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A BOLA PERDIDA

Carlos, Shecks, Nino e eu gostávamos de
brincar de futebol perto do rio Amazonas.

Carlos era magro e alto, Shecks, pequeno,
porém o mais velho da turma. Já Nino era um
pouco engraçado e eu, que me chamo Jake,
esperto e rápido.

Certo dia, Carlos chutou a bola, e ela caiu
no meio da mata.

Saímos procurando a bola, mas
encontramos um baú abandonado com um
esqueleto na sua frente. Enquanto meus
amigos observavam o baú, encontrei uma
chave que poderia abri-lo.

No momento em que encaixamos a chave,
o esqueleto começou a se levantar e a nos
perseguir.

Percebemos que ele estava vindo atrás de
nós e corremos o mais rápido possível, mas
ainda bem que a salvação chegou.

Carlos encontrou a bola que tínhamos
perdido e isso lhe deu uma ideia. Ele a jogou
bem forte no esqueleto, fazendo-o quebrar.
Pegamos a bola de volta e, assim,
continuamos o nosso jogo.

Lorenzo Mandro
Gabriel Araujo S. Vieira

Filippo B. Cazelato
Lucas Rezende Estefani

Vinicius Marconi França
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Sobre os 
autores:

Filippo, Lucas, Vinícius, Gabriel e
Lorenzo são amigos. Gostam de
brincar e de conversar. Lorenzo,
Vinicius e Gabriel nasceram em
Piracicaba, Filippo em São Paulo e
Lucas em Jundiaí.
Os esportes preferidos deles são vôlei
e futebol e Fillipo ama carros.
Todos gostam de ler livros de
aventura.



TODINHO
Certo dia, um herói chamado Todinho foi cumprir
uma missão para o seu chefe: encontrar na floresta
o agente Canudinho.

Porém, depois de andar muito, ficou tonto e
acabou se perdendo no meio da mata. De repente,
viu uma rampa de moto gigantesca e resolveu pegar
uma das motos e se aventurar, mas lembrou que
tinha que cumprir a tal missão.

Logo, o chefe chegou e verificou que Todinho
ainda não havia cumprido a missão. Ficou muito
bravo que até o demitiu.

Todinho saiu sem saber o que fazer e, nesse
momento, lembrou das motos e voltou para
completar sua aventura. Quando chegou lá, sentiu
medo de pular porque a rampa era grande. Uma
moça, que também estava de moto, o encorajou,
ele criou coragem e foi saltar.

No momento do salto, todos gritaram o seu
nome, incentivando-o. Todinho pulou e foi um salto
incrível. De volta ao chão, convidou a moça para ir a
um restaurante e lá conversaram muito e se
conheceram melhor.

Todinho se apaixonou por Caixinha, esse era o
nome dela. Ela se apaixonou também por ele.

Depois de um tempo, os dois namoraram e se
casaram. Ela era chefe de uma empresa e deu
emprego para Todinho. Trabalharam muito juntos,
ficaram muito bem de vida e felizes para sempre.

Miguel Souza Moda
Raul Camargo Luiz

Caio Mellega de Souza
Ryan Maroun Borella
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Sobre os 
autores:

Raul, Miguel, Caio e Ryan nasceram no ano
de 2009, sendo que Ryan, Caio e Miguel na
cidade de Piracicaba e Raul em Parauapebas
no Pará.
Têm em comum o futebol como esporte
preferido.
Acreditam que com a leitura podem aprender
muitas coisas e se divertir também.



A FLORESTA SEM COR
Quatro amigas, chamadas Isabela, Alice,

Manuella e Beatriz, combinaram de ir juntas a uma
excursão da escola. Assim, no dia 1º de maio de 2017
foram a um passeio na floresta.

Ao chegarem lá, fizeram uma rotina: primeiro
passar repelente, depois protetor solar, porque estava
muito sol, e brincar muito.

A floresta era muito linda, cheia de flores e cores.
Depois de algum tempo, perceberam que se

distraíram com uma borboleta azul e se distanciaram
do grupo, ficando perdidas.

