




A importância de ler e escrever.

A leitura é o caminho para ampliação da percepção do mundo à nossa volta.

Quanto mais a criança lê mais integrado com o seu meio estará. A leitura é feita

de diversas formas, uma das principais é a do texto escrito através de livros,

cartas, redações.

A habilidade de ler e escrever é muito importante para a aquisição de

conhecimento, é a base para a obtenção da maior parte das informações no

mundo, transformando-as em conhecimento.

É uma necessidade cada vez maior no mundo globalizado, em que as crianças

aprendem desde cedo a compreender amplamente o seu meio traduzi-lo em

palavras escritas. O Projeto Jovem Escritor é um espaço para isso e esse e-book

foi, um instrumento de desenvolvimento e incentivo a leitura. O incentivo a

escrita. A leitura e a escrita são meios essenciais para a formação de cidadãos

ativos na organização de uma sociedade mais consciente e crítica. Por isso,

desenvolver o hábito da leitura e escrita desde a infância é fundamental, e a

influência de pais e educadores nesse estágio é imprescindível.

Eu como professora me senti grata em observar o desenvolvimento dos meus

alunos na elaboração do e-book. Parabenizo a todos os meus escritores pela

criatividade e organização das ideias.

Com carinho,

Professora Tatiana da Costa e Silva



Esse livro é fruto de um trabalho persistente e entusiasmado, desenvolvido

pela Área de Linguagens, mas com contribuições das diferentes áreas do

conhecimento, nos espaços de nossas salas de aula: da construção do desenho ao

texto escrito.

Não trata-se de uma simples coletânea de textos, é resultado de um grande

Projeto Interdisciplinar de Leitura e Escrita – Projeto Jovem Escritor, visando o

aprimoramento da produção textual de nossos alunos, por meio do pensamento

crítico e a produção criativa das ideias.

Sendo assim, é com imensa alegria que compartilhamos o lançamento desse

livro e desejamos que sua leitura possa propiciar reflexão e tomada de

consciência pessoal e cidadã, legitimando dessa forma a temática articuladora do

nosso currículo escolar: “Cidade Educadora: o espaço urbano no Centro da

Aprendizagem”.

A você leitor, espera-se um olhar diferenciado, um coração aberto para a

mudança de atitude e pensamento com relação aos problemas da realidade atual

de nossa Cidade.

Parabenizamos toda a Equipe Pedagógica, Professores e Alunos autores!

Profª.Eliani Zaib Profº Antônio Zaib

Direção Geral



Nome: Caetano Sant’annaAlves Ferreira

Profa.:Tatiana Costa

Turma: 201

O bairro de Realengo 

Quando cheguei aqui na escola eu era muito pequeno e eu conheci o 

Colégio Realengo e outras lojas como: lojas americanas, casa do biscoito e o 

Guanabara.

Gosto muito do meu colégio, eu quero ficar aqui sempre! 



Nome: Rafaella Vitória de Azevedo Leal

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu, a escola e o bairro Realengo

A imagem de texto é da escola onde eu estudo desde 4 anos de idade. 

Ela fica no bairro Realengo, onde eu nasci. Minha avó, minha mãe e meu 

primo também estudaram no meu colégio. Eu acho o meu colégio muito legal. 

Nele tem muitas coisas legais e eu estou aprendendo bastante. Eu amo minha 

professora porque ela é muito divertida e ensina com carinho.

A rua em frente da minha escola é muito movimentada. A maioria dos 

carros ficam nas calçadas, impedindo o trânsito. Mesmo assim eu me sinto 

muito protegida porque meus avós trabalham na minha escola.

Sem ilustração.



Nome: Matheus Silva de Carvalho

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

O Colégio Realengo 

O  Colégio Realengo tem crianças e professoras. As crianças estudam, 

as professoras ensinam e as crianças vão ao recreio e na hora do recreio 

jogamos Totó e lanchamos e tem a hora da educação física e as matérias 

matemática e adoro artes, português, e tem inglês e música e eu gosto de 

educação física porque é divertida.

