




Estimular para produzir...

A leitura e escrita é de suma importância em vários aspectos da vida,

cabendo aos educandos incentivar seus alunos sempre, desde a primeira

infância.

Como dizia Paulo Freire, educador brasileiro, a leitura de mundo

Precede a leitura da palavra. Antes de ler a palavra, a criança lê o mundo

através de gestos, expressões e também dos sentidos. Com a leitura de

mundo, conhecendo e dando significado as coisas, a criança, o aluno

poderá com mais facilidade e autonomia criar/levantar hipóteses e chegar

a leitura de palavras, bem como a escrita, criando textos significativos.

O incentivo à produção de texto não visa apenas à melhoria da

escrita, como também a compreensão do processo de transformar em

registro, organizando o pensamento.

Desde o primeiro dia em sala de aula, nossos alunos foram

estimulados através de contação de histórias e contato com diferentes

gêneros literários.

E através do Projeto Jovem Escritor e do tema proposto em sala de

aula, e, a pré-comemoração dos 50 anos do Colégio Realengo os alunos

iniciaram suas produções “literárias”. Aqui apresentamos alguns dos

textos produzidos, para esse e-book.

Com carinho,

Professora Marcella Vilar e Professora Tathiane de Souza



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!

Profº. Antonio José Zaib Profª. Eliani Zaib

Direção Geral



Nome: Giovanna Gil Bandeira de Lima

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

Cidade Educadora

Cidade Educadora é a cidade dos sonhos, onde as pessoas

ajudam o próximo, respeitam as diferenças, uma cidade onde o foco é a

educação.

O bairro de Realengo, que fica na cidade do Rio de Janeiro é

um bairro dividido pela linha férrea. Os pontos principais do bairro são os

Colégios tradicionais. Como Pedro II, o Colégio Realengo. Temos também a

creche do CR, a Faculdade São José.

Em 2019 o bairro de Realengo terá um ótimo motivo para

comemorar, será os 50 anos do melhor Colégio do bairro! o Colégio

Realengo que em 1969 foi criado pelo professor Antônio Zaib e sua esposa

Eliane Zaib.



Nome: Manuela  Gomes de Pina

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

Realengo é um bairro muito bom para as pessoas morarem, não é 

um lugar sem violência, mas tem paz e tem vários colégios como o Colégio 

Realengo, Pedro II, Francisco de Assis, Elite e o Colégio Militar.

A Faculdades São José foi criada depois do Colégio Realengo.

Dentro do Colégio Realengo, tem duas quadras, um parquinho grande,

banheiro que da para tomar banho, totó, ping-pong, pátio grande e piscina

com trocador de roupa.

O Colégio Realengo foi criado em 1969. Em 2019 o melhor 

colégio do bairro fará 50 anos.

O bairro do Colégio é dividido pela linha férrea, que vai de Santa 

Cruz ao centro da cidade do Rio de Janeiro.



Nome: Matheus Rafael de Oliveira Lima

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O Colégio Realengo

Realengo é muito legal, tem estação de trem, tem lanchonetes, 

tem lojas de brinquedos e restaurantes.

Eu tive que mudar de duas escolas até chegar no Colégio 

Realengo, lá é muito legal, eu fiz muitos amigos que guardarei para sempre 

em meu coração.

Essa escola super legal foi fundada por Antônio Zaib e Eliane 

Zaib há 50 anos.

Meu pai e minha mãe trabalharam nessa instituição de ensino, a 

minha irmã que hoje cursa a faculdade também foi aluna do CR e hoje eu 

também estudo no melhor colégio da região!



Nome: Yuri Lopes Gonçalves

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

Um colégio perfeito para se divertir

O Colégio Realengo é um colégio único em Realengo.

O único colégio do bairro de Realengo que tem o melhor integral,

os outros colégios do bairro não tem uma turma de integral tão interessante e

tão divertida. Também no bairro de Realengo temos o “Guanabara”, o

mercado que a população mais compra e temos o Rede Economia que também

é conhecido por algumas pessoas.

Para quem já passou do ensino médio temos a Faculdades São

José para a formação do ensino superior dos adolescentes e adultos.

O ano de 2019 será festivo para o Colégio Realengo, ele fará 50

anos de existência na região, recebendo cada vez mais alunos e escrevendo

grandes histórias na vida de cada um.



Nome: João Arthur Andrade Magalhães

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

O bairro de Realengo é um lugar muito legal e tem muitas coisas.

Hoje, quero falar de divisão entre o bairro, de um lado tem o

Colégio Realengo, Pedro II, Elite, Guanabara e etc.

O lado contrário ao Colégio Realengo quase não tem comércio.

O que faz a separação do bairro é a linha férrea.

O bairro de Realengo é muito bonito, tenho orgulho de morar em

Realengo e estudar no melhor colégio do bairro.



Nome: Sophia Almeida de Oliveira Pereira

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

Minha escola, minha inspiração

Na escola onde estudo eu sou muito feliz! lá é melhor que a

Disney e o Beto Carrero juntos.