As meninas, sem querer, falaram juntas:
- Onde estamos?
Elas ficaram sem rumo, foram andando e, de

repente, começou a chover. Não tinham levado guarda-
chuva, então, começaram a correr e, no meio da
floresta, acharam uma caverna.

Ficaram lá dentro até a chuva passar. Quando elas
saíram, já estava escuro, tudo perdeu o brilho na
escuridão. Parecia que a floresta tinha sido apagada.

Elas procuraram ajuda, mas não havia ninguém.
Começaram a andar no meio da escuridão procurando
descobrir o que havia acontecido com a floresta que era
tão colorida.

No meio do caminho, começou a dar uns pingos
de chuva com sol. A chuva e o sol juntos formaram um
arco-íris e, finalmente, a luz e as cores voltaram à
floresta.

Com isso, encontraram o caminho de volta para a
excursão. Depois dessa aventura, puderam voltar para
casa com a sensação de que a floresta era mágica e
cheia de mistérios.

Maria Eduarda Vasconcelos de Oliveira
Bianca Vassari Soares Corrêa
Sthefani Mendonça Camargo

Luiza Athanasio da Silva

6



Sobre as 
autoras:

Sthefani, Bianca, Maria Eduarda e
Luiza nasceram em Piracicaba.

Gostam de comidas e brincadeiras
iguais.

Acreditam que a leitura é
interessante, pois permite aprender
coisas novas.



O TEMPLO PERDIDO
Certo dia, o quarteto de amigos chamado: Artur,

Victor, Mariana e Marina estava indo viajar para Dubai.
Pouco tempo depois da decolagem, o avião caiu em
uma floresta e só os quatro amigos sobreviveram. Com
muita tristeza, eles começaram a andar pela floresta,
mas não sabiam que existia um templo secreto.

Depois de muito andar, chegaram ao templo,
ficaram surpresos com sua beleza. Viram muitas
pinturas estranhas como cabeças modificadas, homens
misturados com cavalo, etc.

Bem no meio do templo havia uma cápsula do
tempo. Resolveram entrar nela. Devagarinho a
máquina ligou e eles foram para o Egito Antigo dentro
de uma pirâmide com muitos andares, com vários
sarcófagos. Havia um bem no centro que parecia de
um faraó.

Quando chegaram bem perto para investigar
melhor, uma múmia saiu de dentro do sarcófago. Os
quatro saíram correndo pela pirâmide. Quando
viram, estavam cercados de múmias que os
prenderam nas celas que existiam na pirâmide.
Ainda bem que Mariana tinha um grampo e, com
ele, conseguiram destrancar a cela e fugiram.

Na fuga, uma múmia saiu correndo atrás deles ,
mas não conseguiu alcançá-los porque tinham
entrado na cápsula do tempo e voltaram
diretamente para casa.

Eduarda Fernandes Itepan
Pedro Furlan Alonso

Nicolas Borges Suiter
Ana Clara Pissocaro Erler

Enrico Lepre Barros
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Sobre os 
autores:

Eduarda, Ana Clara, Nicolas, Pedro e
Enrico gostam muito de jogar futebol
e de brincar de pega-pega.
Suas comidas preferidas são pizza e
macarrão.
Já leram Turma da Mônica Jovem e os
livros da série Os caras malvados.
A leitura é importante porque
estimula a escrita.



A FLORESTA MÁGICA
Certo dia, três amigos inseparáveis: Laila, Maggie e

Mateus foram acampar numa temporada de seis dias
na floresta. Mas, eles não sabiam que aquela floresta
era mágica e misteriosa.

Quando chegaram ao acampamento, se depararam
com uma mata fria e sombria, que no seu interior
poderiam encontrar várias surpresas. A primeira delas
foi um riachinho que tiveram que pular. Mateus achou
fácil e falou:

- Que fácil! Não sei por qual motivo estão com
medo!

Laila e Maggie olharam para o riacho e, depois,
para o Mateus. Laila falou:

- Mas, Mateus, não é só um riacho. Também tem
piranhas que não parecem nada amigáveis.

