




6º ano - Final de jornada para os participantes do projeto

jovens escritores, que tinha como objetivo narrar sua trajetória de

vida na sociedade contemporânea. Sendo assim, ao término dessa

longa caminhada entre erros, acertos e reescritas de vários cenários

que contemplaram sua participação na sociedade e. O aluno do 6º do

CR teve oportunidade de refletir o seu contexto social, familiar,

escolar e outros, a fim de protagonizar como agente ativo dessa etapa.

Para isso, as leituras de mundo e de sua própria história foram

ampliadas para que pudessem atuar como cidadão consciente de seus

deveres e direitos. E a partir dessa reflexão criar um novo roteiro de

vida, buscando a alegria de viver bem, sendo solidário e participativo

das decisões individuais e coletivas. Dessa forma, nossos alunos

puderam vivenciar uma nova experiência de vida e narrá-la sob um

novo olhar. Deixando se envolver pelo prazer da literatura,

registrando uma nova aventura e contribuindo para essa coletânea.



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 daAprendizagem”.

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: Maria Eduarda de Assis Silva de Queiroz
Profa.: Juliana Feitosa
Turma: 61

No meu colégio, eu fiz muitos amigos, todos os dias estão sendo super legais.
Gosto muito dos meus professores, é tudo novo para mim. Na minha escola
antiga eu só tive quatro professores. Os momentos marcantes que eu tenho
para contar sobre a escola foram a festa junina e o dia que eu me apresentei
tocando flauta na escola. No dia da minha apresentação eu fiquei muito
nervosa. A minha amiga Thaylla viu eu falando com a coordenadora e achou
muito estranho.

- Duda, por acaso você está me escondendo alguma coisa? Disse Thaylla.
Eu respondi:
- Não por quê?
Thaylla:
- Ah, ta.
- Duda, você vai se apresentar?
E sem sabero que dizer, eu respondi:
- Não, imagina.
Thaylla:
- Ra! Entendi tudo.
Eu:
- Ah! Não.

A apresentação foi muito legal! Eu confesso que fiquei um pouco nervosa,
mas ficou linda.
A apresentação de dança também ficou super legal! Eu pensei que nós
fossemos perder, mas nós ganhamos em primeiro lugar!



Nome: Sara Sarmento de Assis Coutinho

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Como foi o meu ano?

Eu comecei a estudar aqui no ano de 2014 e fiz muitas amizades, a

Júlia, Ana Beatriz, Geovana, Luiza e várias outras amizades. E eu amei

muito a minha professora chamada Luciana.

Os anos foram se passando e fui fazendo mais amizades.

No ano de 2016, quando eu estava no quarto ano, eu ganheir pela

primeira vez a melhor redação e eu fiquei muito emocionada, minha mãe e

vó também.

Minha mãe disse:

- Filha, a mamãe está muito orgulhosa de você. Parabéns.

Então depois desse dia, minha mãe e minha vó contavam para todo

mundo que aparecesse pela frente.

Então, chegou este ano e aconteceram muitas coisas legais, conheci

mais amigas e amigos; por exemplo: Guilherme, Thaylla, Duda, Geovana,

Anna Julia...

Mas o dia que eu mais gostei foi sexta-feira, dia 21, que teve o quis

de história e matemática entre equipes e, também o professor de história fez

o semi-círculo e ficamos eu, Júlia H., Letícia V. e Guilherme conversando

sobre histórias tristes.

Eu falei:

- Ai gente, tô ficando com medo!

E eles começaram a rir!

Fim!



Nome: Julia Hipolito Gomes

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Eu estudo no colégio faz 7 anos, já estou bem acostumada coma s

regras do colégio etc. Esse ano aqui no colégio está sendo inesquecível! Fiz

várias amizades, conheci várias pessoas muito legais, professores novos etc.