Eu amo os meus professores, eles são muito legais e de vez em

quando eles nos levam ao parquinho, eu adoro a minha escola! tenho vários

amigos como se fossem meus irmãos, nós estudamos e brincamos.

Toda minha família já estudou no Colégio Realengo, eu amo

meu Colégio, ele é o maior da região! ele é incrível!

Que colégio maravilhoso!

É o melhor do mundo todinho!

CR é o melhor!!!

.

.



Nome: Gabriel Vianna Gilard

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

Colégio Realengo e a cidade educadora

Uma cidade educadora não é a que tem educação só na escola, é

o ensino nas ruas, ajudando o próximo, em casa, em qualquer lugar onde

estejam várias pessoas reunidas, onde a educação ultrapassa as paredes da

sala de aula.

O bairro de Realengo, que fica no Rio de Janeiro, tem vários

comércios: o Guanabara, o Colégio Realengo, o colégio Elite, Pedro II, a auto

escola Faculdade, tem o espaço Realengo, restaurantes e praças.

Realengo tem dois lados que são separados pela linha férrea, a

estação de Realengo.

No ano de 1969 foi inaugurado o Colégio Realengo e a creche

Aldeia Mirim por Dona Eliani Zaib e Antônio Zaib. Depois foi crescendo e

hoje temos a Faculdades São José.

.



Nome: Isabella Goes Ramos

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

O nosso bairro de Realengo tem vários comércios, tem o Colégio

Realengo, a Faculdades São José, o CNA e o Guanabara. Para mim o Colégio

Realengo e o CNA são muito legais!

No colégio posso aprender coisas novas e no CNA posso

aprender um idioma. Já no Guanabara eu posso fazer compras. Tem um

barzinho e a Over Black, a loja de roupas. Tem outras duas escolas: o Elite e o

Colégio Pedro II. E tem um restaurante que se chama Espaço Realengo.

Eu gosto do bairro de Realengo do jeitinho que ele é! E gosto de

estudar no Colégio Realengo!



Nome: João Pedro Toledo Ribeiro

Profa.: Marcella Vilar

Turma: 301 B

O Colégio Realengo

O Colégio Realengo começou com uma pequena creche, depois

foi crescendo cada vez mais!

Junto do crescimento também chegaram novos alunos, isso

porque o Colégio Realengo é considerado o melhor colégio do bairro, tendo o

melhor ensino que alguém poderia ter!

Sou muito feliz por fazer parte do Colégio Realengo!



Nome: Heloise Martins de Oliveira

Profa.: Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

Realengo é um bairro muito grande! Ele é dividido com os trilhos 

dos trens. No lado do meu colégio tem o Pedro II, o Guanabara, o Elite, a 

Faculdades São José, o CNA e a praça de  Realengo.

Já no outro lado, sentido contrário ao Colégio Realengo não tem 

muito movimento de lojas, faculdades e comércio.

Realengo é um bairro amado, bonito, lindo e maravilhoso! É um

bairro que todo mundo gosta!



Nome: Isabela Roque Ribeiro

Profa.: Marcella Vilar

Turma: 301 B

Cidade Educadora

Uma cidade onde todos respeitam as regras, direitos e deveres.

O bairro de Realengo que fica na cidade do Rio de Janeiro é

dividido pela estação de trem.

O Colégio Realengo, famoso colégio do bairro, fará 50 anos de

existência no ano de 2019.



Nome: Gabrielli Rodrigues dos Santos

Profa.: Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

O bairro de Realengo é popularmente conhecido por ter muitos

comércios. Temos a Faculdades São José, o Guanabara, o CNA e muito

mais!

No Colégio Realengo temos diferentes tipos de aulas, temos

natação, dança e futebol. Em 2019 o colégio irá fazer 50 anos de existência é

o melhor colégio do bairro. Aqui encontrei novos amigos, novos professores

e me sinto muito feliz!



Nome: Mariana da Silva Albuquerque

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

Bairro de Realengo

Realengo é um bairro muito gostoso, que eu amo! Ele tem vários

comércios, lojas, tem o Colégio Realengo, CFA e o Colégio Militar.

Realengo tem praças, restaurantes e a linha férrea que divide o

bairro em dois lados.

O Colégio Realengo foi criado em 1969 e em 2019 o colégio fará

50 anos. Seus criadores são Antônio Zaib e Eliani Zaib.



Nome: Gabriel Coelho Cotta

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

O bairro do meu colégio se chama Realengo, é um bairro muito

movimentado, cheio de pessoas e de comércio. Escola, área militar e praças.

O bairro é muito legal e o meu colégio também.

Esse é o meu primeiro ano no Colégio Realengo, estou muito

feliz em fazer parte do CR. Eu adoro o açaí com banana que vende na

lanchonete da escola, é uma delícia!



Nome: João Pedro do Nascimento Ladeira

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

O bairro de Realengo tem uma linha férrea que divide o bairro em

dois lados.

O Colégio Realengo é o mais famoso do bairro, foi construído em

1969, fica no centro do bairro.