Maggie parou, pensou e falou:

- E se a gente pulasse nesses cipós por cima do

riacho? Daria super certo!
Mateus e Laila olharam para Maggie. Mateus falou:
- Ótima ideia! Então vamos!
A seguir, os três pularam o riacho com muito medo,

mas confiantes. E, quando menos esperavam, já
estavam do outro lado do riacho.

Andaram, andaram, andaram até que chegaram em
uma parte mais profunda da floresta onde encontraram
uma casa na árvore, velha e abandonada. Como já
estava escurecendo, decidiram não montar barraca,
preferiram dormir lá mesmo. Maggie estava receosa,
mas mesmo assim topou.

De manhã cedinho, Laila os acordou gritando:
- A casa está desabando! Corram! Corram todos!
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Os três correram muito e conseguiram sobreviver. 
Depois disso, os três se separaram para pegar 
frutinhas silvestres. Laila se perdeu e foi parar nas 
mãos de um urso. Desesperada gritava:

- Aaaahhhh! Socorroooo!!
Mateus e Maggie ouviram o chamado e se 

reuniram. Mateus disse:
- Precisamos de um plano. Maggie, você distrai o 

urso e eu salvo a Laila.
Maggie gritou: 
- Corram!!
Por fim, escaparam das mãos do urso. Logo depois, 

uma fada apareceu e falou:

- Vocês trabalharam juntos e, por isso, eu vou dar
poderes para vocês. Laila, você será a rainha da
floresta e terá poderes de ler a mente e ficar
invisível. Mateus, você terá o poder de virar um
dragão quando precisar e você, Maggie, terá asas
indestrutíveis e que apagam memórias ruins.

Dessa forma, juntos eles se tornaram os guardiões
da floresta, sempre ajudavam e protegiam a todos
que precisavam usando seus poderes mágicos.

Julia Firmino de Lima
Vinicius Peruch Ferraz de Almeida

Samantha Pompermaier
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Sobre os 
autores:

Samantha, Vinicius e Júlia são amigos.
A disciplina favorita deles é Ciências.
Todos gostam de chocolate, pavê,
morango com chantilly.
Adoram passear na zona rural e
viajar.
Pensam que a leitura é importante e
gostam de ler livros de todos os
tipos.



HOSPITAL MALUCO
Era uma vez três crianças: Maju, Malu e Ana. Um dia, as

meninas estavam assistindo televisão e, sem querer, Ana
sentou em cima do controle e mudou de canal. Foi parar
numa reportagem que falava sobre um hospital maluco. As
garotas ficaram curiosas e quiseram conhecer esse
hospital, mesmo não estando doentes.

Elas se prepararam e foram para o hospital. Lá
chegando, ficaram ainda mais curiosas, então, entraram e
começaram a flutuar. Perceberam que não tinha gravidade
e viram que as pessoas não tinham problemas normais.
Uns eram animais, outros tinham pele verde, azul e
amarela. Havia pessoas que possuíam três olhos.

Logo que três enfermeiras viram as meninas,
começaram a perguntar tantas coisas que nem
conseguiam falar:

- Vocês querem visitar o lugar onde ficam os pets?
Elas responderam:
-Sim!!

As enfermeiras levaram Ana, Maju e Malu para a sala
dos pets e lá viram vários bichinhos fofos. Depois, saíram
do local porque estavam cansadas de brincar com os
bichinhos.

Ao saírem da sala dos pets, Malu apertou um botão e
o chão abriu. Elas caíram em um lugar escuro. Um
homem chegou, olhou e perguntou o que elas estavam
fazendo ali. Disseram que vieram conhecer o moço que
transformou o hospital em um lugar maluco e ele
explicou que era ele.

As meninas perguntaram para o moço porque ele
havia feito isso. Ele disse que foi demitido e ficou com
raiva.

Depois de muita conversa, as meninas conseguiram
convencê-lo a desfazer a confusão e, no final, viraram
amigos.

