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ROUBADOS NO SHOPPING

Certo dia, quatro amigos chamados
Kauê, Pedro, Rafael e Vinicius tinham
planejado fazer compras no shopping.
Quando saíram da loja Centauro,
passou um homem vestido de preto,
roubando-os.

Saíram correndo atrás do homem
pelo shopping, o qual entrava e saía de
várias lojas, por todos os andares.

De repente, o homem foi parado
pela polícia e, a seguir, foram saindo
pessoas com câmeras, dizendo:

- Corta! Está muito bom o filme.
Os meninos ficaram sem saber o que

falar.
- O que está acontecendo aqui? –

perguntamos.

- A gente está gravando um filme e
vocês foram muito bem! Vocês
gostariam de entrar para a nossa
equipe?
- É claro que sim! - respondemos.
Depois de algum tempo, os meninos
aprenderam mais, cresceram, ficaram
famosos e até gravaram para a Marvel.
Além de tudo, ficaram super ricos. Um
deles gravou exclusivo com a Marvel, o
outro para a DC, o outro para a Fox e o
outro para a Sony.
Com o passar do tempo, continuaram
amigos e sempre lembravam com
humor o começo de tudo.

Kauê Borges
Rafael Freitas D’Avila

Vinicius Mello Silva
Pedro Henrique Tabai Godinho



Sobre os autores:

Pedro, Rafael, Vinicius e Kauê
nasceram em Piracicaba em 2009.
Gostam de futebol e de jogar
fortnite.
Adoram bolo de chocolate,
macarrão e melancia.
Todos leram “Diário de um banana”
e acharam muito divertido.
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A BOMBA RADIOATIVA

Um paraquedista pousou
numa mata onde houve a
Segunda Guerra Mundial. Esse
homem se chamava Murilo e era
um explorador famoso. Ele estava
explorando a mata quando
tropeçou em um objeto duro que
não sabia o que era. Ele passou a
mão porque estava cheio de
folhas e percebeu que era uma
bomba.

Murilo imediatamente ligou
para Davi e Heitor, especialistas
em bombas.

Os dois conseguiram chegar ao
local rapidamente e, depois de um
tempo investigando, descobriram
que era uma bomba radioativa.
Heitor e Davi fecharam todas as
ruas que davam acesso àquela
mata.

No dia seguinte, fizeram uma
super camada de proteção para
que quando a bomba explodisse
não afetasse nada ao redor. Dessa
forma, conseguiram proteger
todos ao redor.

Heitor Ortiz Scarpari
Davi Senicato dos Santos

Murilo Spello Tinta



Sobre os 
autores:

Murilo, Davi e Heitor
nasceram em Piracicaba e são
muito amigos.
Leram o mesmo livro: “Diário
de um banana 13”.
Também gostam de futebol.
Acham que a leitura pode ser
muito legal e divertida.
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TRANCADOS 
Certo dia, aconteceu um passeio

escolar no museu. Muitas crianças foram.
Quando entraram no ônibus, a professora
já separou os alunos em duplas, entre
eles, Isadora e Breno, parceiros de
excursão.

Chegando ao museu, cada uma das
duplas recebeu um formulário indicando
para onde ir. Primeiro, os alunos entraram
na sala dos dinossauros e, depois, na de
estátuas antigas, homens das cavernas e
muitas outras.

Passado algum tempo, quando o
passeio estava terminando, eles ficaram
distraídos observando o lugar das cobras,
e a turma foi embora sem eles. Só que
quando perceberam já tinha passado uns
30 minutos, e a noite chegou.

Breno e Isadora começaram a ouvir
barulhos e foram direto na sala dos
dinossauros, perceberam que estavam se
mexendo e começaram a correr atrás
deles.

Eles conseguiram escapar, só que os
homens das cavernas estavam se
mexendo também.

