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NEI

Nei sei como é que começou

Só sei que alguém pensou

Um prédio com muitas crianças

Alegrias, sonhos e danças

Música, desenho e arte

Desse espaço também fazem parte

Não sei o nome de quem pensou 

Ou o grupo que o idealizou

Só sei, que junto com a UFRN firmou

Um espaço de ensino-aprendizagem

Para cada menino e menina

Que por ali passou

Só sei que conheci o NEI

Quando se São Paulo para cá viajei

E, residência na cidade firmei

Os caminhos por onde passei

Não foram fáceis

Para este núcleo de ensino, estudar

Apesar de tudo, fui bem recebida

Sinto que sou amada e querida

Numa escola de fibra e coragem

Com projetos temáticos, bem sei

Núcleo de Educação da Infância, NEI

Colégio de Aplicação/CAp UFRN

Deixará saudade no meu coração

Pelos amigos que fiz

Pelos professores que honrei,

Pela gestão que conquistei.

Ao NEI meu abraço

Minha consideração

Para o futuro

Com muitas expectativas

Dirijo-me

Com grande emoção!

RAQUEL MARA LOPES CORREIA
(Publicado na Antologia Poética “Tempo de poesia”, em novembro de 2017. 

A autora é escritora, educadora e mãe de nossos alunos Carine e Calebe).
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PREFÁCIO

Memoriar! Sim, memoriar, registrar um momento significativo de uma vida, 

fazer uma memória.

As crianças do 5º ano memoriaram as histórias vividas em seus últimos 9 

anos,  ao longo de escritas que fotografaram momentos, pessoas, olhares, afetos, 

cheiros, cores, sabores. Fotografaram, pois, assim como Leoni e Leo Jaime registraram 

“os laços invisíveis”1 que havia em suas vidas e entre as suas vidas. Parafraseando 

Manoel de Barros, esses meninos e meninas aprenderam a fazer peraltagens com as 

palavras, pois aprenderam a usar as palavras, a sentir as palavras.

Enxergamos (lemos) em suas histórias (palavras) as tintas pinceladas por 

uma escola que respeita a infância. Mas, pensam eles que apenas esse lugar os 

deixou marcas, engano!...Eles nos deixaram muitas marcas, eles nos ensinaram, nos 

instigaram, nos fizeram professores e professoras melhores.

O Livro O tempo não vai apagar: as memórias inesquecíveis da turma 

“eternamente NEI” materializa um ciclo que se encerra. Ele “enche os vazios com as 

suas peraltagens”2 . 

Adele Guimarães Ubarana Santos

Professora do NEI-CAp/UFRN

1 Música “Fotografia”, composição de Léo Jaime e Leoni.
2 BARROS, Manoel. Exercícios de ser criança.Rio de Janeiro: Salamandra, 1999.
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APRESENTAÇÃO

MEMÓRIA

Amar o perdido

deixa confundido

este coração.

Nada pode o olvido

contra o sem sentido

apelo do Não.

As coisas tangíveis

tornam-se insensíveis

à palma da mão.

Mas as coisas findas,

muito mais que lindas,

essas ficarão.

Carlos Drummond de Andrade3

3 ANDRADE, Carlos Drummond de. Poemas. Rio de Janeiro: 
J. Olympio, 1959.
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Muitas coisas lindas ficarão! Muitas coisas ainda estão! Quando lançamos o 

livro “O tempo não vai apagar: as memórias inesquecíveis da turma Eternamente 

Nei”, revelamos a bagagem memorialística de um grupo de aprendizes que, neste 

tempo, ao despedirem-se da escola, carregam corações gratos, saudosos e sensíveis. 

Embalados nesse sentimento de partida, as crianças do 5º Ano Vespertino se 

eternizam na forma de um livro, cujos textos traduzem o apreço que construíram pela 

escola e pelas trajetórias da pesquisa e da aprendizagem. O resultado é a composição 

de um memorial que foi produzido no decorrer do ano letivo de 2017, com histórias 

escolares que possuem autoria e narração das suas próprias protagonistas e que 

versam sobre temáticas diversas: brincadeiras; bichos; medos; amigos; professores; 

visitas de estudo; festas; temas de pesquisa; leituras; dentre outras.

Nesse resgate, buscamos assegurar a liberdade de nossos escritores, na escolha 

das memórias a serem compartilhadas e no exercício de autoria ao rememorar, de 

maneira que seus textos não foram objetos de uma correção ortográfica criteriosa 

e, assim sendo, sofreram poucas intervenções de seus primeiros leitores, isto é, 

dos professores. São, portanto, textos intangíveis e verdadeiramente autorais, que 

desvelam o sentido de escola que nossos pequenos aprendizes carregam.

Com esse livro digital, atendemos aos interesses de nossos alunos e celebramos 

suas conquistas escolares, contadas em histórias que, embora findas, servem de 

ponto de partida para outras experiências que virão e para novos sonhos. 

Apresentamos, portanto, memórias que nos levam a olhar para a frente, sem 

nos esquecermos das sólidas bases construídas, da bagagem de conhecimentos, de 

humanidade e de afetos que levaremos pela vida. E como são lindas as histórias! 

Nas palavras das crianças, inesquecíveis! De repente, pelo poder da memória, 

tornam-se infinitas e eternas, na certeza consumada de que, verdadeiramente, o 

tempo não vai apagar.

Os professores 

Danielle, Gildene e Werllesson   
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1.1 BRINCADEIRAS E JOGOS INESQUECÍVEIS

Oi memorial! Estou aqui de novo para contar umas histórias de minha escola. 

Desde meus 2 anos, eu brincava de amarelinha, peteca, tica-tica, esconde-

esconde, casinha e o tempo passou. Eu cresci e as brincadeiras mudaram. 

Aos 4 anos, gostava muito de subir em árvores e de brincar de pára-quedas 

com os meus amigos. Subíamos na árvore do pátio da Educação Infantil e pulávamos 

com a mochila nas costas, imaginando que ela era o nosso pára-quedas. Aos 5 anos, 

eu amava brincar de Barbie, equestrias girls e etc. Trazia os brinquedos para a escola 

e brincava com minhas amigas. 

Quando eu tinha 6 anos, já brincava no parque dos grandes. Eu amava brincar 

no barco e na casa na árvore. Também brincava de Carrossel, em que eu era a Alícia 

e de Monster High, em que eu era a menina lobo. 

Aos 7 anos, já jogava futebol e até hoje sei jogar. Não gostava dos alunos 

do 2º ano, pois os meninos eram maiores que a gente, não sabiam compartilhar a 

quadra e sempre nos imitavam. Criamos uma brincadeira de salão de beleza, em que 

levávamos maquiagens e broches de cabelo, e essas crianças do 2º ano nos copiaram.  

Na Educação Física, quando estávamos no 2º ano, nosso professor Moal nos 

mostrou o paintball, a queimada e fez a olimpíada do Nei. Já no 3º ano, éramos os 

“mais velhos do Nei”, porque os outros alunos saíram da escola. Aos 9 anos, muita 

coisa mudou, Moal saiu e entrou Érika. Calebe e Carine chegaram. Depois, chegaram 

Daniel, Pedro Henrique, Maria Eduarda e Mariana. Isso foi bom, porque vieram mais 

crianças para brincar com a gente.

Aos 10, começamos a brincar de survivor, que se parece com o tica-ajuda, só 

que é mais radical. Quero que, agora, nos meus 11 anos, tenhamos mais jogos.

Dalila Karla
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1.2 BRINCADEIRAS

Olá! Hoje, irei falar sobre brincadeiras que participei nas minhas escolas.  

Quando eu entrei na minha primeira escola, com 4 ou 5 anos, eu e meu amigo 

daquela época, no jardim da infância, Moisés, brincávamos de esconde-esconde, 

tica-tica e balanço.

Quando entrei no NEI, eu e Pedro de Morais começamos a brincar de guerra: 

era tipo polícia e ladrão e nós tínhamos nossa base e as meninas outra. O objetivo 

era pegar todos para ganhar. Mas, desde essa época, minha brincadeira preferida 

é jogar bola.

Quando eu estava no 1º ano, as professoras fizeram uma atividade divertida, 

no caso, o jogo da trilha.

Nas aulas de Educação Física, a professora Érika nos mostrou uma 

brincadeira chamada corrida com uma corda amarrada no pé do colega. Ela foi 

bastante divertida.

Já hoje, no 5º ano, gosto de jogar bola, brincar de sobrevivência, jogo da 

vida, tica-gelo e futebol gaélico, um futebol que se joga com as mãos e os pés.

João Vitor
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1.3 BRINCADEIRAS QUE VIVENCIEI NA ESCOLA

Durante os anos em que estive no NEI, tive a oportunidade de conhecer novas 

brincadeiras e atividades esportivas. 

Algumas brincadeiras que eu gostava de brincar no 1º, 2º e no 3º ano eram: 

galinha e seus pintinhos, garrafão, salada mista, mãe e filha, 007, etc. Nesta mesma 

época, inventamos três brincadeiras: salão de beleza, beija-beija e a guerra.

Brincávamos de salão de beleza, quando nós levávamos para a escola algumas 

maquiagens e, no intervalo, íamos para o barco de madeira, montávamos as áreas do 

salão e esperávamos as meninas das outras turmas para maquiá-las. Algumas vezes, 

ganhávamos umas moedinhas.

A brincadeira beija-beija era assim: duas meninas iam à escola com um batom 

vermelho e saiam correndo atrás dos meninos pra beijá-los na camisa ou na bochecha. 

Só brincamos dessa brincadeira durante o 1º ano.

Já na Guerra, os participantes eram divididos em dois lados: o das meninas e o dos 

meninos. Quando as meninas eram policiais, os meninos tinham que fugir e vice-versa. 

Mas, se alguém fosse pego, era levado para a casinha, onde fingíamos ser um tipo de prisão. 

Só dava pra fugir de lá se alguém do seu time lhe ajudasse ou se o policial desse bobeira.

Durante o 4º e o 5º ano, estamos brincando muito de Sobrevivência, Spiraball, 

tica-gelo, etc. Além de, na hora do parque, acontecerem os jogos na quadra: futebol, 

bandeirinha, futebol gaélico, handball e queimada.

Na Educação Física, estamos estudando frisbee, mas, ao longo desses anos, já 

tivemos a oportunidade de estudar brincadeiras juninas, ginástica, paintball, esportes 

olímpicos e muitas outras.

E, para finalizar, recebemos, neste ano, o pai da nossa colega Letícia Campos. Ele 

ensinou um novo jogo para a minha turma: bola de gude com três variações e essa foi 

uma das razões que nos motivou a produzir este memorial. 

Letícia Fernanda
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1.4 MEMÓRIAS DAS BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS DE MALU

Se tem algo que eu gosto de fazer na escola é brincar, porque é o que eu faço 

na maior parte do dia. Neste memorial, irei contar sobre as minhas experiências com 

os brinquedos e brincadeiras.

Quando eu era pequena, costumava brincar na gangorra, no escorrega, no 

barco e na casinha do parque. Já na sala de aula, eu brincava com bloquinhos de 

montar, com massinha e o pezinho rosa de morder. No faz de conta, eu brincava de 

família com as minhas amigas onde eu era a filha. Quando a gente fingia que era 

hora de dormir, deitávamos na cama e não saíamos de jeito nenhum.

Nos anos seguintes, comecei a usar pranchas para me comunicar e para 

escolher os meus brinquedos. A partir do 2º ano, comecei a gostar de mexer no 

computador, assistia a vídeos de Dora Aventureira, Galinha Pintadinha, Backyardigans 

e adorava jogar no UCA o jogo do Pinguim e do Cabeça de Ovo. Nesse mesmo ano, 

nossa sala recebeu um aquário do pai de um dos meus colegas. Às vezes, além de 

ficar apreciando, colocava a mão dentro do aquário. 

Nas aulas de Música e Dança, gostava de brincar com a bola de pilates verde.

Atualmente, gosto de brincar com: Senhor Batata, Massinha, Pau de chuva, 

Macaquinho roxo, caixa de areia, panelinhas, carimbos com letras, garrafinhas com 

água colorida, blocos, tubarão de borracha, banheira, livros interativos e outros. Mas, 

dentre esses, o meu preferido é a banheira com água. 

Nas aulas de Educação Física, geralmente, fico brincando com bambolês e 

bolas. Agora, estou aprendendo a jogar frisbee. 

Esse texto foi escrito pelos meus amigos, de acordo com o que eles vivenciaram 

comigo durante esses anos em que estivemos juntos no NEI. 

Crianças do 5º ano, amigos de Maria Luiza
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1.5 MEMÓRIAS DE BRINCADEIRAS NA ESCOLA

Neste memorial, você vai ler as brincadeiras que eu e a minha turma 

fizemos na escola.

Eu e meus amigos gostamos, desde pequenos, de jogar bola.

Na Educação Física, nos brincávamos de queimada.

Nas olimpíadas do NEI, jogamos paintball, que é um jogo onde cada time tem 

seu campo e o objetivo é acertar o outro com bolinhas de papel e tinta.

Nós jogamos vôlei nas aulas de Educação Física, no ano passado. Jogamos 

peteca, que nós mesmos fizemos.

Na Educação Física, jogamos queimada russa, que é diferente da queimada 

normal. É um jogo que se joga com muitas bolas. Também fizemos atletismo.

Neste ano, o pai de uma colega nos ensinou três tipos de jogos de biloca. 

Também brincamos de frisbee e de esporte de orientação.

De todas essas  brincadeiras, a que eu mais gostei foi o paintball, porque era legal.

Matheus



2. MEMÓRIAS SOBRE BICHOS

Dalila e João Vitor
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2.1 MEMORIAL DE BICHOS

Um dia, no NEI, na época do 4º ano, estava todo mundo calmo, até que  Maria 

Fernanda (uma amiga minha) foi ao banheiro lavar as mãos. Ela viu um bicho e 

pensou que ele era de plástico, mas, era de verdade: uma aranha caranguejeira, 

das mais peludas!!!!! 

Sim! Isso mesmo que você ouviu: uma A-R-A-N-H-A. E o pior foi que eu 

queria ver e não tinha ninguém que me segurasse. Sou assim: muito curiosa. Maria 

Fernanda estava chorando eu pensei que ela tinha caído ou se cortado, mas não, seu 

choro era por causa da aranha. 

Quando eu entrei no banheiro, vi a tal aranha GIGANTE!!!!! Aquela hora foi tensa 

porque eu não sabia se chorava, se sorria, ou se eu gritava. Foi um pesadelo, pois 

eu passei muito mal. Enquanto eu corria, também chorava e gritava pelo corredor 

da escola. Para quem não sabe, tenho pavor de certos bichos. Eu adoro cachorros, 

coelhos, mas se for barata, escorpião, cobra, rato, maribondo, formiga vermelha, 

sai fora, porque eu odeio. Se tem um bicho que eu tenho pavor, é a aranha. Ela é a 

minha inimiga!