Ana Laura Zotelle Coutinho
Júlia de Sousa Campos Righeto

Luisa Manzoni 13



Sobre as 
autoras:

Ana Laura, Julia e Luisa nasceram em
cidades diferentes: Ana Laura em Jaú,
2009; Júlia em Laranjal, 2009 e
Luisa em Piracicaba , 2010.
Gostam de jogar futebol, de ouvir
música e de tomar sorvete.
Adoram a cor azul.
Acham que a leitura ajuda na língua
portuguesa e desperta a criatividade.



UMA AVENTURA NA FLORESTA
Manuella, Mayara, Sofia, Gabriella, Lorena e

Isabella eram amigas. Manu gostava de futebol.
Mayara era engraçada. Sofia, a popular, era melhor
amiga de Isabella. Gabi adorava Lorena.

Certo dia, a escola foi fazer um projeto na
Amazônia, pois os alunos iam aprender sobre os
animais selvagens. As seis amigas iam participar da
excursão com todos os outros alunos. Juntas elas
formavam um grupo infalível.

Com tudo preparado, foram à escola e todos
entraram nos ônibus. Um falava mais alto que o outro
e dava risada. Tempo depois que a viagem tinha
começado, chegaram à floresta.

Quando entraram na floresta, a gasolina do ônibus
acabou antes que chegassem ao acampamento. A
turma toda ficou nervosa porque poderia ser atacada
por onças, cobras, crocodilos e outros animais.

Os alunos saíram do ônibus e começaram a andar,
mas se perderam. No meio do caminho foram
capturados por uma tribo que parecia canibal.
Porém, no meio da confusão toda, uma das meninas
conseguiu escapar e foi buscar ajuda.

Ela correu atrás da polícia florestal e, depois de
muito tempo, a encontrou, contou o que aconteceu,
que todos estavam presos e pedindo socorro.

Finalmente, a polícia foi até lá e prendeu a aldeia
inteira. Todos agradeceram a polícia por tê-los
salvado e prometeram que nunca mais saíram
sozinhos no meio da mata.

Gabriella Yamamoto Presotto
Sofia Consorte
Mayara Matriz

Manuella Mielotti Carafizi Gonçalves
Isabella Chloe Azevedo

Lorena de Marco Bertoncello 15



Sobre as 
autoras:

Sofia, Manuella, Mayara,
Gabriella, Lorena e Isabella são
todas do estado de São Paulo e
gostam muito de Piracicaba.
As brincadeiras favoritas delas são
pintar e fazer slime.
Para elas, a leitura é importante
porque permite aprender palavras
novas.



UMA AVENTURA NO BASQUETE
Era uma vez, um menino de dez anos que adorava

basquete. Seu nome era Jon Harrys. Ele e seu pai Howard
Harrys torciam para o time de sua cidade: Denver Nuggets.
Seu ídolo, Michael Jordan, considerado o maior jogador de
basquete da história, abriu um concurso de basquete e
quem acertasse 50 cestas em 50 tentativas conseguiria
entrar para o Carolina do Norte.

É claro que Jon Harrys não ia perder essa oportunidade,
ficou treinando arremessos quase toda hora.

No momento de jogar, ele se acalmou e fez 49 cestas.
Faltava uma tentativa e uma cesta. Quando ele
arremessou, a bola bateu na tabela, no arco e entrou. Fo aí
que descobriram o talento incrível do jovem garoto Jon
Harrys

Depois disso, Jon passou a fazer parte do time. No
primeiro jogo, ele fez incríveis 41 cestas. No segundo, foi
melhor ainda porque fez 52 cestas. Acabou o campeonato
sendo campeão como artilheiro.

O jovem jogou cerca de três campeonatos e ficou
campeão em todas. Jon jogou um bom tempo no Carolina
do Norte. O tempo passou, e ele iria sair do time. Ele ia
se despedir jogando seu último campeonato.

No último campeonato, ele venceu todos os jogos e já
estava na final. O jogo seria no Canadá só que o ônibus
pifou antes de chegar à quadra. Então, passaram numa
loja de bicicleta, pegaram as bikes e foram para a quadra
pedalando.