As matérias estão dificultando bastante, muito dever de casa, está sendo

muito difícil. Os momentos mais inesquecíveis foram: a festa junina,

gincana, o quis etc. Na festa junina foi muito corrido, pois a minha amiga

me ligou desesperada falando assim:

- Julia, me traz um short, por favor!

Só que eu só tinha um.

Na gincana, foi o dia todo de atividades esportivas. Meu time era o

azul claro, nesse time tinham meus amigos: Julya Expedito e Guilherme.

Foi muito divertido. Já esse quis recente foi sexta-feira (21/09), foi muito,

muito e muito divertido. Eu fiquei no grupo verde! E o melhor: teve café da

manhã, comemos demais e brincamos de verdade.



Nome: Carlos Eduardo da Rocha de Lima

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Minha trajetória no Colégio Realengo

Eu não conhecia ninguém, só o Guilherme porque nós estudávamos

juntos na mesma escola e eu e ele éramos muito amigos e nós fizemos

amizade com o Luis G., Luis H., Lucas, Miguel, Yan, Pedro L., Pedro S. e

outras pessoas. A festa junina foi muito legal e nas olimpíadas, eu, Luis H.,

Lucas, Guilherme e Miguel ganhamos as olimpíadas. O festival de dança vai

acontecer ainda e eu não vou participar. O Guilherme disse:

- Por que tu não vai participar?

- Porque eu não gosto de dançar.

- Ah, tá.



Nome: Mariah Fernanda Lima de Almeida dos Santos

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Meu ano letivo

No início do ano letivo, comecei a estudar no Colégio Realengo fiz

vários amigos. Pra mim era tudo novo, só que consegui me adaptar à escola.

Um dia, a professora de redação falou que era para fazermos um

cartão postal, se ele fosse enviado para alguém, seria para uma tia minha

que mora na Itália e nunca viajei para esse local, e achei interessante.

A professora de redação sempre fala assim:

- Pessoinhas, prestem atenção! E eu respondo:

- Professora o que iremos fazer hoje...

Nesse ano, uma coisa que me marcou foi a festa junina, ganhamos 1°

lugar, a turma ficou muito feliz; Na minha sala o que você vai escutar é:

- Crianças, falem baixo...

Adoro vir para a escola, pois cada dia é uma nova descoberta e novas

fofocas para fazer com os amigos, uma coisa que eu não gosto são as

provas, que coisa horrível, quando termina a aula todo mundo sai correndo.

Nesse ano aprendi que nessa vida sempre teremos amigos.



Nome: Lucas de Oliveira da Silva

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Quando cheguei no Colégio Realengo, só conhecia a Giovanna

porque ela era da minha outra escola. No primeiro dia, eu só falava com

algumas meninas: Rebeca e Bia. Elas sempre não bateram muito bem da

cabeça, mas tive uma hora que eu fui falar com uns meninos que eram:

Luis Guilherme, Miguel, Pedro Luiz, mas vi que eles não eram o meu

grupo.

Quando começou a aula mesmo, era o dia do meu aniversário, mas

eu não conhecia quase ninguém, mas uma hora falando com duas meninas

que era o meu aniversário, dois meninos vieram me dar os parabéns.

- Oi, é seu aniversário? Parabéns!

- Valeu, é sim meu aniversário. Mas qual é o nome de vocês?

- Nossos nomes são Guilherme e Carlos.

- Ah ta!

E assim eu fui criando amizades.



Nome: Rebeca Cristina Nunes Pereira Alves

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

No começo do ano, eu fiz novas amizades fiz novos melhores

amigos e conheci novos professores bem legais. Um momento marcante

pra mim nesses meses foi a festa junina que eu e meus amigos ganhamos.

Esse dia foi muito engraçado, as meninas estavam mais animadas que os

meninos. Com os poucos minutos que faltavam para a gente dançar, eu

falei:

- Tá animada, Mariah?

E ela respondeu:

- Muito amiga, e você?

Eu respondi:

- Claro que sim!