Em 2019, o colégio irá fazer 50 anos.

Eu moro no bairro de Realengo, e estudo no melhor colégio da

região!

Agradeço a Dona Eliane por ter criado o Colégio Realengo junto

com sua família!



Nome: Carlos Antônio Josende de Melo

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

Cidade Educadora

Uma cidade educadora é quando tem alguma pessoa com

dificuldade de se locomover e prestes a atravessar a rua e uma outra pessoa

observa a dificuldade daquela pessoa e se propõe ajudar a atravessar até o

outro lado da rua. É preciso ajudar ao próximo, isso que é ter educação.

No bairro de Realengo tem o Colégio Realengo, a igreja

Universal, a Faculdades São José, o Colégio Pedro II, o viaduto de Realengo,

entre outras coisas.



Nome: Milena Motta Pereira

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

O bairro de Realengo é um bairro de paz.

O bairro do meu colégio é muito legal! É um bairro sensacional!

Eu amo Realengo! E amo estudar no Colégio Realengo!

Realengo tem muitas coisas legais!

Na minha escola tenho amigas: Pâmela e Sophia são minhas

melhores amigas.



Nome: Arthur André da Silva Gomes

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

Cidade Educadora

O bairro de Realengo é um bairro muito educador. O Colégio 

Realengo é responsável pela educação de muitos moradores do bairro.

Tem cantina e uma piscina funda, um parquinho muito legal, tem 

duas quadras, um campo de vôlei e futebol.

Ao lado do colégio tem o curso de idiomas, o CNA e a 

Faculdades São José.

Sou muito feliz por fazer parte do Colégio Realengo, na turma do 

3º ano, no ano de 2018!



Nome: Yuri de Moraes Xavier

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

No bairro de Realengo fica o meu colégio, é um bairro bem

conhecido, onde as pessoas se ajudam e se respeitam.

O bairro de Realengo é muito bonito! Tem a linha férrea onde

divide o bairro em dois lados.

O Colégio Realengo que faz 50 anos em 2019 é o melhor colégio

do bairro! O meu colégio tem natação, futsal, queimado e outras diversas

atividades bem legais.



Nome: Victor Augusto Gomes Duarte

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

Os dois lados de Realengo

O bairro de Realengo é separado em dois lados. O que separa o

bairro de Realengo é a linha férrea. O lado de cá de Realengo é o mais

movimentado, tendo o Colégio Elite, tem o Colégio Realengo, tem a

Faculdades São José, tem o Pedro II e a Castelo Branco. Tem também o

Parque da Pedra Branca.

Os dois lados do bairro são importantes, mas eu acho o lado do

Colégio Realengo melhor.



Nome: Anna Beatriz Goulart Novaes França

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O Colégio Realengo

Eu amo o Colégio Realengo, porque tem parquinho, tem tablet.

O que eu mais gosto de fazer na escola é desenhar, desenho casas, cachorros

e gatos.

Fico muito feliz quando o meu pai me traz e me busca na escola!



Nome: Maria Eduarda de Andrade Ferreira

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro de Realengo

Cidade educadora significa respeitar o próximo, ter respeito com o

professor, com os familiares e a todos.

O bairro de Realengo é muito grande! Muito intenso! e muito

interessante!

Em 2019 o colégio mais famoso do bairro fará 50 anos, o Colégio

Realengo. O Colégio Realengo nasceu em 1969 ele foi criado pela família

Zaib, logo depois, criaram a Faculdades São José, a creche e outras escolas

como o Aplicação da Vila Militar.



Nome: Giovanna de Oliveira Cyrillo de Sousa

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O bairro da minha escola

Realengo é um bairro muito legal! É o bairro da minha escola.

Vamos voltar lá do início?

O Colégio Realengo foi construído em 1969 e depois de um tempo foi

criado a Faculdades São José, depois não parou mais de crescer.

Em 2019 o CR fará 50 anos de ensino e educação a várias pessoas.

Agora vamos falar sobre o bairro de Realengo?

Realengo tem dois lados separados pela linha férrea. Do lado do Colégio

Realengo tem o Elite, Pedro II e etc. Do outro lado não tanto comércio

quanto aqui tem!

Hoje eu agradeço a todo ensino, a educação e a tudo que o CR fez por

mim e aos meus amigos os quais estão comigo há muito tempo! Parabéns!



Nome: João Vitor Marques Moura

Profa.:Marcella Vilar

Turma: 301 B

O Colégio Realengo

O Colégio Realengo foi criado em 1969, em 2019 o Colégio fará 50

anos.

O bairro de Realengo é dividido por uma linha férrea. O lado do

Colégio Realengo é o mais movimentado do bairro tem muitas lojas e

comércios.

O Colégio Realengo deixa o bairro ainda mais belo!

Eu gosto muito de estudar no Colégio Realengo. Estudo desde os 3 anos de

idade.

No 3º ano meu pai falou que ia me tirar do colégio, mas implorei para

continuar estudando aqui.

Sou CR, sou feliz!


