula com sua governanta. Sempre quando fracassava, seu consolo era o seu colo 
e a sua voz.
— Será uma grande violinista um dia, filha. Frequentará palcos do mundo inteiro e os mais 
renomados músicos saberão o seu nome — era sua fala de costume que confortava-a mais 
do que tudo.
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Letícia Raquel Cichocki Wendhausen

Colégio Positivo - Júnior | 8T01

         Enquanto permitiu esboçar um leve sorriso, uma lágrima escorreu por sua pele. Apesar 
de ter ocorrido quando criança, Arya recordava-se em detalhes vívidos a lâmina penetrada 
no pescoço de sua mãe e o sangue a gotejar  formando uma poça no chão de seu quarto. 
Sua expressão serena, assustava ainda mais Arya, como se estivesse num sono profundo, 
incapaz de acordar.
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Estações da vida

Lis Treml Junqueira de Arantes

Positivo International School | 6I02 

No verão
as ondas vêm e vão,
nesse calorão.
Ahhh! Um picolé de mamão!
 
Nenhum picolé é tão frio quanto o inverno,
estiloso como um terno
nem a roupa mais chique me esquenta no inverno,
só me aquece mesmo o amor materno.
 
No outono
o vento sopra
as folhas soam como nota
enquanto calço minha bota
o furão entra em sua toca.
 

Sobrou então a primavera.
Oh, como é bela,
vejo flores na janela
e muitas borboletas amarelas.
 
Com esse poema enfim
concluí que a vida sim,
é variável como o latim
e suave como cetim.
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Sobrou então a primavera.
Oh, como é bela,
vejo flores na janela
e muitas borboletas amarelas.
 
Com esse poema enfim
concluí que a vida sim,
é variável como o latim
e suave como cetim.

Ahhh... os jogos

Jogos são legais
divertidos e casuais
alguns competitivos

uns jogados com amigos
 

Tem jogo de tudo hoje em dia
você pode ser uma galinha

ou até uma bruxinha
o que importa é a diversão
o jogo sendo pago ou não

Lucas Calixto Pinto

Colégio Positivo - Joinville | 7M02
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A pandemia

A pandemia deixou a rua vazia
E as pessoas não puderam ir à pastelaria

 
As crianças não podiam se encontrar

A covid não queria ajudar
 

Todos viciaram-se em séries e filmes
O que antes não entrava nos costumes

 
Todos os estabelecimentos estavam fechados

Tirando as farmácias e os supermercados
 

Em casa eu viciei em comer caqui
E o poema vai ficando por aqui

Lucas Mastella Ruggiero

Colégio Positivo - Joinville | 6T01
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E agora ...

Luiza Marques Alvim

Colégio Vila Olímpia | 8M02

E agora, Mare 
Nasceu como nada 
Roubando de todos 
Com fome e sem água 
 
E agora, Mare 
Conheceu um garoto 
Ganhou um emprego 
Descobriu um talento 
Que acreditava não ter 
 
E agora, Mareena 
Trocaram seu nome 
A sua família 
Até sua idade 
Por alguém diferente 

 E agora, Mareena 
Todo mundo pode trair todo mundo 
Não existe mas paz no mundo 
E a guerra que mal começa 
Vai acabar depressa 
 
(O meu poema fala sobre um livro 
chamado A rainha vermelha).
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O amigo perdido

Certa manhã, eu estava brincando com meu gatinho e minha mãe me chamou de repente 
para a sala. Chegando lá, deparei-me com a mãe do meu amigo que estava pálida e muito 
aflita. Ela disse que seu filho havia sumido e que precisava de ajuda. Fiquei nervoso e decidi 
que iria chamar Billy e George para procurarmos Charles, o menino desaparecido.
Nós nos preparamos e saímos em busca de nosso amigo. Decidimos procurá-lo na floresta 
e, enquanto caminhávamos, encontramos a bicicleta de Charles caída no chão e suja de 
sangue. Ficamos muito assustados com a cena e resolvemos levar conosco a bicicleta. 
George estava muito impressionado com o sangue, mesmo assim, ele se prontificou a 
carregá-la.
No caminho, deparamos com um grande buraco e Billy, distraído, acabou caindo. Ele não 
parava de gritar  e lembrei que havia colocado uma corda por precaução em minha mochila, 
e joguei a ponta dentro do buraco. Billy agarrou a corda e eu puxei com dificuldade, mas ele 
conseguiu sair.
Tempo depois, encontramos Charles, e ficamos muito animados, e ele muito aliviado. Ele 
nos contou que estava pedalando com sua bicicleta quando perdeu o controle, caiu dela 
e desmaiou. Charles havia machucado a perna direita, e o levamos à sua mãe, que ficou 
muito feliz e agradecida por termos o encontrado.
Ele foi consultar um médico e teve que ficar em repouso. Algumas semanas depois, todos 
nós já estávamos brincando, felizes novamente.

