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PREFÁCIO

O livro “Para ficar na História! Memórias e aventuras de uma turma infinitamente NEI” 
é daqueles para ser guardado à sete chaves, dentro do coração, e para ser revisitado ao 
longo de toda a vida. As crianças apresentam as memórias mais marcantes de todos os 
9 anos que estudaram no NEI-CAp/UFRN e conseguem trazer em seus relatos as marcas 
que essa escola deixou em suas vidas. Esta é realmente uma escola que, de maneira 
impactante, deixa marcas na vida de todos que por ela passam. 

É fato que, para cada criança, o NEI deixou muitas e diferentes marcas, mas ao ler o 
livro, constatei que os relatos, apesar de serem individuais, entrelaçavam-se com memórias 
recorrentes sobre os temas de pesquisas, as experiências com a Matemática, as festas 
juninas e as brincadeiras.

Essa é uma escola que deixa marcas, porque tem como metodologia de trabalho 
o Tema de Pesquisa, que se torna inesquecível por valorizar os contextos sociais das 
crianças, suas ideias, seus interesses e suas curiosidades. O professor dá vez e voz 
às crianças, colocando-as como protagonistas. E, como um maestro, conduz o grupo à 
busca incessante pelo conhecimento, através das múltiplas linguagens.

Essa é uma escola que deixa marcas também por trabalhar a Matemática com jogos, 
situações-problema e brincadeiras, instigando, de maneira lúdica, o desenvolvimento 
do raciocínio lógico e tornando a Matemática uma das disciplinas mais encantadoras e 
essenciais para a vida.

Essa é uma escola que também deixa marcas por valorizar a cultura, trazendo os 
festejos juninos como um dos importantes momentos que enaltecem a Dança enquanto 
uma das múltiplas linguagens capazes de expressar conhecimentos e aprendizados 
construídos/vivenciados no chão da nossa escola, ao longo de toda a história do nosso 
povo.

Essa é uma escola que deixa marcas porque valoriza a brincadeira como a atividade 
principal das crianças, ao organizar o trabalho pedagógico com espaços e tempos 
dedicados à ludicidade e associados à situações de aprendizagens significativas. Em 
consequência disso, traz contribuições para o desenvolvimento integral do ser humano – 
físico, emocional, cognitivo, linguístico e social.



Assim como os autores desse livro, também fui aluna dessa escola e um fato 
impressionante é que esses temas abordados no livro também deixaram marcas na 
minha memória e, mais ainda, em meu coração. Ao ler as histórias de cada criança, revivi 
enquanto ex-aluna minhas próprias memórias e a emoção tomou conta de mim.

Destaco, em minhas memórias inesquecíveis relacionadas à escola, a lembrança 
de um espaço que prioriza a formação humana, o respeito pelo próximo; que dá o direito 
às crianças de expressarem suas ideias e sentimentos, que orienta todas elas para a 
resolução de conflitos com respeito, autonomia, uso e exercício da oralidade e da prática 
de colocar-se no lugar do outro; que valoriza os professores, que considera e respeita as 
diferenças e faz a diferença na vida de muitos! 

Ao leitor, desejo boas leituras e que você consiga perceber, por meio desse 
memorial, o que essa escola tem proporcionado para as nossas crianças, o que fazemos 
com e para elas e, especialmente, as marcas que deixamos, de maneira consciente ou 
inconsciente, em cada uma delas.

Aos autores e organizadores desse livro, gratidão pelo carinho e pelo convite para 
escrever esse singelo, porém emocionante, prefácio. É uma honra fazer parte dessa 
história e compor essas memórias, podendo deixar aqui registrado tudo que revivi e senti, 
ao ler cada página desse belo e inesquecível livro.

O meu desejo é que essa escola permaneça sempre nas memórias e nos corações 
de todos vocês! Não se esqueçam de guardar esse livro num lugar bem especial, para 
apreciar e aliviar a saudade desses momentos e dos amigos, em diferentes fases de suas 
vidas.

E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra, quem quiser que conte outra...
Beijos saudosos e afetuosos!
Clarice Ferreira Guimarães Diógenes



JANELA SOBRE A PARTIDA

O filho de Pilar e Daniel Wainberg foi batizado à beira-mar. 
E no batizado, ensinaram a ele o que é sagrado. 

Recebeu um caracol. 
- Para que aprenda a amar a água. 

Abriram a gaiola de um pássaro preso: 
- Para que você aprenda a amar o ar. 

Deram a ele uma flor de gerânio: 
- Para que você aprenda a amar a terra. 

E deram também uma garrafinha tampada: 
- Não abra nunca, nunca. Para aprender a amar o mistério.

Eduardo Galeano1

É com imensa satisfação que o 5º ano vespertino lança o livro Para ficar na história! As 
memórias e aventuras de uma turma infinitamente NEI. No período em que a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte comemora os seus 60 anos, o Núcleo de Educação da 
Infância se despede de mais uma turma de aprendizes-pesquisadores, lançando-os para 
novos horizontes do saber e assumindo seu papel de escola da infância e de valorização 
das crianças como sujeitos de história e de memória.  

Nesse contexto, a turma nomeada pelos próprios alunos de “infinitamente NEI”, 
inventou um jeito de traduzir a saudade e de se eternizar por meio de palavras, tão duráveis 
quanto o sentimento: alargou o sentido da palavra memória que, de repente, ficou grande, 
colorida, carregada de infância e de pessoas, repleta de movimento e de alegria. Duas 
janelas a guiaram: o respeito à história que viveram e o sentimento de infinitude que permeia 
esse momento de tamanho significado em suas vidas. Assim, ficou evidente que as crianças 
já entenderam que a história de escola que carregam as torna infinitas, enquanto grupo e 
enquanto aprendizes da vida, da pesquisa e do humano.   

Ao abrirmos a bagagem memorialística que as crianças desse grupo levam, ao se 
despedirem da escola, percebemos que, ao final, ficou tudo em seu devido lugar, exatamente 
como deve ser:  infâncias plenas; repertórios de brincadeiras e de procedimentos de 

1  GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. 9. ed. Porto Alegre: L&PM, 2002. 



pesquisa; conhecimentos sobre o mundo, sobre si e sobre o outro; experiências 
enriquecedoras; espírito investigativo e curioso; afetos e vínculos duradouros. O 
resultado não poderia ser diferente!

 Apresentamos, portanto, a composição de um memorial digital, produzido no 
decorrer do ano letivo de 2018, atendendo às necessidades e aos interesses dos leitores 
da atualidade. Os textos de nossas crianças traduzem a vivacidade, a sensibilidade 
e gratidão de um grupo, pela trajetória de aprendizagem que trilhou e pela história 
que carrega. As narrativas são protagonizadas pelos próprios autores e versam sobre 
temáticas variadas, incluindo: culinárias; amigos; professores; brincadeiras; festas; 
temas de pesquisa; visitas de estudo; leituras; vivências com a Matemática; eventos e 
anos especiais. 

Nesse resgate, as crianças tiveram liberdade e posse sobre seus textos, suas 
ideias e suas palavras, já que vivenciaram um longo processo autoral de rememorar 
e de registrar suas memórias, de revisá-las segundo as orientações dos professores, 
de selecionar textos a serem compartilhados com o público de leitores, de ilustrar 
as memórias selecionadas com desenhos, de introduzir seus textos com uma breve 
apresentação biográfica e um autorretrato e de, por fim, construir coletivamente 
toda a parte do livro que se refere ao grupo e os textos de nossa criança público-
alvo da Educação Especial, o estimado Lucas Vinícius. Dessa maneira, optamos por 
não submeter os textos de nossos escritores a uma correção ortográfica criteriosa, 
preservando, dentro do possível, as ideias, o estilo pessoal de escrita e as características 
comuns aos textos de alunos de um 5º ano. Como resultado, os textos sofreram poucas 
intervenções de seus primeiros leitores, os professores e os colegas de sala. Tornaram-
se, com essa opção, textos intangíveis e verdadeiramente autorais, que revelam as 
experiências escolares que nossos pequenos aprendizes levam consigo.  

Ao lançarmos uma janela sobre a partida, temos muito orgulho da chegada e do 
trajeto percorrido pelos nossos memorialistas, uma vez que seus textos nos revelam que 
eles já aprenderam a amar tudo que é importante: o outro, a pesquisa, o conhecimento 
e a capacidade de se deslumbrar e de pensar sobre o mundo. Aprenderam, enfim, a 
amar o mistério. 

Na partida, cabe a nós, seus professores, guardar a felicidade das conquistas e 
a memória de crianças singulares, que nos ensinaram a amar o caracol, a água, o ar, a 
terra, e o mistério e que são, na verdade, uma janela emoldurada no coração.  

Os professores Danielle, Luanna e Werllesson
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MEMÓRIAS DE  ANA HELENA

Meu nome é Ana Helena. Sabe 
o que eu mais gosto de fazer na 
escola? Estudar, brincar e fazer 
os outros felizes. Tenho vários 
sonhos, mas o que eu quero 
realizar é ir para Orlando, nos 
Estados Unidos.
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   Olá, querido leitor! Tudo bem? Hoje, vou falar das brincadeiras 
vivenciadas e inventadas na escola, no período da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental.

Eu brincava e ainda brinco com todos os meus amigos. Nós 
gostamos de bandeirinha, queimada, amarelinha, tica-tica, tica-gelo 
e de princesa e o monstro.

Na Educação Infantil, eu brincava com blocos de madeira e, com 
eles, montava lindos castelos. No caracol pintado no piso da escola, 
pulava de cor em cor, até chegar ao centro dele, e me divertia com a 
brincadeira de pato-pato-ganso. Lá na brinquedoteca, eu e minhas 
amigas Marcela, Letícia, Giovana e Clarinha adorávamos brincar de 
casinha, com as bonecas.

Já no Ensino Fundamental, 
gostava de brincar na casinha 
do parque, na quadra 
e na amarelinha. No 
5º ano, nas aulas de 
Educação Física, 

 MINHAS MELHORES 
BRINCADEIRAS NA ESCOLA
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e na amarelinha. No 
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a nossa turma estudou o tema de pesquisa “Evolução Humana” e a 
professora utilizou alguns materiais, como: arco e flecha, escudo, 
espada e lança, e criamos um jogo que eu, particularmente, gosto de 
chamar de bandeirinha da evolução, porque mostra o avanço dos 
instrumentos utilizados pelo homem, para sua sobrevivência.

Na escola, durante todos os anos em que estive no NEI, as 
professoras sempre sugeriram muitas brincadeiras incríveis como, por 
exemplo: polícia e ladrão, pula corda, dentre outros.

Espero que gostem de tudo que relatei e, principalmente, de 
brincar na escola, assim como eu. Beijos e até a próxima! 
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Olá, querido 
leitor! Tudo bem? 

Hoje, vou falar de um 
mês que eu gosto muito. 

Será que você adivinha qual é? 
Isso mesmo! É o mês de junho! Na minha 

escola, sempre tem comemoração do São 
João e, agora, vou contar para você um pouco 

das minhas recordações de algumas festas 
juninas vividas no NEI.

No ano de 2016, eu estava no 3º ano do Ensino Fundamental e 
estudava a França. Para fazermos relação com esse tema de pesquisa, 
nossa dança tratou da história da dança junina. Descobrimos que ela 
foi iniciada pelos franceses, com uma música lenta. Quando chegou ao 
Brasil, essa dança mudou! Principalmente, a música e o traje utilizados. 
A roupa que os franceses usavam era de gala e, no Brasil, as roupas de 
festas juninas não são trajes tão fi nos.

  MINHAS MEMÓRIAS DE FESTAS 
JUNINAS NA ESCOLA

leitor! Tudo bem? 
Hoje, vou falar de um 

mês que eu gosto muito. 
Será que você adivinha qual é? 

Isso mesmo! É o mês de junho! Na minha 
escola, sempre tem comemoração do São 

João e, agora, vou contar para você um pouco 
das minhas recordações de algumas festas 
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No ano de 2017, estávamos no 4º ano, estudando “fenômenos da 
natureza” e escolhemos como tema da dança o fenômeno da seca. A 
apresentação teve duas cenas: a primeira foi a da seca, ou seja, a da 
falta de chuva e, na outra, todos comemoraram dançando e celebrando 
a chegada da chuva.

Neste ano de 2018, a minha turma estudou sobre evolução humana. 
Um tema muito legal! Nossa dança junina também teve relação com 
esse tema de pesquisa. Representamos, com a dança, a evolução do 
homem, desde o australopithecus até o homo sapiens. 

Essas foram as minhas principais memórias de festas juninas. 
Espero que tenham gostado! Um beijão e até a próxima!
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Olá, querido leitor! Tudo bem? Hoje, vou falar sobre os temas de 
pesquisa estudados no Ensino Fundamental do NEI e também sobre as 
apresentações da turma, nas Mostras Culturais de nossa escola.

No 1º ano, estudamos sobre a 
Itália e aprendemos sobre os 
monumentos históricos, as 
cidades e os vulcões. Também 
lemos algumas obras de 
literatura, como Romeu e Julieta 
e Pinóquio. Lembro-me, ainda, 
que estudamos, nesse mesmo 
ano, os Mares e oceanos e 
vimos todos os seres vivos que 
vivem no mar e os tipos de algas marinhas. 

A Mostra Cultural, neste período, foi sobre a Itália. Apresentamos 
a cultura e as danças desse país e até fi zemos um experimento do 
vulcão Vesúvio. Ao fi nal do ano, lançamos um livro, assim como todos 
os estudantes do 1º ano. Foi muito divertido!

MEMÓRIAS DE TEMAS DE 
PESQUISA NA ESCOLA

 ano, estudamos sobre a 
Itália e aprendemos sobre os 
monumentos históricos, as 
cidades e os vulcões. Também 
lemos algumas obras de 
literatura, como Romeu e Julieta 
e Pinóquio. Lembro-me, ainda, 
que estudamos, nesse mesmo 
ano, os Mares e oceanos e 
vimos todos os seres vivos que 
vivem no mar e os tipos de algas marinhas. 
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 Já no 2º ano, nosso tema de pesquisa foi sobre os Estado Unidos da 
América. Nos aprofundamos muito na 2º Guerra Mundial e pesquisamos 
sobre a pop art, que foi o tema apresentado na Mostra Cultural. Tudo 
muito legal!

No 3º ano, estudamos a França e exploramos a cultura desse país e 
seus monumentos históricos, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. 
Nessa pesquisa, tivemos a participação de Jeanne, uma francesa que 
fazia intercâmbio no Brasil. Ela nos ajudou muito em nosso estudo, 
contando várias curiosidades. 

Na Mostra Cultural realizada nesse período, o tema não foi sobre 
a França e sim sobre gibis, que era nosso tema de estudo em Língua 
Portuguesa. Mostramos para os visitantes como podemos reciclar gibis 
velhos e apresentamos a história da turma da Mônica.

