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PREFÁCIO

UM OLHAR SOBRE AS CRIANÇAS E O TEMPO 

Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo

Tempo, tempo, tempo, tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo, tempo, tempo, tempo

Caetano Veloso, Oração ao tempo, 1979.

Frente ao desafio de escrever estas linhas sobre o 5º Ano - matutino de 
2018, pus-me cuidadosamente a pensar. Mas o que dizer dessas crianças, 
tão queridas para mim, em seus tempos no Núcleo de Educação da Infância? 
Que memórias merecem ser resgatadas nesses cinco anos de convivência em 
nossa escola?

Dei uma volta ao passado, vivido no mesmo corredor que as recebia 
no ano de 2014, eu então como professora do 3º Ano e elas como crianças 
recém-chegadas -  receosas, principiantes em suas relações com o novo grupo 
de colegas e professoras, porém desejosas em desbravar o mundo que se 
apresentava: uma escola que pulsava vida, cor, parque, brinquedo, movimento, 
areia, fantasia...

Era assim que eu as observava nos momentos coletivos, quando as 
nossas turmas podiam estar juntas em Assembleias para a escolha do tema 
de Música, na entrada e saída do NEI, nos intervalos após o lanche. Meninos 
e meninas que se descobriam como turma, como crianças dessa escola e 
possíveis construtores de seu próprio saber, a partir das rodas de conversa, 
das problematizações, das interações, das brincadeiras e da produção de um 
livro de histórias que celebrava uma importante conquista daquele momento: o 
aprender a ler e a escrever.



Um 1º Ano diferente com 21 crianças que haviam estudado em diversas 
realidades educacionais da cidade do Natal-RN – escolas públicas, privadas, 
tradicionais, religiosas, de bairro. Seres múltiplos em suas histórias na Educação 
Infantil, mas que convergiam para um mesmo objetivo: estar, ser e aprender no NEI. 

 Após o lançamento do livro, a turma estava mais livre para viver o NEI e 
apresentava como marca a necessidade de brincadeiras da Educação Infantil, de 
explorar espaços e experiências corporais ainda não vivenciados por elas. Também 
foi tempo de conhecer o corpo humano, as suas potencialidades, funcionalidades 
e sistemas. Tempo de refletir sobre o nascer, o crescer e o enfrentar a vida.

 Nos anos seguintes, fomos testemunhas de uma expressiva transformação 
desses meninos e meninas: as crianças emudecidas da primeira roda de conversa, 
agora se efetivavam como pesquisadoras, pensadoras e disseminadoras de ideias! 
E toda essa ebulição se processou na construção da dança junina “Chuva de alegria 
no país do NEI”, inspirada no espetáculo “Chuva de bala no país de Mossoró”. Teve 
Lampião, mossoroense, batalha e reconciliação. Teve Ivete Sangalo, diversidade, 
poesia e superação!  

No tempo presente as crianças desabrocharam em criticidade, criatividade 
e ousadia. Realizaram estudos, mostras e recitais sobre o amor e a guerra, 
e nos fizeram viajar na exploração dos sentidos humanos via as artes visuais e 
gastronômicas.

Agora, Alice, Caroline, Emanuelle, Gyulia, João Pedro, João Victor, Kauan, 
Klarisse, Lavínia, Lívia, Lucas, Maria Eduarda, Maria Eliza, Maria Letícia, Nayane, 
Pedro Henrique, Pedro Lucas, Romão, Sofia, Thamyres e Victor Paulo chegaram 
ao tempo de fechar o ciclo da infância. Sairão do NEI preenchidos de cultura, 
saber, conhecimento e atitude. E deixarão no NEI, boas lembranças, esperanças 
e saudades.   

Que o tempo futuro desses meninos e meninas grandes seja permeado da 
ternura, da energia e da união que os constituem e, consequentemente, constituíram 
o nosso NEI.

                             Com afeto,
                                                   Cibele Lucena de Almeida



APRESENTAÇÃO

A memória guardará o que valer a pena.
A memória sabe de mim mais que eu;

e ela não perde o que merece ser salvo. 

Eduardo Galeano

 Muitas lembranças não serão apagadas, pois extraímos um pouco do 
que nos marcou. Essas ficarão guardadas e eternizadas no livro “Cinco anos 
de memórias escolares no NEI: entre lembranças, descobertas, aprendizagens 
e diversão” que o 5° ano matutino produziu.

Para construção desse livro, traçamos um caminho com duração de quase 
um ano. A nossa viagem começou quando escolhemos o gênero memorial para 
estudar com a turma já que seria o último ano dessas crianças na escola e nada 
melhor que relembrar e resgatar momentos marcantes vivenciados ao longo 
desses cinco anos.  

O gênero memorial veio a calhar por permitir ao autor fazer um resgate de 
aspectos de sua vida, além de vivenciar o processo de autoria. Para CALKINS1  
(1989, p.22), 

“[...] é essencial que as crianças estejam profundamente envolvidas 
com a escrita, que compartilhem seus textos com os outros e que 
percebam a si mesmas como autores. Creio que estas coisas estão 
interconectadas. Uma sensação de autoria nasce de uma luta para 
imprimir no papel algo grande e vital, e da observação de que as 
próprias palavras, impressas, atingem os corações e as mentes dos 
leitores. 

1CALKINS, Lucy McCormick. A arte de ensinar a escrever – o desenvolvimento do discurso 
escrito. Trad. Daise Batista. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.



Para a escrita desse memorial, as crianças não só puderam aprender 
sobre esse gênero, como também puderam compará-lo com outros como o 
diário, a autobiografia, biografia e relato pessoal. 

Lobato2  (2009, p. 12) já nos dizia que: “Memórias são a história da vida 
da gente (...)”. Portanto, o Memorial é um texto onde as pessoas narram suas 
experiências de fatos que foram significativos e que vêm à lembrança. 

Esse livro contempla a escrita de aprendentes, que colocaram em prática 
o exercício da autoria e narraram suas próprias histórias vividas na escola sobre 
temáticas variadas: temas de pesquisa, professores, medos, rodas, bichos, 
brincadeiras, amigos, visitas de estudos, festas, leitura, matemática, dentre 
outras. 

Seus textos foram planejados, produzidos, socializados, analisados e 
reestruturados. Não exigimos uma correção ortográfica criteriosa e poucas 
foram nossas intervenções. Cada criança foi levada a olhar para os seus 
próprios escritos e refletir sobre eles, em um exercício de escrita e reescrita, 
que tinha como finalidade a produção desse Memorial.

Com esse livro, deixamos aqui registrado o processo de autoria de cada 
uma de nossas crianças que foram capazes de criar, construir conhecimento e 
apresentar sua própria história, ainda que de forma simples. 

O verdadeiro sentido de escola está expresso nesse livro, onde as crianças 
puderam mostrar suas experiências vivenciadas e aprendidas ao longo desses 
cinco anos. A escola é portanto, um lugar privilegiado, pois nela “toda variedade 
de significados aflora, é fácil reaprender, a partir dos próprios guardados, a 
pluralidade de sentidos formadores que tem a experiência escolar” (ARROYO,             
2007, p. 241). Muito mais que cuidar, formar ou educar, a escola propicia a 
construção de memórias e imprime marcas no humano que irão constituir toda 
sua história de vida.

As professoras
Cláudia e Patrícia Lúcia

2 LOBATO, Monteiro. Memórias da Emília. 2ed. São Paulo: Globo, 2009.
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MEMÓRIAS DE  ALICE

Oi, eu sou Alice, tenho 10 anos, 
nasci em Natal no dia 28/12/2007, 
no Hospital Promater. Gosto muito 
de brincar na minha escola. As 
brincadeiras que mais brinco são: 
Queimada, Handebol, Futebol, 
Voleibol, bandeirinha e  Queimada. 
Geralmente gosto muito de fazer 
várias coisas em casa e uma delas 
é fazer slime, sempre sujo tudo lá 
em casa e minha mãe � ca com 
raiva. Também � co  muito tempo 
dançando. Então leitor, espero que 
você tenha conhecido um pouco sobre 
mim.
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Alice Carneiro Dantas Freire  
         

Hoje vou falar sobre uma coisa chamada medo na escola. Irei 
relatar uma situação que aconteceu comigo, e a partir deste fato, 
sempre fi co receosa em participar desta brincadeira. Alguém fi cou 
curioso?

Pois bem, vou lhe contar: 
No ano de 2017, em uma aula de Educação Física na escola, 

a professora Érica falou que teríamos que jogar futebol. A turma 
enlouqueceu… Eram muitos 
gritos de alegria, para 
iniciar a partida. Todo 
mundo fi cou feliz 
porque a turma 
gostava muito de 
futebol.

No início 
da partida estava tudo 

A BOLA

a professora Érica falou que teríamos que jogar futebol. A turma 
enlouqueceu… Eram muitos 
gritos de alegria, para 

da partida estava tudo 
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tranquilo, e eu bem atenta ao jogo, me divertindo muito. De repente, 
surgiu a marcação de um escanteio. Eu disse: 

- Putz! Agora o bicho vai pegar! Parecia até que minhas palavras 
tiveram poder. Pois aconteceu de verdade.

Sem esperar, durante a jogada de escanteio, a bola veio em minha 
direção com toda velocidade e força, e parou exatamente no meu rosto. 
Muita gente foi para cima de mim perguntando se eu estava bem e se queria 
água.

Após este acontecimento, eu passei a ter medo de bolas, sobretudo de 
elas baterem novamente em meu rosto em brincadeiras que as envolvem. 

Além desse que adquiri, sempre tive medo de me envolver em 
confusões, pois tem um amigo meu que já se envolveu em brigas e em uma 
delas ele bateu nos nossos colegas e quem gosta disso? Ninguém, não é? Eu 
também não! Por isso, tenho medo e evito.
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   Alice Carneiro Dantas Freire
                                                                                                                                                      

Agora vou falar de outra coisa, dessa 
vez que eu amo: Animais! E pretendo falar 

sobre todas as minhas experiências com os 
bichos.

Quando tinha 3 anos, comecei a gostar 
mais de animais, como por exemplo: gato, 
cachorro, hamster, pássaro e furão. Nesse 
período de minha vida, fi quei apaixonada por 

esses bichos e quando via um desses, fi cava louca! Por causa disso eu 
assistia vários vídeos sobre esses animais.

Aos 4 e 5 anos fi quei mais curiosa para aprender sobre como eles 
vivem ao longo da vida, como caçam e têm fi lhotes.  

De 8 a 10 anos fi quei bem mais apaixonada por animais, então fi co 
horas procurando e pesquisando coisas sobre animais.     

Na escola pude estudar sobre as onças e aprendi que as patas delas 
são camufl adas e com isso quando elas atacam algum bicho, o pega de 

MINHA HISTÓRIA COM OS 
ANIMAIS 

   Alice Carneiro Dantas Freire
                                                                                                                                                      

Agora vou falar de outra coisa, dessa 
vez que eu amo: Animais! E pretendo falar 

sobre todas as minhas experiências com os 
bichos.

Quando tinha 3
mais de animais, como por exemplo: gato, 
cachorro, hamster, pássaro e furão. Nesse 
período de minha vida, fi quei apaixonada por 
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surpresa. A onça é carnívora e vive na selva. Quando ela nos ataca é 
porque está defendendo seu território. 

Outros animais que vi na escola nos momentos do parque ou 
no horário de chegada e saída foram aranhas, timbú, caranguejeira, 
iguana etc. O único que sou mais acostumada em ver é o timbú. 

As pessoas deveriam proteger e amar mais os animais, pois eles 
são importantes para a vida do nosso planeta.  
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Alice Carneiro Dantas Freire

Hoje, vou falar sobre um assunto muito gostoso chamado culinária.
No 1º ano, eu e minha turma fi zemos bolinho de chuva porque 

estávamos lendo um livro de Monteiro Lobato que mostrava essa 
receita. Leitor, essa culinária não é fazer um bolo e botar na chuva, é 
uma receita que usamos farinha, ovo, açúcar e canela. A gente só fez 
essa culinária porque a minha turma gostava muito do Sítio do Picapau 
Amarelo.

Já no 2° ano, fi zemos uma cocada de maracujá e alfajor de biscoito 
maria que fi cou uma delícia. Nós fi zemos o alfajor 

com biscoito porque naquela época era o doce 
preferido de Kauan, criança 
autista da minha turma. 

No 3º ano, quando 
estávamos estudando 
diversidade fi zemos doce pé-
de-moleque. 

CULINÁRIAS VIVENCIADAS NO NEI

Amarelo.
Já no 2° ano, fi zemos uma cocada de maracujá e alfajor de biscoito 

maria que fi cou uma delícia. Nós fi zemos o alfajor 
com biscoito porque naquela época era o doce 

preferido de Kauan, criança 
autista da minha turma. 

estávamos estudando 
diversidade fi zemos doce pé-
de-moleque. 
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No 5º ano fizemos brownie e bolinho de chuva. O bolinho foi feito 
novamente para a I Feira Gastronômica do NEI, pois foi uma receita 
que marcou muito a turma. 

A culinária na escola é importante para aprendermos a 
provar alimentos que não costumamos comer no dia a dia. Para 
experimentarmos algo novo.     
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MEMÓRIAS DE CAROLINE

Conheça um pouco sobre mim!
Meu nome é Caroline Duarte de 
Souza, nasci no dia 08/02/2008, 
tenho 10 anos e estudo no Núcleo 
de Educação da Infância, que é 
localizado na UFRN. 
Gosto de estar  com a minha família 
e amigos, de ir para  a igreja, de 
passear,  viajar  para lugares como 
Campina Grande, Aracaju, e 
Londres (pois tenho família nesses 
lugares), andar de bicicleta e brincar 
com a minha cachorrinha  Mel. 
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Caroline Duarte de Souza
 
Nesse texto vou falar 

sobre os livros que já li e 
estou lendo atualmente. 

O primeiro e mais 
importante livro que eu 
já li foi a Bíblia. Nele, li 
várias histórias onde Deus 
faz milagres, cura e ajuda 
as pessoas. Tem muitos 

ensinamentos que nos ajudam a viver nos dias de hoje, como ajudar ao 
próximo e como falar de Deus para as pessoas. 

Antigamente, meus pais compravam para mim apenas livros com 
fi guras e  histórias pequenas, e como eu ainda não sabia ler, eles que 
liam para mim.

Quando pequena, gostava de ler livros que tinham vários tipos de 
desenhos como da Turma da Mônica e a Bíblia. Eu me lembro também 

LENDO E APRENDENDO

já li foi a Bíblia. Nele, li 
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que meus pais sempre compravam livros sobre animais (cachorro, 
coelho, pássaros, cavalos etc.), porque eram os meus preferidos. 

Agora estou lendo a bíblia em quadrinhos que ganhei do meu 
primo e estou gostando muito.

Depois que aprendi a ler, eu passei a fazer minhas próprias 
escolhas e passei a gostar de livros sobre animais, viagens na escola e 
contos engraçados. Na escola, eu gostava de ler na biblioteca. Lá eu lia 
livros e gibis com minhas amigas. 

Por  fim, acho que a leitura é importante porque com ela 
aprendemos muitas coisas sobre como, por exemplo: respeitar as 
pessoas e não julgar pelas aparências. Quando lemos, aperfeiçoamos 
nossas leituras, passamos a ter mais imaginação para escrever e 
aprendemos sobre várias coisas.
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Caroline Duarte de Souza

Agora vou falar sobre as brincadeiras que eu mais gostei de 
participar na escola. Algumas eu aprendi lá mesmo na escola e 
outras eu já conhecia.

Eu gostei de brincar de bandeirinha, handebol, queimada, 
polícia-ladrão, esconde-esconde, tica gelo e homem morto no 
chão.

A brincadeira homem morto no chão nós brincávamos na 
hora do parque. Essa 
brincadeira começava 
assim: uma pessoa 
tinha que escolher o 
tica, ele tinha que ficar 
com o olho fechado 
para começar o jogo. 
E aí a brincadeira 
começava, a pessoa 

BRINCADEIRAS NA ESCOLA
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tinha que ficar em cima de alguma coisa, porque o tica ia falar: - 
homem morto no chão! E quem ficasse no chão ia ser o tica.

Todas essas brincadeiras nós fazíamos ou na Educação Física 
ou na hora do parque.

A brincadeira que eu mais gostava era bandeirinha. O jogo 
começava assim: ficava uma bandeirinha em cada lado da quadra e 
ganhava quem pegasse a bandeirinha do outro, sem ter sido tocado 
pela defesa do time adversário.

Na queimada eu me divertia muito! Teve um dia que eu e 
minha amiga chamada Emanuelle rimos muito porque corríamos e 
tropeçávamos, além disso, uma amiga levou uma bolada no rosto e 
no lugar de chorar começou a rir. Eu e a minha amiga somos muito 
boas na queimada, na bandeirinha e no handebol.

Enfim, eu gostava muito de participar das brincadeiras da 
escola e vou ficar com muita saudade dos meus amigos e das nossas 
brincadeiras do NEI.
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Caroline Duarte de Souza

Dessa vez vou falar sobre as minhas memórias sobre as visitas de 
estudo que vivenciei 
no NEI.

Eu e a minha turma 
já fomos para vários 

lugares: para a Base Naval, 
para Base Aérea de Parnarmirim, 
para o Museu de Câmara Cascudo, 

para o ateliê de Ana 
Selma, etc.

Nós fomos pra essas bases, porque nós estávamos estudando 
sobre as Guerras e lá tem várias coisas sobre a 2ª Guerra Mundial, 
como os aviões. Vários deles foram fabricados pelos Estados Unidos e 
foram vendidos para o Brasil. Foi muito legal ver o trem que passava 
dentro da Base Naval.

