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A HISTÓRIA DA BIBI
ERA UMA VEZ UMA PRINCESA MUITO
ESPERTA, ELA ERA UMA PRINCESA MUITO
GRACIOSA. ELA SE CHAMAVA AURORA E ERA
MUITO QUERIDA POR TODAS.
CERTO DIA, ELA FOI CAMINHAR PELO
BOSQUE E ENCONTROU MUITOS AMIGOS. ELA
ENTÃO RESOLVEU CHAMÁ-LOS PARA UM
PIQUINIQUE. TODOS FICARAM FELIZES PELO
CONVITE.
A PRINCESA AURORA TINHA MUITOS
LIVROS E TODOS FIZERAM UMA GRANDE
FESTA NO BOSQUE. AO FIM DO DIA, A
PRINCESA AURORA PODE CONTAR MUITAS
HISTÓRIAS PARA SEUS AMIGOS.
A HISTÓRIA PREFERIDA DELES ERA O
LIVRO DO ARCO-ÍRIS E ENTÃO AURORA
DESENHOU UM LINDO DESENHO. DEIXANDO
TODOS FELIZES.
FIM.

A pedra do poder
Era uma vez três reinos e os três estavam
atrás de uma joia chamada pedra do poder.
E os três estavam em guerra e os três
estavam com três partes do mapa.
E eles precisam juntar as três partes do
mapa para encontrar a joia .
Depois de um ano viram o pedaço do outro.
Um foi pegar o mapa do outro, foi pegar o
dele e se juntaram e conseguiram pegar a joia
e estavam brincando e quebrou a joia e
começou a guerra de novo. Fim

Davi Terra

Um menino que amava videogame
Era uma vez um menino que gostava muito de
jogar videogame e o nome dele era Leo ,ele gostava
tanto de jogar, que jogava o dia inteiro.
Teve um dia que ele trouxe seu videogame para
casa do seu amigo chamado Giovane.
Eles jogaram muito videogame e depois foram
para um acampamento e deixou seu videogame lá e
ele passou um dia no acampamento.
Depois voltou para casa de Giovane e viu que seu
videogame não estava lá e surtou, porque ele tinha
deixado lá na casa de Giovane.
No dia seguinte ele voltou para sua casa e Leo
desconﬁava que Giovane tinha escondido seu
videogame e foi perguntar para Giovane.
Chegando lá, Giovane disse que não tinha pegado,
mas Leo ainda desconﬁava de Giovane e foi procurar,
mas não achou nada. Mas uma hora ele achou e
perguntou de novo para Giovane para ver se ele
mentia de novo sobre seu videogame e ele mentiu e
Leo e Giovane não foram mais amigos. FIM.
Enrico

ENRICO

As fadas más e as princesas
Era uma vez um reino muito, muito distante em
que vivia uma rainha chamada Cinderela, e com ela
viviam as três ﬁlhas que chamavam Fernanda,
Amanda e Joana.
No outro lado tinha um reino de grandes
monstros, lá vivia a fada má, ela queria raptar a
população do reino de Cinderela.
E um dia a fada má deu –lhe um nome muito
estranho: Leide Jurelha Limão Torrada Sucrilhos e
Italac e um dia ela teve 2 ﬁlhas , que chamavam
Ventrosa e Ventania.
No ano de 1385, a rainha e suas três ﬁlhas foram
visitar uma outra rainha que chama Elizabeth, mas
para as fadas más isso era novidade , então elas
ﬁzeram um plano infalível para elas raptarem as
princesas e a rainha.
Então, Amanda e Joana foram raptadas pelas
fadas más e trancadas em um em um quarto escuro ,
que a janela ﬁca no topo do quarto, então Fernanda e
sua mãe ( Rainha ) elaboraram um plano para
resgatarem Amanda e Joana e também convocaram a
população.