Os dois correram, correram até que
foram embaixo do balcão da lojinha.
Voltaram a correr enquanto a estátua
corria atrás deles querendo pegá-los.
Breno e Isadora estavam cada vez mais
assustados. Nesse momento, a estátua
começou a fechar todas as portas e
colocou um relógio na parede:
- Tique! Taque! Humanos, daqui a
pouco amanhece, e a magia
desaparece.

Então, amanheceu, o museu abriu, e
os pais de Breno e Isadora ficaram
felizes de estarem bem. Depois de toda
essa aventura, Breno e Isadora nunca
mais foram a um museu de estátuas
sem os pais.

Angelina da Silva Correa
Rafaela dos Santos Bedoni



Sobre as 
autoras:

Rafaela e Angelina nasceram
em cidades diferentes, mas no
ano de 2010: Rafaela em
Campinas e Angelina em
Piracicaba.
Leram “O jardim secreto” e
foi emocionante!
Gostam de comer pizza e
nutella.
A leitura, para elas, é
interessante porque dá
emoção, além de desenvolver
o cérebro.
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A MANSÃO DO TERROR
Em uma rua, havia uma mansão

abandonada. Três meninos, nas férias,
sempre se reuniam lá. Eles eram Nicolas,
Carlos e Bruno. Em uma noite, os três
amigos foram para a mansão para
conversarem, mas sem falar para seus
pais.

Os pais desses meninos começaram a
ficar desconfiados. Então, foram até a
mansão. Chegando lá se esconderam em
um canto da casa e escutaram a conversa
de seus filhos.

Os filhos falavam sobre a escola. Os
pais ficaram decepcionados porque seus
filhos nunca contavam nada para eles.
Então, os pais decidiram fazer uma
travessura com os meninos. No dia
seguinte, ia ser halloween e eles
combinaram de se fantasiar de fantasmas
e fazer de tudo para assustar seus filhos.

No dia seguinte, os três amigos foram
para a escola e, enquanto isso, os pais se
prepararam dentro da casa abandonada.

Os meninos chegaram, e a porta se
abriu sozinha. Colocaram as coisas do
piquenique ali. Logo a seguir,
começaram a ouvir barulhos e ficaram
com medo. O barulho se aproximava
cada vez mais, a cada passo que eles
davam. Quando eles chegaram no lugar
onde faziam suas reuniões, tomaram o
maior susto de seus pais. Ficaram
apavorados, começaram a chorar
porque os fantasmas se aproximavam.
Nesse momento, quando os meninos
não sabiam mais o que fazer, os pais
tiraram as fantasias, eles pararam de
chorar e começaram a dar risada. Não
ficaram mais com medo e, depois, os
pais falaram que era uma trolagem e
foram para casa super felizes.

Depois de passado o susto, os amigos
continuaram a se reunir naquela casa
assombrada... Maria Laura Lima

Giovana Cagnin Moreira
Manuella Tonin e Godoy

Clara Forti Jaoudé
Maria Eduarda do Valle Fernandes



Sobre as 
autoras: 

Maria Eduarda, Maria Laura,
Giovana, Clara e Manuella
gostam de ginástica e de
comer doces de todo tipo.
Já leram “Diário de um
banana” e acharam muito
engraçado.
Sabem que a leitura, além de
divertir, ensina também.
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LUTA CONTRA CREEPYPASTAS

Em uma bela tarde, a Sophia B
convidou as suas melhores amigas
para uma festa do pijama: Sophia,
Giovana e Rafaela. Todas elas têm
nove anos.
Todas chegaram às 19h e logo
começaram as brincadeiras. Fizeram
karaokê e assistiram vários filmes de
terror até às 3h da manhã.
Antes de dormirem, comeram o bolo
gostoso que a mãe da Sophia havia
feito.
Foram para o quarto e, quando
estavam prontas para dormir,
começaram a ouvir barulhos
estranhos e queriam ver o que era.

