


Olá amigos e amigas,

Chegamos ao nosso quarto Gol de Letrinhas! É muito importante 

para nós que ele tenha chegado às suas mãos. Leia o conteúdo palavra 

por palavra, sinta cada idéia, pois tudo que está escrito neste livro foi feito 

pensando em você e com muito, muito carinho e trabalho.

Cada autor, menino ou menina que freqüenta os projetos da Fundação 

Gol de Letra, expressou aqui o que tem de melhor – suas histórias, humor 

e opiniões. Esta é uma oportunidade para que façamos uma análise do 

quanto temos de riqueza em todos os locais, em todas as condições econômicas 

e principalmente em todas as pessoas, já que independentemente de onde 

vivemos ou de como vivemos, a sensibilidade e a criatividade podem nascer, 

crescer e viver em nós.
Mesmo sabendo que precisamos melhorar nossa educação como um todo, 

cada um deve buscar fazer sua parte e dar o melhor exemplo que puder. Foi 

isso que nossos autores fizeram, aprendendo nas aulas e melhorando seus 

conhecimentos, eles agora podem contribuir também para sua educação, caro 

leitor.
Divirtam-se!

Raí Oliveira e Beatriz Pantaleão.
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Prefácio
Um exemplo real e prático  do poder da literatura é a construção coletiva do nosso livro 

anual Gol de Letrinhas, que traz o resultado dessa proximidade entre o escrito e o falado, 
elaborando a escrita como um instrumento de comunicação carregado do sentimento, da 
emoção e da história de quem o registra. E mais do que isso, dando a essas crianças e jovens 
incluídos nesse processo ( e às suas famílias também!!) A oportunidade de experimentar o 
poder libertador que a palavra tem. Experimentar ser protagonista de uma ação intelectual 
que parecia até então distanciada do universo de possibilidades dessas pessoas.

Como vocês poderão ler e apreciar, os textos escolhidos para este novo livro são 
marcados pela possibilidade do múltiplo, do diferente, do impossível que se torna possível no 
mundo mágico da leitura, o lugar onde os heróis podem ser todos nós.

São personagens reais, educadores, crianças, jovens e familiares, que se misturam com 
os personagens encontrados em livros e desenhos do mundo da fantasia ou criados em 
nossa imaginação.

Os heróis do nosso dia a dia se retratam nessas histórias numa forma de expressarem 
seus sentimentos e desejos com alegria e criatividade.

Esperamos que vocês encontrem nessa leitura, o prazer que nós temos em realizar os 
nossos sonhos todos os dias  em  momentos tão alegres e divertidos! 

Sejam bem vindos ao mundo incrível e maravilhoso dos nossos heróis, crianças e jovens 
da Fundação Gol de Letra.

Educadoras: Anna  Isabella e Michelle Félix.

Co-autora:  Elizabeth Sampaio Pires.
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Gol de Letra

Gol de Letra, um lugarzinho que vai ficar guardado no peito, lembranças inesquecíveis.
Quando vem em minha mente e paro para pensar, penso que vivi momentos de 

alegrias, tristezas, dificuldades que aprendi a encarar, alegrias que guardarei para todo 
sempre. Aqui aprendi que na vida teremos muitas dificuldades, mas só com o amor e os 
amigos podemos enfrentar, pois sozinhos não conseguiremos.

Na Gol de Letra aprendi muitas coisas: a respeitar os direitos dos outros, a ter educação, 
a encarar os problemas de frente, a superar minhas dificuldades e os meus medos.

No ano de 2010 tivemos atividades incríveis: fomos ao Maracanã, tivemos a  Olimpíada 
que foi muito interessante, pois vieram outras escolas para jogar com a gente.Tivemos 
também a minicopa, foi muito radical!Foram vários times disputando entre si, pra falar a 
verdade mesmo, foi demais! Eu, Isabella,fui a lider do chile mas, se não tivesse a ajuda do 
meu grupo, eu não conseguiria.Pensei que a gente não iria ganhar, porém, quando veio 
a notícia, me senti uma professora que passa uma atividade e toda a turma entende, me 
senti uma heroína!Acho que é assim que os professores se sentem, uma sensação de dever 
cumprido.No esporte meu time ficou em terceiro lugar.

Mudando de assunto...
A Gol de Letra é o meu espaço, é o lugar que amo ficar o dia todo.É o meu segredo, 

minha fazenda girassol, é o lugar imaginário onde todos podem visitar, basta sonhar, ou 
melhor, vir à gol de letra.