MEMÓRIAS DAS VISITAS DE 
ESTUDOS QUE VIVENCIEI COM A 

ESCOLA

no NEI.

já fomos para vários 
lugares: para a Base Naval, 

para Base Aérea de Parnarmirim, 
para o Museu de Câmara Cascudo, 

Nós fomos pra essas bases, porque nós estávamos estudando 
sobre as Guerras e lá tem várias coisas sobre a 2ª Guerra Mundial, 
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Na Base Aérea, eu entrei em um avião, e vi que lá dentro tinha 
várias coisas: tinha banheiro, local para tomar café ou suco, vários 
botões, vários assentos, e cabia 27 pessoas. Também nesse mesmo dia 
eu entrei em um helicóptero, que também tinha vários botões, mas 
dentro dele só cabia 5 pessoas (duas na frente e três atrás), logo, é muito 
pouco se comparado ao avião. 

No ateliê de Ana Selma pude ver uma arte diferente. Ela pega 
pedaços de madeiras que são jogados fora e recicla, fazendo quadros 
com mensagens, evitando dessa forma, o acúmulo de lixo. Essa visita 
nos inspirou a fazer vários quadros com mensagens para espalharmos 
pelo NEI.

A visita ao Museu Câmara Cascudo foi muito legal, pois 
conhecemos um pouco sobre a vida e obra desse folclorista. 

Com essas viagens de estudos aprendi muitas coisas interessantes, 
nos divertimos e aprendemos muito. 
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MEMÓRIAS DE EMANUELLE

Essa sou eu…
Olá! Eu me chamo Emanuelle 
P. de Vasconcelos, tenho 11 anos, 
tenho 2 irmãos e, infelizmente, sou 
a irmã do meio.  Estudo no NEI, 
tenho amigos e amigas � éis, leais, e 
verdadeiramente con� áveis. Minhas 
matérias preferidas são: Matemática, 
Educação Física e Artes, aliás eu 
adoro desenhar! Gosto de jogar 
handebol, queimada, bandeirinha, 
basquete e vôlei. No meu tempo livre 
gosto de desenhar, jogar just dance, 
xadrez e de brincar de qualquer 
brincadeira de correr como: tica-tica, 
esconde-esconde e ect. Ao ver minhas 
memórias, você irá descobrir coisas 
sobre a minha vida no NEI, meus 
gostos, minhas amizades entre outras 
coisas sobre o NEI, sob os meus olhos. 
Divirta-se!
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  Emanuelle Pereira de Vasconcelos 

Bem… você já fi cou com uma sensação de querer ler e não parar 
mais? Isso foi o que aconteceu comigo quando eu  ganhei meu primeiro 
gibi, só lia isso! A cada semana meu pai me dava história em quadrinho 
e naquela mesma semana eu já terminava de ler, passou um ano e eu 
tinha (e ainda tenho) de 50 a 70 gibis e por algum motivo eu guardei 
o primeiro gibi da Turma da Mônica e o centésimo. Eu sei que teve 
gente que comprou o gibi 300 e 600… eu tenho o gibi 700 da edição 
comemorativa do Cascão.

Quando eu  já tinha uns sete anos 
eu já estava no 2º ano no NEI, e eu nem 
queria mais ler só os gibis e 
passei a ler livros fi nos (por 
esse motivo eu tenho uma 
pequena biblioteca dentro 
do meu guarda-roupa).

UM LIVRO NA ESTANTE! 

300 e 600… eu tenho o gibi 700 da edição 

Quando eu  já tinha uns sete anos 
º ano no NEI, e eu nem 
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No NEI, quando a gente ia para a biblioteca, eu lia livros um pouco 
mais grossos do que a minha mãe e o meu pai me davam, e eu adorava 
ler todos esses livros! 

Quando eu tinha uns oito anos,  além de eu e meu pai não acharmos 
mais os gibis que eu queria (os da Turma da Mônica), eu já não ligava 
mais para os livros finos e revistinhas, pois eu lia livro com capítulos 
(infelizmente eu só tinha 2).

Aos nove anos ganhei meu primeiro livro grosso… para falar a 
verdade eu tinha acabado de assistir Senhor dos Anéis e eu perguntei 
ao meu pai se ele tinha o livro e ele disse que estava na casa dele (não 
que a casa do meu pai não seja minha), então quando eu cheguei em 
casa fui correndo para o sótão (que era a antiga suíte do quarto da 
minha mãe), peguei o livro e até hoje não quero parar de lê-lo!

Todos os meus livros, gibis, revistas e muitos outros livros que eu 
tenho são meu grandes amigos e me acompanharam desde pequena… e 
por isso eu digo: - Lembre-se: “um livro não é apenas para ler!” 
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Emanuelle Pereira de Vasconcelos

No fi nal do ano de 2016, nós (a turma do 3º ano) estudamos a 
Diversidade (vimos o autismo).

Bem, todo ano tínhamos um evento de fi nal de ano (olha, o do 3º foi no 
meio do ano) e, como estudávamos a diversidade e dentro da diversidade 
tem negros (pardos também), dentro de negros ou pardos tinha o Brasil 
e dentro do Brasil tinham os índios e portugueses (só que eles chegaram 
depois, ok!  e sem querer viram que só tinha índio mesmo quando 
chegaram aqui) e nós estudávamos índios, então (fi nalmente) fomos fazer 
uma viagem de estudos, numa pequena tribo (que obviamente não era 
canibal).

Vou ser sincera, 
quando eu vou fazer 
algo que eu nunca fi z eu 
fi co ansiosa e para me 
acalmar faço uma lista de 
tudo que eu vou precisar 
para depois só conferir:

VIAGEM À PARAÍBA
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A lista para essa visita ficou assim:
1° - Mala pronta
2º - Coisas  importantes, como: repelente, boné, protetor solar, 

óculos de sol etc… 
3º - LANCHE! 
4º - Minhas amigas e amigos!
 Bem, depois de tudo conferido, hora de seguir viagem! Foram 4 

horas de percurso...mas foram as 8 horas de viagem mais legais da minha 
vida! Eu e Nayane (minha amiga) gravamos vídeos pelo celular dela (não 
era para o Youtube, ok!) além de nós duas, tinha Klarisse e Sofia.

Ao chegarmos,  é claro,  almoçamos (antes só vimos ocas), brincamos 
um pouco e (novamente) demos uma olhada nas ocas. Eu e Klarisse fomos 
olhar dentro de uma oca (e não podia) e vimos um homem barbudo com 
a boca aberta quase babando, dormindo todo esticado em cima de uma 
cama de pedra com um colchão que parecia ser muito desconfortável, 
aí um homem disse: “- ei saiam daí!” eu e klarisse saímos correndo, ao 
correr (como sempre) fiz uma piada sobre batata (eu amo fazer piadas 
de comida), em seguida eu caí, Klarisse rapidamente me levantou… e o 
homem também foi embora quando começamos a correr.

Depois desse imprevisto fomos para a escola de lá e vimos índias de 
batom tão vibrante que se ficasse olhando por muito tempo, além de ela  
estranhar a pessoa, nosso olho doía.
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Nesse dia, aprendemos um pouco de tupi - até ganhamos um 
papel com as palavras que a gente aprendeu e mais algumas outras 
palavras, tiramos fotos, compramos algumas coisas e voltamos. Esse 
dia foi único! Nunca vou me esquecer desse dia!!!        
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Emanuelle Pereira de Vasconcelos

 O NEI tem 
um muro que fica 
ao lado de uma 
floresta, nela tem 
muitos animais 
que vão para a 
escola fazer uma 
“visitinha”, como 
na vez em que 
um timbú (é uma 
espécie de gambá) 
apareceu.

Eu estava andando (só por andar)  e  vi um monte de gente reunida 
olhando para a grama, no início eu pensei: “o que a grama tem de 
tão interessante para pararem de brincar e ficarem olhando-a?”  
Então, vi uma coisa verde se movendo lá na grama, eu pensei que 

 UM MUNDO ANIMAL!! 
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era um camaleão, depois disseram que era uma lagartixa gigante, 
depois disseram que  era um timbú… eu sabia o que era timbú? - 
Não, não sabia!

De repente, veio a professora dizendo que timbú era uma 
espécie de gambá, então um pessoal sem graça o assustou (que era 
um macho) e ele se camuflou na grama, mas acharam o coitado, e 
mesmo na hora em que iam assustar o timbú novamente, a professora 
disse que era para deixá-lo em paz!

Teve outra vez, ou melhor outras vezes em que nós íamos 
passar pelo NEI “1” (modo de falar que o primeiro prédio do NEI 
construído é o NEI 1 que hoje é o pequeno “prédio exclusivo” da 
Educação Infantil)  e vimos saguis. Nós já os vimos várias vezes 
porque eles ficam logo na primeira árvore que vemos ao entrar no 
NEI 1.

Nós já vimos também gaviões e outros tipos de pássaros 
pegando migalhas de cuscuz e também da janela da sala dava para 
ver muitos passarinhos que pousavam na grade de proteção do 
corredor - e eu me lembro que os passarinhos que dava pra ver 
dali eram tão fofos! Eu amo todos os animaizinhos que apareceram 
no NEI, além disso pude ver borboletas, formigueiros, entre outros 
pequenos animais fofinhos!
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MEMÓRIAS DE GYULIA

Quem sou eu ?
Oi, meu nome é Gyulia Garrido 
da Costa, tenho 11 anos, nasci em 
Natal/RN e estudo no NEI desde o 
1º ano. Minha matéria favorita é 
Língua Portuguesa, porque é a que 
eu aprendo mais rápido. As cores que 
eu mais gosto são azul turquesa e 
verde mar. Minha comida favorita é 
lasanha de frango, minha sobremesa 
predileta é mousse de maracujá 
e as minhas frutas preferidas são 
kiwi, morango e manga. E isso me 
representa, essa sou eu!
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Gyulia Garrido da Costa

Nesse texto 
eu vou falar sobre 
alguns dos meus 
amigos do NEI. 
E, para quem não 
sabe, esse ano eu 
vou ter que sair 
desse colégio.

Amei essa escola porque nela conheci algumas das pessoas mais 
importantes da minha vida: Thamyres, Caroline, Alice, Maria Eduarda, 
Maria Eliza, Nayane, Emanuelle (Manu) e etc. Minhas melhores amigas 
são: Carol, Nayane,Thamyres, Maria Eliza, Alice e Manu.

No 1º  ano, adorávamos brincar no cantinho da sala chamado: faz de 
conta, lá nós colocávamos tamancos e roupas de adultos, adolescente 
e de crianças mesmo, mas isso só durou até o 2º ano porque no 3º ano, 
nem queríamos mais saber do faz de conta, nós já tínhamos interesses 

MEUS AMIGOS DE INFÂNCIA
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por outras coisas. Nesse ano eu me lembro que ganhamos fitas e roupas  
de  ginástica, além de um pé de jabuticaba de uma senhora, amiga da 
turma que nos presenteou devido ao nosso desejo de provar da fruta 
que apareceu na história do Livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

No 4º ano, já éramos “moças” então gostávamos de fingir de sermos 
mães e no 5º ano, ou seja, no presente gostamos de dançar, jogar futebol 
e brincar de slime. 

Nós meninas, sempre combinamos de sair juntas, mas nunca deu 
certo. Na hora do recreio nos divertimos muito, seja no parque ou na 
quadra.

Maria Eliza sempre tem as melhores ideias, Thamyres é a mais 
engraçada, Nayane é a estilista da sala, Alice é a gênia das slimes e 
Carol ama criar memes.

E assim foram um pouco dos meus dias nesse lugar. Guardo na 
lembrança momentos muito alegres e bastante divertidos, uma loucura 
só e eu AMO muito lembrar de todos eles!
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  Gyulia Garrido da Costa
   
 O Núcleo de Educação da Infância é uma escola que fica na 

UFRN. Lá tem dezenas de professores e muitas salas. Minha escola 
é bem grande, nela tem parque, quadra, laboratórios, multimídia, 
sala de informática, brinquedoteca, biblioteca, solário, etc. 

  Quando cheguei nessa escola no 1º ano do Ensino Fundamental 
me senti muito excluída, talvez por ser novata. Vim da escola 
Crescer e lá é muito diferente daqui, pois o NEI tem uma estrutura 
bem melhor! Aos poucos fui me 
enturmando e conhecendo mais 
essa escola que hoje tanto 
gosto.   

Minha vida no NEI 
foi muito divertida, 
mas também bem 
complicada - imagina 
você acordar todos os 

MINHA ESCOLA: NEI 

bem melhor! Aos poucos fui me 
enturmando e conhecendo mais 
essa escola que hoje tanto 

Minha vida no NEI 
foi muito divertida, 
mas também bem 
complicada - imagina 
você acordar todos os 
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dias às 6 horas da manhã! É bem difícil e como se não bastasse, 
ainda ter que estudar, dizem que isso é coisa de criança, mas acho 
que não. Coisa de criança mesmo é brincar, correr, pular, se divertir 
e depois pedir bis!

Eu amo os lanches da escola, são uns melhores que os outros. 
O parque é grande e colorido, a quadra é GIGANTE. Essa escola é 
pública, mas é muito melhor que muitas particulares e às vezes me 
pergunto: se tantas pessoas queriam entrar lá, porque eu fui uma 
das escolhidas? Mas, eu nunca terei uma resposta para essa minha 
pergunta, só sei é que fui privilegiada de estudar nessa escola de 
qualidade.

E é uma pena que esse ano tenha que me despedir desse colégio 
tão especial que me deu amigos maravilhosos, muitos aprendizados, 
muitas conversas e onde levei muitas broncas dos professores, eu 
confesso que eu era um pouco rebelde.
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Gyulia Garrido da Costa

A hora da roda era típica do NEI, na roda inicial nós 
escutávamos músicas, compartilhávamos notícias e novidades, 
como por exemplo: partilhávamos quando íamos viajar ou quando 
tinha alguma mãe grávida, como era o caso de Pedro Henrique que 
quase sempre que ele tinha novidade envolvia um bebê, porque a 
mãe dele engravidou duas vezes, uma muito perto da outra.

A roda sempre, sempre era bem animada, mas às 
vezes a turma colocava umas músicas 

tristes e dava muita 
vontade de chorar. 
Quando colocavam 
músicas assim eu 
e Alice sempre 
chorávamos.

De todas as 
rodas que participei, 

RODA DE ESCOLA

A roda sempre, sempre era bem animada, mas às 
vezes a turma colocava 
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a roda mais triste foi a que Lívia disse que ia morar fora do Brasil 
e as mais legais foram as dos presentes quando tinha aniversário.

Teve um dia que faltaram muitas crianças, só veio eu, Lavínia e 
Klarisse, e esse dia foi parecido com uma roda de tão bom, porque 
basicamente só comemos e dançamos, foi um dos melhores dias da 
minha vida!

Nas rodas  finais nós discutimos sobre as reclamações, sobre 
algo que não foi legal, ou sobre os conteúdos que haviam sido 
trabalhados durante o dia, e às vezes, tiveram também alguns 
elogios, seja porque nos comportamos ou porque fomos bem, no 
caso de apresentações.

E assim foram muitas as minhas manhãs com rodas aqui no 
NEI. 
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MEMÓRIAS DE JOÃO PEDRO

Oi, meu nome é João Pedro Pereira 
D’anjour, tenho 10 anos e estudo no 
NEI desde o 1º ano. Eu gosto de jogar 
futebol e handebol, que são minhas 
brincadeiras favoritas. Minha 
matéria preferida é Matemática, 
porque foi a primeira disciplina 
que eu aprendi a fazer cálculos, nas 
demais eu tinha muitas dúvidas. 
Faço judô na academia chamada 
Judô Clube Ramos com o meu irmão 
mais velho desde 2016, esse é o meu 
esporte predileto! Nas horas vagas, eu 
gosto de ir ao Shopping para tomar 
sorvete e café com meu pai, minha 
mãe e meu irmão. Também gosto de 
ir para a casa do meu amigo Edu, de 
assistir Death Note, Naruto, Sword 
art online, Youtube, Net� ix e gosto 
de ver o meu instagram e os Sete 
Pecados Capitais. Minha comida 
favorita é pizza e cachorro quente. E 
os meus jogos favoritos são Free Fire, 
Minecraft, Fortnite.
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João Pedro Pereira D’anjour

Eu não me lembro muito bem dos meus professores dos anos anteriores, 
mas eu vou falar sobre aqueles e aquilo que me recordo.

Bom, no primeiro ano, as minhas professoras foram Suzana e Rutilene. 
Elas eram muito legais, e ensinavam muito bem. Nesse ano eu me lembro que 
nós estudamos o tema de pesquisa sobre as onças e produzimos um livro 
sobre esse tema ao fi nal do ano.

No segundo ano meus professores foram Cibele, Neyse, Clarice e 
Ewerton,  todos também eram legais, ensinavam bem sobre o 

nascimento dos bebês, sobre o corpo humano e 
porque temos vontade de vomitar. Eu me lembro 
que isso caiu na atividade avaliativa e na hora 

eu me esqueci, então foi um conteúdo que me 
marcou.

Nesse ano eu também 
me lembro que um amigo 
meu chamado Kauan 
colocou uma caneta bic 

AS MINHAS MEMÓRIAS SOBRE OS 
PROFESSORES DO NEI

Ewerton,  todos também eram legais, ensinavam bem sobre o 
nascimento dos bebês, sobre o corpo humano e 

porque temos vontade de vomitar. Eu me lembro 
que isso caiu na atividade avaliativa e na hora 

eu me esqueci, então foi um conteúdo que me 
marcou.

me lembro que um amigo 
meu chamado Kauan 
colocou uma caneta bic 
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na boca e quando eu avisei às professoras elas tiraram da boca dele, estava 
toda azul.