Quando elas olharam para fora,
viram um monte de creepypasta
atrás delas. Chegaram bem perto, e
as amigas correram muito de medo,
mas a Sophia ficou parada na frente
deles e, quando iam bater nela,
todas ganharam super poderes e
puderam batalhar com eles.
Demorou muito tempo até que as
meninas começaram a ganhar dos
creepypastas e saíram vitoriosas.
Muito cansadas, voltaram a dormir.
No dia seguinte, as meninas
acordaram animadas e rindo depois
de uma noite de aventuras.

Sophia Porto Picinato
Sophia Bonini Bonifácio de Oliveira

Maria Luiza Chagas de Assis Pinto Pereira
Giovanna Chagas Assis de Mattos



Sobre as 
autoras:

Sophia Porto, Sophia Bonini, Maria
Luiza e Giovanna nasceram em
Piracicaba no ano de 2009.
Gostam de comer pizza, assistir a
filmes e fazer lettering.
Gostam de estar juntas e pensam que
a leitura acalma, além de ser muito
divertida.
Já leram vários livros, mas gostam
muito de “Diário de um banana” que
faz rir muito.
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ALICE NO PAÍS DOS COELHOS
Estava correndo no jardim, quando caí

num buraco de coelho e não sabia como
voltar para casa. O coelho me disse:

- Eu cuido de você enquanto não
crescer.

-Peraí?? Coelhos falam? E, afinal, quem
é você?

- Nós esperamos você há muito tempo!
Sou seu agente coelho!

Ele cuidou de mim até eu fazer 18 anos.
Eu vivia treinando, mas não sabia para que
tanto treino. Então falou:

- Chegou sua hora de lutar e ganhar
poderes!

Nunca senti essa sensação na minha
vida! Fiquei mais forte, veloz e ágil. De
repente, percebi que não estava mais na
toca dos coelhos, e sim em uma dimensão
reversa e estavam vindo coelhos malignos
em minha direção. Não tive escolha e tive
que lutar, batalhei muito até que consegui
derrotá-los, depois, caí num buraco sem
fim, mas cheguei ao Egito.

Decidi entrar na maior pirâmide,
quando caí em uma armadilha em que
alguém teria que se sacrificar. Então,
meu agente coelho me ajudou e apenas
sacrificou uma lesma e, finalmente,
consegui sair com poderes. Ele foi
embora e fiquei sozinha de novo.

Logo após, apareceu uma voz que
disse:

- Entre na tumba do faraó. Corra!
Você só tem duas horas.

Logo percebi que ia ter que entrar na
pirâmide, passando pela esfinge. A voz
perguntou rapidamente:

- Quantos coelhos são necessários
para voar?

Hesitei, pensei e respondi:
-Quatro!

A seguir, uma porta muito grande se
abriu, entrei correndo e logo após
estava de volta no mundo real.

Alyssa Trennepohl de Freitas
Julia Guion Moreira



Sobre as 
autoras:

Julia e Alyssa nasceram no mesmo
ano, mas em cidades diferentes:
Balneário Camboriú – SC e
Piracicaba.
Suas atividades preferidas são:
tomar sorvete, desenhar e ir à
piscina.
A leitura, além de ser legal
porque distrai, também ajuda a
melhorar no Português.
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A ILHA DAS BONECAS
Em um belo dia, quatro amigos foram

passar as férias em uma ilha linda. Foram
de barco, só que o motor falhou e, com a
correnteza do mar, foram parar na
estranha ilha das bonecas.

Os quatro garotos se separaram. Dois
iam consertar o barco e os outros
procurar comida na floresta. Quando
entraram na floresta, viram bonecas sem
olhos, sem orelhas e muito assustadoras.

De repente, algo passou rápido atrás
deles. Eles já iam voltar porque o barco já
estava pronto, mas decidiram ver se tinha
algum baú de ouro.

A seguir, deram a volta na ilha e
quando voltaram o barco tinha
desaparecido. Eles fizeram sinais de fogo,
mas perceberam que tinha algo os
observando e decidiram ver o que era. Ao
chegarem perto, viram dois olhos
vermelhos que sumiram com os barulhos
que fizeram.