Depois, no ano seguinte, nosso tema de pesquisa foi Os fenômenos 
da natureza. Nele, vimos como acontecem os raios, os trovões, as 
chuvas e os tornados. Muito interessante! Na Mostra Cultural, não 
apresentamos sobre o tema de pesquisa e sim sobre o Cineclube, um 
projeto criado pela professora Milene e pelo professor Sandro, que 
mistura cinema com clube. Assistimos a curtas e, depois, debatemos 
com turmas de outras escolas. 

No 5º ano, estudamos o corpo humano e a evolução do homem. 
Aprendemos como o fogo foi descoberto, como a arte rupestre era 
feita e muitas outras coisas. Pesquisamos, também, sobre os sistemas 
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do corpo humano, tais como: o sistema nervoso, o sistema urinário, o 
esquelético, o respiratório, o sistema digestivo e o cardiovascular. 

Neste ano, na Mostra Cultural, apresentamos um Museu que 
contava nossa trajetória pelo NEI, desde a turma 1. Lá, tínhamos 
o mural da Educação Infantil, o do Ensino Fundamental, o mural 
dos professores que passaram pela turma, a oficina de Pop Art e o 
experimento do vulcão.  

Para terminar, gostaria de dizer que aprendi muito com todos 
os temas de pesquisa estudados, mas, dentre todos, o que mais achei 
interessante e divertido foi conhecer sobre a Música e os instrumentos 
musicais, na turma 1.
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Eu sou Arthur Rayron, 
tenho 11 anos. Gosto muito 
de jogar futebol e de pilotar 
carros de Kart. Também sou 
louco por automobilismo 
e quero ser um piloto de 
Fórmula 1.

MEMÓRIAS DE  ARTHUR RAYRON
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Olá! Hoje, irei apresentar 

as memórias e recordações 

matemáticas.

No 3º ano do Ensino 

Fundamental, o ábaco foi 

um terror! Umas das 

coisas mais chatas e 

difíceis de operar, 

principalmente, a 

parte em que utilizamos as argolas para representar as quantidades. 

Fiquei pensando: - “porque temos que saber algo tão difícil, que é 

operar no ábaco, para aprender algo tão fácil, que é a conta armada?”

A conta armada veio como uma salvação para nos tirar do pesadelo 

do ábaco, pois era muito mais simples, prática e rápida. Aprendemos 

como realizar a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão (normal 

e fracionária), de um jeito muito mais fácil.

MEMÓRIAS MATEMÁTICAS

Olá! Hoje, irei apresentar 

as memórias e recordações 

matemáticas.

No 3º ano do Ensino 

Fundamental, o ábaco foi 

um terror! Umas das 

coisas mais chatas e 

difíceis de operar, 
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No 5º ano, estudamos as frações. Esse é um conteúdo legal, que nos 

ajuda a repartir itens. Na minha opinião, a Matemática é excepcional, 

pois está no nosso dia a dia e facilita a resolução de problemas diários.

Agora, é o momento de dar inveja às outras turmas: no 5º ano, 

tivemos o dia da pizza! Foi muito legal e inusitado! A professora 

Luanna estava gravando uma aula para o seu curso de doutorado e, 

depois desse momento com câmeras, comemos pizza de calabresa e 

de mussarela para estudarmos as frações equivalentes. Tiramos várias 

fotos e eu até postei esse momento na minha rede social.

Os jogos matemáticos também estiveram presentes na nossa 

trajetória escolar, como o mega dados, o jogo da memória da dezena, 

o dominó e o baralho da multiplicação. Usamos também o material 

dourado. Operar com esse recurso é muito mais fácil do que com o 

ábaco, principalmente, na subtração. 

Já na Educação Infantil, utilizávamos tampinhas, palitos e também 

os dedos para contar e somar. 

Para terminar, eu gostaria de dizer que a Matemática foi umas 

das melhores matérias para se aprender e, por isso, quero estudar mais 

sobre ela.
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A memória de hoje é sobre as culinárias na escola. Espero que 
você goste!

Umas das culinárias mais legais e gostosas foi a do bolo de coco de 
Maria Pérola, no 5º ano. No início da receita, pensei que não ia gostar, 
mas, mesmo assim, ajudei a preparar os ingredientes. Quando chegou a 
hora de provarmos, eu simplesmente amei o bolo e até raspei a bandeja 
com alguns amigos. Ou seja, se apenas pelo nome da receita, você 
estiver com receio de experimentar algum prato, prove mesmo assim! 
Este alimento pode ser maravilhoso!

Outra receita deliciosa foi o sorvete dos deuses, feito por 
Guilherme Cordeiro. Essa receita consiste em um bolo de sorvete 
com uma calda de chocolate. Quando estávamos produzindo essa 
delícia, eu e Arthur Ubarana fizemos 
uma besteira: batemos a 
clara em neve na B A T E 
D E I R A! Era pra gente 
ter batido manualmente, 
mas não teve problema. 

MEMÓRIAS CULINÁRIAS

com uma calda de chocolate. Quando estávamos produzindo essa 
delícia, eu e Arthur Ubarana fizemos 
uma besteira: batemos a 
clara em neve na B A T E 
D E I R A! Era pra gente 
ter batido manualmente, 
mas não teve problema. 
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No final, deu tudo certo! Quando chegou a hora de provarmos, 
achamos muito booooommmmm!!!!! Eu comi quatro copos de 
sorvete. Foi uma maravilha!

Tivemos também a culinária de um bolo de ovos, com recheio de 
brigadeiro, feito por Isadora. O bolo ficou uma delícia eu tive a honra 
de comer a primeira fatia (e mais 3 fatias). Só de lembrar, fico com água 
na boca!

Eu gosto da culinária na escola, pois nós aprendemos receitas 
novas e podemos ter um momento de descontração com os colegas da 
turma.

Caro leitor, espero que você também possa desfrutar desses 
momentos deliciosos, com culinárias bem legais. 
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Preste atenção no que eu vou dizer! Esses temas de pesquisa não 
são de esquecer! Neste memorial, vou relembrar os temas de pesquisa 
que mais marcaram minha trajetória escolar.

Na Educação Infantil, a nossa turma estudou sobre os piratas, as 
aranhas, as borboletas, os tubarões, os dinossauros, entre outros temas. Eu 

não me recordo de muitos assuntos estudados, 
mas foram momentos de muita diversão e 
aprendizado. 

 Seguindo para o 1º ano do Ensino 
Fundamental, a nossa turma estudou 

Mares e oceanos e a Itália. Ainda nesse 
ano de 2014, fi zemos o 
nosso livro “Diário de 

Bordo”. Um livro muito 
legal. 

 Em 2015, estudamos 
sobre…E S T A D O S  U N I D O S!!!! Eu achei muito interessante. Aprendemos 
sobre a língua inglesa, pesquisamos sobre os estados dos EUA, sobre a 

OS TEMAS DE PESQUISA 
ESTUDADOS

não me recordo de muitos assuntos estudados, 
mas foram momentos de muita diversão e 
aprendizado. 

 Seguindo para o
Fundamental, a nossa turma estudou 

Mares e oceanos e a Itália. Ainda nesse 
ano de 
nosso livro “Diário de 

Bordo”. Um livro muito 
legal. 
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participação desse país na Segunda Guerra Mundial, sobre a pop art, entre 
outras coisas legais.

 No ano seguinte, tivemos interesse na França. Comemos um bolo 
francês, conversamos com uma francesa e realizamos uma exposição 
na escola Aliança Francesa de Natal, com desenhos nossos dos 
monumentos e pontos turísticos de Paris.

 No ano passado, em 2017, estudamos sobre os fenômenos da 
natureza, onde vimos vulcões, raios, experimentos e muitas coisas 
interessantes.

Agora, em 2018, estamos matando a nossa curiosidade sobre 
evolução humana, corpo humano e memórias. Para ajudar nos estudos, 
tivemos diversas atividades, como, por exemplo, as aulas de campo em 
Cerro Corá e no Museu Câmara Cascudo. Outra atividade de destaque 
foi a Mostra Cultural, em que apresentamos o Museu da turma, com 
nossas recordações desde a turma 1. Também gostei dos seminários 
em que apresentamos os sistemas do corpo humano: o digestório, o 
urinário, o esquelético e o nervoso.

Por fim, quero dizer que os temas de pesquisa foram muito 
importantes e interessantes. Eu aprendi várias coisas legais.
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MEMÓRIAS DE  ARTHUR UBARANA

Meu nome é Arthur Ubarana.  
O que mais gosto de fazer é 
jogar bola com meus amigos. 
Sou alto, engraçado, rápido e 
inteligente. Amo Matemática 
e Ciências. Meus hobbies são: 
surfar, jogar futebol e jogar 
vídeo game. 
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Neste memorial, vou falar sobre as brincadeiras de quando éramos 
crianças pequenas. 

Na turma 1 da Educação Infantil, brincávamos muito de 
amarelinha, de balanço, de pegar baldes e de fi car batendo neles com 
colheres. Eu também gostava de brincar de “tica-tica”. Geralmente, 
essas brincadeiras aconteciam no parque do antigo prédio do NEI.  

Enquanto que, na turma 2, nossas brincadeiras preferidas eram 
bater no balde e “pato-pato ganso”.  

Já na turma 3, começamos a jogar futebol e a fi car no barco que 
tinha no parque do NEI, mais precisamente, na caixa de areia. 

Na turma 4, começamos a jogar esportes com 
bola. Nossa brincadeira favorita 
era futebol, fi car no balanço, 
brincar na casinha da árvore e 
na brinquedoteca.

Quando entramos 
no Ensino Fundamental, 
começamos a jogar o futebol, na 

BRINCADEIRAS DO 
NOSSO PASSADO
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Educação Física. Eu adorei! Já jogava com meu pai e gostei muito 
de jogar com meus colegas. 

Um dia, lembro-me que, ao final da aula, as professoras fizeram 
uma caça ao tesouro. Foi muito legal! Eu achei esse tesouro em 
cima da casinha. Era uma caixa cheia de chocolates, mas eu não 
quis comer, porque não gosto muito de chocolate. Desde pequeno, 
acho que o chocolate tem um gosto estranho. Então, voltando para 
o texto…

No 2° ano, nossas brincadeiras favoritas eram futebol, 
queimada, tica-corrente e ficar no balanço. Nós nos balançamos 
muito alto e teve uma vez que eu me balancei tão alto, que caí de 
barriga no chão e comi muita areia. Foi uma aventura!

Na Educação Física, estudamos sobre dodgeball. Eu gostava 
muito quando o professor Moal agarrava três bolas ao mesmo 
tempo. As professoras também fizeram uma caça ao tesouro e 
foi muito difícil encontrá-lo. Ele estava escondido dentro de um 
barco que tinha no NEI. Com o tempo, a madeira desse brinquedo 
apodreceu e tiraram ele do parque.

No 3° ano, as nossas brincadeiras preferidas eram futebol, 
polícia e ladrão, desafio da garrafa, queimada, tica-gelo, tica-trepa 
e tica-corrente. Já na Educação Física, tivemos as Olimpíadas do 
NEI e todo mundo ganhou medalhas. Eu gostei muito do paintball. 
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No 4° ano, as nossas brincadeiras preferidas eram futebol, 
dodgeball, bandeirinha, tica-gelo, tica-trepa, tica-corrente e apostar 
corrida.  

Espero que, nesse 5° ano, possamos ainda brincar de várias outras 
brincadeiras, como: basquete, futebol americano e muitas outras. 
Quero que esse ano seja especial e vou aproveitá-lo até o fim!
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Olá! Hoje, vou falar um pouco sobre minhas memórias da 
Matemática.

Na Educação Infantil, lembro-me de, nos primeiros anos, aprender 
a Matemática por meio de brincadeiras. Utilizávamos essa estratégia, 
principalmente, para aprendermos a contar e a representar os números 
inteiros.

No 1º ano do Ensino Fundamental, estávamos aprendendo 
a somar e a subtrair e fi zemos uma brincadeira 
para sabermos até que número conseguiríamos 
escrever. Foi bem legal!

Já no 2º ano, aprendemos a subtrair e a 
adicionar números grandes, como 100, 200, 
300… Nesse mesmo ano, fi zemos aquela 
brincadeira para sabermos até que número 
conseguiríamos registrar.

No 3º ano, usamos o ábaco para 
aprendermos um novo jeito de somar 

números grandes, de 100, 200, 300 e outras centenas.
Lá no 4º ano, começamos a estudar sobre a tabela de Pitágoras, 

também conhecida como tabuada. Lembro-me que  fi camos curiosos 
para saber o porquê do nome Pitágoras. Neste mesmo ano, descobrimos 

MEMÓRIAS DA MATEMÁTICA 

No 1º ano do Ensino Fundamental, estávamos aprendendo 
a somar e a subtrair e fi zemos uma brincadeira 
para sabermos até que número conseguiríamos 
escrever. Foi bem legal!

Já no 2º ano, aprendemos a subtrair e a 
adicionar números grandes, como 
300… Nesse mesmo ano, fi zemos aquela 
brincadeira para sabermos até que número 
conseguiríamos registrar.

No 3º ano, usamos o ábaco para 
aprendermos um novo jeito de somar 

números grandes, de 100 200 300 e outras centenas.
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a conta armada que, para mim, foi muito fácil. Mas, eu não gostei 
quando fomos aprender sobre divisão. No início, eu não entendi nada 
sobre a divisão e achava muito complicado, mas, ao longo do ano, fui 
achando fácil. Também me marcou um jogo que fizemos para saber em 
quantos minutos conseguiríamos resolver a tabuada. 

No 5º ano, nos aprofundamos no estudo das frações, fizemos um 
jogo de álgebra, para sabermos como pesar e como encontrar o termo 
desconhecido, e também aprendemos sobre as operações com os 
números fracionários. A aula que mais gostei foi a que as professoras 
pediram pizza para estudarmos sobre as frações equivalentes. Eu comi 
muitas pizzas e foi bem legal.

Bom, esse ano ainda não acabou e quero que aconteçam mais 
coisas legais, como as que relatei neste penúltimo parágrafo.
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Olá, leitores! Hoje, irei contar sobre 
nossas viagens de estudos, que foram muito 
legais.

 Bom, vamos começar falando de 
uma memória bem antiga que, se não 
me engano, aconteceu na turma 1 ou na 

turma 2:  fomos ao Aquário Natal, porque 
estávamos estudando sobre tubarões. Lá, 

vimos vários tubarões. Eu toquei em um e 
morri de medo, mas ele era mansinho. 

Nesse mesmo período, fomos ao teatro. Assistimos a uma peça, bem 
na frente do palco. Foi bem engraçado! Todas as turmas do NEI foram 
e achei bem legal. A gente costuma ir ao teatro e, neste ano de 2018, 
também assistimos à peça Quirino, vaqueiro do rei, que é um conto de 
Câmara Cascudo. 