Muito obrigada a todos os educadores e estagiários por tudo o que sou!
Amo vocês!

Isabella dos Santos V. de Lima- Turma E/F

9
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Ilustração:
Rodrigo Bezerra - Turma E/F - 11 anos 

Ana Karoline da S. Oliveira - Turma G - 12 anos
Vitória Caroline da Silva Nascimento - Turma A - 10 anos
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 A Bela Adormecida
Eu era um bebê lindo. Meu pai e minha mãe deram uma festa para comemorar o meu nascimento. De 

repente, no meio da festa, veio uma bruxa e no mesmo momento apareceu o Aladim e disse: 

- Eu declaro que esta bruxa se torne um gato! 

E a bruxa disse: 

- Eu declaro que o Aladim se torne um rato!

A bruxa e o Aladim ficaram correndo um atrás do outro, então, apareceu o Ben 10, virou o Quatro 
Braços, parou os dois e falou: 

- Parem de correr, pois estão assustando as pessoas!

A bruxa disse: 

- Eu vou botar uma maldição nessa criança quando ela completar dezesseis anos...

Então o Saci apareceu e disse:

- Pare com isso, sua bruxa feia!

Neste momento apareceu o Chaves e disse: 

- Isso, isso, isso, isso, isso seu Saci, ela é feia mesmo!!!

E fim!

Autora: Sarah de Oliveira Caetano (10 anos)

Turma A
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Ilustração:
Eduarda Araújo Bernardo - Turma H/I- 10 anos 

Raquel Gonçalves Caeiro da Silva - Turma B/C- 13 anos
Monique Gomes da Silva- Turma A - 9 anos



A Bela Desadormecida
Um dia o pai da Bela Desadormecida fez uma festa, convidou todas as pessoas da 

cidade e não convidou a bruxa má, muito má!
Começou a festa e a bruxa só ouvindo as músicas tocando, curiosa ela resolveu ir até lá.
Então, ela pegou um chocolate com uma fórmula mágica e quem comesse o chocolate 

ia dormir durante 100.000 anos.
A bruxa se disfarçou, entrou na festa e distribuiu o chocolate entre a mãe da Bela, a Bela 

e o pai dela. Como a Bela não sabia que o chocolate estava envenenado comeu. 
Uma fada que estava na festa viu que o chocolate estava envenenado e fez um feitiço 

para que ela acordasse. 
Na mesma hora, a bruxa saiu correndo da festa, a bela acordou, todos continuaram se 

divertindo e a bruxa se deu mal. 
Todos ficaram felizes para sempre...
OBS.: menos a bruxa
 

Autora: Monique Gomes da Silva (9 anos)

Turma A

12 13
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Ilustração:
Carine da Silva Menezes - Turma G - 14 anos
Maria da Guia Ávila - Turma G - 15 anos 
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A Porta Mágica na Linda Floresta
 Certo dia, Cinderela passeava pela floresta e resolveu ligar para seus amigos 

Chapeuzinho Vermelho e Ben 10. Após duas horas, eles chegaram e Cinderela falou:
- Oi, pessoal!
  E eles responderam:
- Oi!
Em seguida Chapeuzinho perguntou:
- Vamos na porta mágica? Dizem que lá é muito perigoso e que lá mora uma bruxa muito má. 
       Na mesma hora eles aceitaram.Quando chagaram lá, bateram na porta. 
Toc-toc!
A bruxa atendeu e respondeu:
-O que vocês querem aqui? 
Eles responderam:
- Nós podemos entrar? 
A bruxa respondeu:
- Sim. Entrem.
Quando entraram, a bruxa transformou os três amigos em sapos. No dia seguinte, a bruxa 

os transformou novamente, mas dessa vez foi em pessoas mesmo. 
Eles conseguiram fugir e foram para casa correndo e morrendo de medo. 
Quando anoiteceu, voltaram para floresta, só que dessa vez eles foram brincar e se 

divertiram com os bichinhos até o amanhecer.
Assim foi a aventura de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Ben 10.