Lá chegando, venceram o último campeonato. Jon
virou um ótimo jogador de basquete e seguiu sua
carreira.

Yuri Fiorante Inforsato
Luiz Otavio de Latorre

Lucas Geromel
Lucas Machado Wiegert
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Sobre os 
autores:

Yuri, Luiz Otavio, Lucas G, Lucas
W são amigos e gostam muito de
futebol. Nasceram em
Piracicaba/SP.
Os times preferidos são:
Corinthians, São Paulo e Palmeiras.
Gostam de ler para aprender e para
passar o tempo.



AS MENINAS NO PARQUE AQUÁTICO
Em um belo dia, cinco amigas chamadas

Sofia, Maria Luisa, Letícia, Mariana e Rafaela
foram ao parque aquático. Chegando lá,
pediram aos pais para comprarem sorvete.

Em seguida, Rafaela ficou preocupada, pois
as quatro meninas que iam entrar na água
desapareceram. Então, chamou as mães delas
e contou o que estava acontecendo.

As mães ficaram preocupadas e foram
conferir se elas estavam com os pais delas,
mas não estavam.

Em seguida, a mãe de Letícia perguntou:
- Cadê a minha filha?

Então, Rafaela foi procurar e, depois de
algum tempo, encontrou Mariana e perguntou:

- Onde vocês estavam?
- Ué!! Eu estava na piscina nadando!
A seguir, Rafaela foi falar com a mãe da

Mariana e contou que a encontrou. Ela foi
procurar mais um pouco e encontrou as outras
meninas que estavam em outras piscinas.

Depois do susto, e com todas reunidas,
foram tomar sorvete.

Sofia Peruchi
Maria Luisa Salvador Batista

Mariana Lima Gianotti
Rafaela Santos de Aguiar

Letícia Negri Jacinto 19



Sobre as 
autoras:

Sofia, Rafaela, Maria Luisa,
Mariana e Leticia são amigas.
Nasceram em 2010. Todas gostam
de chocolate, sorvete e dos
esportes vôlei e futebol.
Amam ir à praia.
A leitura para elas é interessante,
divertida e faz o tempo passar.
Desenvolve a imaginação.



UMA NOITE NO SHOPPING
Quatro amigos foram passear em um shopping, mas, às

21h30, as portas se fecharam e as luzes se apagaram. Como
eles tinham ido para ver um filme, não sabiam o que estava
acontecendo. Ficaram presos lá.

Eles tentaram ir em todas as portas para encontrarem a
saída, mas não conseguiram e todos perceberam que havia
uma sombra de uma mulher. Eles acharam estranho e
perguntaram:

- Quem está aí?
Cada vez mais a sombra se aproximava, e todos correram

enquanto ouviam a resposta:
- Olá! Sou a Diana e quero pegar vocês.
Todos começaram a gritar e continuaram a correr. A seguir,

viram uma loja aberta, entraram, trancaram a porta e
acenderam a luz. Ficaram em silêncio. Nesse momento, a
sombra falou:

- Onde vocês estão? Estou com muita fome!
- Gente! Sabe aquele segurança chamado Rodrigo? Ele

sempre fala para tomar cuidado no shopping à noite. Será que
é isso? – perguntou um dos amigos.

O outro comentou:

- Eu acho que é isso mesmo!
- O segurança está lá fora e nós temos que sair daqui. Vamos
perguntar para ele como vencer a sombra. – disseram.
Todos conseguiram perguntar ao segurança, e ele falou que a
maneira de acabar com a Diana seria através de jovens que
arrancassem o coração dela com coragem. Assim, ela viraria pó
e desapareceria.
Os amigos se reuniram e cheios de coragem por estarem juntos
foram correndo para cima dela e conseguiram cumprir a difícil
missão.
Livres da maldição do shopping, puderam ir embora
impressionados com essa incrível aventura!

Nicolas Sproesser Martinelli Leite
Guilherme Vieira Ré

Vinícius Capaldi Crespo de Lima
Pedro Baldan Estefani
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Sobre os 
autores:

Pedro, Vinicius, Nicolas e
Guilherme nasceram em
Piracicaba.
Gostam de vôlei e basquete.
Adoram dançar JD.
Com a leitura se sentem
motivados a criar.