Manuela Machado da Cunha Gonçalves

Colégio Positivo - Joinville | 6M02
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Futebol

O Neymar dribla mas um gol do Dimaria
O Mbappé dispara mais um gol do Abel Braga

O Neuer defende, a torcida fica contente
Vanderlei defende mais um gol do Fluminense

O Palmeiras não ganha mundial
só mesmo o estadual

Marcelo Koerich Rossetti

Colégio Positivo - Joinville | 6M02



222

Harry Potter

Era uma vez um menino que sobreviveu
Um famoso bruxo das trevas ele venceu

O perdedor era conhecido como “você-sabe-quem”
Um malvado que não tinha dó de ninguém
Recebeu cartas de uma escola de bruxaria

E, assim, uma vida diferente ele teria
Foi selecionado para a Grifinória

Pois, além de corajoso, buscava pela glória
Fazia parte do incrível Trio de Ouro

Onde a amizade valia mais que um tesouro

Maria Carolina Teodoro

Colégio Positivo - Joinville | 6M02
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Cordel do Amigo

Amigo é aquele irmão do peito,
Que sempre está com você

em qualquer feito.
Para te alegrar,

Sorrir ou chorar.
Divertido daquele jeito,

que você acha ser perfeito.
 

Amigo não tem preço.
É muito mais que alguém para conversar.

É alguém para confiar.
Amigo é uma benção,
que vem do coração.
É para a gente cuidar,
em qualquer situação.

Maria Eduarda Koyama Guirao

Colégio Positivo - Santa Maria | 6M01
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Matheus, o corajoso plebeu

Naquele reino, em um humilde vilarejo, vivia um plebeu muito gentil e corajoso chamado 
Matheus. Certo dia, apanhava lenha no bosque quando escutou um pedido de socorro vindo 
de um casebre muito escondido. Curioso, o jovem foi verificar. Ao espiar por uma fresta, viu 
a princesa desaparecida presa numa gaiola. Mexendo num caldeirão estava a velha bruxa 
do bosque, a quem todos temiam, mas desconheciam seu esconderijo.
O rapaz ficou um tempo escondido para ver a intenção dela, quando a escutou gritando que 
sua poção da juventude estava quase pronta e só faltava então o sangue da donzela. Ao 
ver a malvada ir até a gaiola com uma enorme faca na mão, deu um salto de onde estava e 
entrou na casa assustando a bruxa, que correu na sua direção.
O jovem rapidamente pegou a vassoura dela e voou pelo casebre até conseguir derrubá-la. 
A bruxa ficou muito irritada e lançou um feitiço em direção ao rapaz, que inteligente como 
era, ficou atrás de uma panela reluzente. O feitiço bateu no reflexo da bruxa na panela e 
esta imediatamente se transformou numa galinha.
Matheus apanhou a ave e a jogou dentro do caldeirão fumegante, matando assim a bruxa 
que aterrorizava a todos do vilarejo.
Em seguida, quebrou o cadeado da gaiola libertando a princesa, que foi levada de volta 
ao castelo e lá contou a seu pai sobre a coragem do jovem. O rei cumpriu sua promessa e 
Matheus pôde viver muito bem com sua família.

Maria Luiza Jansen

Colégio Positivo - Joinville | 6T01
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O mundo da leitura

Eu amo ler
Mais ainda do que escrever

Esse ato me deixa feliz
E minha inteligência suprir

Os temas são de surpreender
E valem a pena ler

Principalmente aventura
Que deixam sua vida uma belezura

Mas romance também é legal
Te faz parecer uma dama real
Mas meu favorito é fantasia
Esse tema me faz ter vida

Entre um livro e eu sinto união
E para isso apenas precisa de imaginação.