Sem ilustração.



Nome: Bernardo de Alburquerque Marçal

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

O Colégio Realengo 

Eu acho que o Colégio Realengo é muito legal e eu gosto de brincar 

com o meu irmão e depois que brinco eu vou ver a rua, depois eu tomo banho 

e durmo e amanhã eu vou para o colégio e depois vou para casa e eu vejo da 

janela quando vou para casa, o Colégio Realengo.



Nome: Ana Patricia Nino dos Santos

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

No meu 7º dia de aula eu tinha 4 anos e a minha professora 1º se

chamava Claúdia, Adriana e Daiana, elas foram muito legais comigo.

No meu 1º ano, eu tinha uma nova professora que se chamava Marcella

e tia Floher e eu era da turma da tia Marcella e ela é muito legal, ela tirava

fotos, brincava com a gente e eu fiz muitos amigos que se chamam Larissa,

Júlia, Ana Gaudino, Ana Paes, Mônica, Rafaela, Isabelly e Geovanna, a minha

melhor amiga é a Júlia.

No meu 2º ano, eu tive professoras que se chamavam Luciana, Bruna,

Tatiana e a tia Mara e depois eu fiz mais uma amiga que se chama Beatriz e

esta sendo muito legal, e essa foi a minha vida no Colégio Realengo.



Nome: Beatriz Romagnoli Conforte de Souza

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Eu sou nova nesta escola e o Colégio Realengo é bem diferente da

minha escola antiga. Aqui eu gostei muito do parquinho, ele é enorme! E eu

gosto tanto quanto a professora, ele é enorme! E eu gosto tanto quando a

professora nos leva pra lá, eu também gosto muito quando a gente usa a

piscina e das aulas de campo. Aqui eu tenho muitas amigas, eu tenho a: Ana

Luiza Paes, a Natasha, a Isabelly, a Ana Patricia, a Rafela, a Geovanna, a

Júlia, a Mônica e a Larissa. Já é a nossa 4º professora, foram: 1º Tia Mara, 2º

Tia Bruna, 3º Tia Luciana, cada uma é bem diferente. Contando com o térreo

aqui tem 4 andares, eu não visitei todos os andares, eu não conheço tudo no

Colégio.

.



Nome: Davi Henrique Motta Ferreira dos Santos

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

O Colégio Realengo é muito legal, para mim, eu me chamo Davi

Henrique, do lado do meu colégio tem o CNA que é o curso de inglês e

espanhol, poucas pessoas da minha turma é do CNA, a minha professora é

muito legal, eu já passei por um monte de professoras, todas elas foram muito

legais, agora eu estou com a professora que se chama Tatiana, agora eu vou

falar do Bairro de Realengo, nele tem, comércios, casas, prédios, eu adoro a

minha escola, nela eu tenho muitos amigos!



Nome: Arthur Pither Soares Duarte

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Eu comecei nesse colégio com 2 anos, eu comecei tímido, mas eu fiz 

amigos, os meus primeiros amigos foram o Bernardo, Gustavo e a Clara. No 

primeiro ano a professora separou a gente, o Bernardo ficou na turma A e eu 

fiquei na turma B, pelo menos o Gustavo ficou na minha turma, eu me 

encontro com o Bernardo no recreio, a gente brinca de pic-pega, pic-esconde e 

também de arminha.

Eu o Bernardo e o Gustavo somos melhores amigos, uns dos outros, 

minha mãe disse que eu vou estudar nesse colégio até ficar grande.



Nome: Arthur Doreste Rangel

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Eu entrei no colégio quando eu era pequeno e adoro brincar, tenho

muitos amigos e aqui tem carros, a faculdade, prédios, se Deus me ajudar vou

para a faculdade e esse é o melhor colégio, conheço vários professores e sou

esperto e sempre sonhei em ter um filho e não importa o que aconteça nada

vai atrapalha o meu sonho. E sempre preciso de todos os amigos.