No terceiro ano as professoras foram Kívia, Patrícia Regina e Rafaela 
(durante um tempo Cibele foi minha professora, mas ela saiu. Depois veio 
Patricia Regina que ficou no lugar dela).

No quarto ano os meus professores foram Patrícia Regina, Aline e 
Ewerton, eu gostava de todos, mas teve uma vez que Everton tomou a minha 
revista dos Sete Pecados Capitais porque eu estava lendo na hora da aula. 
Maria Letícia pegou a revista e ficou mostrando aos meus colegas quando 
eu tinha saído da sala. Quando eu cheguei, Pedro Lucas me avisou e eu fui 
atrás da revista e o professor tinha entregue a uma criança do quinto ano, - 
acho que ele se confundiu, - mas ainda bem que eu consegui pegar de volta 
porque era uma revista do meu irmão. 

 E agora no quinto ano as minhas professoras são Cláudia e Patrícia 
Lúcia. Elas são muito legais. No início do ano Cláudia ainda não estava, 
nesse momento, eu tinha como professoras Patrícia Lúcia e Marianne e elas 
prepararam um caça ao tesouro, foi muito legal e divertido.

Esse ano estou aprendendo bastante com as minhas atuais professoras. 
Nós estamos estudando o tema de pesquisa: guerras, e vimos como começa 
e termina uma guerra.

Um conteúdo marcante pra mim também que já vimos em matemática, 
foi fração. Vimos vários tipos de frações, como as equivalentes, próprias, 
impróprias, aparentes, como somar, subtrair e multiplicar frações, etc.

Enfim, é disso que me lembro e quis compartilhar com você, caro leitor!
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João Pedro Pereira D’anjour

Bem, acho que qualquer pessoa sente medo em algum momento 
da vida. Eu também já senti muito medo na escola e vou contar um 
pouco sobre isso.

No primeiro dia de aula na escola eu tinha muito medo de 
algumas coisas, por exemplo: medo de que ninguém gostasse de 
mim! 

Quando eu cheguei na sala de aula da nova escola, no 
primeiro dia de aula, por causa desse medo, eu fiquei 
tão nervoso que fiquei calado, eu não falava 
nada com ninguém!

Nessa nova escola, eu só conhecia uma 
pessoa, era o meu amigo Lucas, que veio 
da anterior, onde estudávamos antes de 
entrarmos aqui no NEI, e isso me deixou mais 
aliviado.

 OS MEDOS DAS AULAS NA 
NOVA ESCOLA

Quando eu cheguei na sala de aula da nova escola, no 
primeiro dia de aula, por causa desse medo, eu fiquei 
tão nervoso que fiquei calado, eu não falava 
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No início dessa vida escolar no NEI eu tinha outro medo: de 
me perder na hora do parque, pois tinha muitas crianças juntas 
brincando nesse momento e geralmente eu ficava parado, de tanto 
medo.

Quando eu resolvia andar, era pra procurar Lucas, mas eu não 
o achava e a cada criança que encontrava no meio do caminho eu 
ficava perguntando a elas: - você é da minha turma? Alguns nem me 
respondiam, e eu continuava até encontrar meus amigos de sala.

 Com um tempo depois eu me acostumei e gostei da escola nova, 
meus medos acabaram, fiz vários amigos como Maria Eliza, Victor 
Paulo, Pedro Henrique, Pedro Lucas, Maria Eduarda, Emanuelle, 
Alice e Romão e fui muito feliz nesse lugar por que as pessoas são 
muito legais, mas são também muito bagunceiras, assim como na 
minha antiga escola, que por qualquer barulho estranho as crianças 
saíam das salas parecendo um furacão, até que a ordem fosse trazida 
de volta.
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João Pedro Pereira D’anjour

No segundo ano meu amigo Pedro Henrique chegou 
falando que tinha feito uma pizza com a mãe, e a 

professora teve uma ideia, 
ela disse que íamos fazer 
também essa pizza e 
pediu que Pedro Henrique 
trouxesse a receita para a 
sala de aula para a gente 

conhecê-la e fazê-la.
No dia seguinte, Pedro Henrique trouxe a receita da pizza e 

fomos fazer a lista dos ingredientes necessários, planejamos um 
momento e no dia planejado, fomos para a cozinha fazê-la, cada 
um colocou um ingrediente para a massa da pizza. Quando a massa 
estava pronta, a professora colocou o molho de tomate e o queijo, 
e levamos ao forno.

A PIZZA DO RICARDO, O BROWNIE 
DA MARIANE E O BOLINHO DE 

CHUVA DA TIA NASTÁCIA

No segundo ano meu amigo Pedro Henrique chegou 
falando que tinha feito uma pizza com a mãe, e a 

professora teve uma ideia, 

também essa pizza e 
pediu que Pedro Henrique 
trouxesse a receita para a 
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Quando a pizza ficou pronta, a professora serviu um pedaço 
para cada pessoa. Esse momento foi muito legal, a pizza era muito 
gostosa e foi bom cozinhar pela primeira vez. Depois disso fiquei 
ajudando a minha avó a fazer algumas comidas em casa, como 
um bolo que a gente faz e fica muito bonito, bem alto, fofinho e 
delicioso. Um dia eu trago a receita para compartilhar com os meus 
colegas.

No quinto ano, a professora Mariane fez um brownie que era 
muito BOM. A gente aprendeu a fazê-lo e foi muito legal, todo mundo 
pôde mexer a massa e colocar os ingredientes, quando a professora 
colocou no fogo todo mundo pôde raspar a tigela e depois, quando 
ficou pronto, todo mundo pegou um pedaço, e eu lembro que tinha 
um sabor muito bom.

Este ano a nutricionista ensinou a fazer bolinho de chuva, 
foi bem legal o preparo. A turma fez tudo menos a fritura porque 
tem olho quente. Na hora de provar, eu pensei que não ia gostar 
do bolinho, mas no final estava muito bom. Eu comi dois, um com 
canela e açúcar e o outro só com açúcar. 

Eu gostei muito de fazer todas as culinárias porque a gente 
aprende a fazer e a comer coisas diferentes.
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MEMÓRIAS DE JOÃO VICTOR

Esse sou eu
Meu nome é João Victor, tenho 10 
anos, gosto de jogar videogame, 
ler e tomar banho de piscina.  Eu 
tenho muitos colegas e na escola 
gosto de brincar de tica-tica e jogar 
futebol. Meu melhor amigo é Romão 
e quando estamos juntos a gente 
sempre inventa algo bom para fazer.
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 João Victor de Sousa Franco

Nesse memorial vou falar sobre os medos que me ocorreram na escola.  
Meus medos começaram no primeiro ano, porque nesse momento eu estava 
nervoso por achar que não iria ser acolhido pelas crianças e professores. Eu 
pensava que eu não ia ser amigo de ninguém e também achava que só eu era 
novato na turma.

Outro medo que tive foi 
na festa do pijama no fi nal do 
ano. Foi muito legal porque 
foi uma festa de fantasia e 
tinha muitas brincadeiras, mas 
tínhamos que dormir na escola 

e não sou muito acostumado a isso. Também fi quei achando que iria dormir 
demais e quando meus pais chegassem para me buscar eu não iria perceber. 
Ou então, fi cava com medo de não conseguir dormir, pois assistimos muitos 
fi lmes. Lembro-me que no primeiro ano apareceu uma caranguejeira na hora 
do parque e fi quei com muito medo, achando que ela iria pular em cima de 
mim quando eu estivesse dormindo.

MEUS MEDOS QUE OCORRERAM 
NA ESCOLA
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No segundo ano eu só fiquei com medo das professoras novas, e por 
imaginar muitas coisas, fiquei pensando que as professoras iriam ser rude 
comigo. Na nossa turma chegaram quatro crianças novatas e achei uma 
delas muito esquisita e com cara de valentona, já que era muito alta e todos 
os meninos ficaram com medo dela. 

No terceiro ano uma das nossas professoras foi embora da nossa turma 
e fiquei com medo de esquecer das coisas que aprendi com ela. Ainda nesse 
ano tinha medo dos meninos do 4º ano, porque pareciam ser agressivos e 
imaginava que quando chegasse na hora do intervalo eles iriam vir nos 
agredir, especialmente, quando era jogo de futebol.   

No quarto ano, achei que os conteúdos iriam ser muito difíceis e que eu 
teria muita dificuldade para entender, mas ainda bem que deu tudo certo. 
Nessa turma eu descobri conteúdos novos bem complicados e outros bem 
fáceis e divertidos.

No quinto ano, ainda tive medo dos conteúdos e das atividades que 
eram muito difíceis. Tive medo também de não passar ao final do ano e se 
passasse, medo de não achar uma escola tão boa como o NEI

Por enquanto esses foram os meus medos.                     
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 João Victor de Sousa Franco

No primeiro ano conheci duas professoras 
chamadas Suzana e Rutilene. Suzana tinha uma 
personalidade meio maluquinha, já Rutilene era 
mais calma.

No segundo ano vieram duas professores 
novas o nome delas eram Clarice, Neyse e depois 
veio o bolsista Everton.

No terceiro ano conheci mais duas 
professoras bem legais e divertidas: Kivia e 
Rafaela. Kivia era bem engraçada e Rafaela 
conversava muito comigo sobre um desenho 
que nós dois gostávamos bastante.

E no quarto ano não mudou nada, apenas 
tive mais duas professoras novas: Aline e 
Patrícia Regina. As duas eras ótimas nos 

PROFESSORES QUE TIVE 
NA ESCOLA
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ensinando as coisas e aprendemos com elas a multiplicação, divisão 
entre outras coisas.

No quinto ano, atualmente, estou aprendendo muitas coisas, 
algumas bem complicadas, outras divertidas e fáceis com as professoras 
Cláudia e Patrícia Lúcia e tenho que dizer, são ótimas.

Todas os professores que tive no NEI foram ótimos porque me 
ensinaram muitas coisas que vão servir para toda minha vida. 
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João Victor de Sousa Franco

Esse memorial é sobre as Festas juninas que participei no NEI.
Vou começar pelo terceiro ano, que foi mais significativo para 

mim. A festa junina nesse ano foi muito legal! Nós dançamos o 
xaxado. Eu achei ótimo porque é um modo de dançar bem divertido 
e, principalmente, por que eu ganhei o balaio.

No quarto ano eu acho que também experimentamos o xaxado, 
foi divertido porque foi nesse dia que eu conheci o famoso brinquedo 
fidget spinner. Quando nós começamos a dançar só faltava Pedro 

Lucas e, imagina, ele chegou no meio 
da dança! Quando a dança acabou 
teve o sorteio do balaio e dessa vez 

quem ganhou foi Romão e eu não 
fiquei chateado porque, aliás, ele 
é o meu melhor amigo.

A festa junina do quinto 
ano foi muito divertida 

AS FESTAS JUNINAS DO NEI 

Lucas e, imagina, ele chegou no meio 
da dança! Quando a dança acabou 
teve o sorteio do balaio e dessa vez 

quem ganhou foi Romão e eu não 
fiquei chateado porque, aliás, ele 
é o meu melhor amigo.

ano foi muito divertida 
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porque teve uma batalha entre o xaxado e o carimbó. Tinha passos 
interessantes e um roteiro (encenação). 

Eu gosto muito das festas juninas porque é divertida, animada 
e tenho certeza que todas as crianças adoram.   
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MEMÓRIAS DE KAUAN

Olá, meu nome é Kauan Marcelino 
de Morais, tenho 10 anos e nasci em 
Natal no dia 20 de fevereiro de 2018. 
Estudo no Núcleo de Educação da 
Infância - NEI-CAp/UFRN desde 
2014, quando concorri com mais 
quatro crianças especiais e consegui a 
vaga. Pois é, quem não sabe eu sou 
autista e estudo nessa escola desde o 
1º ano e nesses cinco anos aprendi e 
desenvolvi muito com todos os meus 
professores e colegas da turma, por 
quem tenho muito carinho e apreço. 
Quando não estou na escola gosto de 
ver � lmes e desenhos, de jogar jogos 
eletrônicos, de ir à praia… Eu sonho 
com um mundo feliz e solidário para 
mim e para todos. 
(Texto produzido por Ivanilda, mãe 
de Kauan.)



58 59

Kauan Marcelino de Morais

Perguntei a Kauan do que ele 
teria medo… Bom, não tive muito 

sucesso como já devem imaginar. Mas, 
como mãe e a pessoa que tem mais 

contato com ele, percebo que ele tem 
medo de ser deixado para trás quando 

saímos para a rua.
Ele não solta meu braço 
enquanto estamos andando, 

ele entra no ônibus olhando para trás para ter a certeza de que 
vou entrar também. Se deixo ele em algum lugar, como a escola, 
a catequese, a casa da avó, da tia, ele pergunta se vou voltar logo 
como se tivesse medo de que eu o deixasse e não voltasse para 
buscá-lo.

Texto produzido por Ivanilda - mãe de Kauan

MEDO!

Perguntei a Kauan do que ele 
teria medo… Bom, não tive muito 

sucesso como já devem imaginar. Mas, 
como mãe e a pessoa que tem mais 

contato com ele, percebo que ele tem 
medo de ser deixado para trás quando 

saímos para a rua.
Ele não solta meu braço 
enquanto estamos andando, 

ele entra no ônibus olhando para trás para ter a certeza de que 
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Kauan Marcelino de Morais

 No dia 23 de setembro de 2018, um domingo, eu e minha mãe 
fomos para um passeio com os meus colegas da catequese. Esse passeio 
dava direito a tomar banho de piscina.

Chegando lá eu brinquei muito. Foi muito bom. Eu tomei banho de 
piscina, brinquei de limão na colher, brinquei de balão, almocei, rezei, 
tirei fotos, andei de ônibus.

A parte que eu mais gostei 
foi do banho de piscina, porque 
eu gosto muito de água.

Na segunda-feira eu contei 
aos meus amigos e professoras, 
na roda de novidades da 
escola, como tinha sido esse 
passeio, através do uso de fotos 
que a minha mãe enviou para 
as professoras.

UM FINAL DE SEMANA 
DIFERENTE!

A parte que eu mais gostei 
foi do banho de piscina, porque 

Na segunda-feira eu contei 
aos meus amigos e professoras, 
na roda de novidades da 
escola, como tinha sido esse 
passeio, através do uso de fotos 
que a minha mãe enviou para 
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Meus amigos e professoras amaram o meu passeio, e o fato de eu 
estar em roda compartilhando desse momento. Fiquei muito feliz de 
ter podido mostrar a eles o quanto eu me diverti.

Texto produzido com a ajuda das professoras e as amigas Maria 
Eduarda e Maria Letícia.
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Kauan Marcelino de Morais

Meu nome é Kauan tenho, 10 anos e gosto muito de bichos, os 
que eu mais gosto são dos animais selvagens como leões, tigres, 
onças, crocodilos, mas também gosto de cavalos, águias, araras, 
cachorros, gatos, pássaros, hipopótamos, vacas, burros, zebras, 
macacos, elefantes, lagartixas, entre outros.

No meu primeiro ano no NEI estudei com Moal, o professor 
de Educação Física, sobre as presas naturais das onças, como elas 

marcam seu território, sobre como e o 
que elas comem e o risco de serem 

extintas por serem 
caçadas para sua pele 
ser transformada 
em bolsas, roupas e 
tapetes.

No NEI eu já vi 
micos, cobras (do 

OS BICHOS

marcam seu território, sobre como e o 
que elas comem e o risco de serem 

extintas por serem 
caçadas para sua pele 
ser transformada 
em bolsas, roupas e 
tapetes.

micos, cobras (do 
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outro lado do muro), lagartixas, passarinhos, timbú, tatu, e vi 
pintinhos que nasceram no laboratório de ciências.

Na sala de aula, quando eu termino de fazer as atividades, 
minhas professoras me ajudam a montar slides sobre animais 
selvagens, que são os que eu mais gosto de pesquisar no YOUTUBE, 
nesse momento eu primeiro pesquiso no GOOGLE o animal de 
minha preferência, e depois as professoras me ajudam a salvar 
a imagem do animal no computador e em seguida a construir 
os  slides, escrevendo os nomes dos animais de acordo com cada 
imagem.

Texto produzido com a ajuda das professoras e o amigo Lucas.
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MEMÓRIAS DE KLARISSE

Eu sendo eu!
Meu nome é Klarisse Evelin Mendonça de Lira 
Xavier, tenho 11 anos e nasci dia 25/09/2007. 
Nasci em Brasília (DF), mas aos 6 anos vim para 
Natal (RN). Sou alegre, engraçada, inteligente 
e me irrito facilmente, mas � que calmo, nunca 
cheguei a bater em alguém. Gosto de dançar, 
jogar futebol, assistir NETFLIX com a minha 
irmã, ouvir músicas, cozinhar com a minha 
mãe, fazer slimes, etc. Tenho muitos amigos 
honestos, inteligentes, engraçados, entre muitas 
outras coisas que se pode imaginar de bons 
amigos. Amo todos eles, pois estão sempre do meu 
lado quando eu preciso. Agradeço muito a Deus 
por me botar nessa escola e, principalmente, por 
me botar nessa incrível e maravilhosa turma. 
Me divirto muito com eles brincando, fazendo 
bagunça, resolvendo mistérios, etc. Ajudando 
a todos, também nos divertimos descobrindo 
novas coisas sobre o mundo e inventando novas 
brincadeiras. Com eles minha vida parece uma 
série! Meu maior sonho é me tornar jogadora de 
futebol e ajudar minha família no que for preciso. 
Nesse memorial vou contar muitas atividades, 
loucuras, brincadeiras entre outras coisas. E o 
que não pode faltar MUITA BAGUNÇA!
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Klarisse Evelin Mendonça de Lira Xavier

No segundo ano, meu primeiro ano no NEI, lá estava eu fazendo 
minha atividade de Matemática em folha sobre subtração (AF! 
Ninguém merece), e, ao mesmo tempo não parava de conversar com 
minha melhor amiga, Manu.