Nesse dia, tive que ir para casa mais cedo, porque estava suando frio. Fiquei 

muito mal. Então, a professora ligou para minha mãe. Ao chegar em casa, em 

desespero, contei para minha mãe o que aconteceu. Tive até que tomar remédio 

para me acalmar.

Também teve um dia em que eu e meus colegas estávamos no parque e apareceu 

um bicho pau. O nome é estranho mesmo! Well, nosso professor, pegou o bicho na mão 

e jogou na mata. Nem queiram saber! O bicho é horrível, mas é inofensivo. 

E esses foram os bichos que vi na escola. 

Anna Letícia
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2.2 OS BICHOS QUE VI DURANTE O PERÍODO ESCOLAR 

Neste memorial, gostaria de falar sobre os bichos que tive e que vi na escola 

em que estou. Eu gosto de cachorros, de gatos e de peixes e já tive muitos peixes 

de estimação. Geralmente, quando vou à casa de meu tio, gosto de brincar com a 

cachorra dele, a Jade. 

Na escola, tive muitas experiências com bichos. No 2º ano, eu, minha irmã 

Carine e toda turma tivemos um aquário, com vários peixes. Essa experiência foi 

muito legal. Os ajudantes alimentavam esses animais e toda a turma apreciava a 

beleza dos peixes e do aquário. No final do ano, fizemos um sorteio para saber quem 

ficava com o aquário e nossa colega Maria Luiza ganhou.  

No 3º ano, eu observava vários animais no parquinho, como, por exemplo, uma 

coruja, várias lagartixas, formigas, baratas de jardim. Era estranho, mas era legal.

Já no ano passado, avistei uma caranguejeira duas vezes, no banheiro. 

Encontrei vários alunos em frente ao banheiro, querendo ver a tal da aranha. As 

meninas estavam muito assustadas e eu fiquei curioso. Outra vez, enquanto estava 

brincando no parque, vi uma aranha minúscula, mas venenosa. Ainda no 4º ano, teve 

o Pet´s Day, onde vi: gato, cão, peixe e papagaio. Eu e minha irmã trouxemos dois 

peixes, um meu e outro dela. Os nomes deles eram: Kevin e Raabe. 

Neste ano, estamos estudando Ecologia, a relação do homem com o meio 

ambiente e, por isso, fizemos vários passeios em busca de aprofundarmos nossos 

conhecimentos sobre o nosso tema de pesquisa. Um desses passeios foi para o 

Parque Zoobotânico Arruda Câmara, onde vi vários animais. Os que mais gostei de 

apreciar foram os felinos. 

Essas foram as minhas memórias escolares envolvendo bichos. Até a 

próxima memória! 

Calebe Henry
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2.3 PEQUENOS BICHOS, GRANDES MEMÓRIAS

Oi, memorial! Hoje, estava brincando com minhas tartarugas e pensei em fazer 

um memorial sobre os bichinhos.

Lembro que estudei os tubarões quando era pequena. Aprendi muitas coisas 

sobre esses animais.

Também lembro que estudamos embúas, um bichinho parecido com lagarta, 

mas preto e branco.

Lembro dos peixes que o pai de João nos deu como os “Pets da sala”. Todo dia 

um ajudante dava comida aos peixes. Era muito legal.

E, hoje, tenho 2 tartarugas, Tarta e Afinho. Eu amo elas! Na verdade, sempre 

fui apaixonada por animais.

No 5º ano, vimos vários tipos de animais no Parque Zoobotânico Arruda 

Câmara. Lá, vimos mamíferos, répteis, peixes, anfíbios e aves. Muitos desses animais 

estavam ameaçados de extinção. Também vimos uma lagarta de fogo que, pelos 

estudos, é venenosa. De todos os animais, o meu preferido foi o mico leão dourado. 

Espero que tenham gostado dessas minhas memórias com os animais! 

Dalila Karla
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2.4 BICHOS

Olá memorial! Hoje, vou falar dos bichos que já vi na escola. Quando estava na 

turma 4, as professoras trouxeram um coelho para nossa sala. Não me lembro de ter 

visto outros bichos quando estudava na Educação Infantil.

O próximo bicho que vi foi uma iguana, quando estava no 1º ano ou 2º ano. Me 

lembro que ela caiu, no parque, em cima de alguém. Era uma iguana bem pequena.

Em 2016, aconteceu o Pet´s Day, dia em que todos levavam seus bichos de 

estimação, mas eu, infelizmente, não pude ir. 

Não faz muito tempo que uma colméia caiu na escola e não me lembro se era 

abelha e maribondo ou somente maribondo ou abelha. Só sei que saí correndo.

Em 2017, nosso colega João Alexsander trouxe para nossa sala dois jabutis, 

porque estamos estudando sobre Ecologia. Também visitamos o zoológico de João 

Pessoa, onde vimos macacos, cobras, leão, jacaré, jaguatirica e pássaros. Agora, 

o Aquário Natal, o mais recente que visitamos tinha pinguins, avestruz, tubarões, 

peixes, jibóia (eu até toquei nela) e hipopótamo.

João Vitor
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2.5 MEMÓRIAS ZOOLÓGICAS ESCOLARES

Naqueles dias, naquele ano, por todo o tempo. Como é que ninguém 

consegue ver bichos?!

Em todos os lugares eles estão! E, na minha escola, já vi de montão, querem 

saber? Já vi borboletas, formigas, peixes, aranhas, embuás, gatos, macacos, 

abelhas, maribondos, iguanas, esperanças e etc. 

Além dos que já vi na escola, tem também os que estudei como, por exemplo: 

o tubarão, o embuá, o leão e o tatu-bola, quando estudamos a Copa do Mundo. 

As formigas e as borboletas são fáceis de aparecer, mas, algumas aranhas, 

às vezes, são inesperadas, como uma que apareceu no banheiro feminino da 

minha escola.

Minha escola fica perto do mato, então, fica fácil de ver macacos, gatos, 

iguanas, abelhas, maribondos, e outros insetos, como a esperança.

Nesse ano, estou estudando Ecologia e já vi muitos animais. Mas, dentre todos 

que conheci, o que achei mais interessante foi o macaco-prego, porque ele é fofinho. 

Letícia Campos
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2.6 ANIMAIS QUE CONHECI NA ESCOLA

Oi Memorial! Hoje, vim te falar do que me lembro sobre os animais que conheci no 
tempo de escola.

Quando eu estava no Positivo, minha primeira escola, eu levava, de vez em quando, 
a minha cachorrinha e a tartaruga da minha tia comigo para lá. Era uma verdadeira festa: 
todo mundo queria tocar nelas. Minha mãe me disse que, quando eu era bem pequena e 
conheci a lagartixa, chamava-a de “galatixa”.

No Impacto Casa Maternal, minha segunda escola, aprendi sobre alguns animais, 
como leão, gato, cachorro, vendo imagens ou lendo nos livros.

 No NEI-CAp/UFRN, escola em que entrei quando ia estudar o 3º ano, eu via muitos 
passarinhos e lagartas de fogo no parque. Quando eu estava no quarto ano, aconteceu o dia 
do Pet’s Day, evento organizado pela teacher Ju, nossa professora de Inglês. Neste dia, levei 
o passarinho da minha tia e foi super legal: parecia meio difícil, mas eu consegui apresentar 
o meu animal falando inglês. Outro dia, neste mesmo ano, apareceu uma caranguejeira no 
banheiro das meninas. Foi uma correria e uma grande gritaria por parte delas. 

Neste ano, como estamos estudando sobre Ecologia, um de nossos colegas trouxe 
seus jabutis para a nossa sala, para que a gente pudesse conhecer aquela espécie. Foi legal 
porque nós pudemos tocar e ver como esse animal se comporta no dia-a-dia. Também 
fomos visitar o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, onde conhecemos 
muitos animais e foi muito divertido. Foi a primeira que vi, pessoalmente, onça, leão, 
jaguatirica e várias espécies de cobras e de macacos.

Ainda nesse ano, nós fomos visitar o Aquário Natal. Lá, vimos muitas espécies de 
peixes, cobras, macacos, hipopótamo, avestruz, pinguins, tartaruga, gato do mato, entre 
outros. Em uma palestra, a guia nos ensinou que, se aparecer uma cobra em nossa casa, 
nós temos que chamar os órgãos ambientais para recolhê-la.

Outra oportunidade que tivemos de conhecer espécies de animais, foi na visita ao Rio 
Potengi. Lá, vimos o boto cinza, que é uma espécie que entra no rio para comer tainhas.

Memorial, tenho que lhe dizer que foi muito divertido conhecer estes animais e 

aprender sobre eles, durante os anos de escola.

Mariana
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2.7 BICHOS QUE VI NA MINHA ESCOLA

Nas minhas escolas, vi muitos bichos, mas eu vou resgatar memórias que 

aconteceram no 4º e no 5º ano, no NEI.

No 4º ano, as meninas entraram dentro do banheiro. Aí, voltaram correndo. Eu 

perguntei o que aconteceu e elas disseram que tinha uma caranguejeira lá. Eu olhei 

e, aí, disse para as professoras.

Já no 5º ano, a turma foi ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara e, quando 

entramos lá, demos de cara com um pavão. Depois, vimos uma gaiola cheia de pássaros, 

a jaguatirica e outros mamíferos. Também apreciamos o leão e outros felinos.   

Lá no parque, entramos em um lugar onde vivem as cobras. Tinha muitas 

cobras, como a cascavel, a sucuri, a tupi, a falsa coral e etc. 

Outro passeio que eu gostei muito foi no Iate Clube, quando andamos no barco 

escola Chama-maré. Conhecemos o Rio Potengi e as espécies que ainda vivem por lá: 

as garças, as tainhas e o boto cinza. Também passamos por debaixo da ponte Newton 

Navarro e vimos a ponte velha e o Forte dos Reis Magos. O guia nos contou sobre a 

história da ponte, do rio e da cidade. Adorei passear nesse barco! 

De todos os animais que vi na escola, é difícil escolher qual é o meu preferido, 

porque eu gostei de conhecer todos. 

Pedro Henrique



3. MEMÓRIAS SOBRE MEDOS

Letícia Campos e Letícia Fernanda
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3.1 MEDOS QUE TIVE

Ah, medos! Quem nunca teve medo de boneca, de fantasmas, de espíritos e 

de muitas outras coisas. Tenho medos de muitas coisas, mas vou falar apenas de 

algumas delas. 

Sempre tive medo da loira do banheiro, desde quando eu estudava na Casa 

Escola. Quando eu cheguei no NEI, isso não mudou. Morria de medo! Nem queria 

saber de tentar invocar ela. Todos falavam que tinha que fazer um “ritual”, mas eu 

nem queria saber como era esse tal de ritual. 

Certo dia, minha amiga resolveu tentar, mas eu nem quis saber do resultado. 

Porém, certo dia, fui com outra menina, mas aí ficamos com muito medo e saímos 

gritando e correndo. Que corajosas, hein? Eu nem quis conferir se a loira apareceu, 

mas descobri que não apareceu ninguém. De repente, percebi que essa loira do 

banheiro não existe. 

O tempo passou, mas eu ainda estava acreditando que existia a tal loira. 

Então, chamei minha amiga para tentar. Dessa vez, não saí correndo. Não! Fizemos 

o “ritual” e ela não apareceu. Cheguei à conclusão de que ela realmente não existe.

Medo é assim mesmo! Cada um tem o seu. Não adianta falar que não tem! 

Alguns escondem o seu medo, porque acham que os outros vão rir. No fim das contas, 

quem não tem medo, não sabe se arriscar. 

Carolina
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3.2 MEMÓRIAS DOS MEDOS QUE TIVE NA ESCOLA
 

Quem nunca teve medos escolares? Eu tive poucos e é isso que vou contar hoje.

Quando era menor, tive medo que meus pais não fossem me buscar e comecei 

a chorar. Minhas amigas ajudaram para que eu me acalmasse e, a partir daí, nunca 

mais tive medo disso. 

Houve também um dia em que tive um pequeno susto, pois, nesse dia, eu 

tinha assistido a um vídeo sobre a loira do banheiro. Era um final de tarde e eu 

estava indo ao banheiro. As salas de aula estavam fechadas e todo mundo estava 

estudando. Eu deixei a luz desligada mas, quando estava dentro da cabine do banheiro, 

inesperadamente, alguém ligou a luz e eu ouvi passos, como se alguém estivesse 

andando bem devagar. Logo pensei: - Quem será? Será a loira do banheiro? - Fui ver 

quem era e levei um susto. Era uma amiga minha! 

Letícia Campos
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3.3 MEUS MAIORES MEDOS ESCOLARES

 Agora, chegou a hora de falar sobre algo que todo mundo já teve ou ainda 

tem: medos escolares. Neste memorial, separei os meus medos mais marcantes para 

compartilhar com vocês. 

O primeiro medo que tive na escola foi do homem do saco, personagem de 

uma história que conheci na turma 4. Ele era um homem que saía à meia noite, com 

um saco nas costas, atrás de criancinhas pra transformá-las em sabão.

No 1º ano, conheci uma lenda que muitos já devem ter ouvido falar: a loira 

do banheiro. Um dia, eu e minhas amigas fomos ao banheiro que ficava ao lado da 

nossa sala, para ver se conseguíamos fazer com que a tal loira aparecesse. Fizemos 

tudo que dizia na lenda: bater a porta da cabine 3 vezes, ligar a torneira 3 vezes, 

etc. Mas, quando a chamamos 3 vezes, saímos correndo de medo. Depois desse dia, 

fizemos várias outras tentativas, mas nunca aconteceu nada.

O último medo de que me lembro foi no 2º ano, antes da Ciranda de sons 

e tons, uma atividade que acontece algumas vezes por ano, com apresentações de 

grupos de dança e outros atrativos culturais. Enfim, nesse dia, a apresentação seria 

sobre a história do bumba meu boi e os dançarinos haviam deixado o figurino no 

nosso banheiro. Então, quando eu e algumas amigas chegamos lá, encontramos 

somente a cabeça da fantasia do personagem principal - O BOI. PENSE NUM SUSTO!!! 

Ele foi tão grande que gritamos e saímos correndo como se tivéssemos visto um 

fantasma. Na hora da apresentação, quando vimos que a tal cabeça fazia parte do 

figurino, morremos de rir, no final das contas.

Letícia Fernanda
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3.4 MEDOS

Eu sempre tive vários medos. Nesse texto, vou falar sobre o que mais  me deu 

medo: a loira do banheiro.

Com toda certeza, meus maiores medos aconteceram no CEI, no 1º e 2º ano. 

Todos causados por ela: a loira do banheiro. Eu lembro que, na época, todas as 

minhas amigas também ficaram com medo. A história tinha se espalhado muito 

rápido. Em apenas um dia, todas elas sabiam dessa lenda.

Fomos saber dela por um menino, que tinha levado um livro de terror. Diante do 

livro, eu e minhas amigas ficamos dando uma de corajosas e fomos ver o que era. Depois 

de lermos e de entendermos de que tratava o livro, ficamos morrendo de medo. 