Eu nuca vou esquecer do Colégio Realengo e essa é a minha história.



Nome: Natasha Passos de Oliveira

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Colégio Realengo

Quando eu entrei no Colégio Realengo tinha 2 anos, ai fui conhecendo

minhas amigas e tive uma professora muito legal, ela se chama tia Floher e fui

para o 2º ano e os meus melhores amigos são: Bernardo, Gustavo, Pither,

Danilo e Diogo. E eu gosto muito do colégio e já estou saindo, mas o

Realengo sempre será o meu melhor Colégio. Agora estou com a tia Tatiana, a

tia é muito legal, gosta de todo mundo e os meus amigos são muito

engraçados e essa é a minha grande e linda escola!



Nome: Geovanna Simões Cardoso

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o meu Colégio

Na primeira vez, que eu entrei no colégio Realengo, eu acho que tinha 1

ano, eu fiz vários amigos, os meus primeiros Felipe e Bernardo entraram aqui

com a mesma idade, na minha sala tem 31 alunos, todos nós brigamos, mas

tudo se resolve. A minha professora Tatiana é muito legal!

Eu amo o Colégio Realengo! Tudo aqui é muito legal! Eu amo este

colégio de coração! Aqui é demais! Na primeira vez no pré dois eu estava

muito nervosa, eu estava com medo, mas quando eu fiz amizade com a minha

melhor amiga Rafa, ficou tudo bem, eu adoro o Colégio Realengo! Eu não

adoro, eu amo ele!



Nome: Júlia Tenório Duarte dos Santos

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

O Colégio é muito bom! O Colégio é lindo e bom! Tem aula de inglês, 

música e muito mais. Tem aula de natação e futsal. Do lado tem o CNA na 

frente tem os comércios. Do outro lado tem o estacionamento, atrás tem a 

faculdade São José. Eu e a minha turma já mudamos 4 vezes de professora, 

mas a tia Tatiana é a melhor de todas e engraçada.



Nome: Rai Cruz de Jesus

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e a escola

Eu neste ano, sou do 2º ano! Este é o melhor colégio do ano!

Eu gosto desse colégio!

Eu amo este colégio!

Este colégio é lindo!

Eu gosto do passeio na escola, minha parte favorita do passeio é mexer

em minhoca.

Meu esporte favorito é natação.

Minhas professoras favoritas é Mara e Luciana e Tatiana.



Nome: LarissaFernandes Delgobbo

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Eu entrei aqui muito pequena, então eu não lembro de nada. Eu acho 

que eu tinha 1 ano quando entrei aqui no Colégio Realengo. No 2º ano, eu 

tive 4 professoras, todas foram legais. Eu gostei mais da tia Tati, foi uma das 

melhores além da tia Luciana e o Realengo é muito legal!

Beijos Tia Tati!



Nome: Danilo Fernandes de Barros

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

O Colégio Realengo

Eu estou no 2 º ano, estou desde o pré um. A escola é muito grande! Eu

fiz muitos amigos! Todos eram muito legais! Os professores são muito legais!

ela que da aula de matemática, português, história e outra coisa que essa

escola tem é a faculdade.



Nome: Izabelly Costa Pinto

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Eu comecei com 4 anos no pré 1, eu ia no parquinho e fazia várias

atividades legais de cortar e colar.

No primeiro dia de aula no pré 1, eu fiquei assustada e com medo!

No 1º ano a professora era muito legal! no 2º ano a professora também

era muito legal! teve 4 professoras, a quarta ainda não saiu, espero que não

saia.



