




As atuais práticas de leitura não se comparam com àquelas das as

décadas em que fomos alfabetizados.

As gerações atuais estão sujeitas às tecnologias que ampliam o papel

do texto lido.

São informações que vão além da decodificação tornando-se

Necessário analisar o sentido do texto lido, pois existem intenções e

valores implícitos onde o leitor deve ser capaz de compreendê-los.

Através do “Projeto Jovem Escritor”, nossos alunos tiveram a

oportunidade de discutir assuntos atuais e relevantes para a sociedade e

para a sua formação como cidadão crítico.

A cada tema abordado, houveram pesquisas e debates para o

aprofundamento teórico, onde foi possível expor ideias e opiniões que

embasaram a produção textual.

Este projeto é muito importante pois, oportuniza aos alunos que

Suas ideias e opiniões sejam compartilhadas com a família, toda equipe

pedagógica e corpo discente, e agora com todos que tiverem

Acesso a esse e-book.

Parabéns ao Colégio Realengo pela bela iniciativa de se apropriar

das novas tecnologias, ampliando assim, o mundo da leitura dos seus

alunos!

Com carinho,

Professora Rosane Muniz.



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: Gabriela Nóbrega Ribeiro

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

O celular foi feito para se comunicar é um meio de

comunicação, mas as pessoas criaram jogos, app de rede sociais, e as pessoas

começaram a se viciar com alguns desses apps e hoje em dia o celular é a

coisa mais importante para as pessoas que são viciadas em celular só querem

saber disso não brincam de amarelinha, pião, boneca, só fica no celular eu

fico bem pouco tempo, mais já vi gente que só vive jogando o dia todo,

passam o dia todo 24horas no vídeo game e celular.

Eu brinco de Barbie, Poly, jogo cara-a-cara e fico um pouco no

celular mais com limite, no máximo uma hora ou trinta minutos, pois o

celular pode ser um vício e também prejudica a vista.

Minha mãe também usa pouco o celular, ela gosta mais de ler

livros, eu não gosto muito de ler, mais quando não tem nada para fazer

procuro ler livros.



Nome: Anna Clara Filippo Souza

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado, gosto muito de conversar com os outros no

telefone, gosto de jogar e outras coisas. Mas, eu perco muitas outras coisas.

Meus deveres de casa, menos brincadeiras com meus amigos.

Viver plugado para alguns é bom! Usar o celular, só que você

não está vivendo. Você está sendo um escravo da modernidade! É bem

melhor viver!

Quando minha amiga pede para eu ir lá na casa dela, ela fica no

celular. A mãe dela briga, mas ela não está nem aí. Ela não deve saber de

nada nem da própria vida. Então, para alguns é bom viver plugado mas nem

sempre é assim.

Precisamos aprender que tem tempo para tudo. A tecnologia

não pode ser mais importante do que a família e os amigos.



Nome: Yan Gabriel Barbosa Silva 

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu sempre fico no celular por duas horas jogando e me

divertindo. Jogo com a Mayla da minha sala depois faço trabalho de casa,

ajudo minha mãe nas coisas e meu pai, brinco com os meus amigos para não

ficar muito tempo no celular, brinco bastante com meu pai, minha irmã e

minha mãe.

Faço meus próprios brinquedos, invento coisas para brincar,

sempre jogo bola.

Se eu ficasse mais tempo plugado, com certeza não sobraria nada

para minha família e amigos.

Eu prefiro fazer tudo do meu jeito e não ficar preso no mundo 

virtual.

Sem Ilustração.



Nome: Aline Alves de Almeida

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado porque tem um monte de pessoas que postam

vídeos na internet e a gente vendo-os em vez de sair na rua para brincar com

as outras crianças. Tem mães e pais que dão o celular para os filhos para que

eles fiquem quietos e deixem os pais sossegados.

Tem crianças que já morreram por causa de jogos, vídeos e

aplicativos que ensinam coisas erradas. Eu já fiquei uma semana sem ir para a

rua, e isso tudo foi o celular que fez comigo.

Agora só vou usar o celular nos finais de semana. E minha mãe

já disse que tem tempo marcado. É melhor você brincar do que só ficar preso

no quarto só jogando.



Nome: Isabella Calheira e Silva

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado e passo muito tempo na internet! Eu costumo

ficar muito tempo na internet no You tube. As vezes, eu nem saio de casa e

na hora de ir para escola, fico muito cansada. Nem sempre falo com meus

colegas, fico mas na internet.