Bom, demorou um longo tempo até esse medo passar e, acredite se quiser, mas 

ainda tem gente dessa minha antiga escola que continua com medo da loira do banheiro.

Certa vez, eu e minhas amigas, quando íamos para a aula, resolvemos ir ao 

banheiro para tentar vencer nosso medo. Mas, o corredor era gigante e, nessa longa 

caminhada, tinha vários espelhos espalhados pelo corredor. Era escuro, a luz era 

muito fraca e tinha muito eco. Ou seja, qualquer barulho, até um pingo de água fazia 

um barulho enorme. Acabou que demos uns cinco passos, olhamos para o espelho, 

pensamos bem e corremos para fora de lá.

É engraçado lembrar disso. Como eu tinha medo de uma coisa tão besta? Que 

bom nunca mais tive medo. 

Maria Eduarda
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3.5 MEDOS

Neste memorial, vou falar sobre os medos que tive e que provoquei, em duas 

escolas nas quais estudei. 

Um dia, na minha antiga escola, eu estava com muita sede e o bebedouro 

ficava no final do corredor: para chegar até lá, eu tinha que passar por todas as salas. 

Estava de noite e eu andei por todo o corredor e não acendi nenhuma luz. O zelador, 

que era um amigo meu, estava fechando as salas de aula e me viu passar. Ele teve a 

ideia de me dar um susto e ficou me seguindo.

Eu percebi alguma coisa atrás de mim e, quando me virei, ele me agarrou bem 

forte e eu gritei: Ah! Ah! Ah!!!!!!!!

Nessa hora, eu tive muito medo e ele percebeu que deveria me pedir desculpas. 

Ficou tudo bem, passou o susto, mas desse medo eu nunca esquecerei.

Por motivo de sede, novamente, dei um grande susto em alguém. Dessa vez, 

não levei o susto, mas o provoquei. Eu estava na aula de Educação Física, no NEI, e 

resolvi ir pegar o meu copo na sala de aula. Quando eu estava lá, percebi que meu 

professor Werllesson estava chegando e me escondi atrás do armário. Ele entrou e eu 

fiquei quieto esperando ele chegar bem perto de mim. Eu saí do meu esconderijo e 

fiz ele sentir um grande medo: Ah! Ah! Ah!!!!!!!!!!! Ele disse que esse foi o maior susto 

que ele levou de uma criança do NEI.

Pedro Henrique
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3.6 MEMÓRIAS DOS MEDOS QUE TIVE NA ESCOLA

Neste texto, vocês irão encontrar coisas e histórias que me atormentavam 

quando eu era um pouco menor do que sou hoje.

Normalmente, quando eu pequena, minhas aulas eram bem normais. Então, 

eu e minhas amigas, entediadas desses dias normais, resolvemos que íamos botar 

em prática a história da loira do banheiro.

Chegamos ao banheiro já morrendo de medo, mas o que poderia acontecer? 

Fizemos o que o livro dizia: bater na porta três vezes, dar descarga três vezes, apagar 

a luz três vezes e, por fim, chamar a loira do banheiro três vezes. Quando dissemos 

«o nome», nossa amiga nos deu um susto, no que sucedeu em gritos e corredeira. 

Mas, hoje, o episódio me traz boas risadas.

Outra história muito boa foi quando teve um evento no NEI (minha atual 

escola) com o bumba meu boi.

Estávamos eu e minhas amigas novamente indo ao banheiro, quando demos 

de cara com uma cabeça. Sim! Uma cabeça, grande e com chifres! Saímos correndo 

e só fomos entender que aquela cabeça era do bumba meu boi que seria utilizado na 

apresentação, na hora do evento.

Realmente, o medo sempre vai estar presente na nossa vida. Não há um ser 

humano que não tenha medo de nada. Eu, por exemplo, precisei passar por essas 

histórias pra saber que o meu medo era infundado, sem sentido. 

Atualmente, o meu medo é ir para uma escola nova e não me adaptar, porque essa 

nova escola representa o desconhecido e todos temos medo do desconhecido. Então, não 

tenha vergonha de sentir medos, porque todos compartilham deste mesmo sentimento, 

porém, sempre tente superá-los porque eles não são maiores que seus sonhos.

Roberta Milena



4. MEMÓRIAS SOBRE AMIGOS

Giovanna Gabriela 
e Maria Eduarda



36

4.1 MEUS MELHORES AMIGOS

Oi memorial! Hoje, vim falar sobre os amigos mais marcantes que tive na 

escola. A cada ano, iam acontecendo mudanças na minha turma, com a entrada e 

saída de colegas. 

Na turma 1, as minhas melhores amigas foram: Maria Fernanda e Luísa. Já na 

turma 4, vieram Carolina, Letícia Fernanda, Arthur e João Vitor.

No segundo ano, teve a saída de Arthur, de João Henrique e de Pedro Lucas. 

Também no segundo ano, entraram os gêmeos Carine e Calebe e, no terceiro ano, 

entraram Maria Eduarda, Daniel, Pedro Henrique e Mariana e saiu Maurínio. 

Atualmente, as minhas melhores amigas são: Maria Fernanda, Letícia 

Fernanda, Malu, Roberta, Maria Eduarda, Carolina, Giovanna e Dalila. Essas são as 

meninas. Os meninos são: Calebe, Victor Hugo, Lucas e Pedro Henrique. Adoro todos 

porque cada um deles tem seu jeito de ser. Maria Fernanda, por exemplo, é vaidosa, 

extrovertida e engraçada.

Já Carolina é tímida e vaidosa. Diferentemente, Letícia Fernanda é extrovertida 

e engraçada. Viu? Todo mundo tem seu jeito de ser!! “SER DIFERENTE É NORMAL” e 

todo mundo pode ser o meu amigo.

Anna Letícia
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4.2 OS AMIGOS QUE FIZ NA ESCOLA

Olá leitores! Hoje, irei falar das amizades que fiz na escola. Então, vamos lá! 

Na minha primeira escola, meu melhor amigo era Moisés, que encontrei na van 

escolar. Ele era brincalhão e divertido. 

Quando cheguei no NEI, na turma 4, a primeira pessoa a falar comigo foi Lucas 

Gabriel que, na época, era apelidado por Jambinho. No 2º ano, ele acabou virando 

meu amigo.

Mas, o meu primeiro amigo no Nei foi Pedro de Morais. Nós gostávamos de 

brincar de muitas coisas e de conversar.

No 2º ano, entraram dois gêmeos na nossa escola: Carine e Calebe. Virei amigo 

deles. Carine é muito amigável, alta e forte. Já Calebe é bastante divertido e animado.

Já no 3º ano, entraram os colegas Pedro Henrique, Maria Eduarda, Daniel e 

Mariana. E, Pedro Henrique se tornou um grande amigo. Então, valeu Pedro! Ele é 

legal e nós gostamos de coisas em comum, como por exemplo: vídeo game, bater 

papo e esportes. inclusive, eu já dormi na casa dele duas vezes. Foi muito divertido.

Hoje, tenho muitos amigos que estão ao meu lado e dou muito valor a cada 

um. E, assim, encerro mais um assunto no memorial. 

João Vitor
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4.3 AMIGOS QUE TIVE NA ESCOLA

Neste memorial, vou falar um pouco sobre uma coisa que eu amo: minhas amigas. 

No Colégio Contemporâneo, minhas melhores amigas eram: Duda, Sofia e 

Maria Luiza. Fazíamos tudo juntas, mas fiquei muito triste após mudar de escola, 

porque perdi o contato com elas.

Quando entrei no NEI, na turma 4, as minhas amigas eram Roberta e Letícia 

Campos. Gostava de brincar com elas porque nos dávamos bem. Nunca brigávamos, 

nem nada do tipo.

Já no 1º ano, fiz amizade com Carolina, Maria Fernanda e Giovanna. Durante esse 

período, fazíamos salão de beleza com outras meninas e brincávamos de mãe e filha.

No 2º ano, entraram duas crianças na minha turma: os gêmeos Carine e 

Calebe. Mas, para que eles entrassem, os colegas Maurínio e Arthur tiveram que 

mudar de turno e foram pra turma da manhã. Nesse mesmo ano, comecei a brincar 

com Anna Letícia e Dalila. 

No 3º ano, como no ano anterior, entraram mais crianças na turma. Sendo 

elas: Maria Eduarda, Mariana, Daniel e Pedro Henrique. Desde que as conheci, me 

tornei amiga delas. No início, eram meio tímidas, mas, depois que se acostumaram 

com a escola, começamos a brincar juntos.

Nesse ano, eu e minhas amigas já vivenciamos muitas “tretas”, mas, mesmo 

depois de brigar, voltamos a conversar no dia seguinte ou em 5 minutos depois.

Atualmente, minhas amigas são: Anna Letícia, Carolina, Dalila, Giovanna (Gigi), 

Letícia Campos (Lelê Campos), Maria Eduarda (Duda), Maria Fernanda (MF), Mariana 

(Mari) e Roberta. O que eu mais gosto nelas, é que sempre nos divertimos muito e 

nos metemos em muitas travessuras, bagunças etc.

Letícia Fernanda
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4.4 OS MEUS AMIGOS DO NEI

Oi Memorial! Estou aqui de volta para contar sobre os amigos que eu tive na 

escola. Então, vamos começar! 

Quando eu estudava na turma 1, eu tinha apenas 4 amigos: Pedro de Morais, 

João Henrique, João Alexsander e Gabriel. Eles gostavam de brincar de tica-tica, 

esconde-esconde, de faz de conta e, na maior parte do tempo, eu ficava brincando 

no parque. Os brinquedos do parque que eu mais gostava eram uma casinha de 

madeira, a gangorra, os pneus e o trepa-trepa, onde eu adorava ficar pendurado. 

Ainda na Educação Infantil, formei novos amigos, como Victor Hugo, Vitor 

Gabriel, Matheus, Maurínio (que saiu no 2º ano) e Calebe. Comecei, então, a jogar 

futebol com esse grupo e a ficar fanático por esse esporte.

No decorrer dos anos, alguns amigos saíram da escola, como Gabriel e João 

Henrique. Em compensação, outros amigos entraram e foram bem acolhidos por 

mim. Foram eles: Calebe, João Vitor, Daniel e Pedro Henrique. 

Agora, no 5º ano, tenho vários amigos: Victor Hugo, Pedro de Morais, Pedro 

Henrique, Matheus, Daniel, João Vitor, João Alexsander, Calebe, Maurínio e Victor 

Gabriel. Esses são os meus amigos de verdade, que eu quero ter para sempre.

Espero que, na próxima escola onde vou estudar o 6º ano, eu faça vários 

amigos e seja bem acolhido, assim como acolhi os meus amigos do NEI.  

Lucas Gabriel
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4.5 AMIGOS QUE TIVE NA ESCOLA

Hoje, irei falar um pouco das amizades que fiz na minha trajetória escolar, que 

não é muito grande, mas sempre gosto de contar.

Recordando minhas memórias, lembrei que, no CEI, minha primeira amiga foi 

a Maria Júlia. No meu primeiro dia de aula, ela já foi conversar comigo e se tornou a 

minha primeira amiga em Natal.

Com essa amizade, conheci as amigas dela: a Nicole (Nick), a Geovana (Geo) e 

a Mirian. Elas foram as minhas melhores amigas no CEI.

Já no NEI, quando cheguei, estava conhecendo as meninas. No começo, minha 

melhor amiga era uma novata como eu, a Mariana. Já que eu não conhecia ninguém, 

fiquei com ela até o meio do ano. Quando conheci melhor a Gigi, ela virou minha 

melhor amiga. Isso ocorreu até o meio do ano de 2016.

Já no 4º ano, fui me soltando mais e conheci melhor as meninas. Acabei fazendo 

mais amizades que continuam até hoje. Agora, no 5º ano, continuo muito amiga 

delas. Mesmo quando eu sair do NEI e de Natal, nunca vou esquecê-las. Elas foram as 

melhores amigas que eu já tive em toda a minha vida escolar, no CEI e no NEI.

Maria Eduarda
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4.6 MEMORIAL ESCOLAR SOBRE AMIGOS QUE TIVE

Neste memorial, irei falar sobre os amigos que fiz na escola.

No Nei, já passei por duas turmas e fiz muitos amigos. Na minha primeira 

turma, costumava brincar com: Hannah, Júlia, Ana Beatriz, Clarice, entre outros.

Atualmente, tenho novas amizades, mas adoro brincar com os adultos também. 

A escola toda me conhece, sou famosa e muito querida por todos.

Embora todos queiram ser meus amigos, tenho minhas preferências, como, por 

exemplo: Carine, Anna Letícia, Victor Hugo, Maria Fernanda e Roberta. Geralmente, 

eles lêem para mim, me acompanham ao banheiro e ao bebedouro, além de me 

socorrerem quando levo coisas à boca ou quero fugir da sala. No horário do parque, 

encontro-me com algumas crianças do 2º ano para brincar de areia.

Enfim, gosto de todos e espero que, na próxima escola, eu tenha tantos amigos 

como tenho aqui.

 

Crianças do 5º ano, amigos de Maria Luiza
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4.7 AMIGOS QUE FIZ NA ESCOLA

Tive muitos amigos na escola, de vários tipos e personalidades. Alguns eram 

companheiros, outros um pouco difíceis de lidar e outros divertidos. 

No Impacto Casa Maternal, tinha muitos amigos, mas os melhores eram: 

Bruna, Mariana, Lavínia, Lívia e Guilherme. Eles eram os meus preferidos! Lembro 

que brincávamos muito e, nas festas, não nos desgrudávamos. 

No Impacto Colégio e Curso, continuamos estudando juntos e a amizade 

permaneceu até o 2º ano, quando nos separamos. Eu fiquei muito triste por ter perdido 

eles como amigos. As últimas notícias que tive deles foram: Bruna foi para São Paulo, 

Guilherme mudou de escola e Lívia está doente. Espero que ela fique boa logo! No 

último dia em que nos vimos, brincamos, choramos e brigamos, como de costume. 

No ano de 2015, já no NEI- CAp /UFRN, demorei um pouco para fazer amigas, 

mas, com o tempo, consegui amizades que duram até hoje. Minhas melhores amigas 

são: Letícia Campos, Letícia Fernanda, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Carolina, 

Roberta e Giovanna. Mas, a melhor de todas é Letícia Campos, que me acolheu desde 

quando eu cheguei na escola. Temos algumas coisas em comum como a cor preferida, 

o gosto por gibis da Turma da Mônica por livros e por jogos de tabuleiro. A nossa 

personalidade é muito parecida e o que eu mais gosto nela é a tranquilidade e o 

companheirismo. É uma boa amiga! 

Outra amiga muito especial é Letícia Fernanda, que também foi uma das que mais 

me acolheu. A nossa amizade é muito forte, apesar de sermos um pouco diferentes. O 

que eu gosto nessa minha amiga é que ela é muito divertida e um pouco maluquinha. 