Autora: Carine da Silva Menezes (14 anos)

Turma G
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Ilustração:
João Vitor Barbosa - Turma H/I - 9 anos 
Leandro Tavares da Silva - Turma E/F - 11 anos
Renan Monteiro de O. Mendes - Turma E/F - 12 anos
Lucas Leandro V. Santos - Turma E/F - 11 anos
Thales Vinicius Silvestre - Turma D - 9 anos
Monique Gomes da Silva - Turma A - 10 anos
Mônica da Silva dos Santos - Turma B/C - 11 anos
Thaiane Jesus de Azeredo - Turma H/I - 9 anos
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Ben 10 Salva o Dia
Era uma vez um menino que se chamava Pedro. Ele tinha dois amigos: o Mutley e o Ben 

10.
Os três eram ótimos amigos, mas um dia o vilão Dick Vigarista quis separar eles. Para 

isto, o Dick Vigarista armou uma cilada para quando eles chegassem na cidade de Townsville, 
uma enorme pedra deveria  cair em cima deles. 

Mas quando eles estavam chegando, o Ben 10 percebeu e se transformou no Quatro 
Braços para pegar a pedra deixando tudo acabar bem.

Autor: Pedro Henrique Justo dos Santos (10 anos)

Turma B/C

Ilustração:
João Vitor Barbosa - Turma H/I - 9 anos 
Leandro Tavares da Silva - Turma E/F - 11 anos
Renan Monteiro de O. Mendes - Turma E/F - 12 anos
Lucas Leandro V. Santos - Turma E/F - 11 anos
Thales Vinicius Silvestre - Turma D - 9 anos
Monique Gomes da Silva - Turma A - 10 anos
Mônica da Silva dos Santos - Turma B/C - 11 anos
Thaiane Jesus de Azeredo - Turma H/I - 9 anos
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Ilustração:
Laura Maria Araújo Bernardo - Turma E/F - 12 anos
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Marta: a Cachorra que Fala!!!
  Num belo dia Cici, a dona de Marta, acordou atrasada para a escola e não queria tomar 

café, pois não gostava de sopa de letrinhas e queria sair logo de casa.
 Então lembrou que tinha uma cachorra que comia tudo que via pela frente, logo assim 

que sua mãe virou as costas, Cici colocou a sopa a tigela de Marta e  saiu  para  estudar. 
Quando chegou da escola, tinha uma festa para ela ir mais não sabia com que roupa ia: se 
com a calça jeans e blusa listrada ou com o vestido azul (tomara que caia). 

Então falou:
- Marta preciso do seu conselho!
E, por incrível que pareça, ela falou:
- O vestido!
Cici quase que caiu para traz de tanta surpresa.
Na festa ela espalhou para todo mundo que Marta falava, Marta ficou famosíssima e foi 

feliz para sempre e sempre falando. 

Autores: Felipe da Silva Freitas (10 anos) 

e Cristian Bezerra da Silva (9 anos)

Turma A
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O Dia que o Mundo Parou
 Era uma vez uma batalha com os personagens: Goku, Naruto, Zico, Huck, Maguineto, 

Piu-Piu, Mickey e Subzero. Mas você acha que eles sabiam dessa batalha? 
Não! Eles foram convidados assim: nós enviamos o convite pelo correio falando que era 

uma festa de luxo, na Ilha do Arraial. Mas não era festa, era um combate e quem derrotasse 
todos os candidatos, ganharia um prêmio de 1 bilhão de euros. 

 O Piu-Piu era o juiz. Piu-piu falou que a primeira luta seria Goku Vs Besta, a 2ª luta seria 
entre Naruto Vs Maguineto, a 3ª luta  ficou para o Mickey Vs Zico e a 4º seria Huck Vs Subzero. 

 Na 1ª luta Goku ganhou da Besta, na 2ª luta é obvio que o Maguineto ganhou porque o 
Naruto estava cansado. Na 3ª o Zico viajou na maionese, ficou pensando em outras coisas e 
perdeu. Na 4ª Subzero tentou, mas perdeu.

 Nas semifinais, Goku vs Mickey e Maguineto vs Huck. Na final foi Goku vs Huck.
A final de Goku e Huck foi muito eletrizante. O Goku mandou seu poder de fogo e o 

Huck mandou o seu golpe de gelo e a platéia estava de boca aberta. Os outros participantes 
estavam lá: aplaudindo e gritando em um lindo coral.

Goku que deu um nocaute no Huck, caiu como um passarinho, morrendo 
ensangüentado.

Finalmente acabou. Goku ganhou lindamente com o kame kame kame há e ganhou 1 
bilhão de euros.