Lá em casa não dou muita atenção para minha família e para

mim a hora passa rápido e a vida não dá para voltar o início de tudo. Por isso,

devemos aproveitar o tempo não ficar no Facebook toda hora, devemos

aproveitar o tempo em que nossa família está aqui. Quando ficamos na

internet nos esquecemos dos momentos engraçados e divertidos em que

tivemos! Na internet as horas passam rápido e nem percebemos a vida passar.

A minha irmã vive muito tempo na internet. Ela come na

internet, estuda na internet, anda de carro na internet e ela nunca me dá

atenção. Eu a chamei para fazer um piquenique e ela parou de ficar no celular

e eu fiquei feliz! É melhor aproveitar o tempo com sua família que passar

muito tempo no celular.



Nome: Laura da Silva Guimarães

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado as vezes, eu nem do bola para o meu irmão. Ele

chamou, gritou pois eu janto e almoço no meu quarto sempre no celular eu

nem ligo para outra coisa, lembrando que quando estou sem internet. Eu sinto!

Se quer queremos largar o celular e curtir momentos, como brincar com os

amigos, curtir a vida toda hora. É marcante para as crianças mas a gente quer

passar tempo no celular.

Tem tempo para tudo. Quando não pode mais ficar muito tempo

no celular, nós não pensamos mais em qualquer coisa, ficamos muito

chateados.

As pessoas falam que em vez de curtir a vida ficam no celular.

Temos que cuidar do futuro e dos amigos e deixar o mundo

virtual de lado, eu vivo no mundo plugado, mas precisamos viver a vida,

valorizar os amigos e a família, para não se arrepender no futuro devemos

amar nossa família.



Nome: Maria Clara Noronha Lima

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado, gosto muito de jogos e outras coisas.

Sei que o tempo voa, mas eu amo muito a internet. Eu converso

com meus amigos ou amigas, tenho hora para tudo! Para conversar com

minha mãe, minha tia, mas a internet tem vídeos engraçados e outros vídeos

muito legais!

A internet é legal! Mas legal é brincar com os amigos de pula-

corda, pique-esconde e outras coisas. Eu gosto muito de brincar com eles.

Eu instalo muita coisa como Instagram, WhatsApp, câmera,

jogos, Facebook e outros aplicativos. Eu gosto de celular porque posso fazer

coisas.

O que eu mais gosto são os vídeos do Youtube.

O bom é que eu gosto de estudar e ter muitos amigos. Tenho

muitos amigos no Colégio Realengo são os professores.

Se eu fosse ficar plugada o tempo todo, nem perceberia que, ao 

redor, existiria tanta gente legal!



Nome: Marlon Bastos Gomes

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado! Gosto muito de usar a internet vendo vídeos,

jogando essas coisas que são mesmo muito legais.

Mas ficar com a família é muito mais legal do que a internet!

porque a família são pessoas que cuidam de nós, conversam com a gente, nos

ouvem, brincam com a gente e nos ajudam com as coisas difíceis. Por isso

que eu gosto mais da minha família! E você gosta mais da sua família ou da

internet? É claro que a família não? Então para de ficar no celular, tablet e

computador e fique mais com a sua família. Você vai mesmo adorar ficar com

ela, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu avô precisam sentir que você os ama.

Não troque sua família por nada!



Nome: Marcella Peyroton Caldas

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

A internet tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que

podemos nos informar, conversar, saber das coisas que estão acontecendo

pelo mundo!

O lado ruim é que as pessoas que estão viciadas na internet, não

sabem andar de bicicleta, brincar de pique, conversar, cuidar de seus animais.

Para mim, a internet tinha que ser para ligar as pessoas e

pesquisar as coisas que estudamos, conhecer os animais, e lugares, mas não é

assim, infelizmente.

O meu tio é uma pessoa viciada em internet. Você fala com ele e

temos que ficar repetindo até ele escutar. Parece que vive em outro mundo.

O mundo real é onde conhecemos pessoas que podem fazer parte

de sua vida para sempre. O mundo virtual você conversa com pessoas que

talvez estejam falando mentira para você.

Viver plugado desse jeito, não é legal!

Sem ilustração.



Nome: Mayla Procopio Rodrigues

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Não é bom ficar mexendo muito no celular. É aconselhável ficar

no máximo, até 2 horas, mas, tem gente que fica, de nove até doze horas por

dia.