Enquanto a gente conversava, chegou a Maria Clara, falando:

- E aí gente, preparadas?

Mariah falou:

-Sim!

Eu respondi:

- Sim!

Aí deu a hora da gente dançar, no final, quando acabamos de dançar,

todos nos elogiaram e ficamos muito felizes. Depois das apresentações do

ensino fundamental, recebemos a notícia de que ganhamos e recebemos

medalhas de 1° lugar. E esse foi o melhor momento na escola esse ano.



Nome: Ana Beatriz Ramos Bispo

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Meu ano letivo

Eu entrei no Colégio Realengo em 2014, com 10 anos no segundo ano,

eu sou adiantada um ano. Nesse ano, conheci a Ana Julia, a Alessandra, a

Thaylla, a Mariah e a Maria Clara, elas são legais. Na escola só teve festa

junina, olimpíadas e irá ter o festival de dança. Nas olimpíadas eu carreguei a

tocha e foi super legal. A minha amiga disse:

- Vai Bia!

Eu disse:

- Tá bom!

Foi meu melhor momento do ano, eu adorei, os piores momentos do

meu ano foi quando meu time perdeu e quando eu fiquei de recuperação, foi

muito triste, mas eu me recuperei e consegui, deu tudo certo. Em novembro

terá o festival de dança, meu grupo já está ensaiando para estar bem

preparado para o dia. Esse ano está sendo divertido eu estou adorando meu

ano letivo. Esse foi o meu ano.

Fim!



Nome: Maria Clara Nascimento dos Santos

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

No início do ano, eu conheci pessoas novas, amigos, professores e etc.

O momento mais legal foi quando conheci os meus melhores amigos.

O momento pior foi quando eu briguei com meus amigos.

- E qual seu nome – menino perguntou.

- Meu nome é Maria Clara – Eu respondi.

E foi assim que conheci os meus amigos.

No momento, eu estou me sentindo muito feliz nesse colégio.



Nome: Letícia de Azevedo Gomes

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Minha chegada no CR

Quando eu entrei no Colégio fui muito bem recebida pelos

professores, coordenadores e inspetores, quando eu entrei nesse colégio, eu

não conhecia ninguém, mas logo em seguida fiz bastantes amigos.

- E eu gostaria de falar um pouco das olimpíadas.

- As olimpíadas foram muito legais. Eu fiz handebol com a Thaylla,

Maria Eduarda, Rebeca, Jullya Expedito, entre outras pessoas.

Eu amei esse Colégio Realengo.



Nome: Drielly Costa de Mello

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

O meu começo do ano!

O meu começo de ano foi muito legal, eu conheci várias amigas

novas e elas são muito legais. No 6° ano separaram as turmas porque não

tinha muita criança nova no colégio. E na Educação Física as turmas se

juntam e se conhecem melhor. O melhor momento foi que a turma se

dedicou muito para ganhar em primeiro lugar na festa junina, a 61 foi a

vencedora e eu fiquei muito feliz. Quer saber, a melhor parte foi o boi que

eu adorei fiquei tão feliz que nem dormi nesta noite direito, quando acordei

no dia seguinte, eu nem acreditei que vencemos. Na segunda, a minha

amiga perguntou:

- Quem venceu Drielly?

Eu respondi:

- Sara, foi a nossa turma.

Ela falou:

- Que bom! Você gostou?

Eu respondi:

- Sim, muito eu adorei ficou nota 10. Iuppi!!!

O meu outro momento que eu adorei foi que eu estou fazendo um

trabalho em grupo e com certeza a gente vai ganhar, eu espero! E ainda tem

muito mais pela frente... e este foi o meu ano no CR.

Fim!



Nome: Jullya Expedito Miguel de Souza

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Bom, aconteceram várias coisas legais comigo, por exemplo: conheci

meus colegas, distrair minha cabeça, etc.

Eu até que gosto de estudar aqui, mas porque meu pai trabalha aqui.