Autores: Matheus Silva M de Souza 

e Leandro Tavares da Silva

Ambos com 11 anos

Turma E/F
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Ilustração:
Luis Matheus Crussu dos Santos - Turma E/F - 12 anos



O Mundo dos Desenhos
 Era uma vez um planeta Terra bem tranquilo. Tudo normal, Mas num certo dia, um 

menino que estava vendo um desenho animado na TV, fez um desejo:
- Quero que os desenhos saiam da TV!
 Quando ele fez este pedido, saíram os vilões da televisão e falaram que iam 

transformar o mundo em desenho animado.
 Nessa hora, o Harry Potter e a Stela, que eram reconhecidos, por todos do planeta, 

como os defensores da lei, escutaram os vilões dos desenhos e os seguiram até a caverna de 
uma ilha deserta.

 Então quando os vilões saíram para dominar a Europa, os defensores decidiram que 
era a hora e resolveram atacar. 

A primeira batalha começou: era a guerra entre o bem e o mal. Vilões de um lado, 
defensores da lei do outro, poderes de um lado e magia do outro. Mas finalmente, os 
defensores ganharam a luta, e voltaram para TV. 

Com o passar do tempo, Harry com 23 anos e Stela com 22 resolveram se casar e no final 
de tudo tiveram um filho que era um ogro.

Autores: Luis Matheus Curssu dos Santos (13 anos) 

e Leonardo Tavares da Silva (14 anos)

Turma E/ F
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Ilustração:
Rodrigo Bezerra - Turma E/F - 11 anos
Allan André de Souza Moreira - Turma D - 10 anos
Rafael dos Santos Albuquerque - Turma D - 10 anos



O Portal do Submundo
 Era uma vez um portal num submundo em que saíam monstros, zumbis, vampiros e 

lobisomens. Eles atacavam as cidades e capturavam as pessoas, as crianças, as mulheres e os 
homens. 

Aí, apareceu um portal que estava no fundo da terra e os monstros entraram nesse 
portal. Todas as vezes que eles entravam no portal ficavam mais forte.

De repente, desceu do céu outro portal. Esse portal se abriu e saiu de dentro um 
guerreiro chamado Xiriu. Perto do portal tinha a aldeia em que o Xiriu nasceu.

Quando Xiriu cresceu, o avô dele contou uma história sobre o portal e ele se tornou um 
guerreiro para impedir que o mundo fosse destruído pelos monstros. 

Ao se tornar guerreiro, percebeu que não tinha armas suficientes para derrotar os 
inimigos perigosos, então pediu ajuda aos céus. Foi aí, que desceu do céu a espada e as 
armaduras que Xiriu queria, ele vestiu e foi para o portal lutar contra os monstros. 

Infelizmente ele perdeu, mas você acha que a história já acabou? Claro que não! 
Não se esqueça que ele é um guerreiro! 
Assim, ele voltou e venceu! Os monstros foram atrás dele, atacaram a aldeia e 

encontraram o Xiriu. Como um bom guerreiro, ele lutou e quando não aguentava mais, 
fugiu entrando no portal para pegar mais energia. Neste momento, a espada brilhou e Xiriu 
apontou a espada para os monstros. 

Ele deu 55 facadas, o céu voltou a ficar limpo, o portal do submundo foi totalmente 
destruído e assim o mundo pôde viver em paz.

Autores: Rodrigo Bezerra da Silva, 
Allan André de Souza Moreira 

e Rafael dos Santos Albuquerque. 
Todos com 10 anos.

Turma D
25
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Ilustração:
Emily Alves Faria - Turma E/F - 10 anos

Luigi Augusto Silva Oliveira - Turma D - 10 anos
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Shopping Shopping, blá blà blá.
           Em um dia lindo eu estava louca para ir ao shopping, quando cheguei, de repente, 

vi uma roupa linda de cair o queixo!
É obvio que fui lá na minha mãe e falei para ela:
          -Mãe, eu quero, eu quero! Por favor!
          E ela falou:
          -Não!!!
          -Mas... Mãe!
          Ela não quis comprar a roupa. Poxa, era um vestido lindo cor-de-rosa com listas 

amarelas.
          Eu insisti, mas nada...
          No dia seguinte, era o meu aniversário e a novidade é que ela havia comprado o 

vestido para mim e era por isso que ela não quis comprar. 
Nossa! Este foi um dia muito emocionante e era tudo uma surpresa que eu, minha irmã, 

mãe, tios, avós, minhas amigas e o bairro todo comemoramos a minha festa.
     Eu adoro a minha mãe!  
Fim
           

Autora: Amanda Barbosa Freire (10 anos) 