Resolveram fazer uma cabana e,
quando tudo estava pronto, foram
pescar porque estavam com fome.
Também pegaram pedras para fazer
espadas e escudos e enfrentar os
monstros de olhos vermelhos. Quando
atiraram as pedras contra os monstros,
viram que eram apenas bonecas. As
bonecas racharam ao meio, eles as
jogaram no fogo e elas desapareceram.
Depois disso, acharam um sinalizador. O
brilho chamou a atenção de um barco
que os resgatou e tudo acabou bem.

E o barco deles? Foi encontrado logo
mais à frente e foi resgatado também.
Tudo não passou de um grande susto!

Bernardo Diniz Lazzare Nunes
Eduardo de Oliveira Santos Pompermayer

Fernando Cruz Assine Cleto
Gabriel Davanzo Guarda



Sobre os 
autores:

Eduardo, Fernando, Gabriel e
Bernardo são amigos.
O lanche preferido deles é do
McDonald’s. Gostam também de
futebol, parque de diversões e
praia.
Todos leram “Diário de um
zumbi”.
Pensam que a leitura, além de
ser um passatempo, é
importante para a vida. Quanto
mais lemos melhor aprendemos.
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PERDIDAS NA ILHA
Em um belo dia, eu e minhas

amigas Laura P., Laura R. e Sophia
estávamos em um parque aquático
e fomos em um tobogã enorme que
passava pelo mar. Mas, ele estava
com problema e não parou na
plataforma que era a correta para
parar, e sim, em uma ilha
desconhecida e super abandonada.
Nem sequer um passarinho
habitava lá de tão abandonada que
era. Eu e as meninas ficamos com
medo porque ela era escura,
mesmo estando de dia.

Nós tentamos ligar para alguém,
mas nenhum sinal pegava, ficamos
desesperadas e nos perguntamos:

- Ai, meu Deus, será que nós
ficaremos presas aqui para sempre?

Sem sinal e sem ninguém sabendo
que estamos aqui é bem possível
disso acontecer.

- Calma meninas! Vamos pensar
positivo! Alguma hora o pessoal do
parque e nossos pais vão perceber
que estamos aqui – disse Sophia.

Algumas horas se passaram e cada
vez ficávamos mais desesperadas.
Laura falou:

- Nossa! Que pessoas são aquelas?
- Não sei! – respondi.
Começamos a ver que ali era o set

de gravação de um filme que se
passava em uma ilha. Ficamos muito
aliviadas ao saber disso. Pedimos
ajuda, nos mostraram a saída e fomos
embora. Que bom que tudo não
passou de um susto!

Laura Pertile
Laura Rocco
Clara Simões

Sofia Dias



Sobre as 
autoras:

Sofia, Clara, Laura P, Laura R
gostam de música pop, de
brincadeiras como queimada e
pique bandeira.
As comidas preferidas delas são:
massas, pastel , churrasco e
sorvete.
Para elas, a leitura é importante
porque aprendem e se divertem
ao mesmo tempo.
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AVENTURAS COM GAMES

Certo dia, Pietro e Henrique
foram jogar fortnite e, na
sessão, havia dois hackers:
Lucas e João.

Eles começaram uma
partida e quando caíram do
ônibus no jogo os hackers os
estavam perseguindo.

Logo após, Henrique achou
um baú, mas foram mortos
pelos hackers e resolveram
brincar de outro jogo. O jogo
era minecraft. Foram pegar
madeira para construir uma
casa e armamentos para matar
os monstros.

Como o servidor era online,
no lugar de mensagens,
apareceu assim “Lucas e João
hackers entraram no jogo”.

Eles jogaram PVP, que é um
contra um. A seguir, os hackers
os venceram e, então,
Henrique e Pietro passaram a
jogar o FIFA, mas, nesse jogo,
os hackers não eram bons e
perderam.