De repente, comecei a pensar como eu seria no futuro.
Comecei a pensar como eu seria aos meus 10 anos. Via em minha 

frente, uma menina alta pra CARAMBA! Achei que fosse eu no futuro, 
mas era só Eliza na minha frente com cara de curiosa. Mas voltando ao 
assunto, continuei pensando sobre como eu seria no futuro.

E fi quei me perguntando: Será que ia ser maneira, louca, 
inteligente…? Só 
sei que isso estava 
me deixando mais 
irritada do que a 
atividade, e por falar 
em atividade esqueci 
dela completamente! 

O  PASSADO E O FUTURO
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Tinha que fazer rápido! Só faltavam 5 minutos!!! Isso mesmo! Terminei, 
fui lanchar, e não pensei mais no caso.

Hoje me tornei uma menina esforçada, inteligente, agitada e cheia 
de amigos. Resumindo tudo: sou uma menina feliz!
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Klarisse Evelin Mendonça de Lira Xavier

Bom, o medo. Sempre tive medo 
do medo, mas, como dizem: nunca 
tenha medo de nada, eu tento não 
ter. Mas, como o assunto é medo, 
vou falar dos que já tive. Me lembro 
de algumas vezes que tive medo na 
escola.

No segundo ano tive medo de 
muitas coisas, pois era meu primeiro 
ano lá. Tinha medo de ninguém gostar 

de mim, de ser excluída, etc. Mas depois venci esse medo me tornando 
amiga de todo mundo. Outro medo que tive foi de ser pega. Bom, todo 
mundo já aprontou alguma vez e teve medo de ser pego, não é mesmo? 
Era desse que eu tinha...

Já no  terceiro ano meus maiores medos eram as minhas notas. 
Quem nunca teve medo de fi car de castigo porque tirou notas baixas? 

O MEDO
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Esse foi com certeza o meu maior medo de 2016. Mas, claro que existiam 
outros. O que mais lembro, era que tínhamos um grupo de pegadinhas, 
que era demais! E claro, tínhamos medo de sermos pegos.

No quarto ano, meu único medo foi no carnaval. Íamos ter um 
baile na escola e todos tinham que estar fantasiados. Sempre tive medo 
das máscaras de palhaço no carnaval. Aquelas máscaras que fazem 
as pessoas parecerem manequins. É elas mesmas, eu morro de medo 
delas. Mas voltando ao assunto, eu estava achando que todo mundo 
ia para o baile com essas máscaras. Fiquei com tanto medo que tive 
pesadelos com isso. Entretanto, no final deu tudo certo, ninguém foi 
fantasiado assim.

Na verdade, não podemos deixar o medo de alguma coisa nos 
consumir porque, só devemos ter medo do próprio medo.
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Klarisse Evelin Mendonça de Lira Xavier

Tenho muitos amigos e sou bastante feliz por isso. Já passei 
cada coisa com eles, que eu preciso te contar!

Quando entrei no NEI em 2015, estava com muito medo. 
Sempre quando mudo de escola fico muito tímida, e só falo com 
aqueles que também são tímidos. Mas, voltando ao assunto, estava 
bem nervosa.

As primeiras pessoas que vi da minha turma foram: Pedro Lucas 
e João Victor. Eles chegaram cedo e foram direto pro totó (mesa de 
pebolim). Eu estava 
com a minha mãe e 
vi eles chegando. Uns 
dez minutos depois, 
minha mãe precisou 
ir embora e fiquei 
lá esperando o sinal 
tocar.

OS MEUS AMIGOS

e João Victor. Eles chegaram cedo e foram direto pro totó (mesa de 
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Depois da minha mãe ir embora eu vi uma menina chegar. Fiz 
amizade com ela e ao longo do dia ela foi me guiando. Ela é: Maria 
Letícia. Depois disso fiz outras amizades.

No final do ano, dois meninos tiveram que sair: Eduardo e 
Gabriel. Eduardo tinha entrado junto comigo, e decidiu mudar de 
escola. Já Gabriel ia morar na Itália e teve que deixar o NEI. Nunca 
esqueceremos deles.

Muitas loucuras acompanharam a gente em 2016 e 2017. Foram 
risadas, lágrimas, gritos, etc.

Em 2018, nossa amiga Lívia teve que deixar o NEI, pois foi 
morar em Portugal. Fiquei muito triste, pois ela era engraçada, 
inteligente, companheira e também uma grande amiga. Foi muito 
chato ter que nos separar de mais um amigo.

Agora eu vejo a importância de ter um amigo por perto, porque 
é ele que vai nos fazer rir nos momentos mais tristes, é ele que vai 
nos ajudar a encontrar um caminho melhor, e outras coisas. Se é 
bom termos um amigo, é ótimo termos vários.
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MEMÓRIAS DE LAVÍNIA

Essa sou eu!
Meu nome é Lavínia e tenho 11 anos. Eu nasci 
no dia 18/03/2007 às 13h53min no Hospital 
da Polícia. Sou uma pessoa que ri facilmente 
e quando começo não consigo parar. O que 
eu mais gosto de fazer em casa é cozinhar e 
desenhar. Eu cozinho macarrão, arroz e cartola. 
Minha comida favorita é sorvete. E faço desenhos 
diversos também. Eu tenho três melhores amigas, 
são elas: Alice, So� a e Nayane e delas, a melhor 
é Nayane porque é com quem eu tenho mais 
contato e nós já passamos por muitos momentos 
divertidos juntas. Minha família é composta por 
cinco pessoas: minha mãe, meu pai, meu irmão, 
minha irmã e eu! Eu estudei no NEI cinco 
anos, lá eu gostava muito de estudar. Minhas 
matérias preferidas são: Educação Física, Artes 
e Música, por diversas razões:  Educação Física 
porque temos muito contato com o corpo, Artes 
porque adoro desenhar e Música porque tocamos 
diversos instrumentos. 
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Lavínia Santana de Oliveira Balbino

 Hoje vou falar 
sobre Matemática! Eu 
adoro Matemática! 
Apesar de alguns 
acharem difícil, eu 
acho SUPER fácil.

 No primeiro, no 
segundo e no terceiro 
ano, nós estudamos 
Adição e Subtração. 
Lembro que quando 

a professora mostrou a Subtração muitos dos meus amigos tiveram 
dúvidas, lembro-me que sempre confundiam a Adição com a Subtração, 
e os sinais: o de + (mais) e o de - (menos).

No terceiro ano nós usamos muito material dourado, que são 
pequenos cubinhos, que correspondem a uma unidade, tem também 
as barrinhas que são as dezenas, elas são formadas por dez cubinhos 

A MATEMÁTICA QUE EU 
ESTUDEI NO NEI 
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juntos, também tem as centenas, que são cem cubinhos juntos que 
formam uma placa, e por último tem os milhares, que são mil cubinhos 
juntos que formam um cubo grande.

  No quarto ano nós estudamos Multiplicação. Vimos multiplicação 
na conta armada, que foi algo bem diferente do que nós estávamos 
acostumados, e acabava sendo um pouco mais difícil. Nós também 
vimos a tabuada, e junto com ela veio a tabela de pitágoras, e foi aí que 
nós mesmos fizemos nossa tabela de pitágoras.

Nós também jogamos um jogo chamado Dominó da Multiplicação, 
no qual a peça era dividida em duas partes, em uma das partes tinha 
uma multiplicação, como no ex.:9x6, e na outra parte o resultado de 
outra multiplicação que estaria em outra peça para ser encaixada à 
operação.

Além da multiplicação, vimos o quadro valor de lugar que continha 
a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de 
milhar, a centena de milhar, a unidade de milhão, a dezena de milhão, 
a centena de milhão e assim sucessivamente. Vimos também o ábaco, 
no qual nós brincamos, aprendemos a fazer cálculos e gostamos muito. 
E por último, a divisão onde não tivemos nenhum jogo e vimos muito 
pouco, pois seria aprofundado no ano seguinte.

No quinto ano (que é o ano em que eu estou) nós jogamos 
megadados (que era um jogo sobre quadro valor de lugar) e alguns 
jogos de multiplicação. Tinha um que era da seguinte maneira: podia 
jogar de dois a quatro jogadores, onde cada jogador recebia 600 guerras 



74

(que foi o nome do dinheiro de brincadeirinha), e tinha um copo com 
várias multiplicações de no máximo dois algarismos de cada lado, por 
ex.:20x20 e a gente tinha que pegar uma multiplicação e tentar resolvê-
la. Se conseguíssemos resolver sem ajuda, receberíamos em guerras o 
resultado da multiplicação e se fosse com ajuda, teríamos que dividir 
o dinheirinho com o colega que ajudou. O nome do jogo era “Quem vai 
terminar com mais”.

Este jogo foi muito legal e divertido. Depois de um tempo os 
mesmos estagiários que trouxeram o jogo anterior trouxeram um outro 
jogo que eu também nunca tinha jogado. Este jogo também foi muito 
legal o nome dele  era Calculando seu lugar.

E é por isso que eu adoro a Matemática, por que nós podemos 
aprender brincando, nos divertindo muito.
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Lavínia Santana de Oliveira Balbino

Vou contar sobre as aulas de culinária que fi z no NEI .
No primeiro ano nós fi zemos bolinho de chuva e cocada de 

maracujá que, cá entre nós, estava realmente delicioso.
No segundo ano nós fi zemos Brownie e… mais nada que eu me 

lembre, mas o Brownie era tão gostoso e saboroso que só de lembrar já 
está me dando água na boca.

No terceiro ano nós 
fi zemos três variedades de 
cocada: Coco queimado, 
Coco e Maracujá. 
E todas estavam 
E X T R E M A M E N T E 
deliciosas! Nós também 
fi zemos pé-de-moleque, 
que também estava muito 
bom!

MINHA CULINÁRIA NO NEI
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No quarto ano nós fizemos alfajor porque nosso amigo de sala 
Kauan gosta muito, e com razão, porque ficou delicioso .

No quinto ano nós fizemos um bolo delicioso sem leite que a 
professora Marianne sabia fazer, e então nós fizemos para que os 
intolerantes à lactose pudessem comer, e ficou muito, muito, muito, 
gostoso!

Por isso que eu gosto tanto de estudar no NEI, pois nós aprendemos, 
nos divertimos e comemos muitas coisas deliciosas!
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Lavínia Santana de Oliveira Balbino

Vou contar a vocês sobre minhas rodas de conversa no NEI.
No primeiro ano tive minha primeira roda de conversa no NEI, 

onde nós nos apresentamos e conhecemos novas crianças, e eu 
ainda me lembro o dia: 27/01/2014, nunca vou me esquecer.

No segundo ano nós 
tivemos roda onde nos 
apresentamos também 
quando chegaram Klarisse, 
Eduardo, Maria Letícia e 
Nayane. 

No terceiro ano nós 
tivemos a roda de votação 
para o tema de pesquisa, 
onde nós votamos qual 
tema íamos estudar. Nessa 

roda vieram dois temas, um era a diversidade, que fui eu que sugeri, 

RODAS DE CONVERSA NO NEI
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e outro a origem do Brasil, que foi Klarisse que sugeriu. Mas, nós 
conseguimos uní-los, e ficou muito legal!

 No quarto ano, nós tivemos uma roda muito legal, a gente 
teve um jogo chamado cama de gato na roda mas… o mais legal 
é que nós fazíamos a cama de gato! E nós fazíamos dessa forma: 
quando alguém dissesse nosso nome nós recebíamos o barbante, 
dizíamos o nome de alguém (não podia repetir) e essa pessoa pegava 
o barbante, e assim sucessivamente.

 No quinto ano a gente tem a roda de notícia todo dia, o que 
eu acho muito legal e divertido, principalmente quando eu sou a 
ajudante e tenho que compartilhar uma notícia.

 Eu adoro as minhas rodas no NEI, pois nós podemos contar 
novidades, boas e às vezes ruins, mas o bom é que podemos 
compartilhá-las com os colegas e amigos de sala. Mas nesse texto, 
eu resolvi contar a vocês, caros leitores, só as mais importantes.
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MEMÓRIAS DE LÍVIA

Oi, meu nome é Lívia Costa Fernandes de Azevedo, 
tenho 10 anos. Nasci no dia 02 de janeiro de 2018 
no Hospital da Polícia, em Natal (RN). A minha 
vida é repleta de amigos, principalmente onde eu 
estudei - lá no NEI - amigos de diferentes jeitos, 
com pensamentos, ideias diferentes da sua. Quanto 
mais diferentes, melhor! Essa escola é fantástica 
e grande, com uma quadra para esportes entre 
outros. No refeitório nós lanchávamos todos os dias 
às 9h45min. Na minha sala de aula havia um 
quadro branco enorme para correções e atividades. 
Eu gostava muito de minha escola, resumindo: eu 
sempre sonhei com ela. Atualmente estou concluindo 
o 5º ano do Ensino Fundamental e o que eu mais 
gostei de fazer lá foi de brincar no recreio de tica-
tica, futebol, bandeirinha, etc. Eu sou uma menina 
carinhosa, amo muito sair com meus amigos, odeio 
pessoas que são muito certinhas, pois não nascemos 
perfeitos! Minha comida gelada e doce preferida é 
açaí! Também amo frutas, de preferência, laranja e 
uva. Este ano desejei menos violência, mais amor, 
paz, segurança e compaixão. Meu sonho era morar 
no exterior e ter um bom futuro. Realizei meu sonho 
de ir morar no exterior, pois no meio deste ano saí 
do Brasil para Portugal com a minha mãe, fato esse 
que me fez deixar a escola logo após a festa junina, 
deixando e levando muita saudade.
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Lívia Costa Fernandes de Azevedo

Eu sempre 
gostei de São João, 
por isso me lembro 
de minhas festas 
juninas na minha 
escola, o NEI.

No primeiro ano 
quando entrei no NEI, dancei quadrilha. Minha roupa era toda rosa até 
a tiara. Lembro que fi quei um pouco tímida mas achei a festa muito 
linda.

No segundo ano também dançamos quadrilha. Eu estava mais 
alegre e menos tímida porque já conhecia mais a escola. Nossa! A 
decoração estava linda. Tinha alguns bonecos matutos que tirei várias 
fotos.

No terceiro ano fi zemos uma apresentação inspirada no espetáculo 
“Chuva de bala no país de Mossoró” que conta a história de resistência 
do povo mossoroense ao bando de Lampião. E foi lindo, eu amei! Tinha 

AS MINHAS FESTAS JUNINAS

juninas na minha 
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prefeito, bando de lampião e cidadãos. Eu e minhas amigas estávamos 
com roupas iguais: uma saia branca com um pouco de flores azuis e 
uma blusa cheia de renda.

Já no quarto ano, dançamos diferentes músicas: asa branca de Luiz 
Gonzaga, alegria de Ivete Sangalo entre outras. Eu usei uma saia rosa 
linda cheia de flores, uma blusa branca e tinha um lenço rosa de seda.

Estou no quinto ano e já teve festa junina, foi muito legal. Na minha 
dança eu e meus colegas simulamos uma batalha de dança entre dois 
grupos que dançavam estilos diferentes. Um era o xaxado e o outro 
carimbó.

Simulamos uma batalha porque nosso tema de pesquisa é 
“guerras”. Então pensamos que poderia unir a festa junina e nosso 
tema.

Eu estava no grupo do carimbó. No dia usei uma saia do ano 
passado e uma blusa de ciganinha. Com um laço rosa no cabelo sai de 
casa ansiosa, pois queria que ficasse bonita a apresentação.  

Como esse é meu último ano no NEI, aproveitei muito: brinquei, 
dancei, comi, entre outras coisas...

Foi muito divertido e vou levar para sempre na memória minhas 
festas juninas no NEI.
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Lívia Costa Fernandes de Azevedo

Sou criança e gosto de brincar. São tantas as brincadeiras na 
escola todos os dias tem uma diferente. Nesse texto vou recordar 
de algumas que vivenciei.

Para mim não vivo sem brincar, na minha opinião brincar é 
uma das melhores coisas que existe na vida de uma criança.

Em minha escola o que mais brinco é handebol. Eu amo! 
Sério! Melhor jogo.

No handebol a gente faz um trabalho 
mais parceiro e acho que somos 

muito bons.
Outra brincadeira 

que gosto é tica corrente. 
O jogo funciona assim: 
um é o tica e conforme  
for ticando, outros dão 
as mãos e formam uma 

BRINCADEIRA NA ESCOLA

No handebol a gente faz um trabalho 
mais parceiro e acho que somos 

muito bons.

um é o tica e conforme  
for ticando, outros dão 
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corrente. Eu acho tão divertido principalmente com meus amigos 
da escola.

Me lembro que minha amiga Manu criou uma brincadeira 
que o nome era bicho pé.

Todos ficavam em pé, mas um fica de joelhos, assim que 
começa a pessoa de joelhos se arrasta no chão para tentar puxar 
o pé de alguém, se pegar você é o tica. Só era difícil quando a 
gente estava em um lugar menor. 