Gosto muito dos meus colegas e professores.

Entrei no ano passado, e não me acostumei muito, pois têm pessoas

que não gostam de mim, mas não ligo muito.

Meus professores são legais (quase todos). Eles são bastante pacientes

comigo e com a minha turma. O Colégio Realengo em si é bom, eu gosto.



Nome: Larissa Laura Patrocinio do Espírito Santo

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Uma amizade inabalável

No meu primeiro dia de aula, eu me senti um pouco sozinha e sem

nenhum amigo. Até eu encontrar a Letícia, que agora é a minha melhor

amiga.

Por incrível que pareça, a nossa primeira conversa foi assim:

- Garota me empresta a borracha – disse Letícia.

Eu respondi:

- Claro, mas qual é o seu nome?

- Meu nome é Letícia e qual é o seu nome – disse ela.

- Meu nome é Larissa. Ei, você quer lanchar comigo?

- Sim, mas é claro!

E foi nesse momento que o sinal tocou anunciando o recreio e o sinal

de uma nova amizade.



Nome: Guilherme CarvalhoFernandes da Silva

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Meu ano no Colégio Realengo

O meu início no Colégio Realengo foi muito bom, todos eram legais,

mas meu primeiro melhor amigo dói o Lucas, ele chegou para mim e disse:

- Qual é o seu nome? Porque ele me confundiu com um amigo dele.

- Meu nome é Guilherme – eu respondi.

Depois chegou meu outro melhor amigo, o Arthur, e eu Lucas e

Arthur começamos a andar juntos.

Um tempo passou e chegaram as provas; meu primeiro trimestre foi

bom, mas infelizmente eu fiquei com a média baixa em história. Eu fiz o

resgate de história e tirei dez fiquei muito feliz, recuperei minha média e

depois fiz outro melhor amigo, o Luis Henrique.

Um tempo se passou e chegou o segundo trimestre não fiquei de

recuperação em nenhuma. Depois de mais um tempo chegaram as

olimpíadas o que eu e meus amigos estávamos esperando muito, Minha

primeira modalidade disputada foi tênis de mesa, com a torcida de meus

amigos fui campeão, e depois disputei futsal, nós passamos por jogos

difíceis mas fomos campeões e assim foi meu ano no Colégio Realengo.



Nome: Ana Júlia da Costa e Silva

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Os melhores momentos na escola

Comecei estudando na 62, eu pensava que estava estudando lá, mas

na verdade estava na turma errada, eu era da 61 pensando que estava na

turma certa, ha ha ha (coitada de mim). O ano foi seguindo, fui perdendo e

ganhando amizades, que acabaram até com a minha vontade de dançar no

dia, enfim, não dancei. Por outro lado, fiz um trabalho maravilhosos com a

Sara. Nos divertimos muito, falamos sobre várias coisas legais.

No dia da festa junina foi o melhor dia da minha vida, pois levei a

minha caipira, mas esqueci o short, ha ha. Fiquei ligando para a Aleh e eu

até lembro que disse:

- Aleh traz um short, tá? E desliguei pois estava nervosa.

Mas para falar a verdade, eu quase nem usei a caipira, eu havia tirado

para ficar à vontade ha ha! E esse foi um dos melhores dias que eu

presenciei.



Nome: Letícia Vitória Alves dos Santos

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Meu ano letivo

O meu ano letivo foi muito bom, passei o ano brincando e me

divertindo com os meus amigos, estudando muito, fazendo muitas atividades

legais e divertidas com os professores e alunos (meus amigos).

No meu ano todo letivo, eu fiz muitos descobrimentos, amigos e não

só descobri coisas legais como eu me descobri. Descobri quem eu era, quem

eu queria ser.

Meu ano foi muito legal. Eu amei!



Nome: Thaylla Joyngle Braga Barbosa

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Meu ano letivo

No início do ano, comecei a estudar aqui no Colégio Realengo, e

conheci vários amigos, professores muito legais.