Turma H/I
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Ilustração:
Nicolas Brenno Souza de Oliveira - Turma D - 8 anos

Danilo de Lima Oliveira - Turma D - 9 anos
Alef Rodrigues Nogueira - Turma D - 9 anos

Andriely Costa da Silva - Turma D - 10 anos
Marcella dos Santos Souza - Turma D - 8 anos

Guilherme Batista Fontes da Rocha- Turma D - 10 anos
Renato Paiva Souza– Turma D - 8 anos



29

Texto Coletivo da Turma H/I
Era uma vez, num dia bem ensolarado, um menino chamado Isaías. Ele resolveu andar 

de bicicleta com seu amigo Matheus. Eles adoravam andar de bicicleta e pedalar em um 
parque que ficava em Niterói, mas eles moravam na Tijuca.

 O pai de Isaías dirigia uma caminhonete Chevrolet e ia para Niterói visitar a Tia Keyla , o 
Tio Olavo e os primos Vinicíus e Gabriele.

 Isaías e Matheus ficaram muito contentes porque assim eles poderiam ir para o 
parque também.  Eles iam pela ponte Rio-Niterói ouvindo a música do Michael Jackson e nem 
perceberam que alguma coisa estava errada.  Alguma coisa estranha estava acontecendo...

 Eles nem perceberam que o carro estava voando. Os motoristas dos outros carros 
ficaram de boca aberta, nem acreditavam no que estava acontecendo. Ficaram só de olho em 
quem estava embaixo daquela caminhonete. Era o Super Homem.

 Na verdade, o que o pai do Isaias nem tinha percebido era que na parte de trás da 
caminhonete tinha uma cachorrinha escondida. Era uma cachorrinha que tinha se escondido 
para ter seus filhotinhos bem sossegada, e o balanço do carro estava atrapalhando tudo.

Com a ajuda do Super Homem os filhotinhos nasceram e foram salvos. 
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Ilustração:
Leandro de Jesus da Silva - Turma E/F - 13 anos
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A Fonte dos Desejos
   Tudo começou quando a mãe de Huguinho e Bete, mandou eles para um acampamento 

na floresta. Chegando lá, acharam a floresta muito esquisita e quiseram explora – lá. Ficaram 
perdidos e com muita sede. 

Caminhando para tentar encontrar água para beber, acharam um velho e perguntaram se 
ele tinha água. 

O velho disse:
 - Aqui comigo não, mas ali tem uma fonte. Muito cuidado com o que pensam quando 

beber dessa água. 
  As crianças correram para beber a água e pensaram nos Backardigans. Rapidamente eles 

apareceram cantando. Enquanto Huguinho estava bebendo água, pensou no Roberto Carlos e 
ele apareceu cantando. 

O velho foi até a fonte e falou:
- Eu não avisei! Cuidado com o que pensam.
Quando ouviu isso, o Roberto Carlos também bebeu a água e pensou no Magneto, que 

apareceu querendo destruir a floresta para fazer a sua nova quadrilha de mutantes. 
Muito chateado, o velho se transformou em um mago e fez uma magia para combater o 

Magneto. 
No final da batalha disse que enquanto a floresta sobreviver, o Magneto não terá poder.
 Assim o mago combateu o Magneto e colocou todos os personagens de volta na fonte. 
Quando voltaram para casa, Huguinho e Bete contaram para sua mãe a história, mas ela 

não acreditou, contudo eles sabem que a experiência foi única e gostariam que acontecesse de 
novo.

The End

Autores: Laura Maria Araújo Bernardo

e Leandro de Jesus da Silva

Ambos com 13 anos.

Turma E/F
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Ilustração:
Luene Silva de Sousa - Turma E/F - 13 anos

Letícia Valentin - Turma E/F - 11 anos
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A Pastorinha
 Era uma vez uma menina muito pobre que ganhava a vida como pastora de ovelhas. 

Certo dia, à beira de um rio ouviu um sapo feio, todo enrugado, se queixando da vida.
- Ai, sou tão feio...
A pastorinha tentou consolar o pobre sapo.
- Você não é feio! 
O sapo desconfiado, falou:
- Ah menina, você só está falando isso porque tem pena de mim. A pastorinha 

continuou:
-Imagina! Até que você é engraçadinho, poderia até lhe dar um beijo. 
Antes que o sapinho pudesse discordar, a pastorinha tascou-lhe um beijo. O sapinho 

falou:
- Cuidado com o morcego atrás de você, ele quer te morder. Ela saiu gritando: 
- Socorro, socorro! O morcego quer me morder. Ajude-me, ele está vindo atrás de nós. 