Também tenho outra amiga muito especial que é Maria Eduarda. Ela é minha 

amiga desde quando entrei na escola e foi uma das que mais me acolheu. Ela é 

companheira, fiel, doidinha. Mesmo quando brigamos, logo voltamos a ser amigas 

que não se desgrudam.
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Espero que a amizade que tenho com todas continue até depois da gente 

se separar, no final deste ano, porque este é o último ano que temos no NEI-

CAp/UFRN.

EU TENHO AS MELHORES AMIGAS DO MUNDO QUE ALGUÉM PODERIA TER. 

ELAS SÃO ESPECIAS E EU DESEJO TUDO DE BOM PRA ELAS, MESMO A GENTE SE 

SEPARANDO.

No próximo ano, vou sair do NEI e voltar ao Impacto Colégio e Curso. Quando 

fui visitar essa escola, encontrei minhas antigas amigas: Bruna, Lavínia, Lívia e 

Mariana. Dentre elas, a que primeiro me reconheceu foi Lavínia. 

Mariana
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4.8 AMIGOS QUE TIVE NA ESCOLA

Quando estudávamos na Educação Infantil, eu, Lucas, Maurínio e Victor Gabriel 

éramos os melhores amigos. Nós fazíamos quase tudo juntos: jogávamos bola, 

brincávamos, etc.

Tempos depois, Maurínio teve que ir para a turma da manhã, mas o nosso 

grupo continuou unido.

No 3º ano, chegaram à nossa turma Daniel, Pedro Henrique, Mariana e 

Maria Eduarda. 

No final de 2015, Victor Gabriel saiu da turma, mas continuou participando 

das atividades, como, por exemplo, dos aniversários e das brincadeiras no parque 

e na quadra.

E, agora, desde o 4º ano, só sobrou Lucas comigo, na mesma sala. Nós 

adoramos jogar futebol e sempre gostamos de ficar no mesmo time. O engraçado é 

que eu sou torcedor do ABC e ele do América, mas isso não é problema.

Victor Hugo



5. MEMÓRIAS SOBRE PROFESSORES

Calebe e Matheus
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5.1 PROFESSORES DA MINHA HISTÓRIA

Comecei minha trajetória escolar bem pequena. Minha mãe me contou que quando 

eu tinha um ano e seis meses fui para o berçário da escola “Pequenópolis”, no DCTA, hoje, 

“Escola Marechal do Dr. Casemiro Montenegro Filho”, em São José dos Campos – SP.

Nessa instituição, fiquei até os cinco anos de idade. Lá, tive oportunidade de 

conviver com professores maravilhosos, que cantavam, contavam histórias e envolviam 

todo os alunos da escola em projetos de estudo inovadores para a nossa idade.

Lembro-me da professora Vilma, que não era nada maluquinha, mas com 

competência e compromisso, nos levava para um mundo de novas descobertas. Ela era 

morena, de cabelos pretos e lisos e, todos os dias, com um sorriso aberto, nos acolhia 

e apresentava propostas de trabalho para cada atividade de pesquisa. Ela era minha 

professora da turma um.

Lembro-me, também, da professora Silvia que ficou meio ano com a gente. Essa 

era uma professora maluquinha! Gostava de cantar, dançar, pular, interagir de todas as 

formas com os alunos.

Minha última professora nessa escola foi a Maria de Lourdes. Ela era séria 

no semblante, mas doce no coração. Com ela, minha turma fez vários projetos no 

laboratório de informática e de ciências e diferentes aulas de campo.

Aos seis anos, mudei para a escola de Ensino Fundamental e médio “Major Aviador 

José Mariotto Ferreira”, onde cursei apenas o primeiro ano (do ensino fundamental). 

Minha professora se chamava Ângela. Ela gostava da sala muito bem organizada, com 

muita atenção e silêncio. 

No final do ano de 2013, minha família foi transferida para Natal e, em 

2014, comecei a estudar no NEI-CAp/UFRN (Núcleo de Educação da Infância-Colégio 

de Aplicação da UFRN). Entrei lá no segundo ano do Ensino Fundamental, com as 

professoras: Danielle, Conceição e Luciana. Esse trio conquistou a turma pelos temas 

de pesquisa (Copa do mundo, Favelas e Saúde), com maquetes, viagens, atividades de 

pesquisa e em laboratórios. Os professores eram muito legais.  



47

No terceiro ano, tive as professoras: Fátima, Patrícia e Charlise, mas entrou 

Adele no lugar de Fátima, formando mais um trio na minha vida escolar. Elas nos 

apresentaram o tema Universo. Foi um ano de muitas descobertas.

No quarto ano, tive outro trio de professores com Adele mais uma vez, Gildene 

e também Gleidson, como bolsista. O tema foi o Japão que, para a nossa surpresa, 

foi um estudo muito divertido para mais um ano alegre.

No quinto ano, estou tendo a oportunidade de rever as professoras Danielle e 

Gildene e de conhecer um novo bolsista de nome Werllesson. Com esses professores, 

tive um ano ótimo, divertido, com muitas descobertas e passeios.

Obrigada.

Carine
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5.2 PROFESSORES QUE TIVE

Professores! Quando falo sobre eles, lembro-me de muitas coisas boas. Já tive 
muitos professores e professoras, alguns do NEI e outros da Casa Escola. Hoje, neste 
memorial, vou falar dos que mais me marcaram. 

Na Casa Escola, os professores que mais me marcaram foram Romana e Rosa. 
Duas brincalhonas! Não tenho muitas lembranças dessa época porque eu era muito 
pequena, mas sei que o dia ficava mais legal com elas. Estavam sempre felizes e me 
davam muito amor e carinho. Infelizmente, perdi o contato com elas.   

Agora, vou relembrar de meus professores do NEI. Assim que entrei na Turma 
4, minhas professoras eram Patrícia Keila, Keila e Rebeca, com seu jeito brincalhão de 
ser, sempre abraçando todo mundo. Patrícia brincando com todos e Keila sempre muito 
carinhosa. Nesse ano, brincamos de muitas coisas e, infelizmente, Patrícia e Keila saíram 
do NEI. Mas, até hoje encontro Rebeca nos corredores da escola e dou um abraço muito 
forte nela. 

No 1º ano, meus professores foram Sandro, Gilvânia e Juliana. Com eles, 
lançamos um livro. 

Já no 2º ano, minhas professoras foram Dani, Conceição e Luciana. Foi 
um ano muito legal. Eu me diverti muito com os estudos e com as brincadeiras. 

No ano seguinte, estudei com Adele, Patrícia e Charlise e aprendi muitas 
coisas. Estudamos muito!

No 4º ano, meus professores foram Adele, Gildene e Gleidson. Lemos muito 
com Gleidson. 

Atualmente, estou no 5º ano com Dani, Gildene e Well. Eu amo muito eles. 
Dani, com seu jeito meigo de ser; Gildene, sempre dando gargalhadas; e Well, mais do 
que um professor, um amigo. Aprendi muito com eles! 

Todos esses professores que citei fizeram parte da minha vida e contribuíram 
para o que me tornei hoje. Aprendi muitas coisas com eles que vou levar para a 
minha vida. Eu gosto deles do jeitinho que são e nada vai mudar isso. 

Carolina
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5.3 PROFESSORES QUE EU TIVE NA ESCOLA

Oi memorial! Hoje, eu vim falar dos professores que eu tive na escola.

Em outras escolas, eu já tive muitos professores, mas eu não me lembro do 

nome deles.

No 3º ano, quando eu entrei no NEI, meus professores eram Adele, Patrícia e 

Charlise. Adele era legal. Eu gostava dela como professora. Patrícia Regina era muito 

exigente e Charlise era legal também, mas eu gostava mais de Adele.

No 4º ano, Patrícia saiu e meus professores eram Adele, Gildene e Gleidson. 

Gildene é legal e eu gosto dela como professora. Gleidson era companheiro e gostava 

de brincar de Panificadora Alfa. Nós gostávamos de brincar de eleições entre os 

professores da nossa turma e ele sempre ganhava o cargo de vereador. 

No 5º ano, saíram Adele e Gleidson e entraram Danielle e Werllesson. Meus 

professores agora são: Danielle, Gildene e Werlesson. Dani é legal e sempre resolve as 

confusões e Well joga bola com a gente.

Daniel Everton
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5.4 MEMÓRIAS DOS PROFESSORES QUE TIVE

Entre as várias memórias que escrevi, estão as memórias das minhas 

professoras que tive no NEI. Não foi tão fácil lembrar de todas e tive até que fazer 

uma pesquisa no SIGAA, auxiliado pela minha mãe. Vou falar apenas de algumas 

delas e de algumas situações vividas, de acordo com o que eu me lembrei.

Quando entrei no NEI, as minhas professoras eram Adele e Núbia. Lembro 

que estudei tubarões e também tive que medir esses animais. Eu era muito 

pequeno e, mesmo assim, consegui lembrar que, nesse ano, visitei o Aquário 

Natal com essas professoras.

Já um pouco maior, na turma 3, as minhas professoras eram Andréa, 

Adriana e Raquel. Lembro que elas nos ensinaram o tema de pesquisa Avião e 

nos levaram à Base Aérea de Natal. Também nos davam banho de grude que 

Dona Vera fazia.

Na turma 4, as professoras eram Rebeca e Patrícia Keila, que era maluquinha 

e me chamava de jambinho. Essas professoras ensaiaram com a minha turma 

uma música de Luiz Gonzaga, que foi apresentada na festa de São João.

No 1º ano, os meus professores foram Sandro e Gilvânia. Eles nos 

ensinaram sobre tecnologia da informação e comunicação e também sobre a 

história da cidade do Natal. Fomos até à casa da Viúva Machado.

Agora, já no ensino fundamental, tive, no 2º ano, as professoras Dani, 

Ceiça e Luciana. Elas nos ensinaram sobre a Copa do mundo de 2014 e nos 

levaram à exposição da Caixa Econômica, na Universidade Potiguar, que falava 

das copas anteriores. Lembro que, nesse passeio, ganhamos camisa e boné.

No 3º ano, as nossas professoras eram Adele, Charlise e Patrícia. Elas 

eram legais e nos ensinaram sobre os planetas e o corpo humano. Com as três, 

visitamos o planetário da UFRN.
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No 4º ano, os professores foram Adele, Gil e Gleidson. Eles nos ensinaram sobre 

o Japão e os ciclos econômicos. Nos levaram para visitar a comunidade japonesa e os 

municípios de Acari, Currais Novos e Ceará Mirim.

Agora, no 5º ano, as minhas professoras são Danielle e Gil e o bolsista é 

Well. Eles estão me ensinando sobre a Ecologia. O bolsista Well é biólogo e está 

ajudando muito em nossos estudos. Esses professores também nos possibilitaram 

conhecer lugares interessantes, pois visitamos a casa de Câmara Cascudo, o Parque 

Zoobotânico Arruda Câmara, a Estação Ciências, o Museu de Morfologia da UFRN, 

o Aquário Natal e o Rio Potengi. Eles foram legais, porque atenderam as nossas 

sugestões de visitas de estudos. Às vezes, eram eles que davam as ideias de passeios 

e nós aceitávamos. 

Lucas Gabriel
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5.5 AS MEMÓRIAS SOBRE OS PROFESSORES 

QUE TIVE NA ESCOLA

O professor é uma pessoa muito importante e especial, porque ele ensina os 

seus conhecimentos aos alunos. Para isso, precisa ter paciência, carinho e dedicação 

pelo que faz e bastante estudo.

Na turma 1, fomos alunos de Adele, Núbia e Solange. Elas eram professoras 

muito carinhosas, nos ensinavam e cuidavam da gente muito bem. Gostávamos 

bastante quando elas faziam banho de grude.

Na turma 2, nossas professoras foram Andréia, Núbia, novamente, e Raquel. 

Elas eram ótimas e atenciosas. Lembro que, nesse ano, nós tivemos uma apresentação 

de natal. Foi muito lindo!

Na turma 3, as professoras foram Andréia, novamente, e Adriana. Infelizmente, 

não me lembro quem foi a bolsista. Foi um ano muito legal, mesmo que eu não me 

lembre de muitas coisas.

Na turma 4, nossas professoras foram Rebeca, Patrícia Keila e Keyla. Elas eram 

muitos legais, principalmente, Rebeca que era muito divertida e engraçada. Ela nos 

conquistou e nós amamos ela.

No 1° ano, nossos professores foram Sandro, Gilvânia e Juliana. Esse ano foi 

muito marcante, porque foi o nosso primeiro ano no Ensino Fundamental. Alguns de 

nós aprenderam a ler e a escrever e ainda lançamos um livro. Os professores também 

forem muito significativos, pois eles nos ensinaram tudo isso.

No ano seguinte, as professoras foram Danielle, Conceição e Luciana. Elas eram 

muito legais, nos ensinaram bastante, principalmente, Dani. Com ela, nós criamos 

um laço de amor. Nós a amamos muito.

Já no 3° ano, as nossas professoras eram Patrícia Regina, Adele, novamente e 

Charlise. As três eram maravilhosas.
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No 4° ano, ps professores foram Adele, novamente, Gildene e Gleidson. Eles eram 

ótimos, legais e divertidos. Também amamos ter Adele três anos como professora.

E, agora, no 5° ano, nós temos os professores dos sonhos: Danielle, Gildene e 

Werllesson. Até este momento, não tenho nada o que reclamar, pois são professores 

perfeitos. Eles vão ser muito marcantes, porque é o nosso último ano aqui no NEI. Amo 

muito meus professores! Saibam que eu e meus amigos nunca vamos esquecer vocês!

Maria Fernanda



54

5.6 OS PROFESSORES DA MINHA HISTÓRIA ESCOLAR

Eu já tive muitos professores, cada um com seu jeito de ser, seu carisma e etc.

Vou começar a falar de meus professores do Ensino Fundamental, porque não 

me lembro muito bem dos meus professores da Educação Infantil.

No primeiro ano, meus professores foram Gilvânia e Sandro. Tive muitas 

experiências marcantes com eles, como, por exemplo, a de fazer um livro.Toda vez 

que o leio, vejo como evoluí e aposto que vou sentir o mesmo quando for ler esse 

livro de memórias.

Quero contar sobre minhas professoras do 2º ano: Danielle e Conceição.  Com 

elas, vivi momentos legais, como viajar para Recife. A professora Danielle foi muito 

marcante, por vários motivos, dentre eles, pelo jeito que me tratou, sempre com 

muito carinho. 

Já no terceiro ano, minhas professoras foram Adele e Patrícia. Eu as adoro e, 

até hoje, tenho contato com elas.

 No 4º ano, Adele foi minha professora novamente, mas dessa vez com Gildene. 

Foi um ano incrível, cheio de emoções. Estudei todo tipo de assuntos, inclusive, 

descobri muitas coisas sobre a cultura japonesa.