Nicole Rubin Garcia

Colégio Positivo - Joinville | 7B01
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A grande batalha

Certo dia, estava em casa quando recebi uma carta do capitão Jim Hawkins, o qual me 
convidou para uma missão a fim de capturar Silver, o pirata de uma perna só. Aceitei e 
fui me encontrar com ele. Ao chegar ao local, conversamos sobre o assunto e Jim me 
encarregou de preparar os suprimentos e os canhões.
Após o nascer do sol, partimos em um grande navio e, no caminho, atravessamos uma 
tempestade forte  que nos deixou apavorados. Depois de cinco longas horas, achamos 
uma ilha habitada e resolvemos perguntar às pessoas se tinham visto um barco pirata 
passando naquele local. Elas confirmaram e mostraram a direção, então partimos rumo à 
terra desconhecida.
No pôr do sol, chegamos perto da ilha do mapa e avistamos o barco de Silver, com vários 
outros piratas. Atiramos com os nossos canhões, um acertou o barco, porém, logo depois, 
eles também dispararam na nossa direção. Usamos os canhões até que destruímos o 
navio deles. Silver foi atingido e acabou morrendo e os outros marinheiros fugiram. Após a 
batalha, partimos para a ilha do tesouro.
Depois dessa grande aventura, chegamos à tão esperada ilha. Vimos uma caverna, um 
tanto quanto suspeita, entramos nela e avistamos o tesouro atrás de uma pedra. Nós o 
resgatamos  e, depois que dividimos a fortuna, fomos todos para casa. Quando cheguei, 
meu pai e minha mãe me esperavam. Mostrei a eles a minha grande conquista e vivemos 
ricos e felizes.

Rafael Jabbar Vergara

Colégio Positivo - Joinville | 6M02
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Pequenas felicidades

Em uma cidade no Sul do Brasil, vive Miguel, um garoto de 13 anos, alegre e curioso que 
adora festas, ir para escola, jogar futebol, estar com os amigos, brincar e se divertir. Mas 
naquele ano, tudo estava diferente, pois o mundo enfrentava uma pandemia e, por isso, ele 
já estava há muitos meses longe do colégio e dos amigos. À medida que o tempo passava, 
enquanto assistia às aulas em casa, frequentemente se lembrava de como eram alegres 
os dias na escola com as brincadeiras e as partidas de futsal. De fato, sentia saudades 
daquele tempo, assim como também sentia de seu avô e queria poder abraçá-lo e ficar 
conversando na varanda, como sempre faziam quando ele vinha visitá-lo.
Apesar disso, quando chegava o final de semana, o menino estava sempre entusiasmado, 
porque costumava sair com os pais para praticar aventuras, escalar montanhas, fazer 
trilhas na mata, brincar nas cachoeiras e pescar nos rios. Algumas vezes, iam ver o mar 
e observar os barcos navegando. Contudo, às vezes, ficava entediado, porque não podia 
mais fazer todas as coisas de que gostava, até que um dia algo diferente aconteceu.
Em uma manhã de primavera, o jovem acordou assustado com o barulho das trovoadas 
e da chuva caindo no telhado. Rapidamente levantou, abriu a janela do quarto e viu as 
árvores balançando com o vento, a água da chuva caindo nas plantas do jardim e os sabiás 
se escondendo debaixo das palmeiras. Nesse instante, sentiu-se muito feliz e, então, teve 
uma ideia.
A partir daquele momento, começou a registrar as coisas simples e bonitas que aconteciam 
todos os dias. Certa vez, fotografou um pôr do sol que rapidamente coloriu o céu com cores 
vibrantes e alegres. Em outro momento, as abelhas sobrevoando as flores das pitangueiras 
do quintal. Assim, foi registrando as formigas carregadeiras levando folhinhas para o 
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formigueiro, o cachorro brincando empolgado, o Sol nascendo magnífico ao amanhecer, 
os passarinhos pousados nas árvores e muitas outras pequenas coisas.
Assim, percebeu que todos os dias podiam lhe proporcionar momentos incrivelmente 
felizes, bastava parar para observar essas pequenas felicidades, que tantas vezes passaram 
despercebidas.

Rodrigo Jascov

Colégio Positivo - Júnior | 8B01
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Da gastronomia à astronomia

De claras
para nuvens.

 
De queijos
para Lua.

 
De farinha
para neve.

 
Duas ciências opostas e intrigantes,

que cativam e inspiram,
mas, acima de tudo,

totalmente apaixonantes.

Sofia Ongaratto Pereira

Positivo International School | 7I02
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É tarde, Maria.
o amor acabou

a tristeza chegou
e o coração despedaçou

 
É tarde, Maria.