Isso não é bom! Tem pessoas que nem aproveitam a vida porque

só ficam plugados.

Eu já gosto de brincar e só fico na internet quando estou com

dúvida no trabalho, para me comunicar, e às vezes, jogar.

Algumas pessoas nem aguentam ficar sem celular. Parece que o

mundo vai acabar!

Temos que aproveitar a vida e viver tudo de bom com a nossa

família e amigos.



Nome: Giovana Moraes de Paiva Costa

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu gosto muito de jogar no tablet e ficar tantas horas jogando,

vendo vídeo no You tube que nem percebe o tempo passar.

Nós ficamos tanto tempo no celular, no tablet. Não importa o

aparelho, o que importa são todos aqueles momentos bons da vida que você

perdeu como por exemplo: quando você está num canto sozinha, solitária,

mexendo no celular ou no tablet enquanto todo mundo está lá no quintal.

Você acabou ficando tanto tempo na internet que se esqueceu que tinha seus

amigos para brincar. Por isso, tem que ter sempre, sempre, sempre hora para

tudo. Hora para comer, hora de ficar jogando na internet, hora de ir ao parque

levar o cachorro para passear e hora de ir para a escola. É só você se

controlar.

Eu tenho uma dica para se controlar para não ficar tanto tempo

no celular e no tablet. A dica é colocar um alarme ou um despertador para

despertar de 20 em 20 minutos. Então você já sabe a hora de desligar o

aparelho e viver a vida!



Nome: Victórya Eduarda Vieira de Souza Cossatis

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu sou uma criança que, quando ganhei o meu celular, só queria

saber dele, não queria saber de outra coisa. Minha mãe fala que seu ficar

muito tempo no celular, a visão fica ou pode ficar embaçada.

O meu primo é muito viciado em celular porque a minha tia fica

trocando o celular toda hora. Eu fico pouco tempo para não ficar viciado

como ele. Quando eu não tinha telefone, eu brincava com várias coisas, ia ao

shopping, no mercado com a minha mãe, as vezes no trabalho da minha mãe

porque não tinha ninguém em casa para cuidar de mim.

Teve uma vez que eu estava brincando de cobra cega e bati a

cabeça. Doeu tanto que chegou a ficar bem roxo, mas isso faz parte da vida

de uma criança. Tem criança que só sabe mexer no telefone porque os pais

dão para parar de chorar.

Eu gosto mesmo é de brincar com meus amigos!



Nome: Letícia Inácio Pauer de Melo

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado!

Sei que eu posso ficar, às vezes, no celular plugado mas eu não

vou ficar mais.

Eu percebi que eu fico sozinha, sem ninguém para cuidar de

mim, por isso que não vou usar o celular tanto assim.

Eu vou aproveitar os momentos da vida sem deixar nada para

trás. Eu amo minha família e vou conversar mais com todos.

Nunca mais vou ficar no celular, prometo.



Nome: Gustavo Costa de Menezes

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu gosto de brincar no celular e no vídeo game.

Gosto de brincar com a minha família também. Gosto de brincar

com a minha irmã, de ajudar a minha mãe a preparar bolo e ajudar minha mãe

a arrumar a casa.

Eu gosto de jogar no celular, mas gosto mais de ficar com minha

família.

Gosto de conversar com minha avó. Então, eu nunca estou

sozinho, porque tenho amigos que me ajudam e família que me ama.

Eu não preciso de um celular ou vídeo game para me divertir 

porque eu tenho família e amigos e eles são as minhas companhias que eu 

preciso no mundo.



Nome: Elise Guimarães de Souza

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado e gosto muito de jogar, acessar a internet, mas

fico muito tempo e, por isso, meus pais me proibiram de usar o celular

durante a semana. Só uso no final de semana. Eu sei que isso é prejudicial à

saúde física e mental.

Eu deixo de fazer coisas como brincar e falar com as pessoas, e

confundo o mundo real com o virtual. Eu mudei muito desde que comecei a

usar a internet.

O mundo está cada vez mais conectado e também violento. A

internet também veio para ajudar, mas as crianças não estão brincando, não se

relacionam com os familiares e amigos. Todas as coisas tem vantagens e

desvantagens.

O isolamento é a desvantagem. Viver é a vantagem. Temos que

ter equilíbrio e não nos deixar dominar por aquilo que é prejudicial para nossa

vida.

Sem ilustração.