Atualmente, no ano de 2017, tive uma surpresa: pude ter a companhia de Dani 

e de Gildene. Eu estou aproveitando esse ano ao máximo porque são os meus últimos 

meses nessa escola e, com elas duas, está sendo muito melhor.

Tive os melhores professores que alguém pode ter, porque cada um deles ficou 

na minha memória de um jeito diferente, cada um me tornou uma aluna especial, 

cada um me ajudou a formar uma opinião sobre diversas coisas. Eles marcaram a 

minha vida e fazem parte da minha história.

Roberta Milena



6. MEMÓRIAS SOBRE VISITAS DE ESTUDO

Maria Fernanda e Pedro Morais
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6.1 VISITAS DA ESCOLA

Oi memorial! Hoje eu vim falar sobre visitas de estudos que eu tive na escola.

No 2º ano do Impacto, eu fui para ao Aquário Natal e me lembro dos pinguins 

que tinham lá e de uma espécie de tubarão que os visitantes podiam tocar.

Quando eu entrei no NEI, no 3º ano, no Nei eu fui conhecer o planetário 

da UFRN. Lembro bem que a gente viu as estrelas e constelações em formato de 

animais. O sentido dessa visita foi para ajudar no estudo do sistema solar, que era 

o tema de pesquisa da turma.

Ao estudar no 4º ano, o tema de pesquisa era Japão e, por isso, fomos 

conhecer uma casa da comunidade japonesa. Lá, fizemos entrevista com a família 

Matsunayi, criamos origami com D. Jelza e ela nos mostrou o orquidário. Fomos 

também para Acari e Currais Novos em um mesmo dia. O objetivo da viagem era 

aprender sobre os ciclos econômicos do Brasil, pois descobrimos que os japoneses 

vinham como trabalhadores das lavouras no ciclo do café. Também visitamos Ceará 

- Mirim para estudar sobre a cana-de-açúcar.

No 5º ano, fomos ao Museu de Morfologia da UFRN, onde eu vi animais do 

mar e também um crocodilo, que eu gostei muito de ter visto. E, também fizemos 

uma viagem pra João Pessoa, onde visitamos Parque Zoobotânico Arruda Câmara. 

Lá, eu vi animais que eu nunca tinha visto na vida como: leão e cobras. Foi legal 

ter conhecido um zoológico. Depois, fomos para o restaurante Mangai e, lá, eu tive 

a experiência de pagar a minha própria comida sozinho.

Ainda em João Pessoa, fomos na Estação Ciências. Lá, o que mais eu gostei 

foi um trajeto com experiências de física. Eu fui em um experimento que tinha uma 

bicicleta e também um outro onde parecia ter uma caixa de som: tudo que você 

falava de um lado, ouvia do outro.
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Também no 5º ano, fomos ao Aquário Natal, no sentido de enriquecer o nosso 

tema de pesquisa: ECOLOGIA. Nós fomos ainda para o Rio Potengi, em um passeio 

pelo barco-escola Chama-Maré, onde nossa turma viu muita poluição no rio: poluição 

industrial e doméstica. Valeu a pena termos ido, porque estamos fazendo uma carta-

denúncia sobre o rio.

Daniel Everton
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6.2 MEMORIAL DE VISITAS DE ESTUDOS

Desde que estou no NEI, já viajei para muitos lugares, mas, neste memorial, 

só irei falar sobre as que mais gostei, como quando viajei para: Recife, Acari, Currais 

Novos e João Pessoa. Vou começar a relatar das visitas de estudos mais recentes 

para as mais antigas. 

Neste ano de 2017, viajei para João Pessoa, visitamos o Parque Zoobotânico 

Arruda Câmara, para aprendermos um pouco mais sobre o nosso tema de pesquisa: 

a relação do homem com o meio ambiente. 

No 4º ano, viajei para Currais Novos, onde visitamos a Mina Brejuí. Nós 

entramos nela e vimos muitas coisas legais. Depois, visitamos o museu da mina, 

onde tinha várias pedras.

Por último, vou falar da minha primeira viagem para fora do estado. Eu estava 

no 2º ano, quando fomos à Recife conhecer o Instituto Ricardo Brennand. Foi muito 

legal! Lá tinha muitas estátuas, bonecos de cera, fontes do desejo e etc.

Gostei muito de relembrar as minhas viagens. Eu também viajei para muitos 

outros lugares, mas esses foram os principais.

Giovanna Gabriela
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6.3 MINHAS VISITAS DE ESTUDOS NO NEI

Hoje, eu vou falar sobre os passeios mais marcantes que fiz na minha escola. Na 

turma 3, a gente foi ao Teatro Alberto Maranhão. Foi muito legal! Assistimos ao show 

“Maria vai com as outras”. Foi a primeira vez que eu entrei em um teatro.

Quando eu estava na turma 4, formos à Casa de Maria Machado, onde a gente 

ouviu a lenda da viúva que comia fígado de crianças, porque ela precisava diminuir o 

tamanho das suas orelhas. Lembro que a casa era toda escura.

No 1º ano, a minha turma participou de um tour pelos pontos turísticos de Natal, 

dentre eles, as ruínas do antigo forte e a atual Fortaleza dos Reis Magos.  

Já no 2º ano, fizemos nossa primeira viagem de verdade, ou seja, para fora da 

cidade: fomos à Recife, conhecer o Instituto Brennand. Lá, entramos em um forno muito 

grande, vimos dois cisnes e muitas obras de arte.

Quando eu estudava o 4º ano, fomos conhecer Acari, Currais Novos e Ceará Mirim, 

para aprender mais sobre os ciclos econômicos do Brasil. Em Ceará Mirim, conhecemos a 

maior igreja do Rio Grande do Norte, além de um engenho de rapadura, onde os escravos 

trabalhavam e, muitas vezes, morriam por causa dos maus tratos ou porque caíam no fogo.

Agora, no 5º ano, fomos para João Pessoa, conhecer o Parque Zoobotânico 

Arruda Câmara, onde vimos animais felinos, como: jaguatirica, gato do mato, onça e 

leão. Também conhecemos outros que não eram felinos, como o macaco-prego e outras 

espécies de macacos, gaviões, urubus, jabutis, cobras, jacarés e uma elefante chamada 

Layde. Nesse mesmo dia, fomos para a Estação Cabo Branco, onde tinha várias obras de 

arte, oficina de música e um circuito com vários experimentos.

Nós também visitamos o Rio Potengi, onde vimos um rio com muita poluição, 

mas ainda com vida, como, por exemplo, os botos cinzas, as tainhas, os caranguejos e 

agulhões. Dentre todos os passeios, as experiências que mais gostei foram a visita ao 

zoológico e ao Rio Potengi.

João Alexsander
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6.4 MEMÓRIAS DAS VISITAS DE ESTUDO

Neste texto, você vai ver as viagens de estudo do 5º ano.

Minha primeira viagem de estudo foi na turma 1, para o Aquário Natal. Na 

época, estudávamos a vida marinha.

Ao estudarmos a fauna e a flora, na turma 4, fomos visitar o Parque das 

Dunas, onde conhecemos animais como a cobra coral, o sagui, a iguana, o lagarto de 

folhiço e a cobra de duas cabeças.

Outra viagem muito importante foi um tour por Natal, no primeiro ano. Nesse 

passeio, vimos a casa da viúva machado, o cemitério do Alecrim e o Forte dos Reis Magos.

No 4º ano, fomos visitar duas cidades do Seridó: Currais Novos e Acari. Lá, 

estudamos as minas e o couro. Logo depois, conhecemos Ceará-mirim, onde vimos 

a cana-de-açúcar e conhecemos o barão que nos mostrou a igreja e os engenhos.

No 5º ano, fizemos uma viagem para João Pessoa, onde aprendemos sobre 

Ecologia, na Bica, e também fomos para a Estação Ciências Cabo Branco.

Eu aprendi muito com essas visitas de estudo e também me diverti muito.

Matheus
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6.5 VISITAS DE ESTUDO

Memorial, aqui eu contarei um pouco das visitas de estudo que eu participei 

com a minha turma. Desde a Educação Infantil, eu participei de muitas visitas de 

estudos, mas só me recordo das que fiz no Ensino Fundamental.

No 2º ano, eu e minha turma fomos ao Castelo de Brennand, em Recife. Lá, 

nós aprendemos muitas coisas. Tinha várias armaduras, uma fonte na qual a gente 

jogava moedas, fazia pedidos e alguns quadros. Lembro que a professora tocou em 

um objeto da exposição e acabou acionando um alarme: todos nós começamos a 

sorrir, até chegar um funcionário para desativar.

Já no 4º ano, nós fomos a uma comunidade japonesa visitar a casa da família 

Matsunayi, pois esse era o nosso tema de pesquisa. Lá, fomos recebidos por D. Jelza 

e fizemos uma roda para entrevistá-la. O marido dela veio de navio do Japão para 

morar no Brasil, há muito tempo. A casa tinha várias coisas sobre o Japão, como o 

bonsai e uma antena que fazia a televisão transmitir um canal japonês. Ela distribuiu 

papéis coloridos e nos ensinou a fazer alguns origamis.

Logo depois, a nossa turma foi a uma viagem a Acari, a cidade mais limpa 

do Brasil, e também a Currais Novos, com a intenção de aprofundar nosso estudo 

sobre os ciclos do couro e sobre a mineração. Também fomos para Ceará Mirim para 

aprender sobre o ciclo da cana-de-açúcar.

Já no 5º ano, por estarmos estudando sobre Ecologia, fomos ao parque 

Zoobotânico Arruda Câmara e para a Estação Ciências, em João Pessoa. Fizemos 

uma pequena trilha para ver uma elefanta, mas não adiantou de nada, porque ela 

estava no setor reservado da jaula. Nesse dia, minha turma foi almoçar em um 

restaurante famoso de João Pessoa e como minha tia conhecia as pessoas de lá, fui 

eu o responsável por solicitar a reserva das mesas para nos acomodar.

Victor Hugo



7. MEMÓRIAS SOBRE FESTAS E EVENTOS

Anna Letícia e Roberta Milena
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7.1 EVENTOS E FESTAS

Oi memorial! Lembrei-me dos eventos que vivenciei em minhas escolas.

Na primeira escola que frequentei, o Pequenópolis, vários dos temas de 

pesquisa traziam alegria, diversão e conhecimento e nos deram muitos motivos 

para festejar. Algumas dessas festas foram: as aulas de campo, onde fomos aos 

laboratórios do ITA, ao zoológico “Vale dos Bichos e Fazendinha: Thermas do Vale”, 

ao túnel do vento, e à fabrica da Nestlé.

Ainda no Pequenópolis, tínhamos os bailes de fantasia, em que cada menino 

tinha que chamar uma menina para dançar. Também tinha a festa do pijama, o que 

era muito legal, porque tinha a caça aos tesouros e a comemoração do dia das crianças. 

Em 2013, minha família foi transferida para Natal, onde comecei a estudar no 

NEI-CAp/UFRN. No 2 º ano, teve o famoso baile de carnaval, a Mostra Cultural, a festa 

junina, o dia das crianças e o Halloween. 

Já no 3º ano, foi mais legal e agitado, apesar de ter as mesmas coisas. No 4º 

ano, teve as mesmas coisas, mas o que diferenciou foi o banho de grude no final do 

ano. Tivemos um amigo secreto, brincamos de jogar meleca nos colegas, jogamos 

bola e tomamos banho na escola. Foi muito divertido!

No 5º ano, por enquanto, só tivemos sete aulas de campo para os seguintes 

lugares: Museu de Morfologia da UFRN, Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João 

Pessoa, Estão de Ciência, Tecnologia e Cultura, Casa de Câmara Cascudo, Passeio de 

barco ao Rio Potengi, o Chama-maré, Aquário Natal, Parque das Dunas, Horto da 

UFRN e Biblioteca Central Zila Mamede. Para mim, esses passeios são como eventos 

importantes. Assim como nos outros anos, também tivemos o baile de carnaval, 

que teve como tema a sustentabilidade, e a festas junina, em que minha turma 

apresentou uma dança representativa do Nordeste.

Obrigado por lerem este memorial! 

Calebe
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7.2 FESTAS E EVENTOS QUE ACONTECERAM NO NEI

No 3º ano, participei de minha primeira festa no NEI, a festa junina. Foi nesse 

ano que eu entrei nessa escola.

No 4º ano, eu não participei dos festejos juninos por que meus pais foram para 

a Fazenda Real.

Já no 5º ano, eu participei da festa junina e eu achei muito legal. Dançamos 

sobre o nosso tema de pesquisa “A relação do homem com o meio ambiente», 

alertando sobre as consequências da seca.

Ainda no 3º ano, realizamos uma Mostra Cultural sobre o Universo. Lembro-

me que eu participei do quiz, lançando perguntas para as pessoas e premiando quem 

acertava com um chocolate “Bis”.

Outra festa importante foi o Recital de Música, onde a gente viu instrumentos 

que já conhecia e outros que nunca vi. Os meninos foram todos de verde, mas o 

combinado era pra cada aluno usar uma camisa de cor diferente. Lembro-me que 

também teve um recital de Calebe e Carine.

Um evento importante, no 4º ano, foi a Mostra Cultural sobre o Japão. Eu estava 

no grupo de quimonos. Foi muito legal! A gente colocava os quimonos nos pais e tirava 

fotos deles. Quando os pais iam embora, levavam seus filhos e eu tive que substituir um 

colega e apresentar uma parte bem difícil, que tinha muitas coisas para ler. 

Participei, ainda, de uma balada que o professor Jason fez na aula de Música. 

Ele deixou a gente escolher as músicas e foi divertido.Também teve o baile de carnaval 

da sustentabilidade, que foi muito legal, porque as pessoas faziam suas próprias 

fantasias. Eu fiz a fantasia de «cavaleiro negro», com papelão, tinta e cola. Eu gostei 

de todas as festas que participei em minha escola, mas a que eu mais gostei foi a 

apresentação junina, em que dançamos sobre a seca. 

Daniel Everton
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7.3 MEMORIAL SOBRE AS FESTAS QUE TIVE

Esse é um tema bem legal. Vai ser divertido escrever sobre as festas.

Vou começar com a festa do pijama, no 1º ano. A turma foi fantasiada de 

muitas coisas bem criativas.Teve um tipo de balada. Lembro-me que não tinha só a 

minha turma na festa, mas também o 1º ano da manhã. Depois da balada, trocamos 

de roupa e assistimos a um filme. Fomos dormir e essa foi a primeira festa da escola.

Também teve o Halloween. Minha turma ajudou a fazer alguns enfeites para 

a festa. A idéia de termos Halloween surgiu nas aulas de Inglês, já que  estávamos 

estudando sobre isso. O dia da festa foi muito legal, pois a escola estava toda 

“temática”. Tinha bolo de cemitério, doces do tema e estava todo mundo fantasiado 

de algum mostro, bruxa, vampiro ou zumbi. Também tínhamos muitos jogos, como: 

o que tem na caixa, caldeirão da maçã e outros.  