Eu conheci a Júlia, Sara, Rebeca e etc... que são muito especiais para

mim.

O dia mais importante que aconteceu no Colégio foi o dia da festa

junina, e todos os meus amigos que participaram estavam muito ansiosos.

No dia da dança, eu e minha melhor amiga ficamos conversando antes

da nossa apresentação e ela ficava falando assim:

- Estou muito ansiosa, estou muito ansiosa!

E eu disse assim:

- Calma, Dudinha, vai dar tudo certo!

No fim das contas, deu tudo certo e ficamos em primeiro lugar!



Nome: Luis Guilherme da Silva Basile

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

No início do ano, eu conheci muitas pessoas novas no Colégio,

uma delas é uma pessoa chamada Pedro Luiz, ele é uma pessoa muito legal

que sempre me ajuda nos momentos difíceis. Outras pessoa que conheci foi

o Guilherme, uma pessoa simpática e também muito legal e me inspira em

fazer minha série do youtube.

Nesse ano, aconteceu muitas coisas legais comigo, como: conheci

uma garota muito especial para mim, chamada Larissa, tirei 9,8 em

português e a melhor coisa que aconteceu nesse ano, ajudei meu amigo

Pedro quando ele estava triste, essa foi uma das minhas melhores conquistas

esse ano e fiquei muito orgulhoso com isso e espero que aconteça mais

coisas boas.

Quando o Pedro estava triste, eu disse:

- Não fica assim, mano, logo tudo irá melhorar.

Com isso, fiquei muito feliz e consegui uma conquista boa.



Nome: Giovanna dos Santos Moreira

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Meu começo no CR

No início do ano fiquei nervosa e ansiosa pois era aluna nova.

Quando cheguei, conheci umas meninas da 62, elas perguntaram:

- Você é do 6° ano?

Eu respondi:

-Sim, eu sou!

A partir disso começamos uma amizade, mas conheci depois

outras amigas, e hoje sou amiga de todos.

Um dos momentos mais marcantes até hoje, no Colégio, foi a festa

junina. Na minha turma, todos achamos que iríamos perder, pois éramos os

mais novos, mas de repente, no dia, quando mostramos nossa coragem e o

amor que sentíamos um pelos outros, vimos que ninguém podia nos parar, e

assim que ganhamos com todos os nossos esforços. Outro momento também

foi quando botei no Instagram #AlunoCR e colocaram minha foto na página

da escola, foi lega.

Amei em ter entrado nessa escola.



Nome: Pedro Lucas Lima Passos

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

O ano que deu errado

Primeira coisa, eu não quero parecer chato ou ingrato, mas não é

um texto é uma lista de tudo que deu errado esse ano até agora, então...

1ª coisa: eu não tive dois dos meus amigos Gabriel Antônio e

Matheus Oliveira.

- Cara, vocês não vão fazer o 6° ano conosco?

-Eu não vou – disse Gabriel. Vou fazer a prova para o PedroII.

- E eu vou para o Elite – disse Matheus.

2ª coisa: o Yan passou para a 6ª série.

3ª coisa: tem mais um para me perturbar o nome é Luís Henrique.

4ª coisa: eu não posso jogar videogame nos fins de semana e

tenho que ocupar esse tempo vendo TV e só passa reprise dos episódios das

séries da Fox e isso é repetitivo.

5ª coisa: eu não posso grelhar na minha churrasqueira. Eu quero

grelhar um sanduíche de queijo e presunto.



Nome: Alessandra Beatriz Ferreira Montinegro da Silva

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Minha trajetória no CR

Eu conheci pessoas novas, no começo eu era tímida, no meio do

ano me soltei, conheci a Ana Julia que é minha BFF, ela é muito legal, em

junho ou julho eu não me lembro, mas foi muito bom na festa junina: a 6ª

série ganhou em primeiro lugar, eu amei. Eu liguei para minha amiga, Ana

Julia, e falei:

- Ana, tem como você levar um tênis seu por favor.