No 3º ano do Ensino Fundamental, fomos conhecer a escola Aliança 
Francesa, para expor nossos quadros com desenhos da arquitetura da 
França. Também usamos barro para esculpir várias coisas. Ainda neste 

NOSSAS VIAGENS DE ESTUDOS 
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ano, fomos à quadra de Atletismo do Departamento de Educação Física 
da UFRN. A professora Érika nos levou para essa quadra, para fazermos 
uma atividade, e eu quase desmaiei correndo. 

Já no 4º ano, fomos à Ceará-Mirim ver o engenho de lá, onde viviam 
príncipes e princesas. Conhecemos onde os escravos dormiam e onde 
produziam o açúcar, com a cana-de-açúcar. Foi muito importante essa 
nossa experiência, porque aprendemos mais sobre o nosso país.   

No 5º ano, fomos visitar o Geossítio Serra Verde, localizado no 
município de Cerro Corá. Conhecemos sítios arqueológicos e formações 
rochosas, pois estamos estudando sobre a evolução humana. Vimos 
pinturas rupestres feitas por indígenas e foi muito emocionante. Na volta 
para casa, passamos por Currais Novos, que é a cidade do meu pai. Lá, 
visitamos a escola das minhas tias, chamada CIVE, e jogamos uma partida 
de futebol contra o time dessa escola.  

Também visitamos o Instituto Câmara Cascudo que, na verdade, é 
a casa de Câmara Cascudo, e o Museu Câmara Cascudo. Nesse último 
lugar, achei muito interessante a quantidade de fósseis que encontramos. 

Essas viagens foram as que mais me marcaram ao longo dessa 
trajetória escolar. 
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MEMÓRIAS DE  CAIO CÉSAR

Meu nome é Caio César. Gosto 
de jogar futebol com meus 
amigos, adoro desenhar, comer 
e ajudar aos outros. Meu sonho 
é me formar em Medicina e 
virar o melhor médico.
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Olá, memorial! Tudo bem? Hoje, irei falar sobre um assunto que 
eu, particularmente, gosto muito: alguns dos melhores professores que 
eu já tive na minha vida. 

    Um deles é a professora 
Milene que, quando sinto 
difi culdades, me explica de um 
jeito que eu aprendo de uma 
forma bem mais fácil que da 
primeira vez. Além disso, ela 
gosta de chocolate, assim como 
eu. 

    Outros desses professores são Danielle e Luanna, as duas têm 
muitas coisas em comum. Gostam de ler, são espertas, mas tem uma 
única diferença entre elas: Dani é formada em Literatura e Luanna é 
professora de Matemática. Mas, apesar dessas diferenças, as duas são 
muito legais e pacientes com nossa turma.

      Entre todos esses professores, tem um que se destaca: o nome 
dele é Well. Ele é engraçado, legal e me faz rir nas horas mais difíceis, 

 MELHORES PROFESSORES DA 
MINHA VIDA

    Um deles é a professora 
Milene que, quando sinto 
difi culdades, me explica de um 
jeito que eu aprendo de uma 
forma bem mais fácil que da 
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alegrando-me sempre. Também tem Moal, que bota moral. Ele foi 
nosso professor de Educação Física, em anos anteriores. Nada do que 
eu disse muda o que eu sinto por todos eles.

      Eu aprendi com todos eles o que é ensinar e ensinei o que é 
aprender. Amo todos os professores. Até a próxima!       
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Olá, leitor! Como vai? Hoje, falarei sobre uma coisa que eu amo fazer 
e acho que você também: comer. Então, espero que você não esteja com 
fome, porque, com certeza, vai fi car. Prepare-se, caro leitor, porque vou 
começar.

Eu me recordo de várias culinárias da nossa turma, mas, neste texto, 
irei falar sobre as minhas preferidas. Começarei falando da culinária da 
minha amiga Maria Paula, que levou para nossa turma uma receita de bolo 
da vovó, que realmente tinha gosto de avó e, por isso, fi cou muito bom.

A segunda receita, quem nos trouxe foi meu amigo 
Victor Gabriel, mais conhecido como Vitinho. Ele fez 

um din din gourmet, juntamente com os pais, que 
também fi cou delicioso. O meu favorito foi o de 
chocolate com calda de morango.

 A terceira receita foi feita pela minha 
amiga Marcela, um bolinho funcional, que fi cou 
muito bom, porque era fi tness.

 A quarta receita quem levou para 
nossa turma foi meu amigo Lucas Dantas, um 

MEMÓRIAS DELICIOSAS 
NA ESCOLA
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chocolate com calda de morango.
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nossa turma foi meu amigo Lucas Dantas, um 
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brigadeiro delicioso, feito com leite condensado, achocolatado e 
biscoito teens. Todo mundo gostou!

 Mas tem uma culinária que foi a melhor de todas e a mais 
aguardada: o famoso sorvete dos deuses. Esse prato foi feito no dia 14 de 
setembro de 2018, por nosso amigo Guilherme Cordeiro e, infelizmente, 
não foi possível degustarmos no mesmo dia, esse sorvete “dos deuses”. 
Mas, no dia 17, nossa turma devorou esse prato e, realmente, estava 
uma delícia.

 Em nossas culinárias, todo mundo gosta de ajudar, principalmente, 
quando chega a parte de colocar o leite condensado ou o doce de leite 
dentro do pote. Nessa hora, todo mundo começa a brigar para participar, 
só para que, ao final, possa lamber o restante do leite condensado e o 
restante do doce de leite. Essa é a melhor parte de toda a culinária.

 Então, essas foram as memórias que resgatei sobre as culinárias. 
Espero que tenham gostado! Até o próximo texto!
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Olá leitor! Com saudades? Hoje, falarei das visitas de estudo 
que mais marcaram a minha trajetória escolar. Já fizemos visitas 
para muitos lugares, mas citarei somente as mais marcantes. Será 
que você, meu caro leitor, conhece algum desses lugares que 
visitamos? Bem, vamos descobrir agora.

 Primeiro, falarei sobre a visita em que fomos ao Museu do 
Brinquedo, na turma do 1º ano do Ensino Fundamental. Esse museu 
fica no bairro de Cidade Alta, na 
avenida Rio Branco. Foi 
uma experiência muito 
legal! Você não faz ideia, 
caro leitor!

 A segunda visita foi 
uma das mais marcantes, 
pois fui para a cidade onde 
minha mãe morou por alguns 
anos: Cerro Corá e Currais Novos. Fomos juntamente com a turma 
do 1º ano. A propósito, minha mãe morava em Currais Novos e não 

VISITAS DE ESTUDOS MAIS 
MARCANTES

Brinquedo, na turma do 1º ano do Ensino Fundamental. Esse museu 
fica no bairro de Cidade Alta, na 
avenida Rio Branco. Foi 
uma experiência muito 
legal! Você não faz ideia, 

 A segunda visita foi 
uma das mais marcantes, 
pois fui para a cidade onde 
minha mãe morou por alguns 
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em Cerro Corá, mas, enfim, voltando ao assunto: eu gostei dessa 
visita não só pelo motivo da minha mãe ter morado lá, mas também 
porque aprendi várias coisas que não sabia. 

Outro motivo de eu ter gostado desta visita foi porque fomos 
a um restaurante, em Currais Novos, que servia o churrasco, com 
farofa e arroz, mais gostoso do mundo. Depois do melhor churrasco 
do mundo, fomos recebidos por uma escola, que se chamava 
C.I.V.E. Lá, assistimos a uma palestra sobre os sítios arqueológicos 
do estado, com um jornalista de nome Masilto. Ele também nos 
contou um pouco sobre a história de Currais Novos e de Cerro 
Corá e, quando acabou, eu e os meninos fomos jogar futebol com 
as crianças do C.I.V.E. Foi muito legal jogar e fazer amizade com os 
meninos daquela escola.

Mas, teve a hora mais triste dos passeios, que é a hora de ir 
embora para a escola. Nessa hora, não fico triste somente por 
causa das atividades, mas também porque eu gosto muito de todas 
as visitas que a escola prepara, por isso, acho triste a hora da saída.

 Então, essa foi a memória de hoje! Espero que tenha se 
divertido e muito obrigado por lê-la. 
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MEMÓRIAS DE GUILHERME ALVES

Meu nome é Guilherme Alves. 
Eu gosto de jogar futebol com 
meus amigos. Adoro � car 
brincando e conversando. 
Amo estudar tema de pesquisa 
e Matemática. Quando eu 
crescer, quero ser jogador de 
basquete.
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 Já participei de muitas brincadeiras na escola. Foram tantas que 
não me lembro de detalhes. Apesar disso, 

tentarei resgatar algumas memórias 
relacionadas a esse tema. 

As brincadeiras 
preferidas da turma, 
no período da 

Educação Infantil, eram: 
a galinha e seus pintinhos, esconde-esconde, 
amarelinha e “tá pronto, seu lobo?” 

Já no Ensino Fundamental, brincamos 
tica-ajuda, tica-corrente, pula corda, pula carniça, pato-pato-ganso, a 
princesa e o monstro e survivor. 

Agora, vou falar de quando eu brinquei de tica-gelo pela primeira 
vez, pois essa brincadeira marcou a minha infância e a minha vida 
escolar. 

A brincadeira começa com um tica que precisa pegar uma pessoa. 
Se esse alguém for pego, fi ca congelado, por isso é chamada de tica-

O DIA EM QUE EU BRINQUEI DE 
TICA-GELO

não me lembro de detalhes. Apesar disso, 
tentarei resgatar algumas memórias 

relacionadas a esse tema. 

no período da 
Educação Infantil, eram: 

a galinha e seus pintinhos, esconde-esconde, 
amarelinha e “tá pronto, seu lobo?” 

Já no Ensino Fundamental, brincamos 
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gelo. Mas, se uma  pessoa for pega por três vezes seguidas, vira o tica. 
Eu aprendi essa brincadeira no NEI. Sempre brincávamos disso, na 
Educação Infantil, no momento do parque. Eu me divertia muito!

Eu não gostava de ser o tica, porque eu quase não ticava ninguém. 
E, quando eu não era o tica, ficava correndo, me escondia na casinha e 
era facilmente ticado. Essa brincadeira era a que a turma mais gostava 
e eu também adorava. Quando íamos escolher a brincadeira, o tica-
gelo sempre ganhava! 

Na minha escola, sempre tivemos tempo para a brincadeira e para 
a diversão. 



46 47

Eu não gosto muito de estudar Matemática, mas preciso 
aprender essa matéria, pois ela vai me ajudar muito na vida. 

No NEI, aprendo Matemática todos os dias, desde a Educação 
Infantil. Naquela época, a gente usava palitinhos, blocos e tampinhas 
para fazer atividades. Eu gostava porque era mais fácil do que as 
atividades que fazemos hoje, no Ensino Fundamental. Aprendia a 
contar, a adicionar, a ler os números e a diminuir. 

Hoje, no Ensino Fundamental, está tudo mais difícil. A gente 
aprende a multiplicar, a dividir, a somar, a subtrair e a usar a conta 
armada. Também estudamos as frações, que foi um assunto muito 
legal! 

As aulas de Matemática 
acontecem nas terças e quintas, 
mas a turma prefere as 
aulas de tema de pesquisa e 
de Língua Portuguesa, e eu 
também. Geralmente, 
as professoras utilizam 

A MATEMÁTICA NA 
MINHA ESCOLA
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as professoras utilizam 
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muitos materiais, como: o material dourado, balança de dois pratos, 
calculadora, baralho, dominó, formas geométricas e outros. 

Agora, vou contar um dia que marcou todos: o dia da pizza. 
Estávamos estudando frações equivalentes e as professoras 
trouxeram pizza de calabresa e de mussarela. Nós nos divertimos 
muito comendo a pizza. Depois que as pizzas chegaram, nem 
lembramos mais das frações equivalentes. Foi um dia inesquecível! 
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A minha escola é diferente das outras escolas. Nós estudamos temas 
de pesquisa que são escolhidos pelos alunos. É a parte que eu mais gosto, 
porque é muito legal pesquisar temas diferentes. Desde a Educação Infantil, 
já tivemos muitos temas de pesquisa, tantos que nem me lembro direito. 

Na Educação Infantil, já estudamos borboletas, tubarão, oceanos, 
aranhas e piratas. Lembro-me que fi zemos um vídeo sobre as aranhas e 
uma peça sobre os piratas, no barco que fi cava no parque do prédio da 
Educação Infantil. Fizemos a nossa própria bandeira para o barco. Foi 
muito divertido!

No Ensino Fundamental, os temas de pesquisa são escolhidos com 
muita disputa. Geralmente, a gente sugere temas em grupos, faz uma 
apresentação dos temas sugeridos e uma votação. Ganha o tema que a 

turma achar mais curioso 
e interessante. Depois, nós 
vamos pesquisar em livros, 

computadores, vídeos, fotos e 
outros. 

MEUS TEMAS DE PESQUISA 
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Os temas de pesquisas que já estudamos foram: fenômenos da 
natureza, Itália, França, Estados Unidos, evolução humana e, dentro da 
evolução humana, estudamos o corpo humano. De todos, o que eu mais 
gostei de estudar foi a evolução humana, porque mostra a evolução da 
nossa espécie. 

As atividades mais importantes foram a exposição que fizemos 
sobre a arquitetura da França, na escola Aliança Francesa, a construção 
de um vulcão, representando o monte Vesúvio, a maquete dos pontos 
turísticos da Itália, a dança junina da evolução humana e a viagem ao 
Geossítio Serra Verde, em Cerro Corá.  

Por isso que o tema de pesquisa é a matéria que eu mais gosto e 
sempre vou gostar e lembrar. Eu nunca vou esquecer das pesquisas que 
fiz com a minha turma. Vou levar para toda a minha vida. 
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Sou Guilherme Carneiro, 
um menino muito calmo e 
tranquilo. Gosto de Língua 
Portuguesa e de Matemática. 
Meu sonho é ser jogador 
pro� ssional de futebol.

MEMÓRIAS DE 
GUILHERME CARNEIRO
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Olá, leitor! Hoje, eu vou falar sobre 
minhas memórias com a leitura e os 
livros que li na escola e em casa. Os 

primeiros livros que li foram Pinóquio e O 
pequeno príncipe. Minha mãe lia para mim, 

na hora de dormir. Eu me sentia feliz nesse 
momento e esperava a história terminar para 

poder dormir. 
O livro que mais me marcou foi O pequeno 

príncipe, pois eu me emocionava com o menino que 
não tinha mãe e nem pai.

Na escola, lembro que, na Educação Infantil, a professora lia o 
livro para todos, na hora da leitura. Eu escutava com muita atenção 
e gostava da história da rata Ninoca, um livro que falava da vida de 
uma ratinha.