Finalmente, os meninos
puderam jogar em paz os
outros jogos como lego e o
Pikachu, e os hackers nunca
mais os irritaram.

João Pedro B. Signoretti
Pietro B. Porta

Lucas C. Michelon
Henrique A. S. Cardoso



Sobre os 
autores:

Pietro, Lucas, Henrique, João
nasceram em Piracicaba.
Gostam de montar o cubo
mágico, assistir a filmes e jogar
futebol.
Acham que a leitura é
importante, pois com ela
aprendemos palavras novas e
adquirimos mais vocabulário.
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NO FUNDO DO MAR
Certo dia, uma garota chamada Lais

estava na praia do Guarujá e viu uma
cauda perto de uma ilha, parecia uma
sereia. Lais, rapidamente, pediu para sua
mãe se poderia levá-la até a ilha, no
barco da família. Quando sua mãe deixou,
Lais pegou suas coisas e entrou no barco.

Ao chegarem na ilha, Lais pulou na
água para procurar e, depois de uma
hora, não conseguiu achar nada e voltou
para a praia.

Depois de um tempo, Lais perguntou
se poderia levá-la de novo e sua mãe não
gostou muito da ideia e disse não. Mas,
Lais queria muito voltar para lá de
qualquer jeito. Então, bolou um plano: de
noite voltaria lá escondida, sem ninguém
perceber.

Quando a noite chegou, Lais pôs o
biquíni, ligou o barco, pegou sua câmera
aquática e foi. Quando estava quase
chegando, alguma coisa bateu no barco e
ele “Plaft!” virou.

Lais caiu na água e entrou em

desespero. Depois, saiu nadando para a
ilha e, ao chegar lá, desmaiou.

Havia uma sereia chamada Iara que foi
buscar o amigo polvo para acordar Lais.
Iara colocou o polvo no rosto da Lais e ela
acordou na hora. Assustada, perguntou
quem ela era e, assim, conversaram a
noite inteira.

Mais tarde, a mãe de Lais sentiu a falta
dela e foi de barco até a ilha para procurá-
la. Quando o barco chegou, Iara foi para o
fundo da água.

Lais levou uma bronca por ter saído
sozinha e voltou para casa. Ela nunca
contou para ninguém a aventura de
conhecer a sereia e, sempre que podia,
voltava lá para visitá-la.

Gabriele Cantão
Lorena Bernardino Togni

Gabriela Marcheto Aragon
Julia Surian



Sobre as 
autoras:

Julia, Gabriela, Gabriele e
Lorena são amigas.
Nasceram em Piracicaba, gostam
de brincar juntas, ver filmes e
comer nutella.
Para elas, é com a leitura que
adquirimos vocabulário. Também
ajuda o cérebro a trabalhar mais
rápido, além de ser ótima
atividade para nosso
desenvolvimento.
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PRAIA MISTERIOSA
Há muito tempo, eu e mais três

amigas fomos à praia. Chegando lá,
fomos brincar na areia e fazer um
castelo. Depois, eu e a Ana Júlia fomos
buscar água no mar para o rio do nosso
castelo e, quando chegamos lá, vimos
uma garrafa velha com alguma coisa
dentro. Então, levamos a garrafa junto e
contamos para as outras amigas.

Sofia disse que lembrava de ter
ouvido alguma coisa sobre a garrafa e
pediu para a gente ver o papel que
estava dentro. Concordamos com ela e,
quando abriu, vimos que era um mapa e
do lado tinha uma escrita e, ao ler,
percebemos que já tínhamos visto
aquele textinho.

Ana Clara disse que era um texto que
aprendemos na escola e, como
estávamos na praia, disse para irmos
para o hotel e ligar para a professora
para sabermos mais e descobrirmos se
éramos sortudos de acharmos isso.

A professora disse que éramos
sortudos mesmo e pediu para
mandarmos foto do papel que achamos.
Fomos atrás da mãe da Ana Clara para
mandarmos foto pelo celular dela.