Aí o morcego pegou a perna da menina chamada Lúcia.
- Cuidado amiga, corre logo do morcego!
Então o morcego virou um belo príncipe, ele era um morcego porque a bruxa o 

transformou em morcego. 
Agora ele voltou a ser um lindo príncipe e quando ela o viu ficou apaixonada. 
Eles se casaram e foram felizes para sempre.

Autora: Luene Silva de Souza (12 anos)

Turma E/F
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Ilustração:
Jonathan Soares de Oliveira - Turma E/F - 13 anos
Mariele Azevedo Nascimento - Turma G - 13 anos
Isabella dos Santos V. de Lima - Turma E/F - 15 anos
Fernanda Antônia dos Santos - Turma E/F - 14 anos
Adrianne Fabielly- Monitora - 16 anos
Luis Matheus Curssu dos Santos - Turma E/F - 13 anos
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As Duas Meninas
Era uma vez duas meninas que eram muito amigas. Elas andavam juntas para tudo 

quanto é lugar, brincavam quando chegavam da escola e depois elas se arrumavam e iam 
para a Gol de Letra.

Lá na Gol de Letra e na escola, as duas também eram da mesma sala. Quando chegavam 
da Gol de Letra elas trocavam de roupa e botavam outra para brincar na rua.  Para elas era 
fácil arrumar amigas! 

A Gabriely e a Eduarda adoravam brincar de casinha, boneca, comidinha, mamãe e 
filhinha, pique pega, pique esconde, pique alto, bola e até de ficar inventando dança. A 
Eduarda pegava o rádio e a Gabrielly pegava alguns cds de criança como: Xuxa, Aline Barros, 
Justin Bieber e muito mais. 

Junto com elas, as outras colegas pegavam algumas roupas velhas e ficavam dançando 
na laje da casa da Gabrielly. Quase todo dia elas brincavam disso!

Num belo dia, chegou um ator e convidou todas para dar um show, cada uma foi para 
casa e perguntou para as suas mães que logo autorizaram. 

Elas ficaram famosas e viveram felizes para sempre.
Assim termina a história.

Autoras: Gabrielly Gomes de Sena 

e Eduarda Araújo Bernardo.

Ambas com 10 anos.

Turma H/I
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Ilustração:
Felipe Carneiro Costa - Turma E/F - 10 anos

Luan Justos dos Santos - Turma D - 10 anos
Pedro Henrique Justos dos Santos - Turma D - 8 anos
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O Castelo do Gasparzinho
 Em um  dia de chuva, Gasparzinho convidou a turma do Scooby- Doo para resolverem 

um mistério.
Quando chegaram lá, Gasparzinho contou que uma bruxa malvada estava fazendo um 

feitiço para ele desaparecer. 
A turma do Scooby-Doo resolveu ajudar o Gasparzinho e, juntos, fizeram um plano 

para pegar a bruxa. Para isto, entraram na caverna da bruxa, pois sabiam que sempre que o 
relógio marcava meia noite ela dormia.

  Lá na caverna, pegaram o caldeirão da bruxa e desfizeram todos os feitiços que ela já 
tinha feito na vida.         Nessa hora, a bruxa acordou, mas eles já haviam amarrado ela. 

Neste momento, apareceu um portal que a pessoa entra e não sai mais, então, o 
Gasparzinho jogou a bruxa lá dentro e na mesma hora, ela e o portal desapareceram.

  No final, a turma do Scooby-Doo fez uma festa e todos ficaram felizes para sempre.

Autor: Patrick Melônio P. de Jesus (11 anos)

Turma E/F
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Ilustração:
Leonardo da Silva Dias - Turma G - 14 anos

Rodolpho de Abreu Araújo - Turma G - 13 anos
Jenilson Jacinto Alves da Cruz - Turma B/C - 12 anos

Vinícius Gonçalves Gomes da Silva - Turma E/F - 13 anos



O Encontro de Sucesso
Uma vez o Menino Maluquinho, indo para sua escola, viu uma coisa, que não é de se ver 

todo dia: uma pessoa muito engraçada que andava em um pé só. 
Depois de uma longa conversa com esta pessoa, bem legal, o Maluquinho descobriu 

que era o Saci Pererê, então os dois decidiram fazer uma dupla para compor suas próprias 
músicas. 

Eles fizeram um CD e deram para tocar na rádio da cidade e assim fizeram sucesso com 
suas músicas.