No Ensino Fundamental, eu sempre ia para a biblioteca na hora 
do intervalo e fazia empréstimo de livros. Algumas vezes, eu lia o 
livro emprestado no colégio e, outras vezes, lia em casa.

AS MINHAS MEMÓRIAS 
DE LEITOR
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Após o lanche, participava da hora da leitura e apreciava as 
histórias que os nossos colegas contavam para todos. No dia do 
contador, eu já contei uma história e achei muito legal.

No 4º ano, líamos juntos o livro de Emília. Cada aluno lia um 
pedaço ou um parágrafo, em voz alta. Eu gostava de ler essa história 
e de ouvir os meus colegas lendo.

No 5º ano, lemos o livro Contos Tradicionais do Brasil para 
jovens, de Câmara Cascudo e fomos visitar a antiga casa dele. Gostei 
muito quando a professora Danielle leu o conto “O compadre da 
morte”.

E você, leitor? Já leu um livro que gostou muito? 
Boa leitura!



54

Olá, leitor! Como vai? Tudo bem com você? Hoje, eu vou falar das 
minhas memórias em relação à Matemática.

Eu gosto da Matemática por muitos motivos. Um deles é porque 
podemos relacionar essa matéria com o dia a dia. Um exemplo disso 
aconteceu no 5º ano, quando os professores fi zeram uma atividade para 
estudar frações equivalentes e utilizamos pizzas de verdade para aprender 
esse conteúdo. Eu acho que usamos muito a Matemática para várias coisas, 
como para dividir a pizza. Eu gostei muito, pois aprendemos diversas coisas 
novas nessa aula. 

Também adorei fazer a régua de frações. O  estudo das frações fi cou 
menos complicado e mais fácil.

O segundo motivo que faz eu gostar da Matemática é o jogo, porque a 
gente pode brincar com eles, enquanto 
estuda. Já jogamos muitos jogos de 
Matemática, como o bingo das frações 
e o jogo para comparar frações, 
chamado “Qual a maior fração?”. 
A gente aprende se divertindo!

EU E A MATEMÁTICA

O segundo motivo que faz eu gostar da Matemática é o jogo, porque a 
gente pode brincar com eles, enquanto 
estuda. Já jogamos muitos jogos de 
Matemática, como o bingo das frações 
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Na Educação Infantil, aprendi a contar e, para mim, isso foi muito 
útil, porque consegui dividir as coisas com os meus colegas.

No Ensino Fundamental, o que achei mais difícil foi o MMC 
(Mínimo Múltiplo Comum) e o que achei mais fácil foram as frações. A 
tabuada foi mais ou menos difícil, mas minha mãe me ajudou nisso e, 
às vezes, eu conto nos dedos. Mas é só algumas vezes!

No 2º ano, lembro de uma atividade de completar os números de 
1 até 100. Já quando estávamos no 3º ano, aprendemos a usar o ábaco, 
estudamos a unidade, dezena, centena e o milhar. 

No 4º ano, as professoras fizeram um desafio para resolver as 
tabuadas em dois minutos, na sala, e também em casa, sem usar a 
calculadora. Eu senti um pouquinho de dificuldade, pois conseguia 
responder somente algumas, em três minutos. Então, percebi que 
precisava estudar mais para deixar a tabuada “na ponta da língua”. No 
5º ano, amei estudar as frações. 

Querido leitor, você também gosta da Matemática? Na sua escola, 
você já comeu pizza para estudar Matemática? Já ouviu falar no material 
dourado? Jogou nas aulas de Matemática? Estudar assim é muito legal, 
por que aprendemos coisas novas e interessantes.
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Olá, querido memorial! Hoje, eu vou falar sobre as minhas visitas 
de estudos. Prepare as malas e boa viagem!

Nossa turma já fez muitas visitas de estudo e conheceu vários 
lugares como, por exemplo: Ceará Mirim, Aquário Natal, Planetário, 
Museu do brinquedo, Base Aérea, Biblioteca Central Zila Mamede 
(BCZM), Instituto Câmara Cascudo, Museu Câmara Cascudo e muitos 
outros. As visitas de estudo que fi zemos 
na Educação Infantil, eu não me lembro 
bem.  

Agora, eu vou contar uma visita 
especial que aconteceu neste ano, porque 
foi a que mais me marcou. Nos dia 06 de 
setembro de 2018, fomos a Cerro Corá e a 
Currais Novos, municípios do Rio Grande 
do Norte. Saímos às 5h da manhã, junto com 
o 1º ano. Como sempre, eu passei mal no ônibus 
e vomitei bastante, mas isso não atrapalhou a nossa diversão. 

MINHAS VISITAS DE ESTUDO
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Lá, fomos ver as pinturas rupestres e conhecer um sítio 
arqueológico chamado Geossítio Serra Verde. Escolhemos essa visita 
porque estamos estudando sobre a evolução humana. 

Chegamos ao nosso destino por volta de 9h e fomos recebidos pelo 
guia Genilson, que explicou algumas regras do lugar. Depois, fomos 
explorar cavernas e conhecemos a cidade de Pedras. Também vimos 
pedras enormes com formatos de nariz, cachorro, elefante e baleia. 

Chegamos em Currais Novos de 1h da tarde para almoçar no 
restaurante Boi na Brasa. O almoço foi muito gostoso! Tinha churrasco 
e picolé. Eu ainda paguei picolé para os meus amigos. Em seguida, 
fomos em um colégio assistir a uma aula sobre a evolução do homem. 
O professor nos ensinou sobre a história de Currais Novos e dos sítios 
arqueológicos. Nesse mesmo colégio, eu joguei futebol com os meninos 
de lá e meu time perdeu de 2 a 0. Ao final dessa aventura, voltamos 
para o NEI, e chegamos às 19 horas. 

Essas foram as visitas de estudo que fiz na escola. Eu vou guardar 
na minha memória cada uma com muito carinho e amor.    
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Meu nome é Guilherme 
Cordeiro. Tenho 11 anos e 
adoro a minha escola, os meus 
amigos e meus professores. 
Gosto de jogar bola e de brincar 
de tica-gelo. Meu maior sonho 
é ser médico e pai.

MEMÓRIAS DE 
GUILHERME CORDEIRO
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Olá, querido leitor! Hoje, irei narrar as peripécias da noite do 
pijama, vivenciada no 1º ano do Ensino Fundamental. Foi uma noite 
inesquecível, cheia de brincadeiras e muita dança!

Uma coisa que não me 
lembro até hoje é se teacher 
Ju (ex-professora de inglês) 
passou o fi lme que íamos 
assistir. Acho que não teve, 
porque parece que o data 
show não estava funcionando.

Bom, voltando ao assunto, 
a noite começou com as turmas chegando, obviamente. Algo que não 
entendi é por que pediram para as turmas irem fantasiadas e eu fui de 
Jack Sparrow. Todo mundo queria pegar minha espada! 

Eu havia dito que não emprestaria minha espada a ninguém, mas 
meu pai me traiu, emprestando minha espada para Arthur Ubarana 
(ele é um dos meus amigos) e eu a peguei de volta. Ah, para quem está 
se perguntando porque meu pai ainda estava na escola, era porque 

A INESQUECÍVEL NOITE 
DO PIJAMA
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os pais estavam arrumando os colchões na brinquedoteca. Também não 
posso me esquecer de dizer que uma menina quebrou os enfeites do meu 
chapéu.

Depois de todas as turmas do 1º ano chegarem, houve uma balada e 
cada criança inventava um passo muito doido. Teve até fumaça. Calma, 
não era de fogo! Era apenas gelo seco. 

Durante a balada, houve várias brincadeiras e muitos doces. Confesso 
que peguei, não roubei, uns doces, sem ninguém ver. Teve até a brincadeira 
da maçã e também aquela de descobrir o que tinha dentro de uma caixa. 
Para você descobrir o que havia na caixa, era preciso colocar a mão dentro 
de um buraquinho que ficava na lateral. 

Depois de todas as brincadeiras e de suar muito, fomos tomar banho. 
Quem acabava o banho, dirigia-se para a brinquedoteca para assistir ao 
filme que, no final, não teve. 

Depois do falso filme, na hora em que todo mundo foi dormir, houve 
a maior bagunça. Todo mundo da nossa turma mudou de colchão. Eu, 
por exemplo, dormi no de Dudu (amigo meu). Na verdade, quase todos os 
meninos foram dormir lá!! 

Quando eu estava quase dormindo, Natália e Letícia (minhas amigas) 
me cutucaram e, quando virei, fiquei enfurecido, porque eu estava morrendo 
de sono. Sabe quando você quer dormir, mas não consegue porque seu 
coleguinha fica te irritando?! Foi isso! Ah, e para piorar, tinha duas meninas 
do primeiro ano da manhã acordadas e eu querendo dormir! 
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Nós ficamos conversando e teve uma hora em que eu, meio 
sonolento, sorrateiramente, saí da brinquedoteca para pegar a minha 
sandália. Nesse exato momento, a teacher Ju me viu e mandou que eu, 
Letícia, Natália e as duas meninas da manhã fôssemos dormir, mas, na 
verdade, nós não dormimos. Ficamos acordados conversando a noite 
inteira.

Essas foram as minhas memórias da festa do pijama.
P.S.: Eu olhava as crianças que conseguiram dormir e ficava 

pensando a noite inteira: sortudos!
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Olá, querido leitor! Hoje, irei narrar sobre 
meus casos com a leitura. Já confesso que lia 
muito mais entre meus 4 e 6 anos.

Quando eu era menor, adorava quando 
minha mãe lia para mim. Era como se eu 
estivesse dentro das histórias. Eram tantas 
aventuras! Até hoje, me imagino nessas aventuras, 
principalmente, nas de Monteiro Lobato.

 Aos meus 6 anos, tive meu primeiro caso de 
amor com a leitura. Apaixonei-me pela coleção de Monteiro Lobato. Eu e 
minha mãe líamos juntos, no jardim da lateral da nossa casa, as Reinações 
de Narizinho. Tinha vezes em que eu era contador e, outras vezes, era 
ela quem lia. Esses momentos com minha mãe foram os momentos mais 
marcantes da minha vida de leitor. 

Não posso me esquecer que, aos meus 8 anos, eu e meu pai compramos 
um livro chamado “Abc da Ecologia”. Nós liamos todas as manhãs! Na 
verdade, esses foram meus momentos mais marcantes vividos com o meu 
pai!!

MEUS CASOS COM A LEITURA
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 Como tenho um irmão, meus primeiros livros foram herdados 
dele. Tenho casos com a leitura até hoje e tenho como meta acabar de 
ler toda a coleção de Lobato.

 Em 2014, Gil, uma das professoras queridas, apresentou para 
turma “A Odisséia”!!! A leitura desse livro aconteceu durante todo 
ano todo e, toda vez que ela lia, nós fazíamos uma atividade sobre o 
capítulo lido. 

Toda sexta-feira, no dia da ciranda de livros (era um troca-
troca entre os livros que trazíamos de casa), Gil colocava o livro na 
roda da ciranda para também podermos levar para lermos em casa. 
Nesse momento, era a maior desordem, porque todos queriam pegar a 
“Odisséia”. 

Eu nunca consegui pegar esse livro e isso me deixava muito 
chateado. Depois de termos acabado de ler todo o livro, descobrimos 
que na biblioteca também tinha um exemplar da “Odisséia”. Foi muito 
triste!

 Bom, querido leitor, até a próxima!
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Olá, querido leitor! Hoje, irei falar sobre os temas de pesquisa que 
passaram por minha vida escola no NEI.

Na Educação Infantil, estudamos sobre as borboletas. Até tivemos 
uma lagarta em nossa sala! Também fi zemos uma dança, onde todo 
mundo estava fantasiado de borboleta.

Dinossauro foi outro tema que estudamos. Não houve nada de 
especial nesse ano.

Também estudamos aranhas e, nesse estudo, teve até uma 
brincadeira na brinquedoteca, onde fi ngíamos que éramos aranhas. 
Quando começamos a estudar esse tema, comecei a caçar aranhas em 
casa!

Ainda na turma 4, 
estudamos tubarões. Fomos 
ao Aquário de Natal, onde 
algumas crianças tocaram 
na cabeça de tubarão! Bom, 
pelo menos, eu toquei. Ia me 
esquecendo de falar que, 

MEUS TEMAS DE PESQUISA
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nesse ano, levei a minha tartaruga de estimação para a escola e todo 
mundo adorou. Também teve gente que ficou com medo de chegar 
perto dela. Lembro-me que ela fez cocô na caixa em que estava.

Também estudamos piratas, na turma 3. Nesse ano, fizemos uma 
mini peça de piratas, em que as pessoas tinham que salvar seu cozinheiro 
(Guilherme Alves, meu xará, foi o cozinheiro) de um tubarão e, depois, 
tinham que se salvar de um ataque pirata! E, no nosso navio, tinha uma 
bandeira que nós mesmos fizemos! Toda a escola assistiu à peça. Houve 
outros temas que, provavelmente, não me lembro.

 No Ensino Fundamental, começamos estudando a Itália, no 1º 
ano. Foi nesse mesmo ano que ocorreu a primeira Mostra Cultural (a 
Mostra Cultural era quando as turmas do Ensino Fundamental faziam 
apresentações para as turmas do NEI e para outras escolas) e eu ganhei o 
concurso da capa da Mostra, que era um desenho de robô. Fizemos várias 
maquetes como, por exemplo: o Coliseu e o Vulcão da cidade de Pompeia. 
Em todos os outros anos, tivemos a Mostra Cultural.

  No 2º ano, estudamos os Estados Unidos da América, que também 
foi um tema apresentado na Mostra Cultural. Na verdade, o tema era sobre 
a pop art (pop art é um movimento artístico que surgiu na Inglaterra, mas 
que ficou muito popular nos E.U.A). Teve até serigrafia (serigrafia é uma 
técnica de impressão de desenhos de cores planas).

Estudamos muitos países ao longo de nossa trajetória escolar e, no 3º 
ano, estudamos a França. Teve até uma francesa que nos visitou, o nome 
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dela era Jeanne que, por coincidência, era amiga de teacher Ju.Também 
teve um amigo de Sandro (que é professor do NEI e também meu primo), 
que nos ensinou umas palavras em francês! A francesa tinha um sotaque 
muito legal.

Ah, quase ia me esquecendo do tema Mares e oceanos, que 
estudamos no mesmo ano em que vimos a Itália (no segundo 
trimestre). Adorei estudar esse tema porque pude falar de 
tartaruga. Foi assim: no início do ano, fizemos uma longa pesquisa 
e, depois, apresentei as coisas que eu e meu pai pesquisamos sobre 
a tartaruga, o “meu animal favorito”. Fizemos um seminário dos 
mares e oceanos e meu grupo ficou com o plâncton.