Ela falou assim:

- Ok, eu levo, beijos!

Eu disse:

- Beijos.

E quando chegou o grande dia, que foi a festa junina nós

arrasamos na dança, foi muito boa. Ganhamos em 1°.

Agora nós estamos ensaiando para o festival de dança, a tia que

vai ensaiar a gente, o nome dela é evenlly, ela falou assim no ensaio:

- Gente, vamos arrasar e ganhar em 1° lugar, ela é uma pessoa

excelente.

Sinceramente, eu gostei muito de ter conhecido algumas pessoas

lá da escola. Algumas eu tenho ranço, mas tá bom.

Eu gosto muito dos professores, todos são legais, a tia Juliana é

muito legal, gosto muito dela.

Esse ano foi ótimo! Eu amei, sério.

CR melhor colégio da região!

Amo o CR!



Nome: Arthur Costa Gomes

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

No início, quando eu entrei na escola, eu achei que por um bom

tempo iria ficar sozinho, mas foi diferente do que eu pensava, logo eu

conheci três meninas que eu nem sabia o nome delas, uma menina me

chamou e disse:

-Oi menino, qual seu nome?

Eu sem entender nada, disse:

- Arthur!

Elas, depois disso, falaram seus nomes para mim. Uma delas se

chamava Beatriz, ela era legal, mas ela saiu da escola, a outra era a

Giovanna, ela é legal também mas a gente não se fala muito e a última é a

Rebeca que é minha melhor amiga. Depois delas, conheci a minha “Gomes”,

e ela é formada pelos meus amigos de coração de Gomes assim, a gente faz

muita besteira juntos, os nomes deles são: Lucas, Guilherme, Luis Henrique

e Carlos, para mim a melhor coisa foi ter conhecido eles, minhas melhores

amigas que hoje são a Rebeca e a Maria Clara.



Nome: Clarice Ramos Costa

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Minha trajetória

Um dia destes qualquer minha mãe me falou que eu iria estudar

no Colégio Realengo, eu fiquei toda empolgada para conhecer a escola.

Dias passaram e eu ainda não conhecia a escola, então resolvi

perguntar para minha mãe:

- Mãe, que dia eu vou conhecer a minha escola nova?

- Hoje mesmo. – Ela respondeu – Vai se arrumar! – completou.

Então, eu me arrumei e fui conhecer a minha escola nova. Eu

adorei. Tudo é tão diferente da escola antiga.

As férias terminaram, mesmo eu querendo muito conhecer a

escola nova, eu queria continuar de férias, mas como tem que ir, eu fui. Fui

muito bem recebida aqui na escola.

Na minha primeira semana, eu conheci três pessoas que viraram

minhas melhores amigas: Ana Julia, Alessandra e Jullya.

Nessa escola eu fiz várias amizades e descobri que eu tenho um

dom. Tô amando estudar aqui!



Nome: Luis Henrique Custodio Avelino

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Quando eu vim para a escola, no primeiro dia conheci novos

professores, amigos. Quando chegou o dia da festa junina, eu disse:

- Lucas traz a blusa pra mim.

Ele disse:

- Tá, vou levar.

Eu pensei: “na escola tem muita menina”.

Ele respondeu:

- Muita!

Eu falei:

- Quer pegar uma?

Ele disse:

- Não sei, mas vai desenrolar para mim, ok. Mas também vou

desenrolar para você também.

Eu falei:

- Pode ser!

Ele pegou a mina que eu desenrolei para ele.