Nome: Davi Neves Gaspar

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Quase toda hora eu fico no celular, isso não é bom, mas às vezes 

eu também gosto de ficar mexendo no meu celular, eu jogo no meu celular, 

converso com meus amigos, mas a maioria das pessoas que ficam no celular 

não sabem jogar no trabalho, não sabe fazer nada, então a internet também 

não é tão boa. Para ficar na internet a gente tem que também  curtir a vida, a 

gente tem que brincar, fazer também um monte de coisa legal também.

Porque se a gente não fizer nada a gente não vai ser ninguém, então não é 

melhor ficar o tempo todo na internet.



Nome: Kellvyn Mendonça Benjamin

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

O mundo plugado

As pessoas vivem plugados por aí. Tem pessoas que não querem

nem saber da vida, só quer saber do celular, computador, tablet e etc.

Só quer saber do jogo do celular, fica sem educação, fica

antipático com as pessoas, fica sem brincar com as crianças, sem andar de

bicicleta, sem jogar bola, sem brincar de pique. Isso são as pessoas mais

viciadas em Wifi do mundo! que é quase impossível ficar ao lado dessas

pessoas.

Elas não dão atenção para nada e ninguém! Eu gosto de usar a

internet mas, gosta mais ainda de estar com meus amigos.



Nome: Julio Cezar Scott Terra

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Viver plugado

Viver plugado, às vezes, é muito tóxico!

Ficar plugado muito tempo não é bom. Você fica com dor de

cabeça, os olhos ficam vermelhos e a mão dói.

Eu sei que tem muita gente que adora internet e fica viciado.

Não consegue fazer outra coisa.

Usar a internet para nós é importante pois conseguimos fazer

coisas bem rápido.

Eu gosto muito mais de conversar pessoalmente do que

virtualmente.



Nome: Isabella Cristina de Figueiredo Veiga

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu gosto muito de ficar no telefone.

E quando eu não estou plugado, brinco com todo mundo,

converso, falo muito mais e invento coisas.

Minha amiga, quando vai embora, continuamos a conversar pelo

zap.

Eu gosto de usar internet mas, preciso brincar mais com meus

brinquedos.

Toda criança gosta de jogar e vídeos eu não sou diferente.

Agora, quando estou com meus amigos, me divirto bastante.

É muito bom ter amigos!



Nome: Cauã do Nascimento Borges

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Muitas pessoas estão viciadas em tecnologia e perdem o tempo de sua

infância navegando pela internet. Alguns pesquisam coisas interessantes.

Navegam pela internet para estudar, pesquisas, conhecer lugares e pessoas.

Coisas muito ruins como jogar jogos violentos. Viver plugado não é tão

interessante porque estraga sua visão e outros sérios problemas podem surgir.

Eu não vivo plugado. Eu sei aproveitar minha infância brincando com

meus amigos, jogando bola etc.

Meus pais tem todo cuidado possível para eu não viver no mundo

virtual.

Viver plugado não é tão bom quando você pensa que pode causar 

vários problemas em sua saúde e deixar de viver coisas legais na infância 

como brincar, correr, jogar, conversar com os amigos!

Sem ilustração.



Nome: Bryan Brasil da Silva

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado! Gosto muito!

Sei que, quando eu fico plugado, não quero saber de outra coisa. Fico

de boas! Eu leio todas as PALAVRAS ali! É muito legal, mas quando eu

fico lá parece que o tempo passa mais rápido. Então, de vez em quando eu

fico assim ouvindo música, jogando no PS4, respondendo os amigos no

WhatsApp e jogando granny no celular.

Depois disso, eu falo com VVNQ um dos melhores youtubers na 

minha opinião. Eu gosto bastante. Uma curiosidade quando aconteceu da 

internet ser criada porque melhora os estudos? Fica essa curiosidade!



Nome: Rebeca de Almeida Moreira Pery

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado no celular e computador, só jogando, vendo

vídeo e não tenho tempo nem pra brincar. Nem de boneca, nem de jogos de

tabuleiro.

Chego da escola, troco de roupa e vou jogar e só faço tarefa de

casa às 19:00. O tempo passa voando! Parece que fiquei online só um

minutinho. Na verdade, fiquei muito tempo e não percebi! Depois da tarefa,

fico ligada na televisão e volto para o celular até meia-noite.