No 4º ano, estudamos fenômenos da natureza. Fizemos a 
maquete de um vulcão e um tornado, com material reciclável. 
Quase todos esses experimentos deram errado! Depois, fizemos 
várias pesquisas.

E, neste ano, que é o último no NEI, estudamos evolução humana. 
Tivemos várias coisas, tipo um jogo chamado clipsitacídeos. O Jogo 
funcionava assim: havia três raças de passarinhos, que tinham 
que comer um total de jujubas para sobreviver. A espécie que não 
conseguisse alimento suficiente, seria extinta. 

Também fomos à BCZM (Biblioteca Central Zila Mamede 
da UFRN) para pesquisar sobre os hominídeos e sobre Charles 
Darwin. Além disso, tivemos uma aula com o professor Well sobre 
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o sistema cardiovascular ou circulatório e fizemos experimentos. 
No mês de setembro, tivemos um seminário sobre os sistemas do 
corpo humano. 

No começo desse estudo, tivemos a visita do professor 
Guilherme Mosca, meu xará. Ele explicou sobre a origem do mundo, 
até os dias de hoje. Foi uma aula muito longa, que durou o primeiro 
e o segundo momento da tarde! 

Fizemos, ainda, seminários dos estados do Brasil e estudamos 
a história dos hominídeos. Outra atividade interessante foi a 
tentativa de toda a turma de fazer a “Pangeia”, o supercontinente. 

Bom, querido leitor, essas são as memórias dos meus temas de 
pesquisa! Quero dizer que sentirei falta do NEI, que foi uma escola boa, 
com um ótimo ensino, professores e alunos. Do que mais  sentirei falta 
é dos meus amigos e professores!!! Por fim, eu te desejo uma boa leitura 
e sei que você irá adorar as histórias da turma! Adeus!

P.S.: Estudamos vários temas, mas não lembro de todos.
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Meu nome é Guilherme dos 
Santos. Gosto de assistir a 
� lmes e a séries. Na escola, 
adoro brincar com meus 
amigos e aprender nas aulas. 
Amo jogar futebol e handeboll. 
Minha matéria preferida é 
Matemática.

MEMÓRIAS DE 
GUILHERME DOS SANTOS
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Hello, memorial! Tudo ok? Neste texto, 
vou relembrar minhas experiências mais 

marcantes com as culinárias realizadas na 
escola. 

Vou começar lembrando de 
uma culinária muito especial, que me 
marcou muito: o bolinho funcional 
de chocolate. Esta culinária foi feita 
neste ano, por minha colega Marcela. 

Os bolinhos estavam maravilhosos e tinham formatos diferentes, 
como: fl ores, corações e estrelas. O bolo foi feito com ingredientes 
saudáveis e, por isso, era fi tness. Nesse dia, fi camos brincando com a 
nossa professora Luanna, falando que os bolinhos foram feitos pra ela, 
porque ela está de dieta.

Outra culinária muito saborosa foi o sorvete dos deuses, feito 
pelo meu amigo Guilherme Cordeiro. Ele teve a oportunidade de nos 
apresentar uma culinária que foi feita com muito carinho. O sorvete 
era muito difícil de fazer. Usamos muitos ingredientes, como: ovos, 

MEMÓRIAS DE CULINÁRIA

Hello, memorial! Tudo ok? Neste texto, 
vou relembrar minhas experiências mais 

marcantes com as culinárias realizadas na 
escola. 
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leite condensado, açúcar e achocolatado, que eu trouxe. Tinha quatro 
etapas: fazer o caramelo, a calda, o creme e colocar no congelador. 
Não conseguimos provar no mesmo dia, porque demora muito para 
ficar pronto e para ficar com a textura de sorvete. Depois de tanta 
espera, o sorvete era incrivelmente dos deuses. A turma ficou muito 
impressionada com o sabor e com a textura do sorvete. 

Essas foram as melhores culinárias para mim, porque todos 
amaram a receita e participaram trazendo ingredientes e preparando 
juntos. 
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A matemática sempre esteve presente em minha vida. Na escola, 
temos duas aulas de Matemática por semana.  Nessas aulas, temos 
muitas atividades como seminários, exposições com slides, desafi os, 
jogos e brincadeiras.

Também usamos materiais diferentes e divertidos como, por 
exemplo: o material dourado, a régua de frações, formas geométricas, 
balança de dois pratos, dominós, baralhos e etc.

Os conteúdos que mais adorei estudar nesse ano foram as frações, 
porque dentro desse tema tem muitos assuntos para estudar, tipo: 
operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão, comparação 
e simplifi cação de frações, frações 
impróprias e outras coisas. 

Minhas atividades preferidas 
foram todas as da pesquisa de doutorado 
da minha professora Luanna, porque 
ela trouxe coisas diferentes e muito 
boas como fi ni e pizza. O dia da pizza 
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foi incrível! Primeiro, tivemos aula sobre frações equivalentes e, em 
seguida, comemos pizzas de dois sabores, calabresa e mussarela. Depois 
de saborear a pizza, todos disseram que essa foi uma das melhores 
aulas que tiveram em suas vidas. 

Recentemente, tivemos uma aula diferente sobre divisão e 
multiplicação de frações. Esse foi o último dia em que estudamos os 
números fracionários. E, agora, vamos começar a estudar os números 
decimais. Eu espero que esse tema novo seja muito legal, assim como o 
de divisões e multiplicações. 

Foi muito emocionante estudar esses temas, dentro da Matemática, 
porque foram aulas legais, interessantes e de conteúdos diferentes. Eu 
aprendi muito!  
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 A leitura é muito importante para nós. Ela nos ajuda na nossa 
escrita, na nossa vida e a aprender muitas coisas. Ler é muito 
interessante! Esse texto do memorial trata sobre minhas memórias 
com a leitura.

Quando éramos crianças, na Educação Infantil,  a turma ouvia 
histórias na hora da leitura, diariamente. Nossos professores contavam 
histórias usando fantoches, livros e outros objetos. Os livros preferidos 

da turma eram os de Ninoca e Maria 
vai com as outras, de Sylvia Orthof. 
Até hoje, a nossa turma ouve histórias 
depois do parque. 

No Ensino Fundamental, a gente 
lê livros mais apropriados para nossa 
idade, como Contos Tradicionais do 
Brasil para jovens, outros livros de 
Câmara Cascudo, Odisséia, poemas e 

histórias normais. Até hoje, no Ensino Fundamental, depois do parque, 
nossa turma ouve histórias. Na quarta-feira, é o dia do contador e, 

MEMÓRIAS DE  LEITURA
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nesse dia, a professora escolhe um aluno para ler um livro para a classe.  
Também tivemos aulas práticas com poemas, com fantoches e outras 
coisas emocionantes para se ouvir. 

Os melhores livros que eu já li foram a Odisséia e O diário de um 
banana. Na Odisséia, gostei mais do capítulo do cavalo de Tróia. Tem 
até filme sobre essa parte. Meu personagem preferido é Aquiles, pois ele 
era invencível. Já o livro O diário de um banana é muito emocionante. 
O personagem principal é muito engraçado. Ele faz muitas besteiras, é 
muito danado e aventureiro.

Essas foram as minhas memórias sobre as leituras que aconteceram 
na minha vida escolar.
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Me chamo Isadora. Meu 
sonho é ser arquiteta e morar 
em outro estado. Também 
quero viajar, conhecer lugares 
e pessoas novas. Eu gosto de 
Matemática e de Língua 
Portuguesa. Amo estudar e 
aprender coisas novas!    

MEMÓRIAS DE  ISADORA
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Olá, leitor! Seja bem vindo ao meu memorial! Hoje, vou contar um 
pouco sobre as memórias matemáticas que vivenciei na escola, durante 
os 9 anos em que estive nela.

Gosto muito de Matemática, pois ela ensina coisas novas que 
podem me ajudar no dia a dia. A Matemática me deixa pensativa 
e entretida. Com ela, fi co me perguntando: será que a resposta está 
correta? Ela me desafi a!

Na maioria das vezes, prefi ro trabalhar com números, como 
1934, do que palavras, e com números escritos por extenso, como mil 
novecentos e trinta e quatro.                                                                                                          

Tive minha primeira experiência com 
a Matemática, na turma 1, quando tinha 

apenas 2 anos de idade. Lembro-me de 
uma atividade em que era preciso ver 
quantas borboletas havia na ilustração 

e escrever o resultado, abaixo.
Na Matemática do Ensino 

Fundamental, gostei mais de aprender o MMC 
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(Mínimo Múltiplo Comum), a conta armada, o ábaco, os símbolos 
maior que e menor que, a tabela de Pitágoras e as frações.

Tive algumas dificuldades de aprender Matemática e uma delas 
foi o MMC (Mínimo Múltiplo Comum), pois achava esquisito a sua 
estrutura para formar a conta, mas, depois, fui aprimorando meus 
conhecimentos e aprendi bem direitinho.

O mais marcante para mim foi aprender a fazer contas certas, 
com agilidade, rapidez e até facilidade. Por isso, hoje, gosto muito da 
Matemática e a considero super divertida.

No 5º ano, quando estudamos frações equivalentes, tivemos um 
dia muito legal, pois comemos pizza e aprendemos coisas novas e muito 
importantes para o aprendizado das frações.

Acho que a Matemática é útil no dia a dia, pois, com ela, eu faço 
as contas para saber quanto ficaria algo ou até o valor que cobrarei, ao 
vender algo.

Então, leitor, essas foram as minhas memórias escolares de 
Matemática! E as suas, como foram? Beijos, Isadora!
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Olá, leitor! Seja bem vindo ao meu 
memorial. Hoje, vou contar um pouco sobre 
meu primeiro ano no NEI\CAp-UFRN.

Não me lembro bem de detalhes do 
primeiro dia na escola, mas sei que entrei 
no ano de 2010, com apenas 2 anos de idade. 
Nessa época, eu gostava muito de ficar 
brincando em casa, com meus pais e meus 
brinquedos.

Quando entrei no NEI, fiquei em choque, 
porque pensava que meus pais não iam mais gostar de mim, já que 
não ficaríamos brincando o dia todo. Porém, depois de frequentar 
a escola, percebi que o NEI era um lugar muito legal e divertido. 
Ali, eu poderia brincar com meus novos amigos.

Lembro que minha mãe estava muito ansiosa, pois eu nunca 
havia ido à escola. Ela e meu pai pensavam que eu ia chorar mas, ao 
contrário disso, saí correndo até a sala, em direção aos meus novos 
amigos e professores.

O MEU PRIMEIRO ANO 
NA ESCOLA
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Minhas primeiras professoras foram Mônica, Ana Beatriz e 
Clarice. Eu gostei muito! Elas eram legais e divertidas.

 Não poderia faltar de jeito nenhum, neste memorial, o relato 
sobre as minhas primeiras amizades. Então, contarei logo! Desde 
os meus 3 anos de idade, minhas melhores amigas foram Marcela e 
Giovanna (Gigi). Uma pena que Gigi saiu da escola, no ano passado, 
mas mesmo assim, nossa amizade é forte. Não se partiu e nunca se 
partirá!

Ao longo dos anos, fui fazendo novas amizades, com pessoas 
que também posso confiar para contar segredos e brincar de coisas 
bem legais e divertidas.

Com minhas amigas, no meu primeiro ano no NEI, gostava 
muito de brincar de banho de grude, de bonecas, de mãe e filha, de 
amarelinha e tica-tica. São tantas brincadeiras que eu  escreveria 
várias páginas sobre isso.

Então, leitor! Essas foram as minhas memórias do primeiro ano 
na escola. Beijos, Isadora!
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Olá, leitor! Seja bem vindo ao meu memorial! Hoje, vou contar um 
pouco sobre as brincadeiras mais marcantes vivenciadas na escola, que, 
geralmente, eram compartilhadas com Marcela, Giovanna e Guilherme 
Cordeiro. Aqui, leitor, você encontrará tanto as minhas brincadeiras 
favoritas, quanto as que inventei com meus amigos.

Minhas brincadeiras prediletas são: bandeirinha, futebol, tica-gelo, 
vôlei e esconde-esconde. E, você? Quais são as suas brincadeiras favoritas? 
Gosto dessas brincadeiras, pois são legais e divertidas.

Ao brincar na escola, eu me machuco muito raramente, mas meus 
amigos…se machucam 
constantemente. Lembro de 
um dia em que minha amiga 
Maria Pérola estava jogando 
frisbee e um disco bateu em 
seu dedo. No fi nal da aula, ela 
foi ao hospital colocar uma tala 
de ferro no dedo machucado. 
Mas, hoje, ela se encontra bem!

BRINCADEIRAS MARCANTES
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Na escola, também inventamos brincadeiras. Uma dessas 
invenções vivenciei com meus amigos Marcela e Guilherme Cordeiro. 
A brincadeira se chama tica-cosquinha. A regra é simples: o tica 
tentará tocar uma pessoa e fará cosquinha nela. Se ela rir, vira o tica. 
Lembrando que só pode participar dessa brincadeira pessoas que 
sentem cócegas.

Praticamente, todos os meus amigos, na hora do parque, brincavam 
de tica-cosquinha ou tica-gelo. Tica-gelo é uma brincadeira muito 
parecida com o tica-tica. A única mudança é que quando o tica toca em 
alguém, a pessoa terá que ficar parada, representando o “gelo”. Quando 
outro colega, sem ser o tica, tocar a pessoa congelada, imediatamente, 
estará “descongelando” ela, que poderá fugir do tica.

Nos momentos livres, eu adoro brincar de um jogo chamado 
“Rummikub”. Geralmente, brinco com Ana Helena, Marcela, Leticia, 
Guilherme Cordeiro e Arthur Ubarana.

Então, leitor! Essas foram as brincadeiras mais marcantes vividas 
na minha escola. E, as suas como foram? Espero que tenham sido 
incríveis como as minhas!
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Meu nome é Letícia. Gosto 
de frutas, principalmente, 
de morango. Adoro doces, 
lasanha e amo jogar 
queimada. Minha matéria 
preferida é Matemática e 
também gosto de ler e de 
escrever.

MEMÓRIAS DE LETÍCIA CRISTINA
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Hoje, irei falar sobre minhas memórias matemáticas. Eu sempre 
gostei dessa matéria, porque é legal, fácil e divertida de aprender, 
principalmente, quando tem conteúdo novo. Eu prefi ro contar 
quantidades! Então, gosto mais de números do que de palavras.

As primeiras experiências com a Matemática foram vividas 
em minha própria casa. Lembro-me que, na geladeira, tinha alguns 
números e eu gostava de fi car contando, mas como era pequena, nunca 
conseguia passar de 5. Eu também gostava de fi car contando as minhas 
fraldas.