A professora confirmou que esse
papel era de uma história que tínhamos
visto na apostila de História sobre um
pirata. Ficamos curiosos e queríamos
descobrir onde chegaríamos com aquele
mapa.

Ana Julia lembrou que tinha lido no
mapa sobre um navio. Sofia disse que o
mapa estava rasgado e que essa era só
uma parte, a outra deveria estar no
navio. Eu descobri onde estava o navio.

Pedimos para o salva-vidas da praia
levar a gente ao navio porque ele era
amigo do meu pai e era confiável. Ana
Clara achou que o salva-vidas não ia
querer nos ajudar, que ia achar que era
só uma brincadeira de criança. Mas, ele
tinha um filho de nome João, era da
nossa classe. O amigo de meu pai sabia
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que eu não ia inventar nada porque me
conhecia bem. Por isso, concordou em ir
com a gente no navio. Levou também o
seu filho.

Chegando ao navio, que estava em
uma caverna, vimos piratas. Entrei lá,
mas os outros ficaram do lado de fora.
Com a lanterna, vi no mapa que a chave
estava no covil e tinha uma portinha
misteriosa. Enquanto procuravam a
chave, fui encontrar a porta misteriosa.

Demorou, mas achamos a chave e a
portinha. Então, com a lanterna,
entramos, estávamos assustados e
apavorados.

De repente, João gritou que tinha
achado um baú e Sofia achou a chave.
Abrimos o baú e lá dentro tinha um
monte de coisa velha e, no meio, outro
pedaço do mapa que tinha um X. Nossos
pais disseram que era misterioso porque
o lugar do X não existia.

Estávamos cada vez mais achando
que era uma brincadeira, que nossos
pais estavam aprontando com a gente,
mas eles disseram que não.

Mesmo duvidando, fomos procurar
se existia o lugar do X do mapa. Saímos
no navio a procura do lugar indicado.
Chegando lá na ilha, encontramos um
papagaio que nos ajudou a achar o
tesouro que estava dentro de um baú
enterrado na ilha: toda a história de um
velho pirata.

O papagaio contou que o pirata já
tinha morrido. Despedimos do papagaio
e voltamos para o navio e para a praia
felizes pela aventura vivida.

Paulo Pompermayer
Ana Clara de Mello
Ana Julia Maretti



Sobre os 
autores:

Paulo, Ana Clara e Ana Julia
leram vários livros nesse ano e
puderam aumentar o vocabulário
e entender melhor as narrativas.
Gostam muito de jogos, de praia
e de viajar.
Escrever o texto para a
coletânea foi interessante e
divertido. Pensamos juntos em
cada detalhe.
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PERDIDOS EM UMA ILHA

Certo dia, Leandro, Marco e Gustavo 
estavam num avião indo para os Estados 
Unidos, porque queriam conhecer a 
cidade de Nova Iorque e a estátua da 
liberdade.
Pouco tempo depois da viagem, o avião 
caiu e os amigos desmaiados 
sobreviveram, mas foram levados para 
uma ilha com vulcão. Quando 
acordaram, pensaram que já tinham 
chegado:
- Aqui são os Estados Unidos?
- Não, Gustavo!!
- Então, onde estamos?
- Olha atrás de você.
- É uma ilha com vulcão. Vamos montar 
uma cabana? – questionou o amigo.
Todos concordaram e montaram uma 
cabana para se proteger.
- Vamos ter que caçar para comer.

A seguir, foram caçar porque estavam 
com fome. Logo depois, se perguntaram:
- E como vamos sair daqui?
Então, eles pensaram em construir um 
barco, mas, enquanto isso, o vulcão 
entrou em erupção.
- Por que a terra está tremendo?
- Eu acho que é porque o vulcão entrou 
em erupção.
- É verdade, olha a lava dele começando 
a escorrer.
- Vamos terminar o barco rápido!
Eles terminaram o barco e saíram da ilha. 
Chegaram a um lugar e perceberam que 
era o Japão. Lá, finalmente, eles 
conseguiram ir em segurança para os 
Estados Unidos.