Essas são as festas mais memoráveis! Mas, em todos os anos, tínhamos muitas 

festas, como festas de aniversários, juninas, de carnaval, etc. 

O tema foi muito bom. Eu gostei muito de escrever sobre as festas.

Giovanna Gabriela
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7.4 AS FESTAS DO NEI

A minha primeira festa no NEI, foi no ano 2009, quando eu estava na turma 

4. Foi uma festa junina alegre, tinha dança, brincadeiras, comidas típicas, balaio, 

crianças com roupas típicas, chumbinho e etc. Minha turma apresentou a dança da 

peneira e lembro que não gostei muito de dançar. 

 A segunda festa foi no mesmo ano, quando tivemos a comemoração do dia das 

crianças. Nela, tivemos o passeio ciclístico, pula-pula, corrida de bicicleta (onde não 

deu muito certo, porque as crianças ficaram caindo e se machucando) e tinha também 

uma campanha, em que juntávamos brinquedos para doar para as crianças mais 

necessitadas. A turma que juntava mais brinquedos era a campeã. Sempre que eu fazia 

isso, me arrependia, porque eu sempre doava brinquedos que eu ainda gostava. Uma 

vez, doei a metade do meu balde de brinquedos. Outra vez, minha mãe já ia colocar 

para doação um triciclo, dizendo que eu não brincava mais com ele. Mas, isso não era 

verdade, porque, naquele mesmo dia, eu ainda estava brincando com aquele brinquedo.

Ainda em 2009, tivemos a festa de Natal, no final do ano. Também havia 

comidas, brinquedos e tinha uma árvore cheia de bolinhas e de enfeites. Que eu me 

lembre, não teve Papai Noel.

 Em 2010, na turma 4, tivemos uma festa de carnaval, onde aconteceu uma 

festa à fantasia. Eu me fantasiei de “príncipe”, com um cavalo de brinquedo chamado 

Alímpio. Passei vários e vários anos com esse cavalo, até que um amigo meu rasgou 

a sua cabeça de pano, o que me deixou muito furioso. Nesse mesmo ano, também 

houve a festa junina, o dia das crianças e a festa do pijama.

Outra festa que eu gostei muito foi o Halloween, quando eu estava no 3º ano. 

Nessa festa teve balada, doces e todas as crianças estavam fantasiadas de monstros. 

Minha mãe fez um bolo de fantasma. Ela se irritou bastante ao preparar esse bolo, 

porque ele ficava se desmanchando.
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Também aconteceram as minhas festas de aniversários na escola, onde minha 

mãe preparava bolos de vários temas, como: Cocoricó, Wall-e, fantasma, Fin e Jaick e 

outros. Este ano, penso em fazer sobre Ecologia, que é o meu atual tema de pesquisa, 

onde estudo várias situações onde o homem está desmatando a floresta e o habitat 

natural de vários animais.

João Alexsander
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7.5 FESTAS E EVENTOS DURANTE O MEU PERÍODO ESCOLAR

Memorial, estou aqui para contar as memórias que guardei de festas e eventos 

que aconteceram durante o período escolar. Então, vamos começar.

No 1° ano, lembro que foi a noite mais legal do NEI: a noite do pijama. 

Assistimos a um filme chamado “Alvin e os esquilos” e foi muito legal. No mesmo 

dia, teve brincadeiras e muitas balas. No dia seguinte, aconteceu um café da manhã, 

em que cada criança trazia a sua família.

No 2° ano, teve o primeiro Halloween do NEI. Nele, teve várias balas, brincadeiras 

de arrepiar e comidas deliciosas. Nesse ano, eu estava estudando a Copa do Mundo de 

2014. Então, a partir desse tema de pesquisa, a nossa dança de São João teve como 

tema a Copa do mundo de 2014 e a música do foi uma da copa. 

Outra festa muito legal foi o carnaval. Todos vieram fantasiados e teve muita 

folia. E, também teve  a Mostra Cultural, quando fizemos uma maquete da Arena das 

Dunas, que ficou muito show.

No 3° ano, também teve o Halloween, com as mesmas balas, brincadeiras e 

comidas saborosas. Teve, ainda, o meu aniversário. A minha família veio para a festa 

e, no parque, tive o prazer de jogar o meu esporte favorito: o futebol. Nesse mesmo 

ano, aconteceu a Mostra Cultural, que foi sobre os planetas. Já no São João, tive o 

privilégio de dançar duas vezes.

No 4° ano, fizemos o meu último aniversário na escola. Na Mostra Cultural, 

apresentamos o tema Japão, com teatro de sombras, um ônibus de passeio turístico 

e cenários com roupas, onde os visitantes podiam tirar fotos. Além disso, estavam 

expostas as imagens de nossas visitas de estudo e  pinturas nossas de Tamie Ohtaki. 

Aconteceu outro evento importante, que foi o Seminário de Ciclos Econômicos do 

Brasil. O meu grupo apresentou o ciclo da cana de açúcar. No dia, trouxermos 

amostras da cana de açúcar e de seus derivados.

Lucas
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7.6 RELEMBRANDO OS EVENTOS E 

AS FESTAS DA MINHA ESCOLA

Neste texto, vou relembrar os eventos e as festas da minha escola.

No NEI , já teve muitos eventos e eu participei de quase todos, pois meu pai 

não me deixa perder nenhum. 

Na festa junina, no 5º ano, dançamos um memorial. Cada grupo relembrava 

uma dança que marcou os anos anteriores. O meu grupo dançou a música do 3º 

ano vespertino, que foi “Eu só quero um xodó”, de Dominguinhos. Na festa, teve 

comidas típicas, barraca de chumbinho, barraca de baganas, músicas, apresentações 

das outras turmas, sorteio do balaio e churrasco. Eu gostei muito e aproveitei, pois 

foi a última festa junina no NEI.  

De todos os eventos que tem na minha escola, o que eu mais gosto é o passeio 

ciclístico, que acontece na semana das crianças, no mês de outubro. É muito legal! 

Todas as crianças do NEI se reúnem, fazem um passeio pela UFRN e também tem 

um momento livre, em que podemos brincar de bicicleta, de patins e de skate com 

nossos amigos. 

Pedro Henrique



8. MEMÓRIAS SOBRE TEMAS DE PESQUISA

Carine e Daniel Everton
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8.1 TEMAS DE PESQUISA DAS MINHAS TURMAS

Neste memorial, contarei sobre os meus temas de pesquisa escolares, mas, 

não contarei sobre todos, somente a partir do 1º ano, pois lembro-me deles de uma 

forma mais complexa e detalhada.

Começando pelo 1º 

ano, estudamos a: “História do Brasil”. No estudo da colonização, trabalhamos 

o sotaque português (de Portugal), pesquisamos várias enciclopédias antigas e, no 

final do ano, fizemos uma apresentação criada pela turma, com todos vestidos de 

índios. Foi lindo!

Já no NEI, no 2º ano, o primeiro tema foi “A Copa do Mundo”. Fizemos a maquete 

do Arena das Dunas e visitamos uma exposição sobre o tema. Ainda no 2º ano, 

estudamos as Favelas. Fizemos um documentário, recebemos a visita de um grafiteiro 

e, com ele, grafitamos uma parede do prédio NEI 1 (na frente do primeiro parque).

No 3º ano, o tema de pesquisa foi “O Universo”, em que fomos ao planetário 

da UFRN e fizemos pesquisas. Ainda no 3º ano, estudamos: “O Corpo Humano”, o que, 

para mim, foi muito interessante. 

No 4º ano, estudamos “O Japão”. Na Arte, pesquisamos sobre “Tomie Ohtake” 

(artista plástica), fizemos esculturas, pintamos quadros e eu fiz o desenho que foi 

escolhido para o painel de destaque da turma. Apresentamos tudo isso na Mostra 

Cultural, que ocorre na CIENTEC. Também estudamos fotografia, Judô, em Educação 

Física, e visitamos, a família Matsunayi, em Pium. 

No 5º ano, estamos estudando o tema de pesquisa Ecologia. A relação do 

homem com o meio ambiente: qual o nosso papel?

Carine
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8.2 TEMAS DE PESQUISA QUE TIVE

Sempre gostei muito dos temas de pesquisa. Eu ficava muito empolgada com 

os novos temas, porque a cada ano tínhamos um diferente. Então, hoje, vou contar 

sobre alguns temas que me marcaram desde que entrei no NEI. 

Vou começar falando da turma 4, que foi o meu primeiro ano no NEI. Lembro-

me que estudamos três temas, mas o que mais gostei foi “Lendas brasileiras”, porque 

fizemos duas peças teatrais, uma da Iara e outra do Lobisomen. Nessa última, eu 

participei e era a amiga da menina que foi atacada. Me diverti muito na peça! 

No 2º ano, estudamos dois temas: “Copa do Mundo” e “Favelas”. Gostei muito 

dos dois. No estudo do tema “Favelas”, fizemos o NEI Comunidade, que era tipo um 

documentário. Eu era uma bióloga. Também fizemos uma pintura com as flores “favela”, 

conhecemos o grafiteiro Miguel Carcará e fizemos uma grafite na escola. Já no tema 

“Copa do Mundo”, fizemos uma exposição e uma maquete do estádio Arena das Dunas.  

No ano seguinte, estudamos sobre o Universo e fomos para o Planetário 

Barca dos Céus. Lá, aprendemos sobre constelações, estrelas e sobre as curiosidades 

dos planetas.

Já no 4º ano, estudamos sobre o Japão, vimos a cultura, os costumes, as 

festas, as comidas, e aprendemos também sobre os templos e sobre as curiosidades 

do vulcão inativo de lá.  

Atualmente, no 5º ano, estamos aprendendo sobre Ecologia. Já aprendemos 

muitas coisas e visitamos vários lugares como, por exemplo, o Parque Zoobotânico 

Arruda Câmara, algumas trilhas e o Rio Potengi. Aprendemos curiosidades sobre esse 

rio e fizemos uma exposição sobre ele. 

Gostei muito dos temas de pesquisa que tive e aprendi muitas coisas que não sabia. 

Carolina
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8.3 MEMORIAL DE TEMA DE PESQUISA

Nesse memorial, irei contar os meus temas de pesquisa. Estou no NEI desde 

a turma 1, mas vou falar a partir do 1º ano. Em todos os anos, costumamos fazer a 

Mostra Cultural, onde apresentamos o nosso tema de pesquisa para outras pessoas. 

Geralmente, isso acontece no mês de outubro.

Vou começar com o meu favorito, o Japão, que estudei quando estava no 4º 

ano. Aprendi muita coisa sobre a cultura, a religião, a localização e a arquitetura 

daquele país. Neste mesmo ano, aprendemos sobre os ciclos econômicos do Brasil.

No 3º ano, estudei o Universo, onde visitei, com a minha turma, o planetário 

Barca dos Céus. Tivemos um sábado letivo, onde vimos o céu por um telescópio. 

Depois, criamos uma poesia sobre o universo e o futebol, um esporte que gostamos 

muito. Neste mesmo ano, estudei sobre o corpo humano (sistema reprodutor) e, como 

resultado desse estudo, fizemos um seminário no  final do ano.

Já no 2º ano, estudei sobre a Copa do mundo, onde visitamos uma exposição 

sobre o futebol, que falava sobre a história desse esporte, sobre os grandes jogadores 

que marcaram a história e sobre os objetos históricos. Estudamos também sobre a 

favela. Fizemos um documentário sobre grafite e pichação e descobrimos as suas 

diferenças e semelhanças. 

No 1º ano,o nosso tema de pesquisa foi sobre a cidade de Natal. Visitamos muitos 

pontos turísticos, aprendemos lendas populares da cidade, como a da Viúva Machado, 

e estudamos sobre a fauna e a flora da nossa cidade. No final do ano, produzimos um 

livro chamado ‘Natal em cena’, assim como todos os 1º anos do NEI fizeram.

Giovanna Gabriela
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8.4 TEMAS DE PESQUISA QUE TIVE NA ESCOLA

Lembrando de todos os temas de pesquisa que já estudei no NEI, lembrei-

me do tema de pesquisa no terceiro ano: o universo. Esse foi o primeiro tema que 

pesquisei aqui na escola.

Nesse ano, fomos ao planetário Barca dos Céus, com o intuito de responder a 

várias perguntas e de aprender muitas curiosidades.

Já no quarto ano, o tema escolhido foi o Japão. Foi muito legal! Para mim, o 

melhor tema que já estudei. A melhor coisa que fizemos foi a Mostra Cultural, que 

teve: teatro de sombras, exposição e uma viagem ao Japão!

E agora, no quinto ano, estamos estudando sobre a Ecologia para saber sobre 

a relação do homem com a natureza. Para aprender mais, fomos à João Pessoa e 

passamos o dia inteiro lá. Fomos ao zoológico e vimos muitos animais. Cada animal 

mais legal que o outro: leão, macaco, cobra, elefante e muitos outros.  

O mais legal de todos os temas é que eu consegui aprender com todos eles.

Maria Eduarda
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8.5 TEMAS DE PESQUISA

Em minha turma, existem temas de pesquisa, desde que eu cheguei. Neste 

memorial, vale citar os temas mais marcantes.

O primeiro tema que vou citar é o da Copa do Mundo, que foi no 2º ano. Foi 

bem divertido! Nossa turma fez uma maquete do estádio Arena das Dunas.

Se voltamos mais um pouco no tempo, quero destacar o tema Brasil império, 

que estudamos no 1º ano. Nós aprendemos muito!

Ainda no 2º ano, estudamos sobre as Favelas. Lembro-me que eu sugeri esse tema. 

Nós aprendemos sobre o que era favela e também fizemos um documentário fictício.

No 3º ano, estudamos sobre o sistema reprodutor, mas não tenho nada de 

interessante para retratar a respeito dele. Também fizemos uma Mostra Cultural, 

estudamos sobre os planetas e fomos a um planetário, o que foi bem divertido.

No 4º ano, estudamos sobre o Japão, recebemos entrevistados e fizemos visitas 

a vários lugares. No estudo desse tema, também teve a Mostra Cultural.

No 5º ano, estamos estudando sobre Ecologia. Já viajamos para o Parque 

Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa.

Esse foi o memorial! Espero que tenham gostado.

Pedro de Morais



9. MEMÓRIAS SOBRE LEITURAS

João Alexsander e Victor Hugo 
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9.1 AS LEITURAS DA MINHA VIDA ESCOLAR

Hoje, vim falar sobre minhas memórias de leitura. Os meus primeiros livros foram: 

Branca de Neve, Ariel, Cinderela e Pocahontas. Minhas primeiras leituras foram bem 

difíceis, porque eu era muito pequena e não tinha aprendido a ler. Quando eu tinha 6 

anos, achava que nunca conseguiria ler, mas fui aprendendo aos poucos.

Minha primeira leitura foi no Nordestão, quando fui acompanhar minha avó, que 

tinha ido comprar linhas para costurar. Lembro que quando entrei no carro para voltar, 

consegui ler o nome PONTO DOS BOTÕES. Minha avó quase batia o carro. Ela ficou 

impressionada e ligou para meus familiares para contar a novidade. Parece estranho, 

mas foi assim! 