Nas aulas de Educação Física nós mudamos a bandeirinha e 
ficou uma brincadeira nova e legal. Funciona assim: existem dois 
times. Um time precisa ticar todo o outro grupo duas vezes ou 
salvar uma pessoa que é feita como refém pelo grupo adversário. 
E todos têm um objeto para ticar o outro como: flecha, bola, 
arco, espada etc.

Uma das melhores coisas que tem é brincar, principalmente 
com amigos. Então, vou aproveitar o máximo porque o legal é 
se divertir com os colegas até porque esse é  meu último ano no 
NEI.
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Lívia Costa Fernandes de Azevedo

 No 4º ano as professoras não queriam deixar de fazer uma 
despedida para minha turma, o 4º ano. Então decidiram que iriam 
fazer um banho de mangueira e um lanche e todos levariam um 
lanche diferente.

 No dia do banho de mangueira, eu estava feliz, mas nem 
tanto porque estava terminando uma atividade avaliativa, 

porém quando a 
minha professora 
liberou para 
o banho, saí 
correndo e 
quando cheguei 

no banheiro para trocar de roupa tinha um monte de menina pra 
lá e pra cá, e ainda tinha professoras dentro, mas no final deu 
tudo certo. Eu gostei muito, tinha música e todos cantavam e 
gritavam, formou até lama para a gente pular.

DESPEDIDA DO 4º ANO
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 No dia seguinte, todos levaram o seu lanche diferente, 
eu levei refrigerante, lembro que minha amiga Alice levou 
brigadeiro. O lanche foi muito divertido, algumas crianças 
pediram autógrafo para todas as demais crianças da sala na 
camisa para não se esquecer daquele ano incrível.

As ilustrações das memórias de Lívia foram produzidas por Maria Eduarda, 
Maria ELiza, Gyulia e Pedro Henrique, pois Lívia foi morar em Portugal em julho 
de 2018.



86

MEMÓRIAS DE LUCAS

As origens 
Olá, meu nome é Lucas de Lima 
Barros, tenho 10 anos e nasci 
no Hospital Promater no dia 
18/02/2008, em Natal/RN. O 
que eu mais gosto de fazer é jogar 
videogame, assistir a vídeos do 
youtube, assistir net� ix, jogar no 
meu computador e brincar com 
meus amigos. Sou moreno, tenho 
olhos castanho escuro e cabelo 
da mesma cor, eu também tenho 
facilidade em fazer amigos.
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 Lucas de Lima Barros

O tema deste 
memorial será as 
brincadeiras que eu 
participei na escola 
junto com meus amigos 
durante meu período 
escolar, principalmente 
as brincadeiras: tica-gelo, 
futebol, polícia e ladrão, e 
homem morto no chão.

A minha brincadeira 
favorita dentre essas é homem morto no chão. A brincadeira é assim: trata-
se de um tica-tica, porém o tica estará de olhos fechados e ele poderá 
perguntar homem morto no chão? E se neste momento tiver alguém no 
chão essa pessoa será o tica, porém se não tiver ninguém no chão os demais 
participantes têm que falar: - ninguém.

AS BRINCADEIRAS NO NEI

junto com meus amigos 
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Na Educação Física nós também brincamos. Neste ano já 
vivenciamos a bandeirinha como um dos jogos de estratégia, e até 
fizemos um jogo de tabuleiro. Além disso, quando estávamos testando a 
bandeirinha como jogo de estratégia na quadra, adicionamos “classes”  
como: cavaleiro (espada e escudo), bombardeiro (bola), arqueiro (arco 
e flecha), lanceiro (lança) e espião (nada).

Graças a essas brincadeiras temos melhorado nosso trabalho de 
equipe, velocidade, agilidade, entre outros. 
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  Lucas de Lima Barros

 No primeiro ano fi zemos pizza e fi cou muito BOA! A ideia veio da 
professora a partir de um relato de Pedro Henrique, quando disse que 
tinha feito uma pizza em casa.

Além da pizza, também fi zemos bolinho de chuva (em dias 
diferentes) todos nós pedimos  para fazer a pizza de novo porque fi cou 
deliciosa e foi muito divertido de fazer.

Em outros anos, além dessas receitas, cozinhamos bastante 
comidas! Entre elas: bolo de chocolate, brownie, cocada e vários outros, 
tudo sempre era delicioso.

Um dia teve uma atividade que nós tínhamos que escrever uma 
receita que gostávamos e o 
passo a passo: receita e modo 
de preparo, o meu era uma 
crepizza - uma mistura de pizza 
com crepe, infelizmente agora 
não me lembro da receita.

AS RECEITAS NA ESCOLA
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Eu sempre tive uma paixão pela gastronomia, por isso amo 
cozinhar! Já sei cozinhar muitas receitas como: bolo, arroz, macarrão, 
brigadeiro, beijinho, entre outros.
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Lucas de Lima Barros

No primeiro ano nós dançamos uma clássica quadrilha na 
festa junina. Para essa dança, os meninos foram vestidos com 
camisa quadriculada, calça e chapéu de palha e as meninas foram 
de vestido. A apresentação ocorreu no Centro de Convivência da 
UFRN.

No segundo ano nós dançamos a música: “eu só quero um xodó” 
de Dominguinhos, a coreografia foi feita pela nossa turma, com 
roupas parecidas com as da quadrilha e ocorreu no mesmo local.

No terceiro ano 
fizemos uma apresentação 
em forma de história, uma 
batalha entre o bando 
de Lampião e o povo de 
mossoró - uma batalha de 
dança que acabou com a 
paz, as vestes do povo de 

OLHA A COBRA!! É MENTIRA!! 
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mossoró seriam roupas brancas de baile e o bando de Lampião com 
vestes de cangaceiros.

No quarto ano nós fizemos um baile com roupas tradicionais 
típicas de festas juninas, uma coisa mais simples que a história.

Neste ano de 2018 decidimos fazer uma coisa parecida com a do 
terceiro ano, uma batalha que também tinha uma divisão, porque 
uma parte da turma queria dançar carimbó e a outra xaxado.

Decidimos dançar os dois ritmos e dessa vez fizemos uma 
batalha de danças, relacionada ao nosso tema de pesquisa: Guerras. 
A dança foi muito bonita, de um lado se apresentava o carimbó 
(povo de Mossoró) e do outro, o xaxado (bando de Lampião) e ao 
final os dois grupos empataram a batalha e se uniram para dançar 
juntos uma música típica dessa época do ano “isso aqui tá bom 
demais”.
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MEMÓRIAS DE MARIA EDUARDA

Essa sou eu!
Eu me chamo Maria Eduarda, 
tenho 10 anos e estudo no NEI.
Sou uma criança divertida, gosto 
muito de esportes, adoro fazer 
slimes, andar de bicicleta e estar 
com minha família e amigos. 
Minhas matérias favoritas da 
escola são: Inglês, Matemática, 
Geogra� a e Artes. As minhas 
características físicas são: boca 
� na, cabelos nos ombros, cílios 
pequenos e pele branca. Essa sou 
eu!
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Maria Eduarda de Souza Medeiros de Macêdo

‘’Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais!’’. OPS! 
Acho que me empolguei demais. Nesse memorial tenho como intenção 
fazer com que você leitor, imagine um pouco de como foram as minhas 
festas juninas no NEI.

No primeiro ano com as professoras Suzana e Rutilene, dançamos 
a tradicional dança das festas juninas, que é a quadrilha. Construímos 
os passos típicos dessa dança e usamos roupas apropriadas. 

Já no segundo ano, com os professores Neyse e Ewerton também 
dançamos quadrilha, mas já evoluídos e experientes, no tipo de dança.

No terceiro ano já foi uma coisa totalmente diferente, que foi 
o xaxado, fi zemos 
uma encenação dos 
mossoroenses com o 
xaxado, inventamos 
uma história que fi cou 
ótima.

FESTAS JUNINAS DO NEI
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Ah! E no terceiro ano, a mãe da minha amiga de sala, Lavínia, 
fez as nossas roupas todas padronizadas, e eu tenho que admitir que 
ficaram lindas! 

No quarto ano fizemos a representação de pescadores e lavadeiras, 
com a intenção de mostrar a quem foi nos assistir, a falta d’água no 
sertão, e as roupas também foram a mãe de Lavínia que fez. 

Para finalizar com chave de ouro, esse ano dançamos xaxado 
versus carimbó, com uma batalha de dança, que no final deu empate, 
pois os dois grupos dançaram muito bem e todos comemoraram o 
empate dançando juntos.

Bom, agora irei falar de uma das melhores partes das festas juninas 
que são as brincadeiras. Na minha escola as brincadeiras são simples,  
mas divertidas. São elas: pescaria, corrida de sacos, jogo de argolas e 
etc. É por isso que eu adoro as festas juninas!  
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Maria Eduarda de Souza Medeiros de Macêdo 

Adorava as aulas de Educação Física da minha escola! Elas eram 
muito legais e interativas, por isso que as amava!

Já estudamos futebol, frisbee, arco e fl echa, lutas, bandeirinha etc. 
Já tivemos dois professores que eram Moal e Érika e falando a verdade, 
foi um vai e vem grande! Porque vinha um e depois voltava o outro, e 
no fi m, veio Milena, a nossa atual professora de Educação Física.

O fato mais marcante para mim nessas aulas foi quando estudamos 
frisbee, porque eu nunca tinha 
jogado algo com disco, mesmo 
sendo muito desastrada nesse tipo 
de jogo. E outro fato marcante foi 
quando estudamos 
arco e fl echa, pois no 
primeiro dia de aula, 
eu fui a única que 
acertou o alvo dentro 

AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

frisbee, porque eu nunca tinha 
jogado algo com disco, mesmo 
sendo muito desastrada nesse tipo 
de jogo. E outro fato marcante foi 
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do bambolê, achei super legal, pois pela primeira vez, me destaquei em 
alguma coisa.

 Outras coisas que estudei foi o futebol, que me ensinou muito 
sobre ataque, defesa, estratégias e etc. Nas lutas, fizemos uma ótima 
visita de estudos a uma academia de Aikido, que foi muito legal, pois no 
local da visita fizemos uma pequena competição, e no final ganhamos 
medalhas com o nome da escola. Também estudamos outros esportes 
e brincadeiras que foram muito boas, os quais me ajudaram muito no 
meu cotidiano dentro e fora da escola. 

Por fim, nesse último ano no NEI, a professora Milena nos propôs 
a fazer um jogo de tabuleiro, então fizemos vários jogos e elegemos 
um, que foi o do grupo da minha amiga Maria Eliza, que chegamos à 
conclusão de que o dela era o melhor jogo, e ao final cada criança da 
sala, pôde levar o jogo para casa, para experimentar as regras e ver se 
precisava  de ajustes.
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Maria Eduarda de Souza Medeiros de Macêdo

Todos os dias na minha escola, tínhamos as rodas iniciais.
Nas rodas eu me atualizava cada vez mais sobre as notícias, as 

músicas, também me deleitava com as leituras deleite 
(poemas, mensagens), e toda segunda-feira tinha o 
momento de novidade, onde era 
compartilhado com a turma o que 
eu e os meus amigos fazíamos no 
fi nal de semana, pois sempre 
tinha um passeio gostoso em 
família, com amigos e etc. e 
todos queriam falar.

Quando tínhamos confl itos, 
era para a roda que íamos, pois era lá que sempre resolvíamos o que não havia 
sido legal. E essas rodas podiam acontecer a qualquer momento que fosse 
necessário, mas o mais certo mesmo de acontecer era no início e no fi nal das 
aulas.

RODAS: NOTÍCIAS, MÚSICAS E 
MUITAS APRENDIZAGENS
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família, com amigos e etc. e 
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 Para mim as rodas eram mágicas, pois nelas podia ser escutada e 
dar as minhas opiniões. Me lembro que só comecei a ter as notícias na 
roda, ano passado, ou seja no quarto ano. Na minha opinião, acho que 
todas as escolas deveriam ter as rodas, pois elas são muito importantes 
para o nosso cotidiano e nossas aprendizagens.
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MEMÓRIAS DE MARIA ELIZA

Só podia ser eu mesma!
Meu nome é Maria Eliza Oliveira do 
Vale, tenho 11 anos, nasci no dia 12 
de Abril de 2007 e meus familiares 
� caram muito felizes com a minha 
chegada. Desde os meus 6 anos eu estudo 
na escola chamada Núcleo de Educação 
da Infância, localizada na UFRN. Na 
escola gosto muito de jogar Handebol, 
e também gosto das aulas de Educação 
Física, além de fazer e brincar de slime. 
Tenho muitos amigos e gosto muito dos 
meus irmãos. Ao meu redor, todos são 
bastante legais comigo, principalmente 
meus pais e meus irmãos, porque eles me 
dão carinho e cuidam de mim. Minhas 
matérias favoritas são: Matemática, 
Artes, Educação Física e adoro as aulas 
dessas matérias por diversos motivos: 
Matemática porque gosto de aprender 
sobre os números, Artes porque gosto 
muito de pintar, Educação Física 
porque corro e aprendo mais sobre o 
corpo e movimentos, além de aprender 
a jogar diversas modalidades.
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Maria Eliza Oliveira do Vale 

Nesse texto 
vou falar um pouco 
sobre as brincadeiras 
escolares inventadas 
(produzidas pelas 
próprias crianças), 
propostas pelas 

professoras, vivenciadas nas aulas de Educação Físicas e sobre as 
brincadeiras que vivenciei nos anos anteriores. 

No primeiro e no segundo ano gostava de brincar no parque da 
Educação Infantil de tica-tica.

Já no terceiro ano gostava do frescobol, um brinquedo do parque 
do Ensino Fundamental. No quarto ano todos os dia jogávamos futebol 
e no quinto ano fi camos com uma escalação.

As brincadeiras da escola, acontecem geralmente nos intervalos 
e são distribuídas nos dias da semana, por exemplo: handebol na 

BRINCADEIRAS ESCOLARES
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segunda, bandeirinha na terça, futebol na quarta, queimada na quinta 
e um dia livre sem bola, que é na sexta-feira.

Antes a gente jogava voleibol mas não conseguiam colocar a rede, 
então mudaram para bandeirinha.

Algumas pessoas não conseguem entender que o futebol é na quarta 
e ficam jogando todos os dias nos intervalos porque é uma modalidade 
jogada por todos e todo mundo gosta.

Eu e meus amigos nunca ouvimos alguma proposta de produção 
de brincadeiras inventadas por parte das professoras, só esse ano, da 
professora de Educação Física, Milena.

A brincadeira foi um tica-gelo usando armas de brinquedo por causa 
do nosso tema de pesquisa: Guerras. Primeiro a professora mostrou em 
sala alguns tabuleiros de jogos para nos inspirar para construir o nosso. Em 
seguida, separou a turma em grupos onde cada um planejou e construiu 
seu próprio tabuleiro. Depois cada grupo criou as regras e fizemos uma 
votação para escolher o jogo mais criativo.

As minhas brincadeiras favoritas que gosto de brincar na escola e em 
outros lugares são: handebol e bandeirinha.

Gosto de criar muitas estratégias no jogo de bandeirinha e às vezes o 
time ganha, porque trabalham em equipe e se ajudam.

Sempre vou lembrar de tudo que aconteceu no NEI desde o primeiro 
ano. Quero escrever muitos memoriais para lembrar de tudo e vou sentir 
muita falta dos meus amigos, dos professores e das brincadeiras, é claro! 
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Maria Eliza Oliveira do Vale

Nesse texto vou contar sobre todos os medos que tive na escola e 
em outros lugares.

O primeiro foi quando a professora entregava aquele boletim para 
meus pais e se eu tirasse nota baixa já viu, então eu fi cava com muito 
medo.

Também tinha as horas das atividades avaliativas, quando a 
professora entregava, eu fi cava muito nervosa e tinha a impressão 
de que me esquecia de tudo que tinha 
aprendido.

Sempre tive medo de fraturar ou 
quebrar alguma parte do meu corpo e 
fi car sem jogar ou brincar.

Sempre tive medo de perder meus 
amigos ou familiares e nunca mais vê-los.

Hoje imagino como vai ser sair do 
NEI e me separar dos meus amigos. Será 

OS MEDOS NA ESCOLA

Sempre tive medo de fraturar ou 

Sempre tive medo de perder meus 

Hoje imagino como vai ser sair do 
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que vou me dar bem quando for para outra escola e se vou conseguir 
fazer outras amizades?

Tem aquele medo de pensar que a mãe vai te esquecer na escola 
e você vai ter que passar vergonha, porque as crianças do turno 
vespertino vão chegando e lhe vendo esperando seus pais.

Tenho muito medo de bichos, imagina se vier algum deles e me 
morder, me picar! Não gosto muito de bichos.

Por fim, o medo sempre vai nos acompanhar e nos deixar nervosos 
e medrosos.    



104 105

  Maria Eliza Oliveira do Vale

Vou falar sobre meus amigos da escola, os que já tive, os que já 
saíram do colégio e os melhores amigos que tenho até hoje.

Tenho muitos amigos, muitos mesmos, principalmente na minha 
casa e na minha escola.

No primeiro ano quando eu cheguei na escola, não conhecia 
ninguém só minha amiga chamada Thamyres, que eu conheci em outra 

escola e descobrimos que ela vinha pro 
NEI comigo.

Depois de um tempo, conheci a 
turma toda e naquela época gostava 
muito de fi car com minha amiga 
Thamyres, porque era ela que eu 
conhecia melhor .