A amargura cresceu
o resto ficou pra trás

longe de você
 

É tarde, Maria,
o para sempre

não existiu
e o peito se feriu

 
Não é mais tarde, Maria,

o amor voltou,
as lágrimas se foram ,
e a felicidade reinou.

Sofia Asevedo Rezende

Colégio Vila Olímpia | 8M01
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O seu Scrooge

Scrooge pegou a carta e ficou feliz porque seu amigo Marlim tinha escrito para ele.
O conteúdo da carta era o seguinte:
“Scrooge, fico muito feliz porque você virou uma pessoa diferente de mim, seu amigo 
Marlim.
Você se tornou uma pessoa boa, que ajuda as pessoas que precisam.
E você virou um amigo para as pessoas que ajudou.
Muito obrigado por ter dado outra chance ao Natal.
Do seu amigo, Marlim.”
Depois de ler a carta, Scrooge guarda ela na caixinha e decide ir comemorar o Natal com 
seus amigos novos, feliz por ter virado uma pessoa melhor.

Sophia Steinbach Vieira

Colégio Positivo - Joinville | 7M02
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Meu quarto

Valentina Carnauba Garcia

Colégio Positivo - Santa Maria  | 7M01

Aqui posso ser eu
Aqui posso crer
Sem ninguém me julgar
Ou opinar
 

Posso dançar
E cantar
Pensar em como o mundo pode melhorar
Também imaginar
 

Consigo voar
Criar coragem
Montar o meu destino
No meu caminhar
 
Aqui é meu refúgio
Dos males do mundo
Onde posso rir e chorar
Ou até escrever, o que eu bem entender
Sem ninguém me criticar
Ou até bisbilhotar.
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Alunos 

Quem diria que uma maçã caindo na cabeça faria um adulto pensar
E consequentemente, fazer uma criança chorar

Com toneladas de dever na mesa
E o estudante a pensar, “que tristeza!”.

 
Com o lápis na ponta da mão

O aluno tenta encontrar o resultado
Mas ele está sentado na cadeira, todo acabado

Sem saber como fazer uma equação.
 

Na sala, é sempre uma confusão
Com dúvida, o aluno quer perguntar

Levanta da cadeira, a caminho da mesa da professora
para fazer a confissão

Mas a vergonha não vai deixar.
 

Essa história não é de um, mas de vários
Alguns estão na frente, na multidão,
e alguns estão quietos, lá no fundão.

Vivian Carpes Neis

Colégio Vila Olímpia | 7M01
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Ponte Arco-Íris 

Quando eu era pequena, meninas falavam que queriam um príncipe
E depois, foram me perguntar

“Você quer que um homem vá te salvar?”
Eu disse, “eu quero uma princesa”.

 
Tenho 18, já vou trabalhar

Mas com meus pais continuo a viver
Como que vou contar meu segredo

E sem medo ter?
 

Depois de meses, finalmente falei
Com minhas verdadeiras cores, eu me revelei

Eles ficaram furiosos depois de me libertar
E agora, tenho que me esconder ou guardar?

Vivian Carpes Neis

Colégio Vila Olímpia | 7M01
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Insegurança 

Chove lá fora
Tortura, censura, violência

E eu aqui
Sozinho, calado, inseguro

Vou ali, volto aqui
Tiro daqui, coloco ali

Espero
Nada há de mudar

Morreu sozinho calado e inseguro

Alexsandro Bitencourt Joaquim

Positivo Passo Certo | 3M01
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Adrenalina

O ser humano adora sentir que está vivo.
O frio na barriga, junto com o coração disparado, preenche o dia de muitos.
Tais sentimentos são desencadeados por determinadas situações.
Sejam boas ou ruins, essas sensações aparecem para todos, sem exceção.
A questão é: até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para se sentirem vivas?
Quebrar seus próprios princípios é a probabilidade maior.
Sentir-se vivo diz respeito à interação do indivíduo com o meio.
Todos devem experienciar isso.
Adrenalina faz lembrar o quão bom é estar vivendo na sociedade.
Respirando, amando e experienciando.
Acima de tudo, vivendo.
Viva.