O que mais amei aprender 
e o que mais me marcou no 
campo da Matemática foi 
a tabuada, porque, quando 
eu era pequena, minha irmã 
fi cava estudando a tabuada 
e eu fi cava ouvindo. Então, 
quando chegou a minha vez de 
aprender, achei bem mais fácil.

MEMÓRIAS DA MATEMÁTICA
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Na escola, já jogamos vários jogos. Cada um mais legal e divertido 
do que o outro, como, por exemplo: o bingo com frações, jogos com 
ábaco, multiplicações, jogos com balanças, estimativas, dominó com 
frações, jogos com palitos, entre outros. Se eu já tive alguma dificuldade 
com a Matemática, não me lembro! 

Além da tabuada, outras vivências que foram marcantes em 
minha relação com a Matemática foi a aprendizagem das frações e da 
multiplicação.

Eu tenho certeza de que o que aprendo na Matemática é útil para 
o dia a dia. Ela vai me ajudar em qualquer profissão que eu escolher, 
quando crescer, por exemplo: se eu for dona de uma empresa, precisarei 
calcular quantas pessoas vão trabalhar e os seus salários. Se eu tiver 
um restaurante, vou calcular a quantidade de material, o  gasto com a 
comida e com os produtos de limpeza.

Para terminar, gostaria de dizer que aprender Matemática no NEI 
foi divertido e cheio de emoção. Espero que eu continue achando essa 
matéria legal, nos próximos anos.
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Neste texto, eu irei resgatar as brincadeiras vivenciadas na escola. 
Na época da Educação Infantil, toda a turma brincava e jogava. 

Não tinha brigas e isso era muito bom. Nos divertíamos bastante.  
As brincadeiras que gostávamos nas turmas 3 e 4 eram sempre 

as mesmas: pato-pato-ganso, a galinha e seus pintinhos, Tá pronto 
seu lobo? e tica-tica. Quando a professora trazia novas brincadeiras, 
nós até gostávamos, mas era costume nos divertirmos com as mesmas 
brincadeiras de sempre. 

Fomos crescendo e, no Ensino Fundamental, as brincadeiras  
mudaram um pouco e passaram a ser: 
tica-tica, esconde-
esconde e futebol. 
Depois, nossa turma 
revelava preferência 
por bandeirinha e 
queimada. Até hoje, 
gostamos de nos divertir 
com essas brincadeiras.     

BRINCADEIRAS VIVENCIADAS 
NA ESCOLA

mudaram um pouco e passaram a ser: 
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Como já estávamos grandes, no período do Ensino Fundamental, 
começamos a inventar brincadeiras, como tica-tica na grama, empurra-
empurra, rainha da cosquinha e Survivor. Lembro que ríamos muito e 
passávamos o intervalo inteiro brincando das nossas invenções.

Minhas brincadeiras favoritas são: queimada, bandeirinha e 
esconde-esconde, porque gosto mais das brincadeiras de correr do que 
daquelas em que preciso ficar parada.

Na escola, os professores também indicam brincadeiras e jogos. 
Foram muitas, mas vou citar apenas algumas. Nas aulas de Matemática, 
por exemplo, brincamos de pescaria da Matemática, de megadados, 
dentre outras. Nos estudos do tema, fizemos o jogo da seleção natural 
para compreender a evolução humana. No parque, jogamos a bolinha 
de gude e vários jogos em grupo, como morto e vivo, terra e mar, entre 
outros.

E, por último, lembro-me das brincadeiras vivenciadas na 
Educação Física: o paintball, a queimada, o vôlei, a capoeira, a corrida, 
o dodgeball, a bandeirinha, o handebol e o frisbee. Com esses jogos, 
treinamos o equilíbrio, a flexibilidade e a coordenação motora. Nessas 
aulas, também já fizemos vários jogos que nem me lembro mais!

Então, caro leitor, essas são as minhas memórias de brincadeiras e 
jogos vivenciados na escola.
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Neste texto, irei 
falar sobre as memórias 
de temas de pesquisas 
no NEI. Eu lembro de 
vários temas, mas não me 
recordo exatamente das 
turmas, nem dos anos. 
Todos os temas de pesquisa 
foram signifi cativos para 

mim e lembro de muitos momentos importantes, que sempre fi carão 
guardados em minha memória.

Na Educação Infantil, estudamos várias coisas e todos os temas 
foram divertidos de aprender e de conhecer. Os temas de pesquisa 
que estudamos, da turma 1 até a turma 4, foram os seguintes: aranha, 
borboleta, avião, pirata, espaço e pintinho. Esses são os temas que eu 
me lembro de ter estudado nesse período.  

A partir  do 1º ano, como já estávamos maiores e no Ensino 
Fundamental, começamos a escolher temas mais interessantes. No 

MEMÓRIAS DE TEMAS 
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primeiro ano, nosso tema de pesquisa foi a Itália e Mares e oceanos. 
Nesse mesmo ano, a nossa Mostra Cultural foi sobre a Itália, fizemos o 
coliseu e o vulcão da Pompéia. Foi muito interessante!

Todas  as turmas que passam pelo 1º ano publicam um livro. O 
título do nosso livro foi Diário de bordo e, nele, falávamos sobre nossas 
“viagens”, sobre nossas características e preferências.

No 2º ano, o nosso tema de pesquisa foi Estados Unidos da 
América. Foi muito legal aprender um pouco mais sobre este país e, 
principalmente, sobre a sua participação na Segunda Guerra Mundial. 
Na Mostra Cultural, apresentamos a pop art, que tinha relação com 
nosso tema de pesquisa, fizemos a serigrafia, explicamos o que é a por 
art, para que ela serve, e também mostramos slides com curiosidades 
sobre esse movimento artístico.

Já no 3º ano, estudamos a França. Esse foi um ano com muitas 
aprendizagens! Lembro-me que a escola Aliança Francesa convidou a 
turma para fazer uma exposição sobre os pontos turísticos da França. 
Foi um prazer apresentarmos o nosso tema de pesquisa e os quadros 
com nossos desenhos. 

Apesar desse estudo, na Mostra Cultural, escolhemos apresentar 
o gênero gibi, pois estávamos estudando sobre onomatopéias, nas aulas 
de Língua Portuguesa. Contamos a história da Turma da Mônica e os 
visitantes apreciaram muito. 
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No 4º ano, estudamos sobre os fenômenos da natureza. Foi um 
tema cheio de curiosidades e de aprendizagens para toda a turma. 
Quando iniciávamos um conteúdo, entrávamos em um outro mundo 
e aprendíamos sobre novos fenômenos, como vulcões, tsunamis, 
tornados e terremotos. Foi muito legal! 

Por último, no 5º ano, estudamos sobre a evolução humana. 
Aprendemos sobre como o homem evoluiu, pesquisamos sobre o homo 
sapiens, o homo erectus e sobre como era a vida na época dos primeiros 
hominídeos. 

Essas foram as minhas memórias de temas de pesquisa. Aprendi 
muito com todos os temas estudados.
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Sou Lucas Dantas e tenho 11 
anos. Adoro jogar handeboll, 
Uno e futebol na escola. Gosto 
de comer lasanha e pastel. Acho 
muito legal estudar tema de 
pesquisa. Meus melhores amigos 
são Caio, Pedro, Marcela e 
Mariana.

MEMÓRIAS DE LUCAS DANTAS
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Hoje, vou contar sobre as festas juninas do NEI. Primeiro, gostaria 
de relatar a festa da turma 3. Eu não me recordo bem das danças, mas 
me lembro muito bem das guerras de chumbinhos, do tica-tica, do 
pula-pula e do passeio de carroça. Para mim, essa era a melhor parte 
da festa. 

Não tenho muitas recordações das outras festas juninas ocorridas 
na Educação Infantil e, por isso, registrei somente algumas lembranças 
que tenho da festa da turma 3.

No Ensino Fundamental, gostei muito da festa do 3º ano. Essa festa 
foi muito diferente, já 
que estávamos no novo 
prédio da escola. Dessa 
vez, lembro-me da 
dança: a nossa turma 
representou a França, 
porque esse país era o 
nosso tema de pesquisa. 
Com a comemoração 

MEMÓRIAS DAS FESTAS 
JUNINAS DO NEI
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junina em um prédio mais espaçoso, foi possível brincar um pouco 
mais. Nos divertimos com o tica-ajuda, o esconde-esconde e o survivor. 
Apesar de termos mais espaço, dessa vez, a festa tinha menos lanches.

No 4º ano, representamos a seca do Nordeste. Não foi fácil, mas foi 
muito divertido. A dança teve relação com o nosso tema de pesquisa, 
que era Fenômenos da natureza, então, nós representamos o fenômeno 
da seca.

Já no 5º ano, apresentamos a história da evolução humana, porque 
esse é o nosso tema de pesquisa atual. Na dança, mostramos a história 
de cada hominídeo que fez parte da linha evolutiva da raça humana 
e, para representar esses hominídeos, sorteamos quem iria fazer cada 
personagem. Victor foi o australopithecus, eu fui o homo habilis, Caio 
foi o homo erectus e Guilherme Cordeiro foi o homo sapiens. 

Para alegrar a apresentação, eu trouxe um canhão de confetes 
que, no momento combinado, não estourou e passamos a maior 
vergonha. Então, Gigi, uma colega que já fez parte de nossa turma, foi 
no palco e conseguiu estourar. Ela ainda falou assim: - Eu disse que 
eu ia conseguir! Foi muito engraçado e vergonhoso, mas amei esse dia 
e nunca vou me esquecer dele, pois foi a nossa última festa junina do 
NEI.

E foram essas as minhas histórias favoritas sobre as festas juninas 
na escola.



92 93

Hoje, vou contar as memórias das brincadeiras vividas no NEI. As 
primeiras brincadeiras de todas aconteceram na turma 1, onde a gente 
brincava de batata quente e pato-pato-ganso. Na turma 2, a gente 
brincava de esconde-esconde, no parque. Nos outros anos da Educação 
Infantil, eu não me lembro muito bem.

No 1º ano do Ensino Fundamental, nós brincávamos bastante de 
tica-tica e tica-parede, que é uma variação do tica normal, em que as 
pessoas que se encostam na parede não são ticadas.  

Já no 2º ano, gostávamos de polícia e ladrão, mas paramos de 
brincar, porque sempre dava muita briga.

Ainda no Ensino Fundamental, 
inventamos a brincadeira de palhaço, 
quando estávamos no 
3º ano. A brincadeira 
era assim: um colega era 
o palhaço, se escondia pela 
escola e todos os outros saíam 
para procurá-lo. Então, a pessoa que achasse 

MEMÓRIAS DAS 
BRINCADEIRAS NO NEI

 ano, gostávamos de polícia e ladrão, mas paramos de 
brincar, porque sempre dava muita briga.
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o palhaço iria correr para não ser pega por ele. Se o palhaço 
conseguisse pegar essa pessoa, ela estava obrigada a ajudar ele. 
Para ganhar a brincadeira, o palhaço deveria pegar todas as pessoas 
que estavam participando.

Eu também tive a oportunidade de inventar uma brincadeira 
de detetive, chamada murder, que tinha as seguintes regras: duas 
pessoas teriam que esconder dois objetos. Quem encontrasse 
um desses objetos seria o assassino e o outro seria o detetive. O 
assassino ganharia o jogo se conseguisse matar todo mundo e, caso 
o detetive conseguisse prender o assassino, ganhava o jogo.

Já no 4º ano, todo os dias, nós brincávamos de tica-tica, tica-
gelo, tica-fruta, tica-corrente, tica-gelo, tica-ajuda e tica-caverna. 
Além disso, jogávamos totó muitas vezes. Nas hora do parque, eu 
também gostava de brincar de magos, com Pedro Davi e Guilherme 
Cordeiro. Era muito legal, porque tínhamos que usar a criatividade 
para criar as magias mais inusitadas. 

A gente também brincou de muitas coisas legais no 5º ano, como, 
por exemplo, Minecraft, em que a gente escolhia uma característica 
para cada personagem. Eu era o mestre da redstone, Pedro era o 
super arqueiro, Rayron era o dono de uma empresa e Guilherme 
Cordeiro era o notch. Nós tínhamos que enfrentar muitos monstros, 
tipo: Godzilla, the king, the queen e também tínhamos que lutar 
com pessoas que queriam acabar com o Minecraft: entity 303, lick 
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e herobrine. Às vezes, as meninas me chamavam para brincar de 
tica-tica. 

Outra brincadeira desse mesmo período é Marvel, que é vivenciada 
em duas equipes de três pessoas. Cada pessoa tem que escolher um 
super herói da Marvel, como, por exemplo: Homem-aranha, Surfista 
prateado, Groot e outros. Eu sempre gostava de ser o Doutor Estranho 
porque era o mais forte de todos, o novo Thor. 

Atualmente, brincamos mais na quadra, de vários esportes, 
incluindo futebol, queimada e handebol.

Eu amei resgatar essa memória, porque contei sobre as primeiras 
brincadeiras que vivenciei com meus queridos amigos do NEI.
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Hoje, vou lhe contar sobre os nossos 
temas de pesquisa, mas se você não sabe 

o que são os temas de pesquisa, vou 
explicar! O tema de pesquisa é um 

assunto que estudamos durante o 
ano, como, por exemplo:  animais, 

países, etc. Quando escolhemos o 
tema, procuramos informações sobre ele. 
Vou começar a relatar e já peço desculpas, 

com antecedência, se os temas não estiverem na ordem correta. 
Na turma 1, nós estudamos sobre as borboletas e foi muito 

divertido. Lembro-me que fi zemos até um mini show para os nossos 
pais. No começo da apresentação, eu estava com medo mas, depois, eu 
adorei.

Não me lembro muito bem dos temas estudados na turma 2 e na 
turma 3, mas da turma 4 eu lembro: estudamos aranhas e escorpiões. 
Foi muito interessante! O pai de nossa colega Mariana trouxe várias 

MEMÓRIAS DOS TEMAS 
DE PESQUISAS
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espécies de aranhas dentro de um pote e, é óbvio que quando não tinha 
ninguém dentro da sala, nós abrimos a porta e saímos correndo. 

Já no 1º ano, estudamos Mares e oceanos. Foi muito difícil esse tema. 
Não foi nada simples! Como nós estudamos os oceanos, aproveitamos 
para conhecer mais sobre os animais marinhos. Nesse mesmo ano, 
também estudamos a Itália e aprendemos sobre a cidade de Pompéia, 
sobre o vulcão Vesúvio e sobre Leonardo da Vinci. 

Também estudamos um outro país, os Estados Unidos, no 2º ano. 
Além disso, pesquisamos sobre as estações do ano: verão, outono, 
inverno e primavera. Aprendemos sobre a cultura dos Estados Unidos e 
descobrimos muitas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a 
pop art que, inclusive, foi o tema da Mostra Cultural. Nós apresentamos 
tudo que sabíamos sobre a pop art e até pintamos uma camiseta. 
Ela ficou linda! No final da exposição, dávamos uma balinha e um 
papelzinho que explicava para os visitantes como nós descobrimos 
tudo. 