No segundo ano, eu já falava com 
todo mundo e cada dia fi cava mais com 
meus amigos. No início do ano aconteceu 

OS AMIGOS
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uma coisa muito legal, foi que três amigas minhas entraram na escola, 
na minha sala que foram: Klarisse, Nayane e Maria Letícia. No meio do 
ano Gabriel, Eduardo e Maria Eduarda (Duda),  saíram do NEI. Maria 
Eduarda voltou no final do ano e continuou com a gente.

Eu e minhas colegas começamos a brincar com as meninas e 
viramos amigas e conheci elas melhores.

No terceiro e no quarto ano conheci outras crianças e professoras 
de turmas diferentes.

Já no quinto ano não conhecemos ninguém diferente porque não 
entrou outras crianças na escola.

Tenho vários tipos de amigos, como: os nerds, aqueles que são muito 
inteligentes, os doidos, aqueles que se fingem, os carinhosos, aqueles 
que cuidam e que dão carinho, os amigáveis, aqueles que dão muitos 
conselhos, os falsos, aqueles que falam bem de você e depois falam mal 
para as outras pessoas, os sinceros, aqueles que têm sinceridade em 
tudo e os conectados, aqueles que estão sabendo de todas as notícias.

Tenho muitos amigos, mas as minhas melhores amigas são: Maria 
Letícia, Gyulia e Nayane, elas são muito legais e divertidas.                     
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MEMÓRIAS DE MARIA LETÍCIA

Olá, meu nome é Maria Letícia 
Faustino Silva de Brito, eu nasci em 
21/08/2007, logo, tenho 11 anos. Em 
casa, eu gosto de brincar com a minha 
cachorra Cristal, ela tem 1 ano e 3 
meses. Também gosto de passear com 
meus pais, ir ao cinema, ir ao bosque, 
à casa do meus tios e de viajar com 
eles. Na escola  eu gosto de brincar com 
meus amigos de futebol e handball. 
Minha semana é bem cheia, às terças 
e quintas eu faço inglês no Senac do 
Shopping Cidade Jardim. Nas segundas 
e sextas das 14h às 15h eu faço Kumon 
de Matemática e Língua Portuguesa, 
eu não gosto, mas eu sei que preciso. 
Também nas segundas, quartas e sextas 
no SESC eu faço natação e esportes 
na quadra, como futebol, queimada, 
bandeirinha, etc. Meu desejo é ir para 
Nova York e ter uma festa de 15 anos, 
se for ter, eu  quero, se for possível, 
chamar um DJ top, pois essa festa tem 
que ser dos meus sonhos.
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Maria Letícia Faustino Silva de Brito

Nesse texto irei falar sobre os professores que tive no NEI. As 
minhas professoras da turma 2 foram Clarisse e  Maria José e eram as 
mais queridas.

Na turma 3, foram Gilka e Cibele, eram as mais legais porque elas 
iam para a biblioteca quase todo o dia e eu amava tanto que quando 
acabava a aula, eu começava a chorar na frente de todos, era tão legal .

Na turma 4 foram Maria José, - bom eu só me lembro dela - ela era 
muito legal também como as outras.

No 1ª ano, de acordo com meus pais, 
foram: Gilvânia e Fátima Araújo. Elas eram 
muitos legais também como as outras, 
muito engraçadas, etc...

No 2º ano eu fui para o turno matutino. 
Meus professores eram: Neyse e Clarisse. 
Depois Clarisse saiu porque foi ter bebê, e 
nesse momento entrou Patricia Regina e o 

OS MEUS PROFESSORES 
DO NEI
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bolsista Everton. Eu gostava muito dele, mas ele teve que sair porque 
concluiu o seu curso de Biologia.

No 3º ano, as professoras foram Kívia, Rafaela e Cibele. Elas eram 
muito doces e simpáticas. 

No 4º ano as professoras foram Patrícia Regina e Aline. Elas foram 
professoras maravilhosas, queridas por todos os alunos.

No 5º ano, tivemos Cláudia e Patrícia Lúcia que nos ensinaram 
muitas coisas, entre elas o respeito ao próximo.

Todas as professoras que tive no NEI me ajudaram um pouco a 
ser o que eu sou hoje. Todas sempre foram muito legais, simpáticas e 
inteligentes.    
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Maria Letícia Faustino Silva de Brito

Bom, nessa memória 
vou falar sobre as nossas 
visitas de estudos que 
tivemos no NEI. 

Nós fi zemos várias 
visitas de estudos durante 
todos esses anos. As que 
mais me marcaram foram 

a da Base Naval de Natal e Base Aérea de Parnamirim. Nesses lugares, 
pudemos ver aviões, navios, um pouco da história dos americanos em 
Natal. Vimos também vestimentas usadas pelos americanos, os aviões 
usados na época da II Guerra Mundial. 

No 3º ano nós fomos para Paraíba em uma cidade que tinha 
uma tribo de índios, pois estávamos estudando o tema de pesquisa 
diversidade.

VISITAS DE ESTUDOS QUE TIVE 
NO NEI
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Outro passeio que fomos foi para um clube chamado Palms 
Spring. Esse dia foi de muita diversão e lazer. Tomamos muito banho 
de piscina, brincamos e teve sorteio de uma caixa de chocolate.

Essas visitas de estudos são muito importantes, pois com elas nós 
aprendemos muitas coisas, nos divertimos e brincamos bastante.   
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Maria Letícia Faustino Silva de Brito

Eu entrei no NEI no berçário e estou até o 5º ano. Nessa escola 
eu fi z muitos amigos durante todo esse tempo. No 2° ano eu precisei 
mudar de turno e foi pela manhã que eu passei a estudar. Essa condição 
me levou a conhecer as  minhas melhores amigas que são Maria Eliza 
e Carol. Eu espero que elas sejam para sempre as minhas melhores 
amigas, pois elas sempre me ajudam nos momentos mais difíceis.

Além delas também tenho como 
amigos: Pedro Henrique, Thamyres, 
Gyulia, Lavínia, Nayane, Lívia, que 
partiu para Portugal, Pedro Lucas, 
João Pedro, Lucas, Kauan, Alice, Sofi a, 
Romão, Victor, João Victor, Emanuelle, 
Klarisse, Maria Eduarda, etc…

Na escola nós 
fofocávamos, brincávamos, 
fazíamos tarefas, lanches 

AMIGOS

Além delas também tenho como 
amigos: Pedro Henrique, Thamyres, 
Gyulia, Lavínia, Nayane, Lívia, que 
partiu para Portugal, Pedro Lucas, 
João Pedro, Lucas, Kauan, Alice, Sofi a, 
Romão, Victor, João Victor, Emanuelle, 
Klarisse, Maria Eduarda, etc…
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especiais, culinárias, visitas de estudo, dançávamos, líamos, jogávamos, 
conversávamos, entre muitas outras coisas. Foi muito divertido 
participar de tudo isso com eles. Mas também tivemos momentos ruins, 
quando nos desentendemos uns com os outros e brigamos, mas ainda 
bem que logo depois nós resolvíamos, aí era quando caia a ficha de que 
tudo não passava de uma bobagem. 

Todas as amigas e amigos vão ficar na minha vida, eu amo todos e 
nunca vão deixar de ser meus amigos para sempre.          
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MEMÓRIAS DE NAYANE

Eu me chamo Nayane Karina Ferreira 
Fernandes, tenho 10 anos e estudei até 
o 5º ano na escola Núcleo de Educação 
da Infância ou como pre� ro chamar, 
NEI. Lá eu gostava muito de brincar 
com meus amigos, aprender coisas 
novas. Quando estou em casa, gosto 
de patinar, usar o computador e ver 
TV com minhas irmãs, Gabriela e 
Nathalia ou com meus pais, Fábio e 
Gilda, minha família.  Tenho muitos 
amigos nesse colégio, literalmente todos 
da sala e alguns de outras turmas. De 
todos, a minha melhor amiga, que faz 
parte dessa turma, é Lavínia, pois já 
passamos por muitas coisas juntas.
Bom, essa sou eu!
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Nayane Karina Ferreira Fernandes

Quem me conhece sabe que eu sou 
um pouco “apaixonada por livros”, 
principalmente quando se trata da 
escritora Paula Pimenta. Mas não 
vamos começar por ela e sim pelo 
começo de tudo.

Acho que o primeiro livro 
que eu li de verdade foi uma 
daquelas Bíblias para criançinhas 

pequenas que estão começando a ler, que tem mais imagens do que palavras, 
mas meu amor por livros começou mesmo quando eu cheguei no NEI, no 
2º ano, e comecei a frequentar a biblioteca e fi z meu primeiro empréstimo 
com o livro “Até as Princesas Soltam Pum” de Ilan Brenman, onde uma 
menina se questiona para o pai se até elas soltam pum, o fazendo afi rmar 
e contar a verdadeira história sobre elas. Um livro um pouco aleatório e 
constrangedor, portanto muito bom e divertido (recomendo).

MOMENTOS DE LEITURA

Quem me conhece sabe que eu sou 
um pouco “apaixonada por livros”, 
principalmente quando se trata da 
escritora Paula Pimenta. Mas não 
vamos começar por ela e sim pelo 
começo de tudo.
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Ainda em 2015 eu fiz assinatura com a revista “Nosso Amiguinho” 
e novamente por causa do NEI: o homem que apresenta a revistinha 
de escola em escola foi para lá e falou para as crianças sobre ela e eu 
me interessei. Neste mesmo ano a professora Neyse contou na “Hora da 
Leitura” o livro “Diário da Julieta” de Ziraldo e eu gostei tanto que eu 
comprei para mim, tanto eu, quanto Sofia.

E foi ainda este ano que descobri de que tipo de livro, ou melhor, de 
quem eu gosto mais de ler. Já citei a escritora no começo da memória, 
ainda se lembram dela? Paula Pimenta.

De novo por causa do NEI: pois todo ano deveríamos comprar um 
livro que seria usado o ano todo (não era livro de matéria e sim para ler 
mesmo, com histórias), desta vez foi um livro de Câmara Cascudo “Contos 
Tradicionais do Brasil para Jovens”. Recomendado pelo pai de Lavínia 
para minha  mãe. Eu comprei o livro num sebo da Cidade alta. E lá vi 
outro chamado “Fazendo Meu Filme”, já tinha ouvido falar tanto sobre, 
mas só ali, quando eu folheei poucas páginas me interessei e resolvi levar. 
A partir daí não parei mais. Às vezes quando eu não terminava de ler a 
história em casa, eu ficava no intervalo da escola terminando. Para quem 
não sabe ele tem uma série de quatro livros. Assim que eu terminava um, 
eu pedia outro, agora eu já tenho toda coleção e ainda outro livro dela 
chamado “Um Ano Inesquecível”, que é dividido em quatro histórias, 
cada uma com estações e autoras diferentes (além da Paula, a Thalita 
Rebouças, Bruna Vieira e a Babi Dewet).
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A minha resposta para quem perguntasse por qual motivo eu 
gosto de ler e porque mais em livros sem imagens, eu diria que é por 
que eu não sei se sou só eu, mais eu gosto de usar minha imaginação 
para ter como se fosse uma visão na minha mente do que acontece em 
cenas, e com imagens não dá muito certo fazer isto, pois eu mesma 
gosto de criar a minha imagem dos personagens e a cena de acordo 
com os detalhes que estão escritos na história que leio.
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Nayane Karina Ferreira Fernandes

 No NEI tem brincadeiras para todos os lados, não somente minha 
turma brincava, mas todos: da Educação Infantil até o Ensino Fundamental.

 Brincamos em lugares como a quadra, o centro de convivência e o 
parquinho. E não somente no horário do intervalo que brincamos, também 
na Educação Física.

 Como vocês podem ter percebido, o texto tem o tema brincadeiras, 
que será o assunto tratado ao longo dele.

No 2º ano, em 2015, começou a passar na televisão uma novela infantil 
chamada “Cúmplices de um Resgate” ou com um jeito mais fácil “C1R” o 
qual eu e minhas amigas víamos e imitávamos a história, era tão legal!

 Teve um período 
do ano passado, em 
2017, que uma parte 
da turma (inclusive 
eu) só brincava de uma 
brincadeira chamada 

AS BRINCADEIRAS NÃO PARAM!
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“Mardey”. Que era assim: uma pessoa escolhida pelo grupo como “Deus” 
iria falar no ouvido de cada participante o que ele era, como o “Anjo” 
que se fosse tocado pelo “Assassino” o jogo acabava e que podia salvar os 
“Inocentes” tocados, se estirasse a língua para eles. O objetivo do jogo era 
acabar com o anjo salvo, mas para o assassino era o contrário. 

Como eu disse antes, também brincamos na Educação Física e nessas 
aulas, jogamos uma brincadeira chamada “O Resgate”. Para jogar se 
dividia a turma em dois grupos e cada um teria um “refém” na parte onde 
geralmente ficava a trave do Futebol, no final da quadra. Vencia, o grupo 
que conseguisse trazer ele do espaço do time oposto para o seu lado. Mas, 
para complicar, se você visse alguém do outro lado em seu espaço, poderia 
tocá-lo, fazendo-o ficar parado no local onde foi tocado. E ele podia ser 
salvo se algum integrante de seu time o tocasse de volta.

Durante as aulas íamos criando novos personagens e com eles novas 
regras, como o bombardeiro que só podia ticar os outros com uma bola, o 
arqueiro que usava uma flecha e o espião que entrava no espaço do outro 
grupo.

Bom, brincar sempre foi muito divertido, disso eu já sabia ou melhor 
já sei!
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Nayane Karina Ferreira Fernandes

 Quando eu cheguei no NEI no primeiro momento do primeiro dia, nos 
reunimos todos e fi zemos uma roda. Do meu lado direito estava Klarisse, do 
outro não me lembro, portanto ela foi minha primeira amiga daqui, fi co 
feliz em saber disso, 
pois ainda somos 
muito próximas. Após 
a roda fi zemos uma 
brincadeira para nos 
conhecermos melhor, 
por que mesmo com 
boa parte da turma já 
ter se conhecido antes no ano anterior, eu, Klarisse, Eduardo e Maria Letícia 
éramos novos na classe. Da brincadeira eu não me lembro muito bem, mas 
acho que cada um tinha que sortear alguma pessoa da classe, conversava um 
pouco com ela para a conhecer melhor e depois fazia um retrato de como 
você a via e escrevia um pouco sobre ela. E no meu caso, tirei Gabriel.

MAIS DE TRÊS ANOS DE 
MUITA COMPANHIA!

reunimos todos e fi zemos uma roda. Do meu lado direito estava Klarisse, do 
outro não me lembro, portanto ela foi minha primeira amiga daqui, fi co 

ter se conhecido antes no ano anterior, eu, Klarisse, Eduardo e Maria Letícia 
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 Agora que falei dele percebi uma coisa: desde o 2º ano, três 
pessoas já foram embora, ele, Eduardo e a mais marcante e recente, 
Lívia. Para mim foi muito ruim, porque ela iria sair daqui do Brasil 
nas férias do meio do ano, quando eu já teria feito uma viagenzinha 
e perdido mais de uma semana das últimas aulas, ou seja, antes dela 
ir morar em Portugal, da nossa sala eu fui a que menos passou tempo 
com ela. No último dia que eu passei com ela eu a dei uma pequena 
lembrancinha (para sempre que usar lembrar de mim), a letra da 
música “Valeu Amigo” (que conta um pouco do que eu estava sentindo  
naquele momento) e um textinho meu de homenagem a ela. No final 
nós duas choramos muito (admito: fiquei chorando até chegar em casa), 
pelo menos ainda dá para se falar pelo celular e trocar mensagens, mas 
é claro, não é a mesma coisa que pessoalmente.

 O nome da nossa turma define muito da gente, 
“#JuntosSomosMais”: nossa turma tem pessoas inteligentes, divertidas, 
engraçadas, PREGUIÇOSAS e principalmente esfomeadas (tem motivo: 
estamos em fase de crescimento!). Mas não irei mentir, assim  como 
um grupo de amigos qualquer, nós também temos muitas discussões 
e diferenças, ou como gostamos de chamar, “tretas”, principalmente 
quando tem haver com os esportes e outras brincadeiras jogadas na 
hora do parque, recreio. Portanto o momento que na minha opnião o 
grupo está mais unido é quando estamos indo para passeios da escola 
no ônibus da UFRN.
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São momentos como estes que me fazem querer viver eternamente 
com esta turma. Obrigada a todos os amigos que fazem parte deste 
nosso time, vocês me fazem ser quem eu sou!
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MEMÓRIAS DE PEDRO HENRIQUE

Meu nome é Pedro Henrique Rocha 
Soares, tenho 11 anos. Gosto de jogar 
video game, assistir NETFLIX, jogar 
tênis e futebol. Tenho dois irmãos: 
Antônio (um ano e sete meses) e João 
(um mês de vida). Às vezes Antônio 
prefere � car com meu pai. A matéria 
que eu pre� ro é a Matemática. Sempre 
gosto de jogar totó/pebolim com meus 
amigos do NEI. Eu tenho dois sonhos 
que é ser dono de uma empresa de video 
game e ser policial.
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Pedro Henrique Rocha Soares

Oi, bom dia! Vamos brincar, nos divertir e nos alegrar? Hoje e todo 
dia é dia de brincar, e o que vamos falar é sobre isso, vamos começar!

O que brincar para mim signifi ca? Diversão! Quando alguém fala: 
vamos brincar de quê? Minha cabeça explode de tantas brincadeiras!