Ela e a população juntaram-se para resgatar
Joana e Amanda.
Então, elas usaram um disfarce para resgatar as
2 ﬁlhas.
Fernanda e sua mãe (Rainha) resgataram Amanda
e Joana e foram para o seu reino com a sua população
e todos viveram felizes para sempre.
Fim
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As aventuras de Peixoto e Ana, a Banana
Era uma vez um peixe falante que se chama
Peixoto.
Ele fazia parte de uma tripulação pequena com
apenas 5 membros: Peixoto, Atum, Bacalhau, Salmão
e seu temido capitão Wave.
Um dia Capitão pediu para Peixoto cuidar do estoque
de bananas.
Mas... Peixoto Comeu TODAS AS BANANAS!!! Peixoto, você comeu TODAS AS BANANAS?!!!!! - Sim,
me desculpe, Capitão. -Ou você busca comida para a
tripulação ou você é um peixe morto!!! Assustado,
Peixoto aceita a proposta e entra no canhão e seu
capitão o lança - Adeus, capitão!!!!!!! Peixoto encontra
uma Banana GIGANTE!!! -Eita, vou tirar a fome da
minha tripulação, pensou Peixoto . Peixoto se
aproxima: –Olá, Banana Gigante. -Oi, peixe estranho. Peixoto e Ana a Banana se tornaram amigos e se
aventuram por todo o mar. Até encontrar o temido
Wave eles lutaram e Peixoto e Ana a Banana
venceram e viveram felizes para sempre.
GIOVANNA PRADO

Giovanna Rocco

O Cuidador de Dragões
Era uma vez, em uma aldeia em um lugar
desconhecido, um homem chamado Koshu cuidava
dos dragões que os aldeões tinham enquanto saíam a
trabalho.
Nessa época, a aldeia estava em guerra com uma
nação misteriosa. A única coisa que se sabia da nação
era que era uma nação poderosa, que sabia muito de
magia e que era localizada no Egito.
A aldeia já tinha mandado vários homens, mas
ninguém voltou.
Um dia, no lugar onde os dragões ﬁcavam,
começou a pegar fogo e nenhum dragão sobreviveu.
Koshu ﬁcou muito triste e, para se vingar, se disfarçou
de um dos homens que o rei iria mandar para o Egito
e, então, partiu.
Secretamente, ele tinha um livro de magias, que
treinava sempre após o trabalho. Ele contou aos
companheiros sobre o livro. Eles ﬁcaram muito
assustados e até pensaram em prendê-lo, mas
acharam que ele seria um homem que iria fazer o seu
trabalho.

Eles montaram o acampamento e dormiram. Na
meia-noite, a nação do Egito os achou e os capturou.
Na região onde a nação, que se chamava Lobo do
Deserto, ﬁcava, tinha os homens da aldeia
trabalhando como escravos.
Koshu não aguentou o sofrimento e, então, atordoou
os dois homens que estavam atrás dele com
um pedaço de pau e começou a libertar seus
companheiros e, então, uma guerra começou.
Koshu pegou uma espada e foi ao palácio do rei. Os
dois lutaram bravamente e, com um golpe, acertou o
peito do rei, que pediu misericórdia.
Koshu prendeu o rei e voltou para a aldeia e eles
viveram felizes para sempre. Fim

Guilherme Oliveira
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O MUNDO DAS PIMENTAS
Era uma vez, uma menina chamada Pietra que
tinha 10 anos e morava com seu pai na Itália. Pietra
era muito feliz com seu pai, até que um dia ele
faleceu.
Pietra depois se mudou para a casa da tia, que
morava em uma ﬂoresta no meio do nada.
Quando completou 11 anos quis explorar a
ﬂoresta da casa da tia.
Uma noite ela saiu da casa escondido e foi direto
para a ﬂoresta.
Até que ela viu um rastro de pimentas e resolveu
segui-lo. O rastro deu dentro de uma depressão, como
ela era curiosa conseguiu entrar dentro e resolveu dar
um cochilo.
Quando acordou, percebeu que não estava mais na
ﬂoresta, e sim em um lugar onde as árvores eram
vermelhas e a grama laranja. Pietra quis explorar
este mundo misterioso! Quando chegou a uma cidade
em que tudo era vermelho, se assustou com pimentas
que falavam, andavam, trabalhavam e faziam tudo que
os seres humanos faziam!!

Ela conversou com uma pimenta e descobriu que
havia a pimenta Carolina Reaper da rainha daquele
mundo. Pietra ﬁcou surpresa porque essa é a pimenta
mais forte do mundo!
Depois que Pietra insistiu bastante para falar
com a rainha, a levaram ao castelo da Rainha
Pimenta.
A Rainha não gostou nadinha da visita de Pietra,
pois ela era uma humana e a Rainha não gostava de
humanos e então mandou prendê-la. Pietra ﬁcou
naquela prisão por um dia até que a Pimenta Cayena
salvou ela da prisão. Pietra correu para a árvore que
tinha a depressão e se enﬁou dentro, mas ela fechou
os olhos e ...acordou no quarto de hóspedes de sua tia.
Pietra falou:
- Nossa, que sonho maluco! Ela se espantou com
uma pimenta Cayena no chão do quarto. Será que foi
apenas um sonho, ou não?...

FIM
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