Leandro Longati
Marco Antônio Roveri

Gustavo Peres



Sobre os 
autores:

Gustavo, Marcos e Leandro
nasceram em Piracicaba.
Gostam de brincadeira de
esconde-esconde, lasanha e bolo
de chocolate.
Já leram vários livros como o
“Diário de um banana” que é
muito engraçado.
A leitura pode ser divertida e,
também, com ela podemos
aprender novas palavras.
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FAMÍLIA
Em uma noite, uma família de 

quatro pessoas estava passando 
férias na praia. Eles eram um pai, 
uma mãe e os filhos Filipo e Filipa.

No dia seguinte, uma tragédia 
aconteceu e a mãe morreu, todos 
ficaram abalados. O pai ficou muito 
triste, não aceitou a morte da 
mulher e não conseguia mais cuidar 
dos filhos, então, os colocou em um 
abrigo.

Alguns dias depois, os dois 
irmãos resolveram fazer planos, 
viram que na parte de trás do 
abrigo não havia nenhuma 
segurança e poderiam pegar o 
barco para fugir. 

Na hora do jantar, quando todos 
estavam distraídos, eles fugiram. 

Pegaram o barco e saíram com
pressa, mas não sabiam o caminho
e se perderam.

Foram parar em uma ilha deserta
e resgatados tempos depois por
alguém que não sabiam quem era.

O tempo passou, eles
cresceram, foram trabalhar. Filipe
comprou o vida cap e ganhou. Com
o dinheiro comprou uma casa.

Os dois irmãos foram procurar
pelo pai e acabaram o
reencontrando, mas estava fraco.
Decidiram levar para casa, dar
comida, cuidar dele. Conversaram,
se entenderam e se sentiram muito
melhor porque estavam em família
de novo.

Manuela Toti
Pedro Dalla Villa



Sobre os 
autores:

Manuela e Pedro nasceram no
ano de 2009 na cidade de
Piracicaba.
Gostam muito de conversar. Para
eles, foi divertido escrever uma
história juntos.
Gostam de ler histórias de ação
e o esporte preferido é o
futebol.
Consideram a leitura importante
para aprender sempre mais.
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A MAIOR ONDA
Um certo dia de sábado, três

amigos foram para a praia. Eram
eles: Zac, Jay e Max. Lá,
arrumaram tudo, escolheram um
lugar para deixar as coisas na areia
e já foram para a água nadar um
pouco.

Os amigos brincaram muito e já
estavam pensando em sair para
comer algo quando o nível do mar
aumentou e as ondas ficaram mais
fortes. Nesse momento, uma onda
gigante levou Jay, todos ficaram
preocupados e chamaram o salva-
vidas.

A seguir, entraram na lancha de
resgate e ficaram horas e horas
procurando. Foi quando Zac falou:

- Eu desisto! Vamos voltar
amanhã.

Todos voltaram, foram comer
alguma coisa e dormir. Ninguém
conseguiu dormir, porque todos
estavam muito preocupados
pensando o que teria acontecido
com o amigo.

No dia seguinte, bem de manhã,
foram para a praia e começaram a
procurar de novo. Passado algum
tempo, finalmente acharam Jay em
uma ilha e gritaram:

- Achamos ele! Achamos ele!
Todos ficaram muito felizes!

Ainda bem que Jay nadava bem!
Depois disso, aproveitaram um

pouco da praia e, mais tarde,
voltaram para suas casas.

Giovani Pecorari
João Paulo Degaspari

Tiago Bueloni
Enrico Rizzato



Sobre os 
autores:

Giovani, João Paulo, Enrico e
Tiago gostam de jogos,
brincadeiras, como queimada e
lego.
Para eles, exercitar a leitura
é muito divertido e ainda
ajuda a interpretar melhor
tudo.