E quando alguém fala: o que pode nos divertir? Eu já penso em 
brincadeiras que me divertem como: polícia e ladrão, tica-tica, tica-
gelo, tica-trepa, tica-corrente, esconde-esconde, pique-esconde e 
sardinha, que é o seguinte: uma pessoa se esconde e o resto procura, 

quem achar o escondido 
fi ca junto com ele até o 
último achá-los.

Já no tica-corrente 
é o seguinte: uma pessoa 
é o tica, quando ela ticar 
alguém, eles fi cam de 
mãos dadas e vão ticar os 

VAMOS BRINCAR DE …?

sardinha, que é o seguinte: uma pessoa se esconde e o resto procura, 
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outros e assim vai. E, para terminar, o pique-esconde é um tica que ele 
não vê pra onde as pessoas estão indo, porque no tica-tica ele vê aonde 
as pessoas vão, e quando ele tica alguém essa pessoa tem que contar 10 
segundos para procurar os outros.

É muito bom brincar, pois amo muito tudo isso, principalmente 
com meus amigos do NEI, porque eles são divertidos e engraçados.

Todas essas brincadeiras que falei todos já conheciam e nós 
brincamos durante cinco anos maravilhosos .
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Pedro Henrique Rocha Soares

Já tive medo 
de muita coisa: de 
fantasma, de outros 
monstros, mas o que 
eu tive mesmo no 

NEI foi o medo de me apresentar no palco, porque eu tinha muita 
vergonha de apresentar e dá errado e todo mundo ficar rindo.

Ôh medo chato! Sempre que tinha uma apresentação ou a gente 
fazia um projeto em dupla ou qualquer quantidade de crianças já 
dava um frio na barriga, porque eu já pensava que poderia ter uma 
apresentação desse projeto. Eu odiava tanto que dava até vontade 
de bater na barriga pra ver se parava o medo. 

Mas isso é coisa do passado, não tenho mais medo porque 
meus pais e professores me ajudaram a enfrentá-lo e nós ganhamos 
a batalha, por isso, hoje faço as apresentações numa boa e se eu 
errar, não tem problema, afinal de contas, eu não ligo pro que as 

OS MEDOS QUE JÁ TIVE
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pessoas dizem sobre mim, elas nem sabem se eu errar e todo mundo 
pode errar...

Também tenho medo de ficar sozinho em lugares fechados 
como em um elevador, mas na escola não tem elevador, ainda bem!

Tenho também medo de ficar sozinho em um lugar cheio de 
estranhos, mas como na escola conheço todo mundo, esse medo 
não me ataca nesse espaço.

Na escola, hoje, eu tenho medo mesmo é de um ladrão invadi-
la, matar todo mundo e roubar o dinheiro, por que a violência está 
por toda parte, no entanto eu espero que nunca aconteça esse tipo 
de assalto na escola.

E, pra terminar, tenho muito medo do fim do mundo por que se 
isso acontecer todo o planeta Terra e todas as pessoas do mundo vão 
queimar, nunca mais vão poder viver e viver é muito bom porque a 
gente pode se divertir, comer, brincar, jogar video game, etc.
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Pedro Henrique Rocha Soares

Eu amo comer, é uma das coisas que mais gosto de fazer além de 
jogar video game.

Na minha família tem muitos chefes como: minhas duas avós, 
minha mãe, meu pai e eu.

A primeira vez que cozinhei/preparei comida, foi brigadeiro pro 
meu aniversário, acho que de três ou quatro anos. O engraçado foi que 
demorei para aprender a fazer, mesmo sendo uma receita fácil, porque 
eu fi cava brincando com ele, foi bem legal. Depois acho que só com seis 

ou sete anos voltei a cozinhar, e eu cozinhei uma pizza 
com minha mãe e também fi z um bolinho de chuva na 

escola com meus amigos, foi 
bem divertido.

Depois ainda com 
sete anos eu fi z com minha 
turma uma cocada e um 
alfajor de biscoito maria.

A CULINÁRIA É A VIDA

eu fi cava brincando com ele, foi bem legal. Depois acho que só com seis 
ou sete anos voltei a cozinhar, e eu cozinhei uma pizza 
com minha mãe e também fi z um bolinho de chuva na 

escola com meus amigos, foi 
bem divertido.

sete anos eu fi z com minha 
turma uma cocada e um 
alfajor de biscoito maria.
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Com 11 anos nós fizemos um brownie e bolinho de chuva e nesse 
ano acontecerá a primeira Feira Gastronômica do NEI. 

Eu acho importante cozinhar por que é vital, se não comermos 
nós morremos. Cozinhar em casa e na escola é uma experiência nova, 
divertida e importante para que nem sempre dependamos dos nossos 
pais para preparar a comida.
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MEMÓRIAS DE PEDRO LUCAS

Oi, meu nome é Pedro Lucas e tenho 
11 anos. Nasci no dia 15 de outubro de 
2007, na maternidade Januário Cicco, 
em Natal.  Gosto muito de correr, de 
assistir net� ix, de comer baurú no 
cachorro quente da avenida 7 e brincar 
com meus amigos e irmãos.  Meus 
melhores amigos são Romão, Pedro 
Henrique, João Victor e também tenho 
amigas como So� a, Eliza, Klarisse e 
Nayane.  
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Pedro Lucas Rodrigues da Silva

Nesse texto vou escrever sobre  
os meus professores que tive no NEI.

No 1º ano, eu conheci minhas 
primeiras professoras 
do NEI, que foram 
Rutilene e Susana, elas 
eram ótimas e muito 

divertidas. Posso dizer que  eram uns doces de pessoas.
No 2º ano, tive a oportunidade de ter como professores: Everton, 

Neyse e Clarice, mas esta só fi cou por pouco tempo, porque precisou sair 
e Cibele lhe substituiu. Esse foi o meu melhor ano aqui no NEI e na minha 
vida pessoal porque foi um ano de muitas novidades, e uma delas, foi eu ter 
ganhado o meu irmãozinho.

No 3º ano foi a vez de eu ter como professoras: Kivia, Rafaela e Cibele. 
Mas dessa vez, Cibele foi quem fi cou por pouco tempo e Patrícia Regina 
fi cou no lugar dela. 

CINCO ANOS COM 
PROFESSORES ÓTIMOS

Nesse texto vou escrever sobre  
os meus professores que tive no NEI.

No 1º ano, eu conheci minhas 
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No dia em que Patrícia Regina assumiu a nossa turma eu fiquei 
doente e não consegui ver seu primeiro dia com a gente. Depois de uns 
quatro dias em casa, me recuperando de uma catapora, eu retornei à 
escola, quando eu cheguei lá o meu amigo João Victor me disse que 
ela era um pouco brava, já outros amigos me disseram que ela era bem 
legal e com um tempo de convivência eu pude ter as minhas impressões 
sobre ela, e realmente, eu achei que ela era muito legal, mas ficava 
muito triste quando a turma conversava na hora da aula, inclusive 
comigo, que adoro conversar!

Antes eu não entendia muito bem o porquê de os professores 
ficarem tão tristes com a gente por causa disso, mas hoje eu entendo 
que quando nós ficamos conversando deixamos de prestar atenção nas 
explicações e perdemos de aprender muitas coisas. Aprendi também 
que tem tempo para tudo, inclusive para estudar, conversar e brincar. 

Esses foram até aí os meus melhores professores, pois eles também 
eram divertidos e bastante alegres.

Já no 4º ano (2017) os professores eram Patricia Regina, Aline e 
Everton, mas ele só ficou até o meio do ano ficando elas duas conosco, 
foi legal e preocupante porque era o meu penúltimo ano no NEI e eu 
não gostaria de ter que sair de lá, porque é uma escola muito legal e 
divertida, diferente das outras.

E agora, no 5º ano, minhas professoras são Patrícia Lúcia e Cláudia, 
no início, começamos com Marianne e Patrícia Lúcia, Cláudia chegou 
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depois para substituir Marianne. Pra mim não mudou muita coisa essa 
troca de professores. Eu acho Patrícia Lúcia mais exigente e Cláudia 
também é exigente, um pouco, às vezes. As duas são muito legais. 
Às vezes elas passam bastante atividades, mas eu já me acostumei e 
entendo que é uma base para que eu possa crescer mais inteligente. 
Está sendo ótimo, por enquanto, porque no final do ano vai ser triste, 
pois vou sair dessa escola tão legal, diferente da que eu vou. Vou sentir 
saudades dos meus amigos, dos professores e da escola.

Enfim, essas foram um pouco de minhas memórias sobre os 
professores que estiveram esses cinco anos com a minha turma.
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Pedro Lucas Rodrigues da Silva

Nesses cinco anos no NEI fui amigo de todo mundo da sala, talvez 
seja porque me acham uma boa pessoa.

No meu primeiro ano no NEI os meus primeiros amigos foram 
Romão e João Victor. Sentava ao lado de Romão na sala de aula e 
começávamos a conversar sobre nossas mães que se conheciam. Depois 
vinha João Victor e começava a conversar. No parque gostávamos de 
conversar e correr. Até hoje eles são os meus melhores amigos. 

Já no 2º ano chegaram em nossa sala quatro novas crianças: 
Klarisse, Maria Letícia, Eduardo e Nayane. Desses quatro, eu me dava 
bem com Klarisse, Nayane e Maria Letícia. Com Eduardo no início não 
me dava muito bem, depois fi camos amigos. Ao fi nal do ano, Eduardo 

e Gabriel saíram da 
escola.

No 3º ano, 
depois de dois amigos 
saírem do NEI, 

MELHORES AMIGOS
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também veio a saída dos professores Everton e Cibele. Ficamos muito 
triste em perder do convívio mais próximo, pessoas tão importantes 
nas nossas vidas.

Já no 4º ano, continuei muito amigo de João victor e Romão e 
a mãe deste me chamou para ir à casa dele. Nossas mães já tinham 
combinado e além de mim, João victor também foi, mas em outro dia, 
quando eu não fui.

No 5º ano, me tornei amigo de outra turma, a do quarto ano. 
Os momentos que mais converso com eles são quando vamos para a 
quadra, mas também nos corredores, quando vou beber água.

Então, esses foram os meus amigos que estiveram e estão comigo.
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Pedro Lucas Rodrigues da Silva

Nesse texto vou falar sobre umas coisas que eu tive medo no NEI.
No primeiro ano o meu medo foi quando eu cheguei no NEI, tive 

medo de não fazer amigos, mas até que fi z. Outro medo que 
tinha era o de me machucar na escada que tinha no parque 
e não puder mais andar.  

No segundo ano foi o ano em 
que eu me ralei muito no chão e 
tinha medo de abrir um buraco na 
minha pele e eu morrer.

No terceiro ano, como 
estávamos no prédio novo do 
Ensino Fundamental tinha medo de sair um bicho da mata que cercava 
a escola. Também tinha medo de algumas partes da quadra cair, pois 
tinha época que as placas de alumínio balançavam e faziam muito 
barulho. 

OS MEUS MEDOS NO NEI

medo de não fazer amigos, mas até que fi z. Outro medo que 
tinha era o de me machucar na escada que tinha no parque 
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No quarto ano, eu me machuquei no pilar da quadra. Estava 
correndo, escorreguei, bati minha cabeça e ralei meu joelho. Fiquei 
com muita dor de cabeça e pensei que tivesse sido algo mais grave.

No quinto ano, teve um dia que no intervalo, na hora do futebol, 
chutei uma bola na cara do goleiro e quando fui pedir desculpa, as 
crianças do quarto ano entenderam mal e vieram me bater. Fiquei com 
medo de ter enxaqueca e ficar com a visão embaçada. 

Foram esses os medos que tive na escola e de ficar gravemente 
machucado.    
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MEMÓRIAS DE ROMÃO

Meu nome é Romão, tenho 11 anos de 
idade. Gosto de matemática, de livros 
de � cção cientí� ca, de jogar vídeo game 
e de � car no celular. Uma coisa que 
não gosto é de ter responsabilidade, pois 
esqueço facilmente do que tenho que 
fazer, não quero ser cobrado. 
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Romão Augusto de Sousa Neto

Eu tenho vários amigos, a maioria deles são meninos, vejam: Lucas, 
Pedro Lucas, Pedro Henrique, João Pedro, Victor e João Victor. Todos são 
muito engraçados, cada um do seu jeito. Desses, o meu melhor amigo é João 
Victor, ele é quem eu mais gosto de zoar. Lembrei-me agora quando João  
Victor fi cava com raiva, que era muito engraçado.

O que a gente mais gostava de fazer no NEI era de jogar um jogo de 
celular chamado Free Fire. Todos os meninos jogavam, tem um modo desse 
jogo que dá para fazer times de até quatro jogadores, todos pulam com 
paraquedas de um avião em uma ilha com armas para a sobrevivência do 
time, é bem legal. 

Às vezes João Victor ia 
para minha casa, às vezes 
tinha alguma coisa a ver 
com aniversário, e outras 
não. Uma vez foi porque 
eu o convidei sem nenhum 

MEUS AMIGOS DO NEI
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motivo aparente, só porque eu queria estar com ele mesmo. Nesse dia nós 
dois fizemos muita coisa divertida como: jogamos Fifa 18, esse jogo é um 
seguinte, pode se jogar no single player (um jogador) ou multiplayer (mais 
de um jogador), é um jogo de futebol que se consegue jogar em qualquer 
console recente ex: PS4 Pro, Xbox One S e Nintendo Switch. 

Espero que tenha gostado caro leitor.
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Romão Augusto de Sousa Neto

Eu me lembro do 
meu aniversário de 
quatro anos com o tema 
de Ben 10 que ocorreu 
na minha primeira 
escola: o Jelm, guardo 
ainda um presente que a 

professora me deu, uma camisa  do Bakugan. A decoração da minha 
festa era todinha verde e eu fi quei tão feliz e emocionado. Aqueles que 
participaram foram meus colegas de sala, meu pai, minha mãe e minha 
irmã.

No primeiro ano no NEI eu não me lembro, mas no segundo ano 
eu me lembro, o tema era Minions, do fi lme Meu Malvado Favorito. 
Na época uma das minhas professoras era Kivia, e Kauan não queria 
sentar-se na roda para me dar parabéns e Kivia disse que se Kauan não 
sentasse ele não ganharia coxinha de frango, e ele se sentou.

MEUS ANIVERSÁRIOS 
NA PRIMEIRA ESCOLA E NO NEI
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No terceiro ano, o tema do meu aniversário foi um jogo de 
computador famoso que se chama Minecraft. O bolo estava decorado 
de um monstro agressivo chamado Creeper, e esse monstro no bolo 
estava feito de pasta americana. 

No quarto ano, meu aniversário ocorreu no Shopping Cidade 
Jardim na data 05/09/2017, em uma loja de jogos virtuais chamada 
Magic Games. Como o primeiro andar era onde vendia os produtos, 
a festa foi no segundo andar que é cheio de consoles e jogos bem 
divertidos e legais. 

E, por fim, mas não menos importante, no quinto ano meu 
aniversário foi muito legal na escola, o bolo era todinho de chocolate 
com Nutella e estava muito gostoso. 
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Romão Augusto de Sousa Neto

Eu e minha turma já brincou de várias brincadeiras como: 
queimada, tica-trepa, tica-tica, tica-corrente, etc.

No primeiro ano 
estávamos na educação 
física e estávamos 
brincando de tica-
corrente, a corrente 
estava enorme e só 
faltava eu para que a 
brincadeira acabasse; 
quando parecia que a 
brincadeira iria acabar fácil eu corri ao encontro dos meus amigos, dei 
uma rasteira e consegui escapar por baixo.

No segundo ano nós brincávamos muito de polícia e ladrão e 
esconde-esconde, quando a gente estava em nosso parque, tinha 
uma casinha um pouco elevada do nível do chão, como nós éramos 

BRINCADEIRAS VIVENCIADAS 
NO NEI
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pequenos, nós conseguíamos nos esconder lá, mas era apertado e cheio 
de areia e mesmo assim a gente se escondia.

No terceiro ano nós voltamos a brincar de tica-trepa, todo dia na 
hora do intervalo eu e minha turma brincávamos de tica-trepa.

 No quarto ano começamos a jogar handebol, mas o que nós 
jogávamos mesmo era futebol, a maioria dos meninos queriam jogar. O 
resto, infelizmente, não me lembro.

Agora no quinto ano existe um calendário das brincadeiras na 
quadra: na segunda-feira é handebol, na terça-feira é bandeirinha, na 
quarta-feira é futebol, na quinta-feira é queimada e na sexta-feira é o 
dia onde as crianças brincam sem bola. Esse calendário é importante 
para que as crianças não briguem entre si sobre o que jogar na quadra.

Por fim, a brincadeira é importante porque faz eu me sentir mais 
criança.
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MEMÓRIAS DE SOFIA

Bom, me chamo So� a, tenho 11 anos. 
Nasci dia 1º/11/2007 no hospital 
PAPI (hoje em dia ele é fechado). Meus 
pais são Patrícia e Rodrigo e tenho um 
padrasto e uma madrasta. Sou uma 
pessoa alegre, inteligente, engraçada, 
fofa, etc. Eu gosto de brincar com meus 
amigos, nadar (pois faço natação), 
gosto de falar inglês (pois faço aula de 
inglês), entre outras coisas. Tenho vários 
amigos legais, que são os do meu inglês, 
natação e da escola, adoro ser amiga 
deles! E sempre estarão comigo em todos 
os momentos, assim como sempre eu 
estarei com eles em todos os momentos!      
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 Sofi a Vitória Torres Lemos

Não me lembro muito bem dos 
livros que tive em minha infância, 
mas me lembro muito bem do livro 
que ganhei na escola, isso mesmo, 
na escola! E vou dizer como tudo 
aconteceu...