Eu gostava de ler sozinha e, somente de vez em quando, alguém lia para mim. O 

meu livro preferido era Branca de Neve e, até hoje, adoro essa personagem. Por mais que 

eu tenha 11 anos, adoro brincar!! E, para sempre, a Branca de Neve vai ser minha princesa 

preferida: por mais que ela tenha problemas, continua sendo corajosa e guerreira.

Também adorei quando fui a contadora de histórias na minha sala e li para todos 

o livro “O príncipe feliz”. Esse também está na lista de “preferidos”. Outros livros que eu 

adoro são: “A culpa é das estrelas” e “Diário de uma garota nada popular”. Também gosto 

dos gibis de Maurício de Sousa, principalmente, da Turma da Mônica Jovem.

O autor que eu mais gosto é Luis Câmara Cascudo. Claro! Uma de suas obras, 

“Contos tradicionais do Brasil para jovens”, foi apreciada pela minha turma, no 5º ano. 

Os contos que mais aprecio desse livro são: O bem se paga com o bem, Quatro ladrões e 

A menina dos brincos de ouro. Sou daquelas pessoas que gostam de ler vários gêneros de 

livros. Tem um detalhe: não pode ser qualquer um. Tem que ser um livro que me encante.

Acabo por aqui de escrever minhas memórias de leitura e espero que você tenha 

gostado. Tchau, leitor das minhas aventuras inusitadas!

Anna Letícia
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9.2 LEITURAS PRIVILEGIADAS

Desde bem pequena, quando ainda estava na barriga da minha mãe, meus 

pais já cantavam e contavam histórias para mim. Por minha mãe ser escritora, ao 5 

anos, fiz o meu primeiro livro, do tema: “O Céu, A Lua, e As Estrelas.

Na turma 4, nossa turma fez o livro “Movidos pela energia. Antes do lançamento, 

nossa mãe explicou como se faz um livro (o passo a passo).

No 1º ano, lembro-me que nós tínhamos, na sala de aula, um cantinho de leitura 

com muitos livros. Lembro-me, também, que a professora lia para a turma depois do 

parque, para nos acalmar. Naquele ano, minha mãe contou histórias que ela criou, 

no dia de meu aniversário, deixando em exposição na escola os seguintes livros: “Um 

sapinho muito curioso”, “Quem ama nunca desiste” e diferentes livros de pano.

Já no NEI, no 2º ano, a rotina de leitura, apesar de parecida com a da escola 

anterior, possui uma sala para a biblioteca, um cantinho de leitura na sala de aula e 

ganhamos o dia do contador (um dos alunos faz a leitura) e a leitura livre.

No 3º ano, recebemos a visita dos autores do livro: “A menina que carregava os 

olhos na mão”. Fizemos o lançamento do livro: “Natal em cena”, que foi na biblioteca. 

Nesse ano, eu fui contadora uma vez.

No 4º ano, a biblioteca foi expandida, recebemos a visita de uma cordelista e 

eu fui contadora duas vezes. 

Neste 5º ano, eu já fui contadora uma vez e pretendemos lançar, no final do 

ano, o livro de memórias do 5º ano vespertino e, é para isso que estou escrevendo, 

não é? Esse memorial tão importante será, provavelmente, o último registro de meus 

estudos. Tem sido bom escrever e, para você que me lê, é um prazer, um grande 

prazer te contar (escrever) essas memórias porque, por certo, não pararei aqui.

Por onde quer que eu vá, em qualquer lugar em que eu estudar, continuarei 

escrevendo mais e mais sobre minhas memórias. Pode não chegar a ser um livro, 

mas continuarei escrevendo as minhas memórias.

Carine
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9.3 MINHA PAIXÃO PELOS LIVROS

Oi memorial! Hoje, irei contar de uma paixão, não pessoal, mas escrita. O tema 

de deste texto é a leitura.

Meu primeiro toque em um livro foi numa obra de Ninoca, uma ratinha muito 

brincalhona. Lembro-me de um livro que tinha uma casinha enorme de montar. 

Ficávamos todos brigando por esse livro. 

Depois, comecei a ler o livro “Luiza fala palavrão”, que conta a história de uma 

menina chamada Luiza, que tinha um bicho dentro dela, chamado “o palavrão”. Era 

um livro divertido e engraçado. 

Após alguns anos, descobri uma coleção de livros que falam sobre uma família. 

Cada livro dessa coleção trata de um parente diferente, com um monte de rimas. Eles 

são divertidos e foram uns dos meus casos de amor. 

Na minha vida de leitora, descobri o “Diário de um banana”. Este foi um dos 

meus casos de amor mais permanentes. Essa obra fala sobre um garoto que escreve 

um diário e vive altas loucuras. Neste ano, será lançado um filme sobre esse livro.

Mas, meu caso de amor que supera todos os outros foi a coleção “Diário das 

aventuras de Ellie”. Eu amo essa coleção e juro que são os melhores livros de todos. 

A obra conta a história de uma menina que, assim como o Diário de um banana, 

escreve um diário e vive muitas aventuras. Antes, eu não gostava desse livro e 

guardava ele na estante. Depois que minha mãe e meu pai me incentivaram a ler 

livros grossos, passei a gostar deles e a amizade com a primeira obra acabou virando 

um amor por toda a coleção. 

Atualmente, estou lendo um gibi que ganhei dos meus pais do Chico Bento 

Moço, da Turma da Mônica Jovem, que conta sobre os sonhos e as premonições do 

Chico Bento. Estou achando muito divertido! Na Ciranda de gibis, sempre pego um 

do Chico Bento Moço. 
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Na escola, outros livros também me marcaram, como Tchau, de Lygia Bojunga, 

mais precisamente, o capítulo “O bife e a pipoca”, que líamos com meu professor 

Gleidson. Também lembro de “A bolsa amarela”, da mesma autora, que contava a 

história de uma garota que achou uma bolsa amarela e, lá, guardou um monte de 

coisas um pouco estranhas.

No 5º ano, comecei a gostar da série “Saiba mais”, da Turma da Mônica, que 

conta sobre coisas importantes do dia a dia, como inclusão social, sustentabilidade, 

eleições, poluição e etc. 

Então, é isso! Te vejo na minha próxima memória!

Dalila Karla
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9.4 MEMORIAL SOBRE A MINHA PAIXÃO PELA LEITURA

Nesse memorial, irei falar sobre meus casos de amor com a leitura. A leitura 

sempre esteve presente em minha vida, em qualquer circunstância, porque é uma 

coisa importante que a gente aprende na escola.

Quando eu estava na Educação Infantil, mais ou menos entre a turma 2 a 4, eu 

ia à biblioteca e sempre pegava os livros da Coleção da Ninoca, uma ratinha que vivia 

várias aventuras. Nessa época, eu ainda não sabia ler, então, eu ficava apreciando 

apenas as imagens e tentando entender o que o texto dizia. Um dos motivos de eu 

ter gostado desse livro é porque ele tem partes com as quais o leitor pode interagir. 

Daí, as imagens se mexem. Eu adorava brincar com esse livro! 

Lembro-me que um dos meus livros preferidos era “O aniversário da Ninoca”, 

mas não lembro exatamente a razão desse ser o meu preferido. Adorava mais ainda 

quando a professora contava a história para mim e para meus amigos, pois eu 

conseguia saber do que se tratava a história.

Eu já vivi várias fases na leitura. Primeiramente, era apreciadora dos livros 

da Ninoca, depois, dos livros de Ruth Rocha. Tive a fase dos gibis da Turma da 

Mônica e fui para os gibis da Turma da Mônica Jovem. Depois, passei a gostar de 

livros de youtubers. 

No momento, eu estou lendo a coleção chamada “O Diário de Uma Garota Nada 

Popular” e estou amando, porque eu gosto bastante do modelo como o livro é escrito. 

Parece que eu estou realmente lendo um diário. Essa coleção fala sobre uma menina que 

estuda em uma escola onde a maioria das pessoas é rica e, algumas delas, a maltratam. 

Além disso, tem o garoto de quem ela gosta, os micos que ela paga e a sua rotina.

 Quando eu estava entre o 2º e o 3º ano, adorava visitar a biblioteca. Lia tantos 

livros que até ganhei um prêmio. Também já participei de um Clube da leitura, onde 

eu e outros participantes liam e ouviam histórias de Lygia Bojunga. Era muito legal!
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No 4º ano, o livro comum da turma era “Tchau”, de Lygia Bojunga, e o meu 

conto favorito era “O bife e a pipoca”. Esse conto é maravilhoso. Eu gostava quando 

o meu professor Gleidson contava essa história .O jeito que ele contava fazia com 

que eu me imaginasse dentro daquele livro. Ele me incentivou muito na leitura e, por 

isso, sou muito grata. 

No 5º ano, li o livro Fazendo Ana Paz, também de Lygia Bojunga, Eu gostei 

muito desse livro, porque achei diferente o jeito que a autora contava como criou 

a personagem Ana Paz. Gosto bastante da forma como Lygia escreve, deixando um 

“gostinho de quero mais”.

O meu caso de amor, da época em que comecei a ler, foi o livro “Quando Estela 

era muito, muito pequena”. Ganhei esse livro em 2012, quando eu tinha seis anos. 

Não sei bem a razão, mas quando eu li esse livro, eu fiquei com uma sensação muito 

diferente de todas as que senti na leitura de outros livros que eu já tinha lido. Fiquei 

querendo ler ele mais e mais vezes. Hoje em dia, eu não leio mais esse livro porque 

eu acho ele desinteressante, porém, eu ainda guardo ele com muito amor. Como eu 

falei, anteriormente, ele é muito importante para mim. 

Então, essa foi uma parte do meu caso de amor com a leitura. É só uma parte 

porque o meu amor com a leitura nunca vai acabar!

Maria Fernanda
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9.5 MINHA PAIXÃO PELA LEITURA

Hoje, eu vim falar sobre os livros que li e que despertaram em mim o gosto 

pela leitura.

Quando era pequena, antes de ir à escola, eu era apaixonada pelos contos 

de fadas que minha tia contava para mim. Ela costumava ler e, depois, colocava o 

filme dos contos para eu assistir. De todos que ela leu, os meus primeiros casos de 

amor foram Chapeuzinho Vermelho e Cinderela. Eu gostava desses porque contavam 

histórias de princesas que lutavam pelo bem.  

No meu primeiro ano de escola, continuei gostando dos contos e passei a ter 

novas paixões, como o livro de Rapunzel. Essas histórias me chamavam a atenção 

porque eram livros que envolviam o bem e o mal, mas o bem sempre vencia.

Quando entrei no NEI, tive muitas experiências com a leitura por causa da 

Ciranda de Leitura e da Biblioteca da escola. Eu passei a amar livros de Monteiro 

Lobato, mas dentre todos os livros desse escritor, os que eu mais gostava eram 

Reinações de Narizinho e a Pílula Falante. Eu gostava deles por causa da Emília, que 

é tagarela, e da Narizinho, que é extrovertida. 

Ainda no 3º ano, me apaixonei pelos gibis da Turma da Mônica Jovem, 

por influência das minhas amigas. Elas gostam muito de ler! Primeiro, elas me 

emprestaram e, depois, comecei a buscá-los na biblioteca. 

Hoje, sou apaixonada pela leitura. Gosto de ler livros longos, principalmente, 

de terror e de romance. 

Mariana
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9.6 LEITURAS

O primeiro livro que ganhei, ainda com 1 ano de idade, foi “Galope”, um 

livro ilustrado pelo sistema S Animation. Também tinha “O peixinho Engraçadinho” 

e outros pop ups.

 Desde pequeno, todas as noites, minha mãe lia para mim histórias de ninar, 

fábulas de Esopo, contos clássicos, etc.

Conforme o tempo passou, ia conhecendo autores novos através da orientação 

recebida na escola. Tive a fase dos livros de Ruth Rocha, de Ana Maria Machado e, 

dentre as obras dessas autoras, as que mais apreciei foram: “O Menino Que Quase 

Morreu Afogado no Lixo” e “Pimenta no cocoruto”.

Outro momento de descoberta foi  o encontro com os gibis da Turma da 

Mônica. Nesse período, só dormia quando os lia.

Não lembro qual foi o primeiro livro que eu li sozinho.

Também li o livro “O Pequeno Príncipe”, de Sain’t Exupery, “Extraordinário”, 

«Vovó vigarista» e «A porta inquietante».

E, pra finalizar, a minha última simpatia por leitura foi pela coleção de livros 

“O Diário de Um Banana”, que gosto muito.

Também apreciei muito as poesias de Manoel de Barros, que foi uma influência 

da Professora Dani. 

Pedro de Morais
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9.7 MINHA VIDA E A LEITURA

 Ah, estou muito feliz em escrever essas memórias, sabe por quê? Porque é 

sobre livros e eu adoro livros. Nesse texto, vou tratá-los como amores, porque é o 

que realmente são.

Minha história com a leitura não começou muito boa. Eu não gostava de ler. Os 

únicos livros que eu tinha coragem de tocar eram os da coleção da “Ninoca“. Minha 

família e a escola sempre me incentivaram muito a ler e creio que é por isso que eu 

sou uma boa leitora.

Um amor bem antigo meu é “O pequeno príncipe”. Cheguei até ele através da 

Ciranda de leitura da minha escola. É tipo um rodízio, só que de livros.

Tenho muitas fases com os livros. Uma hora gosto mais de gibis, outra de 

livros fictícios, grossos, mas sempre nesse vai e vem. Não tenho autor preferido, 

muito menos livro preferido, gosto de tudo um pouco. Às vezes, basta ler uma frase 

que o livro já me encanta.

Pensando bem, Monteiro Lobato marcou muito a minha experiência de leitora. 

Eu ia constantemente à biblioteca só pra ler alguma aventura do pessoal lá do Sítio e, 

até hoje, gosto de relê-los. Sempre me imaginei sendo amiga da Narizinho ou ouvindo 

uma das histórias da dona Benta. Parece bobo, mas sempre gostei de levar a minha 

imaginação a mil e, pra mim, o céu não é o limite.

Roberta Milena
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9.8 MEMORIAL LEITURAS

Memorial, hoje vou falar das leituras que para sempre vão fazer parte da 

minha história, principalmente, de dois livros: Ninoca e Diário do Nate.

Vamos começar pelo livro Ninoca, que era uma história de uma rata que contava 

o seu dia-a-dia. Tinha páginas que o leitor podia interagir e fazer os personagens se 

mexerem. Lembro que eu era da Educação Infantil e, como eu não sabia ler, ficava só 

passando as páginas para ver as imagens. Quando chegava a sexta-feira, a minha 

turma ia para a biblioteca da escola e, ao chegarmos lá, já íamos procurar pelo livro 

da Ninoca. Depois de um tempo, eu não achava mais graça no livro.