Arthur Rocha Loures Bastos

Colégio Positivo - Jardim Ambiental | 1M03
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Minha luz

Isso não se trata de um conto  de fadas, muito menos um romance. Essa é a minha história, 
da qual carrego diversos arrependimentos e mágoas, mas foram minhas escolhas.
Sempre acreditei ser o maior injustiçado pelo destino, principalmente por ter sido 
abandonado em um orfanato. Demorou alguns anos até chegar alguém que quisesse me 
adotar e saibam: aquele foi o dia mais feliz de minha vida. Infelizmente, a felicidade não 
durou muito. Meu novo pai, um viciado, chegava tarde em casa e tinha o terrível hábito de 
abusar de mim e de minha mãe. Isso perdurou até chegar a  um ponto em que ela, que já não 
aguentava mais tanta dor, deu um fim na própria vida. A partir deste momento, eu parei de 
sentir. Sem dor, sem medo, sem esperança.
Os anos passaram e eu acabei me tornando o tipo de pessoa que mais odiava: meu pai. 
Porém, muito mais cruel. Não entendia o porquê das pessoas andarem pela rua sorrindo 
ou rirem de alguma fútil anedota. Naquela época, o único pensamento mórbido que me 
ocorria era uma forma de livrar-me de meu pai ou, no pior dos casos, de mim mesmo.
Depois da primeira vez que meus dedos tocaram um gatilho, foi impossível soltar. De certa 
forma isso me fazia feliz: acabar com a alegria que eu não poderia ter. Entretanto, ainda 
havia algo valioso para mim. Alguém por quem eu tentaria mudar. A única pessoa que 
sempre quis meu bem, a freira do meu antigo orfanato foi quem realmente me criou, quem 
se preocupa comigo até hoje.
Quase toda semana, eu visitava a freira, mesmo sem nada a dizer, apenas para ver como ela 
estava. Certo dia, minha Mamá, como eu a chamava, adoeceu e me pediu uma única coisa 
antes de partir: “Perdoe, sinta e viva, meu querido. Você ainda tem tempo para recomeçar.” 
Quando a sua mão gelada parou de apertar a minha, meu mundo desabou. Era a segunda 
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vez em toda minha vida que senti lágrimas escorrendo pela minha face. A dor era tão grande 
que não sabia mais o que fazer. Inquieto, calafrios tomavam conta de meu corpo. Minha 
alma tinha sido despedaçada, e eu não podia mais continuar.
Semanas depois, fiz o que ela havia me pedido, dei mais uma chance à vida. Jurei que 
abandonaria o passado e seguiria em frente, me perguntando se isso seria realmente 
possível, mas lutando a cada dia para cumprir o prometido.

Clarice Cristina de Carvalho Rios

Colégio Positivo - Boa Vista | 2M01
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Poema para o meu (a)mar

Quando estás comigo, é como se eu estivesse no mar.
Sinto em meu entorno, teu amor a me molhar.

Sinto-me banhado por todo o seu amar.
 

Tu és um oceano vasto, repleto de amor.
Me traz tanta alegria, nenhum tipo de dor.

O meu sonho, de verdade, é em suas águas navegar.
Neste lindo oceano, para sempre ficar.

 
O problema, é que não moro perto da água.

E isso, então, me enche de mágoa. Quando calmo estou na areia, suas ondas vêm me 
molhar.

E eu, é claro, nunca recuso teu chamar.
 

Logo, já estou todo molhado, me sinto amado.
Suas ondas me refrescam, me alegram, me deixam renovado.

Não me importo em, para contigo ficar, deixar tudo de lado.
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Não importa quantas vezes eu tenha que deixar o mar, eu prometo, para ti, 
que eu sempre vou voltar.

Eu prometo a ti, sempre regressarei ao meu lar, e onde ele fica?
Em ti, em todo o seu mar.

 
Para Camilly Pencal Rocha

Enzo Arthur Kovalik Scheffler

Colégio Positivo - Hauer | 1M01
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Querida sociedade

Helena Viana Kovalhuk

Colégio Positivo - Hauer | 1M01

Não, não quero sua marionete
Não, não quero dizer “toilette”
Não, não quero ser uma princesinha
Muito menos perfeitinha
Não sou curvilínea
Dane-se se sou retilínea
Eu quero ser livre
Com meu próprio calibre
Não quero ser padronizada
Muito menos controlada
Pela Querida Sociedade
E sua falta de piedade

Posso ser alta ou baixa
Pensar dentro ou fora da caixa
Não preciso ser perfeita
Ou comigo ficar insatisfeita
Eu posso, eu quero
Sem enrolação ou lero-lero
Ser do meu jeito
Com meu próprio conceito
Então, Querida Sociedade
Me deixe viver sem sua atrocidade
Me deixe ser livre
Com meu próprio calibre
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A mordida do vampiro banguela