No fim de semana, fico até muito mais tempo e acordo sem

disposição mas, pego o celular. Sei que tenho que brincar também e, hoje

aprendi que preciso ficar é com os meus amigos.

Pretendo ficar menos plugada, vou conversar e brincar mais com

meus amigos e, principalmente com a minha família. Minha vida não deve

ser virtual, deve ser real, brincando com os amigos como toda criança deve

fazer!



Nome: Luan Vinicius Guimarães da Mota

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Toda vez que algum amigo ou parente pede para fazermos, 

alguma coisa, nós devemos aproveitar e nos divertir bastante fazendo de tudo 

para passar o tempo. Porém, quando eles não estão presentes, conversamos 

pelo zap, ou fazemos ligações, apenas para saber se está tudo bem ou normal. 

Nós nos preocupamos muito com o bem estar do outro e se tudo está correndo 

bem.

O mais incrível é como eu e o parente distante somos bem unidos, 

como se fossemos irmãos.

As vezes falamos que somos irmãos mas só de brincadeira mesmo 

apenas para nos divertimos, como se tivéssemos  um laço, e é extremamente 

legal como nos importamos um com o outro e cuidamos um do outro.

É legal ter alguém que você confia para lhe consolar, ajudar em 

qualquer situação ou momento, ruim ou triste. Ele sempre vai estar lá para lhe 

ajudar. O que mais é importante é como sempre ajudamos um ao outro a 

qualquer custo! Sempre nos ajudamos. Quando algo ou alguém nos deixa por 

alguma coisa, nos esforçamos ao máximo para ele ver tudo que quase deixou 

para trás. Mas não desistimos facilmente de algo assim e não queremos 

vingança. Nós colocamos nossas facilidades em prática. 

Pregamos peças com bobões ou potes com água, não é vingança é 

apenas o preço do ocorrido.

Sem ilustração.



Nome: Luan Vinicius Guimarães da Mota

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Continuação...

É claro que pedimos desculpas de acontecido mas não deixa de 

ser divertido para os dois não é mesmo? Tem que ser divertido para os dois e 

é muito engraçado.

Podemos sim usar a internet para conversar, ver fotos de pessoas 

especiais, curtir mensagens ou postagens.

O mais legal é poder curtir a amiga pessoalmente e, não somente 

pela tela do computador. 



Nome: Déborah Faustino dos Santos

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu sou plugada, fico o dia inteiro e nos finais de semana

mexendo no celular. Quando meu irmãozinho menor me chama, eu ignoro.

Ele fica com uma carinha de bulldog chorando, então me convence e eu vou

brincar, mesmo sem querer. Minha mãe é plugada. Ela fica o dia inteiro no

celular até quando vai botar nossa janta. Quando eu e o meu irmão falamos

com ela, pensamos que ela está ouvindo, mas ela está no celular.

Meu pai nem tanto quanto a minha mãe. Ele não mexe muito no

celular. Ele assiste só novelas chatas e repórter, que é um pouco mais

importante. Meu pai não é tão viciado quanto minha mãe e minha tia. Elas

duas são um terror com esse negócio de celular! Minha tia não deixa tocar

nem um dedinho no celular porque ela começa a reclamar comigo e com meu

irmão. Até com o meu irmãozinho (ele é terrível!) nem eu deixaria tocar no

meu. Como meu pai diz, nem se o Papa Francisco mandasse, eu deixaria! Eu

acho que a gente perde muita coisa da vida quando ficamos só plugados, não

é mesmo?



Nome: Kamila Correia Santos

Profa.:Rosane Muniz

Turma: 4º ano

Eu vivo plugado

Eu vivo plugado! Gosto muito de jogar, ver vídeo, mexer no zap,

Instagram entre outros. Outras coisas que eu gosto de fazer quando não estou

plugado, é brincar com minha irmã. Brinco de futebol, basquete, queimado,

boneca, mãe e filha, de bomba, de luta, guerra de travesseiro e etc.

Quando eu e a minha irmã mais velha não estamos plugadas, a gente

brinca de “adedonha”, “qual é a música”, fazer slime, massinha, desenho,

escolinha, escritório etc.

Meu pai não para de mexer no celular e fica muito tempo usando a

internet. Muita gente passa mais tempo no celular do que com a família e

amigos!

Eu aprendi que devemos ter tempo para tudo. Tempo para usar o

celular, tempo para brincar com os amigos, tempo para a família e tempo de

fazer o trabalho de casa. É muito bom ter família e amigos de verdade!