Durante alguns anos, eu me distanciei um pouco da leitura, até que, quando 

eu estudava o 3º ano, ganhei de aniversário um livro chamado Diário do Nate.  Daí, 

eu o li e achei muito interessante. Quando eu estava no 4º ano, lembro que eu levava 

esse livro para a escola, para ler nos momentos de leitura livre.  

Agora, no 5° ano, eu já estou lendo o 8º livro da coleção do Nate, que parece 

com o livro “O diário de um banana” e é muito legal de ler.

Victor Hugo



10. MEMÓRIAS DIVERSAS

Carolina e Mariana
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10.1 AS COISAS LEGAIS QUE FIZ 

NA ESCOLA EM QUE ESTOU

Boa tarde, memorial! Lembrei-me das coisas legais que fiz na escola.

Já fiz muitas coisas legais na escola, mas, dentre elas, gostaria de falar de 

algumas. Em 2014, no ano em que cheguei ao NEI, gostava muito de jogar futebol, 

de brincar de pega-pega e de esconde-esconde.

Aos poucos, fui crescendo, crescendo, e crescendo, quando comecei a gostar de 

ajudar os professores nas tarefas de ajudantes de sala, como, por exemplo: apagar o 

quadro, arrumar a sala, organizar os materiais e recolher as pastas. De tanto gostar 

de ajudar as professoras, virei o monitor dos ajudantes.  

No 3º ano, comecei a ficar chato com algumas pessoas. Eu só queria saber 

de provocar os outros, mas, na metade do ano, percebi que essa não era uma 

atitude legal. Após lançarem um jogo novo, o qual até hoje brinco, o survivor, fui 

me aproximando de algumas crianças, que até hoje falam e brincam comigo, como: 

Carine, João Alexsander, Dalila, Lucas, Pedro de Morais e Victor Hugo. Foi muito legal 

conseguir amigos no 5º ano.

Quando jogo futebol, nem sempre faço gol, mas comemoro do mesmo jeito. Se 

eu ganhei ou perdi, não importa pra mim. O que importa é que sou feliz.

Outras coisas legais já que fiz neste ano: fazer experimentos no Laboratório de 

Ciências; brincar no trepa-trepa; jogar frisbee na Educação Física; fazer peças de teatro; 

trabalhar em grupo; planejar a instalação artística e as maquetes da Mostra Cultural.

Muito obrigado por ler mais um dos memoriais que fiz.  

Calebe



89

10.2 MEU MEMORIAL

 E aí, Memorial? Lembra que eu disse que, provavelmente, essa seria a última 

vez que eu escreveria em você? Pois é! Eu acho que agora vai. Hoje, eu vou falar sobre 

você. Isso mesmo! Você, meu memorial.

Você me fez lembrar de muitas coisas importantes e também me irritou muito. 

Por que? Porque para lembrar das coisas que você quer que eu me lembre, “tá osso!”.

Mas, eu consegui me lembrar de quase tudo. Aquilo que eu não conseguia, 

pedia ajuda para a minha mãe, principalmente, para falar de coisas de quando eu era 

bebê. As memórias mais fáceis de escrever foram as dos passeios, porque passear é 

uma das coisas que mais gosto de fazer. 

Você sabe quais foram as memórias mais difíceis de escrever? Foi quando 

eu tive que lembrar de eventos da época da Educação Infantil. Eu só conseguia me 

lembrar de um coelho branquinho que levaram para a sala, na época da Páscoa.

Memorial! Você imagina o que eu vou fazer de você, agora? Vou transformar 

você em um livro digital, tanto para eu me lembrar de tudo que eu vivi, como 

para você servir de inspiração para as crianças do NEI que quiserem escrever 

sobre suas memórias.

Tchau Memorial! Espero que você sirva muito para as outras crianças.

João Alexsander
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10.3 MEMÓRIAS DAS SEMANAS DA CRIANÇA

 Quem não gosta de ter uma semana só para si? E, no caso da semana 

da criança? Eu gosto! Neste meu último memorial, irei rememorar as semanas da 

criança. Essas semanas legais!

 Nessas semanas, tem várias coisas “show de bola”, como brincadeiras, 

lanches gostosos e outras coisas. 

Quando estudávamos no 2º ano, um dos lanches da Semana da Criança que eu 

adorei foi o sorvete com casquinha e banana com calda de chocolate. Estava delicioso!

 Nessa semana, tem dia do pula-pula, algodão-doce e pipoca, quando nos 

deliciamos com essas guloseimas e nos cansamos de pular. Apesar da alegria, podem 

acontecer acidentes como ocorreu uma vez, quando estávamos no 2º ano, um colega 

foi picado por uma abelha na boca, porque ela pousou em seu pirulito. Você também 

pode machucar o pé, mas, enfim, a semana da criança é muito boa!

Letícia Campos
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10.4 MEMORIAL SOBRE A MINHA EXPERIÊNCIA 

ESCREVENDO MINHAS MEMÓRIAS
 

Nesse memorial, irei falar sobre a minha experiência escrevendo as 

minhas memórias.

Eu não sabia o que era um memorial, até o dia em que as professoras 

apresentaram uns slides para mim e para os meus amigos, explicando sobre esse 

gênero textual.

Dias depois, eu tinha que realizar essa atividade. No início, eu não gostei 

da proposta, porque eu achava difícil e pensava que não ia me lembrar de nada, 

mas, depois, comecei a me interessar. A partir desse momento, enxerguei o lado 

bom dessa proposta: quando eu estiver com saudades do NEI, poderei ler as 

minhas vivências nessa escola.

Confesso que tive dificuldade de fazer os memoriais. A maior delas foi  

resgatar algumas lembranças. Para me salvar desse problema, eu consultava a 

minha mãe, meus professores e meus amigos. Assim, tudo se tornava mais fácil.

Adorei escrever sobre as minhas memórias escolares. Não foi fácil e nem 

difícil, mas sim divertido. Gostei muito de reviver as aventuras que eu vivi aqui 

na escola. Hoje, orgulho-me dos textos que eu fiz. Foram oito anos e meio aqui 

no NEI. Tinha muitas memórias para contar aqui.

Maria Fernanda
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10.5 MEMÓRIAS DA VIDA E DA ESCOLA DE MALU

Meu nome é Maria Luiza Soares de Farias, mais conhecida como Malu. Tenho 

11 anos, nasci no hospital Promater, às 19:15, do dia 05 de fevereiro de 2006, 

pesando 2.600 gramas e medindo 47 centímetros. Nasci prematura de 37 semanas, 

mas era bem esperta e não precisei de UTI Neonatal.

Estudo no NEI – Núcleo de Educação da Infância, desde 2008, pois tive sorte de ser 

sorteada, porém, fiquei na suplência. Felizmente, iniciou uma turma com os suplentes. 

Minhas primeiras professoras foram: Adele, Luciana e Denise. Mamãe ficou quase 1 mês 

comigo na adaptação. Foi difícil, mas, graças a Deus e às professoras, deu certo. 

Em meu primeiro ano no NEI, começaram a perceber que eu era diferente, 

ainda convulsionava muito, mesmo com a medicação, não tinha paciência e não 

interagia com meus coleguinhas. Gostava de brincar no parquinho, mas não gostava 

das atividades como: pegar em massinha, usar a tinta e muito menos o lápis. 

Sempre fui muito querida e respeitada por todos na escola. Somente quando 

repeti a Turma 3 tive uns “probleminhas” com alguns coleguinhas. Mamãe teve que 

ir conversar com eles e contar que sou diferente e, desde então, construímos a ponte 

do respeito e do afeto.

Estou no 5º ano, último ano na escola. Hoje, meus colegas se tornaram meus 

amigos e ajudam a cuidar de mim, juntamente com os professores.

Ainda não tenho interesse de ler e escrever, mas adoro atividades com água 

e areia. Gosto de explorar muito a água externa da escola e tiro dona Vera da sua 

cadeira. Mamãe brinca dizendo que quero tomar o lugar dela.

Fora da escola, faço terapias em uma clínica desde os 2 anos.Tenho terapeuta 

ocupacional, psicóloga, psicopedagoga e fonoaudióloga e ainda frequento a sala 

de recursos multifuncionais, com a professora Gorete, que faz parte da equipe 

multiprofissional de crianças especiais lá no Floca. 
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Sou antenada na tecnologia, adoro computador, tablet, celular, mas tenho 

um vício: quebrá-los com os dentes. Pois é! Ainda não saí da fase oral e meus pais 

reclamam muito.

Como pais de Malu só desejamos que ela seja bem recebida, e respeitada por 

todos aonde ela for e que ela seja feliz. Sonhamos um dia escutar ela falar papai e 

mamãe. É difícil no mundo de hoje. Sei que vamos enfrentar muitas coisas, vamos 

ter que conseguir construir laços com novas pessoas e aprender confiar nelas, como 

confiamos na equipe do NEI.

Tentei expor algumas situações que foram marcantes para Malu. Tivemos 

várias situações emocionantes e de grande aprendizagem, até mesmo para nós pais, 

que aprendemos a ver o limite dela e a respeitá-la por isso.

Somos muito gratos pelo compromisso e respeito que todos tem com Malu.

Heloísa, mãe de Maria Luiza
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10.6 OS MACHUCADOS QUE TIVE NA ESCOLA

Neste memorial, vou relembrar os meus machucados.

O meu primeiro machucado foi quando Giovanna e Maurínio brigaram. Quando 

Maurínio estava explicando o que aconteceu, ele me empurrou e eu caí com os joelhos 

no concreto. 

Outro machucado que tive foi no 4º ano. Quando estava no intervalo, eu caí 

na escada de concreto.

No 5º ano, eu estava correndo ao lado da quadra e caí de novo no concreto. 

Até agora tenho a cicatriz. 

Espero que até o fim do ano eu não me machuque mais.

Matheus
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10.7 TEMA LIVRE

No mês de agosto do ano de 2015, eu estava pensando na vida e me veio 

à cabeça a ideia de criar um time de futebol. Os dias foram se passando, e decidi 

compartilhar a ideia com meus amigos. Eles a aprovaram!

Depois, combinei com meu pai que meus colegas e eu gostaríamos de treinar 

no campo da UFRN. Ele concordou e tivemos o primeiro treino. Então, um dos meus 

colegas falou:

- Qual vai ser o nome do time? - Eu falei que ia pensar. 

Algumas horas depois, eu pensei alto:

- Já sei, Dunas F.C.!

Falei para meus amigos e eles gostaram.

Um tempo depois, alguém falou que tínhamos que ter um escudo. Convidei 

meu tio para me ajudar fazê-lo. 

Outra pessoa me falou que tínhamos que ter um hino. Então, nossa turma 

criou o hino que, até hoje, está incompleto: - “Quando a bola surge no gramado, o 

Dunas entra pra vencer, ganhar do Galo, ganhar do Alecrim, porque a nossa raça 

não tem fim...”.

Hoje em dia, não estamos treinando, mas sei que um dia vamos voltar. 

Pedro de Morais
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SOBRE OS AUTORES 

Apresentamos os autores, deixando que eles mesmos falem sobre si: como 

são, de que gostam e quais são os seus sonhos. Os textos, a seguir, são recortes 

da apresentação pessoal elaborada por cada criança, em seu próprio memorial. 

Vamos conhecê-las!?

Anna Letícia:

“Nasci no Dia dos Namorados e na véspera da Copa de 2006. (...) Sou muito 

curiosa, adoro maquiagem e adoro ajudar os outros.”

Calebe:

“Nasci em São José dos Campos/SP. As minhas características são: legal, amigável, 

leal, estudioso e esperto. Quando crescer, quero ser chefe de cozinha e dentista.”

Carine:

“Sou irmã gêmea de Calebe. Quando eu crescer mais, quero ser arquiteta 

designer, médica otorrinolaringologista e pneumologista infantil. Penso em exercer 

essas atividades sendo oficial da aeronáutica brasileira.”

Carolina:

“Gosto muito de doces e não sei qual é o meu preferido. O meu sonho é 

criar uma instituição para ajudar animais que estão na rua e cuidar deles para que 

possam ser adotados.”

Dalila:

“Eu sou bastante extrovertida e criativa. Gosto de jogar basquete, futebol e de 

dançar. Quando eu crescer, quero me formar em Robótica.”
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Daniel:

“Eu gosto de futebol, de celular e de computador. Meu sonho é ser jogador de 

futebol profissional.”

Giovanna:

“Meu sonho é ser médica e viajar pelo mundo. Quero fazer intercâmbio na 

Austrália ou na França.”

João Alexsander:

Na escola, eu gosto de brincar no parque e de fazer viagens sobre o tema de 

pesquisa. (...) Gosto de criar peixes e outros animais.”

João Vitor:

“Meu melhor amigo da escola é Pedro Henrique. Meu sonho é ser um youtuber 

com mais de 1 milhão de inscritos. Quando eu crescer também vou querer ser advogado.”

Letícia Campos:

“Sou inteligente, atenciosa e educada. Algumas preferências minhas são: praia, 

suco de uva e pizza. Ler é uma das coisas que eu mais adoro fazer.”

Letícia Fernanda:

“Sou animada, curiosa e ansiosa. Gosto de me divertir com as minhas amigas 

e, quando crescer, quero ajudar os animais de rua, dando lar e carinho para eles.”

Lucas:

“Sou um menino extrovertido, tenho cor morena e olhos castanhos. Gosto de 

jogar futebol e vídeo game.”
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Maria Eduarda:

“Sou uma pessoa criativa e muito sincera. Adoro ler livros, ver filmes e ficar 

com as minhas amigas. Gosto de animais fofinhos, como os gatos.”

Maria Fernanda:

Sou curiosa, vaidosa, perfeccionista e tenho muito senso de humor. Gosto de 

tirar fotos e de dançar. Meu sonho é ser uma modelo famosa.”

Maria Luiza:

“Sou mais conhecida como Malu. Gosto de atividades com água e sou antenada 

em tecnologia: adoro computador, tablet, celular...”

Mariana:

“Sou criativa, organizada e carinhosa. Gosto de assistir a séries, de brincar com 

minhas duas amigas Letícias e de assistir a canais no Youtube.”

Matheus:

“Gosto de jogar vídeo game, de ir ao cinema e de brincar com meus amigos. 

Meu desejo é ser astronauta.”

Pedro de Morais:

“Sou um aluno dedicado, gosto de aprender e sou muito curioso. Minha 

matéria preferida é Matemática. Meu sonho é ter um canal no Youtube com mais 

de 100.000 inscritos.”

Pedro Henrique:

“Eu gosto muito de jogar vídeo game, correr motocross e de brincar com meu 

melhor amigo João Vitor. Meu sonho é um dia ser médico.”
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Roberta Milena:

“Sou um pouco tímida com as pessoas que não conheço. Gosto de ler e 

também de escrever. Adoro os animais, principalmente, os cachorros. Meu sonho é 

me formar em Medicina.” 

Victor Hugo:

“Eu sou engraçado e gosto muito de jogar futebol. Quando crescer, quero ser 

um jogador famoso.”
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