Nome: Ana Luiza Galdino Moras

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Eu amo a natação! A educação física! O recreio e o parquinho! eu amo

copiar no caderno! Eu amo tudo! Eu amei a aula de campo! Eu amo o

colégio! Ele é demais! Ele tem colônia de férias e eu tenho muitos amigos, a

Geovanna, a Rafaela, a Larissa e a Bia, a Ana Patrícia e a Mônica, várias. É

muito divertido as vezes a gente vai no parquinho e brincamos de pique -

pega, a gente brinca no gira a gira e giramos muito rápido é incrível, eu amo

brincar e ainda tem a aula de música e eu adoro aprender músicas novas, tipo,

do dia dos pais, eu amei aprender aquela música! Foi muito legal! Eu só estou

esperando a música do último dia de aula.



Nome: Bernardo Leal Carvalho da Silva

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio 

Eu comecei com 3 aninhos, meus melhores amigos Gustavo, Arthur P. e

Natasha, eu ensinei o Gustavo a fazer jacaré de massinha e ele aprendeu a

fazer e a Natasha, a gente brincou no parquinho e o Pither a gente brincava

muito de arminha do boneco dele e era uma dupla de sertanejo com Gustavo,

a música era lepo lepo, todo mundo começou a rir, ha ha ha há! No primeiro

ano separaram eu do Gustavo e o Pither, a gente ficou triste, mas tinha ainda o

recreio né, ai brincávamos juntos.



Nome: Ana Júlia Lobo Marques Bandeira Sampaio

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Quando eu entrei no colégio Realengo, eu fiz um monte de amigos! A

primeira foi a Beatriz, o segundo foi o Pietro, o terceiro foi o Caetano, a

quarta foi a Geovanna Marques e o quinto foi o Thales. A minha matéria

preferida é artes e educação física. E também o Colégio Realengo é um

colégio completo, eu não gosto de quem grita na sala de aula, as vezes a gente

não merece ir no parquinho por isso.



Nome: Nicolas Silva Castilho

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Eu estou no Colégio Realengo há muito tempo! E sei de muitas coisas

do passado que eu tinha entrando, pois também não fui de nenhuma outra

escola, mais este ano eu irei sair, mas todos esses anos foi muito legal

estudar aqui e o mais legal dessa escola foram todos os anos que eu passei

aqui, e eu terei muitas memórias daqui, e também passei por muitas

professoras que eram muito legais! Agora estou com a professora Tatiana,

ela é muito legal de todas as professoras que eu tive. Todas fizeram

brincadeiras que eu não me lembro de tudo e esses meses finais foram muito

mais muito legais!



Nome: Pietro Mourão dos Santos

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

O Colégio Realengo

O Colégio Realengo é a escola das crianças e gosto do recreio e das

provas também. No recreio tem gente que brinca e começa a correr. Não

pode brigar na fila, mas as crianças grandes não podem brigar com o

primeiro ano. As crianças no final todas vão para casa. E no dia seguinte

voltam para a escola.

Com a escola as crianças ficam mais felizes! Com os amigos da escola e

alegres todos os dias!



Nome: Ana Luiza Paes Vieira Morais

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Agora estamos quase acabando o 3º trimestre, eu espero que tenha

passado de ano. Estamos aprendendo várias coisas, aqui tenho muitas

amigas, as minhas amigas são: a Bia, Clara, Natasha, Rafaella, Geovana,

Mônica, Julía, Izabelly, Ana Luiza Galdino e Ana Patrícia. Cheguei aqui

com 6 anos, no 1º ano, a minha primeira professora foi a Tia Floher, ela era

muito legal, ainda é, de lá pra cá muitos amigos meus saíram, mas não

fiquei triste! Porque a nossa coordenadora explicou que mudança é bom, e

já ia esquecendo eu fui a primeira a estudar aqui e só para acabar estamos

na 4º professora e essas foram as professoras Tia Mara, Bruna, Luciana e

agora a Tia Tatiana, as minhas favoritas foram a Tia Mara e Tia Luciana, e

eu adoro estudar aqui, bem aqui, no Colégio Realengo!