Bom, foi em um dia de aula 
normal, eu estava indo para a 
biblioteca, e acabei encontrando uma 
bibliotecária, ela chegou para mim e disse, “parabéns Sofi a!” Fiquei sem 
entender, mas em seguida ela complementou, “você  é a segunda maior 
leitora de nossa biblioteca!” Depois ela me deu um presente, eram dois 
livros. Fiquei super feliz! Isso aconteceu no 1º ano. Os livros eram cheio de 
ilustrações e poucas palavras. Um era de um pombo chato que fi cou legal 
e ao fi nal da história ele fi ca feliz (esqueci o nome do livro), e o outro é até 
as princesas soltam pum, adorei os dois e li várias vezes! 

LIVROS DE INFÂNCIA
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O legal foi perceber meu avanço na leitura. No início era pouca leitura 
e mais imagens, depois foi tendo mais textos para ler do que desenhos e 
por último foi só de ler. Meus tipos de livros favoritos são os de ler, sem 
imagens, pois gosto de imaginar como é  que está se passando na história.

Como viram, adoro ler, e o legal é que na escola tinha a “hora da 
leitura”, o momento de todos relaxarem e ter uma boa leitura para todos 
usarem a imaginação e a criatividade!

Não posso esquecer de falar dos livros que marcaram minha 
infância, foram: O lago dos cisnes, A casa na árvore, Diário de Julieta (é 
tão bom esse livro que eu comprei e minha amiga Nayane também), até as 
princesas soltam pum, etc. Meus estilos de livros favoritos são (comédia, 
ação, terror, suspense, aventura, amor, entre outros).

E essas foram as minhas memórias de infância de livros que me 
marcaram! Livros são as história que inspiram a realidade de uma pessoa, 
e por isso que ler é bom, ler é vida, ler é tudo!

NÃO DEIXE DE LER!
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Sofi a Vitória Torres Lemos

Sempre tive os melhores amigos do mundo, e os conheci na escola, 
mas nossa amizade não parou só na escola, éramos amigos o tempo 
todo e em todos os lugares!

Na escola era assim: amigos na sala, amigos no lanche, amigos 
no parque, amigos enquanto as professoras passavam as matérias, 
amigos no fi nal da aula e até o último segundo antes de ir embora. Mas, 
infelizmente, nem todos os meus amigos fi caram até o 5º ano (último 
ano) como: Eduardo e Gabriel que saíram no 2º ano e Lívia que saiu no 
5º, alguns meses antes de terminar o ano.

Esqueci de falar que chegaram amigos no primeiro e segundo ano, 
bom foi assim: no 1º ano meus melhores amigos foram: Manu e Lavínia. 
E no 2º ano chegaram: Klarisse, Eduardo, Nayane 
e Maria Letícia, mas meus melhores amigos 
foram: Klarisse e Nayane. No entanto, ao fi nal do 
ano  percebi que todos eram 
meus melhores amigos.

PROMETE SER MEU AMIGO 
PARA SEMPRE?

 ano chegaram: Klarisse, Eduardo, Nayane 
e Maria Letícia, mas meus melhores amigos 
foram: Klarisse e Nayane. No entanto, ao fi nal do 
ano  percebi que todos eram 
meus melhores amigos.
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O legal foi perceber os momentos bons com eles, como os passeios, 
festas, enquanto estudamos, apresentações, entre outros…

E também os professores com certeza foram meus amigos, como 
Cibele, Kivia, Rafaela, Aline, Patricia, Suzana, Everton, Rutilene, Cláudia, 
entre outros…

Aí vocês perguntam: como são seus amigos? 
Eu respondo: divertidos, legais, engraçados, amigáveis, carinhosos, etc! 

E além de tudo, eles são importantes para mim, pois eles estiveram sempre 
comigo, em momentos bons e ruins, e sempre estarão comigo! Ah, afinal, 
o que seria do mundo sem amigos? Ninguém para conversar, brincar, para 
sorrir com você, te abraçar, ou só ficar aquele momento do seu lado! 

Pra mim o significado de amizade é:

A: amar seus amigos.
M: momentos bons juntos.
 I: individualidade? Nunca com amigos ao seu lado.
Z: zelar pela saúde de seus amigos.
A: andar, conversar, rir, brincar com seus amigos.
D: diversidade sempre.
E: escutar uns aos outros.

CURTA COM 
SEUS AMIGOS!
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Sofi a Vitória Torres Lemos

Estava afi m de lembrar dos 
bons tempos, sabe qual? O das 

brincadeiras que eu brincava com 
os meus amigos, todos sorrindo, 

correndo, se divertindo sendo 
criança, só que todo recreio tem sua 

hora para acabar por esse motivo 
fi cávamos muito 

tristes, pois depois 
íamos voltar aos estudos.     

Antes do recreio nós íamos lanchar, a comida era sempre gostosa 
e nutritiva além de ser feita com muito amor! Em seguida todos 
saíamos correndo para a melhor hora do dia (o parque). Tinham várias 
brincadeiras que as crianças brincavam, como: tica- tica, esconde-
esconde, elástico, pula corda, futebol, queimada, handebol, entre 

“BORA” BRINCAR?

Estava afi m de lembrar dos 
bons tempos, sabe qual? O das 

brincadeiras que eu brincava com 
os meus amigos, todos sorrindo, 

correndo, se divertindo sendo 
criança, só que todo recreio tem sua 

hora para acabar por esse motivo 

tristes, pois depois 
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outros. A escola é um dos lugares que eu mais gosto de ficar, pois 
sempre estudo, brinco, aprendo e relembro. 

E também tem o jogo, que na minha opinião é mais ou menos uma 
brincadeira, na verdade a palavra brincar inclui jogos como xadrez, 
dama, ludo, entre outros. E existe outro tipo de brincadeira como 
brincadeiras de mão, exemplo adedonha entre outras.  

Nunca tive brincadeira favorita, pois é só me chamar que irei 
correr para perguntar qual brincadeira vamos brincar? afinal você 
gosta de brincar? vamos brincar?

   
NÃO DEIXE DE BRINCAR! BRINCAR É VIDA, E NO FUTURO 

VOCÊ NÃO VAI SE ARREPENDER DE TER UMA INFÂNCIA COLORIDA 
DE BRINCADEIRAS!
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MEMÓRIAS DE THAMYRES

Olá meu nome é � amyres Eveny de 
Mélo Souza, tenho 11 anos, nasci em 
Natal no dia 11 de maio de 2007. 
Estudo no NEI-CAp/UFRN e estou no 
5° ano matutino, já sinto o cheiro de 
despedida. O que eu gosto de brincar na 
escola com meus amigos é de handebol, 
futebol, bandeirinha, queimada e tica- 
corrente na quadra. Já no parque é 
de homem morto no chão, tica-trepa, 
polícia e ladrão, esconde-esconde. O 
que eu gosto de fazer com meus amigos, 
como deu pra perceber, é brincar, dar 
muitas risadas até chorar e cair.
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Thamyres Eveny de Melo Souza

Os bichos que 
eu já vi no NEI 
foram: iguana, um 
monte de micos 
bem fofinhos, 
m a r i m b o n d o s , 
lagartas de fogo 
e de outros tipos, 
borboletas lindas, 
timbú (2 que já 

apareceram), abelhas, lagartixas, gatos, formigas, (etc).
No 1º ano, eu e meus amigos estudamos a onça, e vimos que 

ela estava sendo morta para se fazer bolsas, pompom de cabelos, 
sapatilhas, tamanco, (etc). A onça é um animal em extinção, e 
ela é muito linda, mas é um animal muito feroz.

BICHOS QUE 
APARECERAM NO NEI
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Os cuidados que temos que ter com esse animal são: não chegar 
muito perto dele(a) para não matar você, se for criar em casa, ter muito 
cuidado para não ser maltratado e ser bem tratado, não matar mais 
para fazer coisas. O animal é para viver na natureza igual a nós que 
vivemos.

Nos últimos anos, os temas de pesquisa foram outros, não 
estudamos mais os bichos, esse ano eu até sugeri que a gente pudesse 
estudar os animais marinhos, mas escolheram o tema guerra. 
Independentemente da escolha do tema de pesquisa, eu ainda 
vou continuar meus estudos sobre animais marinhos e animais da 
natureza, porque é o que eu mais gosto de estudar, os bichos!
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Thamyres Eveny de Melo Souza

Meu primeiro medo foi achar que não ia arranjar amigos assim que 
entrei no NEI, além desse, outro foi de que as professoras não gostassem 
de mim, e quando fui encaminhada para o atendimento pedagógico no 
contraturno. Eu me lembro que eu e meus amigos pensávamos que à 
noite tinha fantasmas, almas e espíritos na escola. Esses foram os meus 
primeiros medos que eu tive assim que entrei na escola nova e tem 
alguns que eu ainda tenho.

Logo que entrei na 
escola meu primeiro 
contato foi com Maria 
Elisa e Lívia. O meu 
primeiro medo foi porque 
eu só conhecia uma 
amiga de outra escola 
que era Maria Elisa (do 
Dom Marcolino Dantas) e 

OS MEDOS QUE TIVE 
NA ESCOLA

alguns que eu ainda tenho.

escola meu primeiro 
contato foi com Maria 
Elisa e Lívia. O meu 
primeiro medo foi porque 
eu só conhecia uma 
amiga de outra escola 
que era Maria Elisa (do 
Dom Marcolino Dantas) e 
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Lívia, esta eu conheci antes porque ela morava perto da minha casa 
e eu ficava brincando com ela, mas eu e ela não sabíamos que íamos 
estudar na mesma escola,  quando eu a vi na escola eu fiquei brincando 
com ela.

Meu segundo medo foi das professoras não gostarem de mim 
porque eu pensei que eles(as) não iam ter paciência com nossa turma, 
meu terceiro medo foi que tinha contraturno, quando ia anoitecendo, 
a escola ficava um pouco escura e eu pensava junto com meus amigos 
que tinha alma, espírito, zumbi, e etc...
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Thamyres Eveny de Melo Souza

As comidas que eu gostei de fazer com os meus amigos foram : bolinho 
de chuva no 1° ano, no 2° ano foi brownie, no 3° ano fi zemos pé-de-moleque 
e cocada, no 4° ano fi zemos bolo de chocolate e no 5° ano fi zemos brownie 
novamente, bolinho de chuva. Todas essas comidas que eu e meus amigos 
fi zemos tiveram sentimentos como alegria, tristeza, raiva e diversão.                                                                     

As comidas que eu já fi z com minha mãe foram lasanha e farofa de 
cream cracker, às vezes quando a minha mãe não olhava eu comia um 
pouquinho da farofa e isso foi engraçado e divertido. Eu também gosto de 
mingau que ela faz e eu ainda tomo.

As comidas que 
eu já fi z com meu Pai 
foram pão de queijo, 
o pão era em massa e 
eu fi z um coração  e 
uma bolinha, porém o 

CULINÁRIA, TUDO DE BOM!
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coração ficou bem redondo, mas dava pra perceber que era um coração. Tudo 
isso foi com muita diversão e alegria. Eu também fiz pipoca que queimou, 
mas foi engraçado demais. E também fiz camarão  que ficou  gostoso, e foi 
bem legal.

Com a minha tia eu fiz caranguejo e bolo de cenoura. Fazer o caranguejo 
com ela foi bem legal porque eu os limpei antes de ir para o fogo. E o bolo 
ficou bem gostoso, eu fui colocando alguns ingredientes e depois o comi. 
Foi divertido e triste; triste porque acabou e divertido por eu ter participado 
dessa preparação.

Espero que tenha gostado, caro leitor!
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MEMÓRIAS DE VICTOR

Oi, o meu nome é Victor Paulo, tenho 
10 anos de idade, estudo no NEI desde 
o 1º ano. Gosto de jogar bola, handebol, 
vôlei, cart, robótica e informática. 
Gosto de comidas doces como: � ni, 
chocolate, brigadeiro e doce de leite.
Quando estou em casa gosto de brincar 
com a minha irmã, usar o celular e 
computador.
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Nessa memória 
vou falar sobre as 
brincadeiras que eu e 
meus colegas gostamos 
de brincar na escola.  

Ah! Foram tantas brincadeiras, mas eu só lembro de algumas, 
como: tica-tica, tica-corrente, handebol, futebol, bandeirinha 
modificada, etc. Agora, irei dizer como se brinca de tica-tica. No 
tica-tica comum precisa pelo menos de duas pessoas. Uma é o tica 
e a outra corre e não poderá ser pega por ele, se for pega passará 
a ser o tica. Já o tica corrente funciona com cinco pessoas ou mais. 
Quando a pessoa é ticada dá a mão para o tica e vai se formando 
uma corrente, a brincadeira acaba quando todos são ticados. 

No futebol, tem que ter duas pessoas ou mais para jogar. Os 
dois times devem ter quantidades iguais de jogadores. Costumamos 
brincar sempre na hora do parque. Sempre tem muita confusão 

MINHAS BRINCADEIRAS 
PREDILETAS NA ESCOLA
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já que cada um quer ser o dono da bola, não sabendo jogar em 
equipe.  

Nas aulas de Educação Física nós já brincávamos de acordo com o 
tema de pesquisa. 

No 1º ano estudamos as onças e então brincamos de tica-caverna. 
É uma das melhores brincadeiras que tive na Educação Física. 

No 2º ano estudamos o corpo humano e a professora colocou um 
pano sobre nossos corpos fazendo de conta que estávamos na barriga 
da mãe. A sensação era de que estava preso.  

No 3º ano, estudamos diversidade e brincamos de arco e flecha. 
De início achei o arco um pouco pesado, mas depois me acostumei. 

No 4º ano, a professora Érika nos ensinou futebol. Estudamos as 
regras e jogamos muito. Estudar o futebol nos ajudou a sermos um 
pouco melhores nesse jogo. 

No 5º ano, estudamos guerras e a professora Milena nos propôs a 
criação de um jogo que foi a bandeirinha modificada, pois tinha coisas 
diferentes da comum, como: arco e flecha, escudo, espada, bomba 
(bola). Nesse jogo, tem cinco classes: o espião, cavaleiro, lanceiro, 
arqueiro e bombardeiro. Esse jogo se transformou em um tabuleiro 
onde cada dia da semana uma criança levava para casa para jogar com 
sua família.  

As brincadeiras nos divertem bastante e são muito importantes 
para a vida das crianças. 
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A Festa Junina é uma festa que todos se divertem, comem, brincam 
etc.  

No primeiro ano nós dançamos a quadrilha e foi muito engraçado 
porque deu tudo errado. A calça do meu amigo rasgou e a minha blusa 
fi cou presa em um poste.

No segundo ano nós dançamos uma música de Dominguinhos. Foi 
muito  divertido. Criamos os passos e todo mundo estava em sintonia. A 
dança saiu muito bonita, eu fi quei tremendo de ansiedade e de medo.

No terceiro ano, contamos a história “chuva de bala em mossoró” e 
nós dançamos quatro músicas: coração de Ivete Sangalo, Xaxado e uma 
música instrumental de luta e alegria.

No quarto ano 
nós dançamos “asa 
branca” e “a volta da 
asa branca” de Luiz 
Gonzaga. Foi muito 

AS MINHAS FESTAS JUNINAS 
NO NEI

música instrumental de luta e alegria.
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bom, deu tudo certo e a dança saiu em perfeito estado. Na hora da dança 
eu estava com um pouco de medo e de ansiedade e nós fomos a última 
turma a se apresentar.

No quinto ano, nós dançamos “xaxado” e “carimbó”.  A dança foi muito 
boa. Todo mundo adorou. Teve uma hora em que Klarisse, uma colega 
de sala, entrou de muleta e falou a sua fala, foi muito legal, pois mesmo 
machucada ela foi para a festa. Depois nós dançamos e todo mundo gostou.

Todas as festas foram muito legais, interativas e aprendi várias coisas 
a cada ano. 
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No 1º ano nós aprendemos sobre adição, subtração, unidade, dezena, 
centena e foi de uma maneira bem engraçada. Nós fi zemos atividades com 
almofada, macarrão, brinquedos, etc.

No 2º ano aprendemos mais um pouco sobre adição e subtração.
No 3º ano, aprendemos conta armada de adição e subtração.
No 4º ano, aprendemos multiplicação, tabuada e divisão e também 

vimos conta armada de multiplicação e 
divisão.

No 5º ano aprendemos adição, 
subtração, multiplicação e divisão de 
fração e formas geométricas.

Por isso eu adoro matemática. Ela é 
importante pra você saber também sobre o 
mundo, saber contar, fazer cálculos e muito 
mais. 

A MATEMÁTICA QUE 
TANTO GOSTO 
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 ‘Cinco anos de memórias escolares’ é o que nos apresentam as crianças 

neste livro. E vivemos com seus textos suas melhores descobertas, aprendizagens 

e diversões. E como nas narrativas, também vivemos com elas os perigos, medos, 

travessias e travessuras que marcaram as manhãs inesquecíveis de sua infâncias 

no NEI.

A criança narra o que conta para ela. E contando suas memórias da escola, 

ela se torna, ao mesmo tempo, personagem, narrador/a e autor/a da história. 

Importante maneira de educar a memória!  

Este livro é um presente de memórias escolares que recebemos de vinte e um 

autores e das professoras Cláudia e Patrícia Lúcia,  que possibilitou e acompanhou 

a trajetória dessas escritas. Agradecemos e aguardamos as próximas produções.

Maria da Conceição Passeggi
Universidade Federal do Rio Grande do Norte