Como a cidade era pequena, quando eles andavam pela rua todo mundo conversava, 
pedia autógrafo, tirava foto e pedia abraço. 

Os dois foram até a rádio, e uma mulher perguntou aos ouvintes: 
- Você acha que esta dupla é esquisita ou maneira?
A maioria achava maneira!
Durante o sucesso, eles viajaram para Paris e fizeram os seus shows lá.
Fim!

Autores: Lucas Leandro V. Santos (11 anos) e 

Thiago Carneiro Costa (12 anos).

Turma E/F

39



40

Ilustração:
Leonardo Alcântara de Moraes - Turma E/F - 11 anos
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Os Três Heróis da Terra
Era uma vez os três heróis da terra que foram lutar com um mostro que estava 

destruindo Marte, esse monstro era forte, muito forte!
Só que ele não sabia que os heróis haviam levado todos os poderes que eles tinham 

e mostro só tinha levado um poder. Isto deixou o mostro muito bravo por que ele só 
conseguiu desviar dois dos três poderes dos Heróis.

No momento em que os Heróis foram atacar, o mostro deu um soco, tão forte, que os 
três voaram para muito longe.

Eles se machucaram, só que o Super Man chegou e usou o poder dos olhos contra o 
monstro. O mostro morreu, mas o chefe do monstro tinha uma máquina que ressuscitava os 
monstros que eram dele.

Assim ele ressuscitou e o Super Man foi atrás do chefe. Chegando lá, o Super Man viu 
o monstro lutando com o Ben 10, o Batman lutando com o monstro e ninguém conseguia 
derrota-lo.

Foi então que o Super Man entrou, rapidamente, usando seu poder dos olhos, matando 
o chefe do mostro e o monstro, em seguinda o Super Man quebrou a máquina e todos 
voltaram para terra.

Fim

Autor: Leonardo Alcântara de Moraes (10 anos)

Turma D
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Ilustração:
Isabella dos Santos V. de Lima - Turma E/F - 15 anos
Yasmin da Silva Santos - Turma G - 12 anos
Camila Cassiano do Carmo - Turma B/C - 10 anos
Mônica da Silva Santos - Turma B/C - 12 anos
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Realidade Fora de Série
Pô, mano, tudo começa no morro dos Carecas Cabeludos, onde quatro amigos tinham 

um grande sonho de se tornarem os cantores mais famosos da favela. Eles eram: Hanna, 
Justin Biber, Nick Jonas e Selena Gomes.

Mas por eles morarem na favela, seria muito mais difícil, pois são poucas as 
oportunidades nas comunidades.

Hanna amava cantar e dançar, além disso, tinha um diário de músicas compostas por 
ela, Justin tinha uma guitarra, Nick tinha uma bateria e Selena tinha, em sua casa, um estúdio. 

Assim eles se juntaram e formaram uma banda. A banda se chamava “Os sem noção” e 
era composta de dois meninos e duas meninas.

Logo no início foram chamados para se apresentar no baile de favela, eles cantaram 
todo tipo de música e foi o maior sucesso!

 A partir daí todas as sextas e sábados eles cantavam por lá, a mãe de Hanna logo falou 
que eles tinham que gravar um CD porque apesar do nome ser “Os sem noção”, eles tinham 
muita noção!!! 

Então, foram até uma gravadora apresentaram o que sabiam fazer de melhor: cantar e 
dançar.

Autoras: Mariele Azevedo do nascimento (14 anos) 

e Isabella dos Santos Vicente de Lima (15 anos).

Turma E/F
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Ilustração:
Jonathan Soares de Oliveira - Turma B/C - 13 anos

Rafael Lopes Baldi - Turma B/C - 13 anos
Fabio Alexandre Rufino - Turma B/C - 13 anos



Os Super-Heróis
Era uma vez um lugar chamado Nova Yorque, um lugar muito frio onde o X-Man se 

encontrava com a Liga da Justiça e o Ben 10. 
Todos eles se juntaram para formar uma nova liga: a liga Ben X Justiça. Eles lutavam 

contra vilões muito perigosos, cada um com poderes incríveis. Depois que se juntaram, 
tiveram uma luta bem grande e ganharam. Todos da liga Ben x Justiça prenderam alguns 
vilões e um deles era o Magneto Keven.

Depois de algum tempo, os outros vilões estavam fazendo um plano criar uma guerra 
e acabar com a liga Ben x Justiça. Para isto, os vilões se disfarçaram de modo que a liga não 
percebesse nada, porém o professor Xavier descobriu.