No 3º ano, nós estudamos a França e tivemos aulas de francês. 
Fizemos muitas culinárias de receitas francesas, pesquisamos os pontos 
turísticos e até tivemos que fazer um seminário sobre esses lugares. 
Eu me lembro qual foi o ponto turístico do meu grupo: a Catedral de 
Notre Dame. Ainda fizemos um desenho sobre esse ponto turístico e 
realizamos uma exposição com os desenhos de todos os grupos, na 
escola Aliança Francesa. 
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Depois, no ano seguinte, estudamos os fenômenos da natureza 
e pesquisamos sobre vulcões, tornados, terremotos, maremotos, 
tsunamis. Fizemos muitos experimentos, como um vulcão e um tornado 
na garrafa. 

No 5º ano, a gente estudou sobre a evolução humana e 
aprendeu sobre  a linha da evolução do homem, que era a seguinte: o 
australopithecus, o homo habilis, o homo erectus, depois, o neandertal 
e, por último, o homo sapiens. Também estudamos a Pangeia, que era 
o maior continente de todos os tempos, e isso aconteceu há milhões de 
anos. Estudamos também sobre os órgãos do corpo e eu adorei estudar 
sobre isso. Então, esse foi o meu último tema de pesquisa nessa querida 
escola, com meus queridos amigos. 
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Meu nome é Lucas Vinícius e 
gosto muito da minha escola. 
Hoje, estou no 5º ano e já 
sinto saudades. Adoro brincar 
no balanço.

MEMÓRIAS DE LUCAS VINÍCIUS

Retrato de Guilherme Carneiro
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Meu nome é Lucas 
Vinícius de França Correia 
Andrade. Tenho 11 anos e nasci 
no dia 08 de abril de 2006, na 
Maternidade Escola Januário 
Cicco. 

Gosto muito da minha 
escola e, quando entrei nela, 
ia fazer três anos de idade. Nessa época, ainda não sabia andar, mas 
aprendi no NEI. 

Hoje, estou no 5º ano e já sinto muitas saudades. Adoro brincar no 
balanço e, na Turma 1, adorava as motocas. 

Não falo e não enxergo, mas entendo muitas coisas. 
Quando não estou na escola, gosto de ir à piscina, à praia, de 

balançar e de ouvir músicas do Patati Patatá, no computador. 
Neste memorial, vocês encontrarão muitas coisas sobre mim. 

Texto produzido pela família de Lucas Vinícius
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Neste memorial, contarei sobre meus companheiros de toda 
a vida: os amigos que fiz no NEI! Essas pessoas me ajudam desde 
quando eu era pequeno, em diversos momentos: na sala, no lanche, 
no caminho para o colchão, no parque, nas caminhadas e na hora 
da saída.

 Quando vou ao parque, fico no balanço ao lado da minha 
amiga Maria Paula. Gosto muito quando meus colegas me fazem 
rir, com cosquinhas na barriga. Eu adoro deitar no colchão e me 
expressar por meio de gritos e abraços. Costumo dar um abração 

de urso!
Ana Helena, Guilherme 

Cordeiro e Marcela estão 
sempre comigo e me ajudam 
em todas as situações, embora 
os outros colegas da turma 
também sejam muito legais e 
me acolham quando os outros 
não estão por perto. 

  MEUS MELHORES AMIGOS 

de urso!

Cordeiro e Marcela estão 
sempre comigo e me ajudam 
em todas as situações, embora 
os outros colegas da turma 
também sejam muito legais e 
me acolham quando os outros 
não estão por perto. 
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Gosto de fazer muitas coisas com meus amigos de turma, 
como, por exemplo: cantar, ouvir música, dançar, girar e compartilhar 
brinquedos.

Todos me ajudam, principalmente quando faço coisas erradas e 
bagunças. Sempre acho engraçado quando solto um pum. Nessas horas, 
meus amigos compreendem e me aceitam do jeito que sou.  

 Não poderia deixar de mencionar os meus grandes amigos-
professores, que foram os bolsistas Werllesson, Jaiane, Zulmira e 
Ceiça. Durante minha vida escolar, eles tomaram conta de mim e me 
ajudaram no parque, no lanche, no banheiro e nas minhas bagunças 
também.                                                                    
 Às vezes, meus amigos ficam chateados quando outras crianças 
não me acolhem. Sei que sou diferente, mas quero mostrar para todos 
que posso ser tão legal quanto qualquer pessoa. Tão legal quanto você!

Tenho certeza de que, no ano que vem, mesmo estando separados, 
a amizade que eu e meus amigos construímos no NEI durará para 
sempre, pois passamos muito tempo juntos e fomos felizes. E, como os 
meus amigos dizem, ensinei muitas coisas a eles, como, por exemplo, 
a ser carinhoso e alegre e a aceitar as pessoas do jeito que elas são, 
apesar de suas diferenças. 

Texto coletivo, produzido pelos alunos do 5º ano vespertino, os melhores amigos 
de Lucas Vinícius.
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Neste texto, irei relatar 
as minhas memórias de 
brincadeiras vivenciadas 
no ambiente escolar. Gosto 
muito de brincar! E, na 
minha rotina, participo de 
diversas atividades, todas 
interessantes e divertidas.

 Na Educação Infantil, 
gostava de brincar na areia, no balanço, na gangorra, nas motocas 
e nos cavalinhos de plástico. Costumava colocar tudo na boca, 
principalmente, massinha, tinta e giz de cera, mas meus amigos 
sempre me ajudavam, alertando os professores sobre esses 
acontecimentos. Também gostava de brinquedinhos de morder e 
gosto, até hoje.

Na turma 4, usava uma bengala de bambolê, feita pelos meus 
professores para que eu pudesse me orientar no espaço. Eu lembro 
que, nessa época, eu ainda enxergava um pouco e até usava óculos. 

MINHAS BRINCADEIRAS 
PREFERIDAS

brincadeiras vivenciadas 
no ambiente escolar. Gosto 
muito de brincar! E, na 
minha rotina, participo de 
diversas atividades, todas 

 Na Educação Infantil, 
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Assim, conseguia explorar bastante o parque da Educação Infantil, 
onde fica a caixa de areia. 

No Ensino Fundamental, tive que me adaptar ao novo prédio 
e aos espaços de brincar, mas continuei adorando me divertir no 
balanço. Também comecei a utilizar outros brinquedos, como: 
caixa de areia, mega blocos de montar, o Senhor Cabeça de Batata, 
o piano, o pau de chuva, o soroban e o quebra-cabeça. 

Outra novidade é que passei a brincar na sala do berçário, 
semanalmente, já que nesse espaço tem brinquedos adaptados para 
crianças que precisam explorar as sensações, assim como eu. 

A minha turma do 5º ano, muito gentilmente, fez um mural 
de sensações, com diversos materiais que pudessem me ajudar a 
sentir texturas diferentes e a aprender coisas, como, por exemplo, 
as formas geométricas e as letras do meu nome.

Na Educação Física, amo correr com meu professor Well e 
explorar os tatames e emborrachados. E, na roda musical, brinco 
ouvindo minhas músicas favoritas, que são: “Cabeça, ombro, joelho 
e pé” e “Sorrir e brincar”, do Patati Patatá. Nesses momentos, danço, 
canto, pulo, bato palmas e dou muitas gargalhadas, demonstrando 
que estou feliz.

Também participo da Hora do Código, ouvindo a gravação 
de palavras e de sons no computador. Em algumas ocasiões, meu 
amigo Lucas Dantas me empresta o seu fone de ouvido para que eu 
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possa realizar algumas atividades adaptadas especialmente para 
mim.

Em todos esses anos no NEI, amei brincar ao lado dos meus 
colegas e aproveitei cada segundo da minha infância. Apesar das 
minhas diferenças, gosto de brincar como todas as outras crianças 
e, aqui na nossa escola, encontrei os parceiros ideais para os 
momentos de diversão.

Texto coletivo, produzido pelos alunos do 5º ano vespertino, os parceiros de 
brincadeiras de Lucas Vinícius.
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MEMÓRIAS DE MARCELA

Oi, sou Marcela! Gosto muito 
de escrever no meu tempo livre. 
Meu grande sonho é viajar 
para a França. Na escola, 
adoro jogar queimada, estudar 
Matemática e História. 
Também amo conversar com 
meus amigos e professores.
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Neste memorial, irei falar sobre os meus casos de amor. Mas, não se 
preocupe não, pois são casos com a leitura!

    Quando eu era pequena, gostava muito da coleção de Ninoca. São 
livros infantis com muitas imagens e a personagem principal é uma ratinha 
branca. Até hoje, lembro-me de algumas das narrativas contadas. Quando 
íamos à biblioteca, fazíamos competições e quase nos matávamos para 
conseguir pegar qualquer livro dessa coleção.

   Eu adorava e ainda adoro o momento da Ciranda de leitura, 
pois é um momento para conhecermos livros novos e descobrirmos o 
gosto dos colegas. Adorava ir à 
biblioteca mas, hoje, nem gosto 
tanto. Lembro-me de quando 
quase consegui ser a pessoa do 
turno vespertino que fez mais 
empréstimos de livros. Mas, 
infelizmente, não foi desta vez.

   Tenho vários casos de amor 
que me marcaram. Um deles foi 

MEUS CASOS DE AMOR 
COM A LEITURA

pois é um momento para conhecermos livros novos e descobrirmos o 
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Jardim secreto. Uma narrativa que conta a vida de uma menina que perdeu 
seus pais em uma epidemia, que vai morar na casa de um parente com 
dificuldades físicas e faz um amigo que a ajuda a cuidar de seu familiar. 
Neste livro, ela aprende sobre a aceitação. É um livro super interessante 
que, se você for ler, não vai se arrepender.

   Outro livro de que gosto muito, mas já é mais recente, é Extraordinário. 
Já foi lançado o filme dessa história, mas eu li primeiro o livro e achei muito 
melhor. Também é um livro sobre a aceitação. O personagem principal não 
é aquele que aprende, mas sim aquele que ensina. Também recomendo a 
leitura e garanto que você não irá se arrepender.

   Um caso de amor mais recente é O menino do dedo verde. Ele é fictício, 
pois fala de um menino que descobre que seu dedo é mágico e só conta isso 
para o jardineiro. É um tipo de livro diferente, mas super divertido.

   Nesse memorial, não irei falar só de livros, mas também de outros 
materiais de leitura que marcaram períodos da minha vida. Quando tinha 
mais ou menos uns oito anos e estava no terceiro ano, eu fiquei “viciada” 
em histórias em quadrinhos. Eu gostava tanto que peguei todos os gibis da 
biblioteca, mas nem eram muitos.

   Uma coisa que ocorria comigo e até hoje ocorre, mas bem menos, é 
eu ficar indecisa na hora de escolher o livro. Quando não vou focada, fico 
indecisa, mas se vou com um objetivo, escolho logo.

    Então, leitores, este foi meu texto falando das leituras mais marcantes. 
Não se esqueça de ler as aventuras dos meus amigos!
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Nesse memorial, irei relatar as memórias de brincadeiras 
vivenciadas durante o período escolar. Com certeza, me lembrarei das 
melhores, que são as que marcaram a nossa vida! Ainda mais, porque 
foram compartilhadas com grandes amigos, ou melhor, pequenos.

   Quando éramos menores, ainda na Educação Infantil, gostávamos 
de brincadeiras que, felizmente ou infelizmente [depende da situação], 
não gostamos mais de brincar hoje em dia. 

   Naquela época, gostávamos de brincar de pato-pato-ganso, no 
caracol da escola, normalmente, na hora do parque ou no parque inicial. 
Lembro-me que brincávamos muito de tica-tica e de esconde-esconde. 

Quando fomos crescendo, criamos adaptações nessas 
brincadeiras e logo surgiram: a rainha da cosquinha, 

que fui eu quem criei. É um tica-tica com cosquinha. 
Outra adaptação foi survivor, que é uma mistura 

de tica-tica com esconde-esconde.
Brinquedoteca e faz de conta! Desses 

espaços eu gostava! Neles, 
podíamos ser tudo que 

MINHAS BRINCADEIRAS
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quiséssemos, como: médica, mãe, cozinheira vendedora, cabeleireira e 
outras coisas que a imaginação permitisse.

Durante o Ensino Fundamental, gostamos de brincar de princesa e 
o monstro. Nessa brincadeira, tem a princesa, o monstro e os casulos. A 
princesa começa passeando pelo vale e escolhe um casulo para pular. 
O casulo vira o monstro, que tem que correr atrás da princesa. Se o 
monstro pegar a princesa, ela sai do jogo. Para ela se salvar antes do 
monstro pegá-la, ela precisa passar por cima de um casulo. Assim, ela 
vira o casulo, o casulo vira o monstro e o monstro vira uma princesa. É 
uma brincadeira muito divertida!

Brincar é sempre muito bom! Todas essas brincadeiras marcaram 
muito  a minha infância e, talvez, tenham marcado a sua também. 
Pegue um papel, faça em texto de memórias e mostre para as pessoas 
que são importantes para você!
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Nesse memorial, irei falar sobre todos os temas de pesquisa que eu 
já estudei. Primeiro, irei falar do período da Educação Infantil e, depois, 

do Ensino Fundamental. Lembro-me 
de muitas coisas, inclusive, do tema 
que apresentamos na Cientec!

Tenho muitas lembranças dos 
temas de pesquisa que estudamos 
na Educação Infantil. Até a turma 
4, pesquisamos: piratas, aranhas, 
espaço e borboletas. Esses foram os 
temas das turmas 2, 3 e 4. Eu não me 

lembrava muito bem dos temas investigados na turma 1, mas conversei 
com a nossa primeira professora e ela disse que estudamos passarinhos, 
instrumentos musicais, brincadeiras de roda e corpo.

No 1º ano, estudei Mares e oceanos e a Itália. O tema que 
apresentamos na Cientec, momento em que realizamos a Mostra 
Cultural do NEI, foi a Itália. Estudamos esse tema com as professoras 
Gilvânia, Fátima e Ceiça. Gostei muito desse ano!

MINHAS DESCOBERTAS
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Já no 2º ano, estudamos Estados Unidos da América e, dentro 
desse tema, pesquisamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Na Mostra 
Cultural, o tema que apresentamos foi a pop art, um movimento 
artístico que ocorreu nos Estados Unidos da América.

No ano seguinte, estudei sobre a França. Até hoje, sou apaixonada 
por esse tema! Nós nos aprofundamos tanto nos estudos relacionados 
a esse país que até conhecemos uma francesa. Nesse ano, o tema que 
apresentamos na Mostra Cultural foi gibis, pois era o que estávamos 
estudando em Língua Portuguesa. 