O herói dessa prosa, além de ultrapassar a meia-idade, mora numa capital capaz de fritar 
ovo na rua - contrariando a tradição das capas góticas de Transilvânia. Aldemir Cardoso de 
Oliveira, mais conhecido como Seu Aldemir, é um legítimo cuiabano: baixinho, barrigudinho 
e pele morena maltratada pelo sol. Decidiu manter o título de viúvo após perder sua esposa 
durante o parto da menina Dorotéia, que criou numa casinha simples. A medida que Seu 
Aldemir envelhecia, Dorotéia crescia em graciosidade - só que, turrão como era, só permitia 
a filha se casar com um rapaz direito, formado, de preferência em medicina.
O sonho de ver a filha bem-casada entrou em colapso numa sexta-feira típica, quando uma 
figura magrela e pálida tocou sua campainha. Seu Aldemir o acolheu, ofereceu um copo 
d’água e buscou entender melhor a situação.
Segue a explicação: o sujeito se chamava Cyrano, descendente de uma aristocracia 
da Romênia e estava visitando o país; ademais, gostaria de terminar essa aventura 
devidamente casado. Esse papo de aristocrata fez Seu Aldemir jurar que tinha colocado 
um mafioso dentro de casa. Prestes a enxotar Cyrano, o cabra ofereceu uma boa quantia de 
dinheiro caso pudesse permanecer ali por poucos dias. O velhinho – não mercenário, mas 
necessitado – fechou o acordo.
Dorotéia, jovem e ignorante, caiu de amores pelo hóspede, mais que desesperado por 
uma esposa. Romance à la Romeu e Julieta - não havia rivalidade entre suas famílias, mas 
sabiam que Seu Aldemir não abençoaria a união. A solução mais prudente para sustentar 
esse amor era fugir.
O senhor ouviu burburinhos sobre a fuga e tratou de confrontar Cyrano. Aqui, trava-se 
uma batalha curiosa: um velhinho acertando bengaladas em um homem que mais parecia 
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Maria Eduarda Sodré Farias Araldi Fachin

Colégio Positivo - Ângelo Sampaio | 2M02

fantasiado. Cansado de apanhar, o rapaz tascou uma mordida na mão de Seu Aldemir. 
Atordoado com o golpe baixo, não percebeu o momento que os dois desapareceram. 
Continuou na cozinha, paralisado, com a marca da mordida de um dente só na mão.
Após esse dia, Seu Aldemir adquiriu uma obsessão por carne mal passada e passou a 
desgostar mais ainda do clima de sua cidade. Você pode se deparar com ele em Cuiabá, e, 
por favor, contate-o se tiver notícias de sua filha. Ele não se denomina vampiro, mas reza a 
lenda que já faz duzentos anos que ele tem sessenta anos.
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Vinícius Aramburú Severgnini

Colégio Positivo - Joinville | 2M01
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Diferente de sempre

É o dia de sempre.
Fui no mercado de sempre.

Comprar as coisas de sempre.
Voltei para a casa como sempre.

No caminho de sempre.
 

No meio do caminho,
uma mão segurou meu braço e me puxou para o lado.

Eu senti uma sensação diferente,
era uma pessoa diferente,

decidiu mostrar para mim um desenho, diferente,
pintado diferentemente em uma parede que veio da própria pessoa diferente.

Uma sensação diferente que me deu vontade,
quando eu comecei a projetar essa vontade diferente,

em lugares diferentes.
 

É um dia diferente,
fui em um mercado diferente,

comprei coisas diferentes,
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fui para um lugar diferente.
Quando fui ao lugar achei uma coisa diferente,

quando fui cair no lugar diferente,
uma mão me segurou.

Era a mesma mão de sempre.
Quando ela me segurou, vi a mesma vista de sempre.

Deu vontade de fazer o igual,
o diferente do diferente.

 
É um dia igual e diferente;
fui no mercado de sempre.
Comprei coisas diferentes,

falei com pessoas diferentes, como sempre.
Voltei para casa como sempre.

Fiz um poema diferente,
e dormi, como sempre, pensando em um lugar diferente;

Diferente como sempre;
às vezes diferente até do diferente.

Vitor Hoffmann Schuetzler Gomes

Colégio Positivo - Joinville | 2M01
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