Nome: Pedro Luiz Siqueira Milla

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

O ano mais alegre

Nesse ano eu entrei no Colégio Realengo e eu nunca tinha entrado

num colégio tão grande. Aqui eu conheci Luis Guilherme, Miguel, Anylara,

Larissa, Luis Henrique e muito mais. Também já arrumei briga. Também

existem os bagunceiros que são Lucas, Luis Henrique, Carlos e outros. O

meu amigo disse uma palavra muito engraçada que foi:

- Não se vê com a minha cara: foi muito engraçado, legal têm

umas professoras mais legais são Juliana, Gabriel, Kassio e Ygor, são os

professores que eu mais gosto.

Eu fui na casa do meu melhor amigo, esse foi o ano mais legal.



Nome: Miguel Faustino dos Santos

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Meu ano no Colégio Realengo

Eu comecei o ano meio preso, me acostumando com essa mudança de

estudar de manhã, mas depois me acostumei e conheci novos amigos como o

Arthur, Lucas, Luis Henrique, Carlos, Guilherme, Pedro Luiz e também continuei

com meu melhor amigo o Luis Guilherme, na turma 61. No Colégio Realengo, fiz

algumas besteiras no primeiro trimestre, mas no segundo me recuperei e tirei notas

altas. Minhas notas no 1° trimentre eram péssimas, mas no 2° trimestre foram

ótimas.

No primeiro trimestre, na Educação Física, deu um pequeno

probleminha, eu tinha marcado para fazer no trimestre handball, mas com esse

problema eu fiz natação. Depois meu pai resolveu e eu fiz handball no segundo, eu

fiz o que eu mais gosto futsal, agora nesse último trimestre eu faço natação. Nesse

mês, eu preciso me dedicar mais um pouco para tirar um dez, sendo que eu já

tinha tirado no segundo trimestre em desenho geométrico, eu fiquei muito feliz

quando cheguei em casa meu pai disse:

- Parabéns filho por ter tirado dez. Você se recuperou muito.

Eu respondi:

- Obrigado, pai!

Quando eu mostrei pra minha mãe ela ficou muito feliz, mas também

tiveram algumas notas péssimas no 1° trimestre, ainda mais teve um provão de

quarenta questões que eu fiquei na média, não fiquei de recuperação, pois eu

passei por muito pouco. A minha pior nota foi em matemática no 1° trimestre que

foi 3,8 mas depois consegui melhorar muito. Em desenho geométrico, na primeira

prova, eu tirei 6,1 mas na segunda eu tirei um 10! Em geografia na primeira foi

9,0 e na segunda foi 9,5, quase outro dez. Agora não posso vacilar e tirar nota

baixa para não ficar de recuperação. Na natação eu estou aprendendo a nadar

melhor para não se afogar na água, na natação no primeiro dia eu pensei que tinha

perdido a sunga em casa mas estava na bolsa, quase que eu a perco. Mas a

melhor coisa que aconteceu foi eu ter ganhado uma medalha de ouro em futsal.

Foram muito boas as olimpíadas na escola. Tiveram algumas mudanças, mas

agora eu já estou acostumado com isso que eu não fique de recuperação e passe

com notas altas. Também ganhei medalha de ouro na festa junina e espero ganhar

de novo no festival de dança.



Nome: Yan Arthur dos Santos

Profa.: Juliana Feitosa

Turma: 61

Meu ano no Colégio Realengo no ano passado, em 2017, eu

cheguei na escola e conheci novos amigos, Alexandre, Luis Guilherme,

Lucas, Daniel, Matheus, Gabriel. Mas tiveram momentos legais, tristes e

raivosos, mas nós sempre vamos ser amigos. O momento legal foi no futsal.

O Luis falou:

- Chuta! Chuta!

Eu disse:

- Será que vai dar?

Ele falou:

- Confia.

Eu chutei e foi gol. Ganhamos a olimpíada. O momento triste

foi quando o avó do Gabriel morreu. Esse ano, em 2018, também está sendo

muito legal e garanto que ano que vem vai ser mais ainda e o Miguel é como

irmão para mim todos os anos.

Passado são minha família e ainda nos falamos, somos mais

que família.