AS PEDRAS
Um dia, no verão, Paula estava de férias e caminhava

pela floresta quando encontrou um templo sagrado. Ela
era tão curiosa que entrou. As portas se fecharam, e ela se
deparou com milhares de armadilhas.

A seguir, dois guardas apareceram. Um deles pegou o
telefone de Paula e ligou para o namorado dela, o Tom.
Explicaram que ele teria que encontrar algumas pedras.
Tom avisou os amigos que se prepararam para ajudá-lo.
Ao se encontrarem, combinaram: Ana vai pegar a pedra da
água, Mike a do fogo, Tom e Jonatan a da terra.

Todos saíram para cumprir suas missões. Ana começou a
caminhada aquática e apareceu atrás dela um tubarão. Ela
se apressou, atravessou o lugar e pegou a pedra da água.

Mike, para cumprir a missão, teria que fazer parkour na
lava do vulcão.

Ele estava no meio da caminhada e acabou
escorregando, mas conseguiu se salvar e adquiriu a
pedra do fogo.

Tom e Jonatan chegaram para pegar a pedra da terra
e tiveram que desviar de flechas. Começaram
tranquilos, até que um pilar de terra subiu, Tom
conseguiu desviar e acabou com as flechas.
Com as pedras em mãos, estavam prestes a abrir a porta
do templo, mas havia monstros no teto. Eles criaram um
plano para matar o monstro. Conseguiram e libertaram
Paula.

Voltaram para casa feridos, mas agora com poderes
por causa das pedras. Ficaram contentes em saber que
poderão ajudar outras pessoas.

Gustavo Rossini Soares
Matheus Garcia Pires

Eduardo Ducatti Camuzzi
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Sobre os 
autores:

Gustavo, Eduardo e Matheus
nasceram na linda Piracicaba.
Gostam muito de jogar bola.
Acham que ler é divertido e
empolgante.



Maria Fernanda Esteves dos Santos
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A VIAGEM
Há muito tempo, eu e minhas amigas fomos para

uma excursão em Londres. Como a viagem seria
longa, resolvi descansar para ver se passava logo.
Depois de algum tempo, começou uma tempestade,
e o avião fez um pouso forçado. Nós apagamos e
quando acordamos estávamos em uma carruagem
de sereias.

Minha amiga Ingrid era uma princesa aquática, eu
era do poder, Mayara e Lara eram do fogo, Malu e
Gabi do ar e a Lara H. da terra.

Em seguida, chegamos ao castelo real aquático e
todas nós tínhamos caudas. O rei, pai da Ingrid, me
disse que eu havia sido atacada por três malignas
bruxas, perdi a memória e os poderes. Meu
verdadeiro nome é Leona Prime Poder Pá Potter,
tenho muitos irmãos e a tarefa de salvar o meu
reino, pois meus pais morreram lutando contra as
bruxas.

Voltei ao meu reino. Encontrei as três bruxas e
houve uma guerra, no entanto todos os reinos
estavam do meu lado, menos o reino das trevas,
lugar escuro onde nunca batia sol. Com a ajuda de
todos e de minhas amigas com poderes especiais,
conseguimos sair vitoriosos. Voltei ao trono, recebi a
coroa e vi meus irmãos.

Passado algum tempo depois da vitória, estava
dormindo em minha cama real quando senti alguém
me cutucando. Não queria acordar porque o cansaço
era grande, mas, depois de muitas cutucadas, resolvi
abrir os olhos e fiquei surpresa ao ver minhas amigas
me acordando para lanchar. Comecei a rir e entendi
que tudo foi apenas um sonho cheio de aventuras.



Sobre a
autora:

Maria Fernanda nasceu em
Piracicaba no ano de 2009.
Gosta de jogar basquete e de
dançar dança de rua.
Para ela, a leitura é inspiradora,
divertida e a levou a escrever
esse e outros textos.