Um dos vilões atacou a mansão que a liga estava, a liga Ben x Justiça foi atrás do vilão 
que atacou e descobriu que tudo era uma armadilha. Os vilões atacaram a liga com toda 
força iniciando a guerra na cidade. 

Durante a guerra, aconteceu um acidente com o Ben 10: uma pedra caiu em cima da 
perna dele. Na mesma hora, o Batman o levou para mansão Xavier.

Em alguns minutos a guerra acabou e os vilões foram presos e tudo voltou a normal na 
cidade.

Autores: Jonathan Soares de oliveira, 

Raphael Lopes Baldi, 

Fabio Alexandre Rufino.

Todos com 13 anos.

Turma B/C
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Ilustração:
Marcella dos Santos Souza- Turma D- 8 anos

José Paulo Simão da Silva- Turma E/F- 11 anos



A Girafa Fifi
 Era uma vez três amigas: a Andressa, a Rayanne e a Amanda. Elas adoravam ir ao 

zoológico. 
 Certo dia, elas estavam passeando pelo jardim do zoológico e viram uma girafa que 

estava comendo uma maçã. Só de ver, elas ficaram com fome e com muita vontade de comer 
a maçã da girafa.

 As meninas gostaram tanto da girafa que ficaram amigas e colocaram o nome de Fifi. 
Fifi ficou amiga das meninas e adorou o nome que recebeu.

 A amizade das meninas com a girafa cresceu tanto que elas passaram a ir ao zoológico, 
todos os dias, para ver a girafa e levar maçã para ela.

 Certo dia, as meninas foram embora e não voltaram mais! Nossa, como a girafa sentiu 
falta delas!

 Porém, os dias passaram, chegaram novas crianças e Fifi nunca mais ficou sozinha. 

Autoras: Andressa Correa Sena (9 anos) 

e Rayane Correa Gonçalves (8 anos).

Turma H/I
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Ilustração:
Joyce Lorena Soares de Araújo - Turma E/F - 14 anos

Laura Milene Santos e Silva - Turma A - 10 anos
Guilherme Batista Fontes da Rocha - Turma D - 9 anos

Daniel Oliveira Cavalcante - Turma E/F - 14 anos
Rubens Moreira Pirott Junior - Turma E/F -11 anos
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Escola Assombrada
Lucas tinha 10 anos e morava a um quarteirão da sua escola que se chamava Estudo Infantil. 
Numa noite às 20h30min, ele foi para casa de seu amigo Roberto, um menino que tinha 

10 anos. Chegando lá, Lucas olhou para seu amigo e disse:
- Vamos à minha escola descobrir um grande mistério?
Roberto respondeu:
- Mistério, que tipo de mistério?
- Meu avô dizia que na minha escola, à noite, aparecia um fantasma que tinha um 

tesouro de muito valor mas, no dia que ele foi resolver o mistério, nunca mais voltou.
- Como é que você estuda em uma escola que seu avô sumiu? Eu não estudaria nessa escola!
- Minha mãe não acredita nesse fato. Ela acredita que ele tenha ido para bem longe daqui.
- O que está esperando? Vamos logo!
Chegando na escola,  Roberto estava com cara de medo e Lucas com cara de 

aventureiro. Valentes, os dois entraram na escola, acenderam a luz e todos os morcegos 
voaram para fora do colégio. Depois de 30 minutos, Lucas então falou:

- Aposto que você, Roberto, está com medo.
- Se eu estiver, eu quero que falte energia.
- Hã, hã...  Você está com medo?
- Roberto, tinha que ser a energia! Ande, pegue a lanterna que eu te pedi pra guardar e 

vamos ver o que encontramos.
Mistério!!!!!                                                                           Autores: Daniel Oliveira Cavalcante (13 anos) 

e Rubens Moreira P. Junior (10 anos).

Turma E/F

49

Agora é sua vez! Como você acha que termina essa história?                                                                           

Crie um final bem legal para ela e mandepara gente! Quem sabe sua história não vai aparecer 

em nosso site? Ou próximo livro? Mande sua história para Rua Carlos Seidl, 1141 / 2º andar         

Caju . Rio de Janeiro / RJ - CEP.: 20931-002 / www.goldeletra.com.br
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Participam do Projeto Gol de Letra e contribuíram direta ou indiretamente 
para a realização desta obra:
Turma A 
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