Nome: Gustavo Almeida Rodrigues Braga

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e o Colégio Realengo

Eu entrei no colégio, no pré eu conheci um menino chamado Bernardo, o

Bernardo era meu melhor amigo, eu e ele dançávamos perto do

estacionamento na hora da saída, no primeiro dia de aula no pré o Bernardo

me ensinou a fazer jacaré de massinha. Na hora do lanche eu e ele

brincávamos de pique-pega e de pique-esconde, antes da hora do lanche

tinha educação física, na educação física a tia botava circuito para a gente

correr, se tudo mundo fizesse tudo certo ela dava medalha, quando acabava, a

educação física a gente ia para o recreio, eu e ele brincávamos muito! Na

hora do recreio, quando acabava o lanche a gente ia para a sala, na sala de

aula a gente fazia trabalho de colagem e também tinha o dia do brinquedo

que quisesse, teve um dia que eu levei um arco-flecha, a flecha dele grudava

na parede e também teve um dia que eu levei um robô.



Nome: Mônica Cristina Alves da Silva

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e a escola

Quando tinha três anos eu entrei no colégio Realengo e até hoje eu

estudo aqui nessa escola. Aqui eu aprendo matemática, português, inglês,

geografia, história e ciências naturais.

Em todos esses anos eu conheci vários amigos. Alguns deles me

acompanharam desde o maternal II, foi quando entrei no colégio. Tive vários

professores e alguns deles eu gostei muito, em especial a Tia Marcella e a

Tia Cátia.

Esse ano foram passando várias professoras, quando a gente se

acostumava com uma, logo mudava de novo. Hoje estamos felizes com a

professora Tatiana.

Espero que ano que vem eu continue estudando nesse colégio que eu

gosto muito! o Colégio Realengo.

Sem ilustração.



Nome: Clara Miranda Clemente

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e a escola

Eu comecei com 2 anos na escola. Eu comecei no maternal, meu

primeiro amigo foi o Arthur Pither. O colégio foi o meu primeiro colégio as

professoras que eu mais gostei foram: a Floher, Mara, Luciana e a Tia

Tatiana. E agora eu estou no 2º ano e ainda sou amiga do Pither. Sou mais

que grata por isso! As aulas de artes, educação física, redação e matemática,

mas o que eu mais gosto mesmo é o recreio e o aniversariante do mês, eu

adoro! Quer saber? eu gosto mesmo é de tudo! Fim.



Nome: Davi Cruz de Jesus

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

A minha relação com o Colégio Realengo

Eu comecei a estudar com 2 anos. Eu tive vários amigos e também

tenho um irmão chamado Rai, eu fui para creche depois pro maternal depois

1º ano, a minha professora foi a Tia Floher, depois no 2º ano eu tive várias

professoras a Tia Mara, a tia Bruna, a Tia Luciana e a minha tia de agora a

tia Tatiana. Eu gostei muito deste colégio bem grande, tem várias coisas, tem

o parquinho, a piscina, tem também a faculdade São José. Lá tem várias

salas e também gostei muito deste colégio!



Nome: Luan Gabriel  Silva

Profa.: Tatiana Costa

Turma: 201

Eu e a escola

Tudo começou quando eu entrei na escola com 6 anos. Eu comecei no 1º

ano com a professora Marcella, já com 7 anos eu estava terminando o 1ºano

quando passei para o 2º ano. Comecei o segundo ano com a professora Mara

e depois com a professora Bruna que foi a professora que quase ninguém da

sala gostou dela e, depois a gente ficou com a professora Luciana que foi a

professora que a turma gostou de ficar, foi passando o tempo e chegou uma

nova professora Tatiana que foi a segunda professora que eu mais gostei, a

professora Tatiana é muito calma, só quando a turma grita, ela briga também,

isso mesmo, como todas as professoras, menos a professora Bruna, que ela

sempre falou como a gente faria o trabalho, e sempre me atrapalhou, nas

férias eu fiz trabalho, isso sempre me dava trabalho para fazer.