O tema que estudamos no 4º ano tem uma história bem engraçada. 
Todos nós levamos uma atividade para escolhermos o tema. Depois, 
dividimos a sala em grupos para cada grupo escolher um tema e 
defendê-lo em um debate. Meu grupo ficou com a missão de escolher 
um tema que não estivesse na lista e, por isso, escolhemos fenômenos da 
natureza. Nosso tema ganhou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mas, na Cientec, apresentamos 
o Cineiclube, pois fomos  a turma que estreou nesse projeto. Assim, 
apresentamos curtas para os convidados e, ao final, conversamos sobre 
os filmes exibidos. 

Neste ano, estamos estudando evolução humana. No início, fui 
meio contra à escolha do tema, mas depois adorei! Achei que foi uma 
experiência bem legal. Adoro discutir sobre esse tema com o professor  
Well, chegar a uma conclusão nova e fazer descobertas fantásticas. A 
parte que mais gostei foi quando estávamos estudando a miscigenação, 
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pois fizemos a releitura do quadro “Mestiço”, de Cândido Portinari. 
A nossa Cientec foi o nosso museu “O museu do 5º ano”. Decidimos 
fazer uma exposição sobre esse tema, porque esse foi nosso último ano 
nesse colégio fantástico! Por isso, queríamos mostrar para as pessoas 
as nossas experiências e descobertas.

Espero que tenha gostado do meu texto! Se você quer saber mais 
alguma informação ou apreciar mais memórias, vá para o texto dos 
meus colegas!! Esses temas foram os que vivi e adorei. Alguns temas 
não gostei de estudar, mas todos fizeram parte da minha história! 
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Eu sou uma garota discreta 
e calma. Gosto de assistir a 
séries. O meu maior sonho é 
viajar para a França e para 
o Japão, para assumir um 
cargo de Chef de Cozinha.

MEMÓRIAS DE MARIA PAULA
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É sobre o ballet? - 
Sim! Eu já fui bailarina 
e vou contar um pouco 
das minhas memórias 
de bailarina. Foi na 
minha primeira escola, 
na Educação Infantil. 
Eu tinha cerca de 4 
anos de idade. Podíamos 
escolher entre o judô e o 
ballet. E, adivinha o que eu escolhi? Praticávamos o ballet em uma 
sala do último andar, perto da cozinha, todos os dias. O uniforme 
era lindo: rosa e branco, com o logotipo da companhia no meio, a 
CIA do Movimento. 

Na minha turma, tinha seis meninas, contando comigo. Eu 
gostava muito de fazer as aulas. Lembro que a professora sentava 
em cima de nossas pernas para nossos músculos ficarem fortes. 
Minha professora era doce e tinha cabelos ruivos. 

O BALLET
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No fim de todos os anos, realizávamos uma apresentação no 
Teatro Alberto Maranhão. No primeira ano, eu fui uma árvore de 
natal, no espetáculo Expresso Polar. Usei uma roupa com bolinhas 
coloridas, lantejoulas douradas e folhas ao redor da saia. Já no 
segundo ano, fui um esquilo, em A Bela Adormecida. Usei uma 
fantasia marrom claro, com veludo marrom escuro, orelhas e 
rabinho. 

No último ano, eu era um feijão fradinho, em O gato de botas. 
Minha fantasia era roxa, com lantejoulas brancas e uma tiara com 
três feijões da mesma tonalidade, em cima. A minha avó filmava 
todas as apresentações e recebíamos uma lembrancinha. Eu 
também tirava muitas fotos. Tenho, até hoje, o DVD da apresentação 
do Gato de Botas.  

Sinto saudades de fazer ballet e de compartilhar momentos 
com as minhas amigas da antiga escola.
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Olá, leitor!  Hoje, falarei  sobre as memórias das culinárias  
vividas na escola. Na Educação Infantil, eu estudava em outra 
escola e, às vezes, fazíamos culinárias. As cozinheiras nos ajudavam 

e mostravam receitas, 
mas, na maioria das 
vezes, quem ajudava 
nessa atividade, era a 
minha tia Neneca. Um 
dia, ela fez um arroz 
de leite com carne de 
sol e comemos tudo. 
Não deixávamos sobrar 
nada. Outro dia, fez 

um creme de galinha com arroz e batata palha que ficou muito 
gostoso. Ainda nessa escola, a culinária que mais me marcou foi um 
brigadeirão. Quando estávamos mexendo, o brigadeiro escorregou 
e se esparramou pela mesa. Tivemos que recomeçar tudo de novo. 
Foi muito engraçado. Eu ri muito. 

AS CULINÁRIAS ESCOLARES
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 No NEI, sempre tivemos culinárias. Entrei nessa escola no 2º ano 
do Ensino Fundamental e já comecei a participar dessas atividades. 
Lembro de um brownie que Giovanna fez com seu pai, no ano em que 
eu entrei. Ele nos contou um pouco da história de como esse bolo foi 
inventado. Não lembro muito das culinárias feitas nos anos seguintes. 

Neste ano, estamos fazendo muitas culinárias, a cada 15 dias, nas 
sextas-feiras. As crianças estão sendo autoras e fazendo elas mesmas 
as culinárias, com poucas participações das famílias. Já tivemos o 
brigadeiro com biscoito, de Lucas Dantas, o bolo de coco, de Maria 
Pérola, o sorvete dos deuses, de Guilherme Cordeiro, o bolo funcional, 
de chocolate de Marcela, o dindin gourmet, de Victor Gabriel e o meu 
bolo de chocolate. O bolo que fiz aprendi com a minha avó. Ele ficou 
muito gostoso. Todos gostaram tanto, que sobrou apenas um pedaço 
pequeno para o professor Well.         

Esses momentos foram muito importantes para mim, porque eu 
vou ser uma chef de cozinha renomada, quando crescer. Eu guardo 
essas lembranças das turmas novas e velhas com carinho. 
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Olá! Neste memorial, falarei sobre os passeios que fiz nas 
escolas, nas anteriores e no NEI. Já fizemos muitos passeios e o 
que eu mais gostei foi a viagem a Cerro Corá e a Currais Novos, 
pois ficamos muito tempo no ônibus e eu tirei um monte de fotos. 
Visitamos um sítio arqueológico chamado Serra Verde, para vermos 
as pinturas rupestres e as formas das pedras. Lá era lindo e calmo.

Além dessa, outras visitas também me marcaram. Agora, 
contarei uma  história vivida na escola anterior. Fui visitar uma 

fábrica de farinha. Eu 
estava no 1º ano do 
Ensino Fundamental. 
Nessa visita, nós 
vimos  o processo de 
como é feita a farinha 
e, depois, comemos 
coisas feitas com 
ela. No final, quando 
estávamos indo 

OS PASSEIOS ESCOLARES
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embora, ganhamos um saco de farinha de mandioca, mas eu não 
gostei.

Outros passeios realizados no NEI também foram legais: o 
Museu Câmara Cascudo, o Instituto Ludovicus, a casa de Cascudo, 
a trilha no Parque das Dunas, Ceará Mirim, para conhecer engenhos 
e o ciclo do café e do açúcar e, por último, lembro de uma visita 
que fiz bem pequenininha a uma granja para ver galinhas. Lá tinha 
um cabrito branco, um cachorro dálmata, um galo preto e a casa 
era branca com um telhado vermelho. As cercas eram feitas com 
tábuas de madeiras. 

 Essas são as memórias dos passeios escolares. Eu aprendi muito 
com todos eles e descobri que eu tinha muito medo de galinhas. 
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Meu nome é Maria Pérola. 
Estudo no NEI, uma escola 
muito legal. Sou muito 
ansiosa e animada. Gosto de 
inventar coisas. Meu sonho é 
ser cozinheira.

MEMÓRIAS DE MARIA PÉROLA
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Oi, leitor! Hoje, vim contar 
sobre minhas memórias 
culinárias e aventuras na 
cozinha do NEI. Esses momentos 
marcaram muito a minha vida, 
pois gosto bastante de cozinhar.

Quando eu era pequena, na 
Educação Infantil, amava os momentos de culinária e os amo, até hoje. 
Lembro que odiava usar a touca no cabelo, mas, para mantermos a higiene, 
era necessário que toda a turma a utilizasse. Eu não gostava, porque a 
touca bagunçava meu cabelo e abafava minha cabeça e, por isso, eu fi cava 
tirando ela, com muita raiva. 

Recordo também que a turma brigava pelos melhores lugares nos 
bancos da cozinha e, até hoje, não sei o motivo porque ainda há confusão 
para fi car mais próximo de quem está cozinhando.

Lembro-me que quando eu era pequena, fi z o meu primeiro brownie 
na escola e a pessoa da turma que levou a receita, embora eu não me 
lembre de quem foi, também contou uma história muito legal e divertida 

MEMÓRIAS CULINÁRIAS

marcaram muito a minha vida, 
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sobre uma velhinha que ia cozinhar um bolo, mas esqueceu de colocar o 
fermento e o bolo não cresceu. Adorei a culinária e a história.

No Ensino Fundamental, tive a oportunidade de fazer uma culinária 
com meus colegas do 5º ano. Uma semana antes de fazer minha receita na 
escola, que era um bolo de coco, estava muito nervosa, mas não desisti! 
Até que o grande dia chegou: no momento da preparação e explicação da 
receita, me senti uma professora muito importante, porque todos estavam 
prestando atenção em mim. A parte mais legal da receita foi a preparação 
e a mistura dos ingredientes. Todos amaram raspar a caixa de leite 
condensado e a tigela da massa pré-pronta.

Depois de colocar a massa no forno, eu e o professor Well ficamos 
na cozinha fazendo a cobertura e o resto da turma foi para a sala fazer 
atividade. O tempo passou, a cobertura ficou pronta e o bolo também. 
Então, colocamos tudo nos seus devidos lugares e raspamos a panela. O 
bolo ficou lindo e cheiroso! Levei ele para a sala e, quando chegamos lá, a 
turma ficou super empolgada.

 Quando todos terminaram a atividade, fomos lanchar. Nessa hora, 
fiquei um pouco tensa. Então, a professora cortou o bolo e comemos, quer 
dizer, quase todos comeram, porque alguns não gostavam de coco. Mas, os 
que comeram, amaram o bolo! Lambemos até a bandeja e tiramos muitas 
fotos! Foi muito legal!

Para concluir, gostaria de dizer que, para mim, os momentos de 
culinária na escola foram ótimos e deliciosos! Nunca os esquecerei!
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Oi, leitor! Hoje, vou contar sobre meus queridos temas de pesquisa 
e sobre o que aprendi com eles. Eu acho que minha turma foi a que 
mais estudou países. Então, já vou começar relatando o estudo de um 
país.  

Em 2014, no 1º ano do Ensino Fundamental,  estudamos a Itália 
e foi muito divertido. Aprendemos a dançar tarantela, conhecemos 
a cultura dos italianos, tipo, o que eles comem e mais um montão de 
coisas legais. Lembro-me também que, nesse mesmo ano, a professora 
Gilvânia lia diariamente um capítulo do livro Odisséia e nos mostrava 
várias coisas sobre os gregos. A minha parte favorita do livro era a do 
Ciclope, o gigante de um olho só.

Em 2017, no 4º ano, não 
estudamos um país e sim os 
“Fenômenos da Natureza”. 
Esse tema de pesquisa me 
marcou, literalmente! Fiquei 
paranóica por um tempo 
com medo de acontecer um 

QUERIDOS TEMAS DE PESQUISA
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paranóica por um tempo 
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furacão ou um tsunami no Brasil, como ocorre em outros países. Mas, 
depois de algumas aprendizagens, esse medo passou. Aprendi como se 
formam as nuvens, como funciona um vulcão e entendi sobre placas 
tectônicas. Foi muito legal e divertido. Pena que acabou!  

Em  2018, estamos estudando a evolução humana e o corpo humano. 
Esses temas são muito complicados e interessantes. Na evolução 
humana, aprendi sobre o início da vida no universo, quando ainda não 
tinha nem o planeta Terra. Vimos como tudo começou e muito mais. Já 
no corpo humano, aprendi da cabeça até os pés! Estudamos os sistemas, 
os órgãos e as funções de cada um.

Essas foram as minhas memórias sobre os meus queridos temas 
de pesquisa, aqueles que mais gostei de estudar no NEI. Aprendi muito!
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Oi, leitor! Hoje, vim contar sobre minhas memórias matemáticas. 
Falarei sobre os jogos e também sobre minhas aprendizagens e 
dificuldades nessa matéria. 

Quando ainda estava aprendendo a somar e a subtrair, amava 
Matemática! Mas, hoje em dia, não gosto mais. Prefiro contar 
histórias do que números.

Na Educação Infantil, aprendi a contar números e o máximo 
que conseguia contar era até doze. Ainda pequena, aprendi a somar, 
mas não sabia que havia outros tipos de contas, além da soma. 

Já no 3º ano do Ensino Fundamental, tive meu primeiro contato 
com a multiplicação. Sei que esse 
conteúdo é muito importante 
para mim, mas não gostei muito 
desse assunto. Lembro-me 
que aprendi a conta armada 
da adição e da subtração e 
também brincamos com o 

ábaco.

MINHAS MEMÓRIAS 
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 No 4º ano, estudamos a tabela de Pitágoras que, por ser muito 
complicada, eu tive um pouco de  dificuldade. Mas, hoje, eu já aprendi 
a tabuada e percebi que o estudo da multiplicação é muito importante 
para várias coisas em nossa vida, principalmente, para aquelas que 
envolvem dinheiro.

No 5º ano, aprofundei o estudo da multiplicação e comecei a 
aprender frações e números decimais. Vimos a conta armada da divisão, 
operações com frações, MMC e jogamos a pescaria da multiplicação, 
“Qual é a maior fração”, “Qual número digitei?” e “Dominó das frações”.

Para estudar o inteiro e os pedaços divididos em partes iguais, 
os professores trouxeram pizzas e aprendemos sobre as frações 
equivalentes. A pizza estava dividida em 8 pedaços, mas também 
poderíamos dividí-la em 4 pedaços iguais. Comi 3 pedaços de mussarela 
e posso dizer que gostei muito desse dia.

Para terminar, quero falar que a Matemática é muito importante 
e que podemos aprender muito com ela. Adorei ter estudado essa 
matéria no NEI, pois quando tinha dificuldade, os professores sempre 
tiravam as minhas dúvidas e me apoiaram.
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Meu nome é Mariana. Eu 
gosto de brincar de ginástica 
olímpica e de futebol. Sou 
muito boa em Música e em 
Teatro. Minha cor favorita 
é amarelo. Meu sonho é ser 
jogadora pro� ssional de vôlei, 
de futebol ou ser uma grande 
ginasta. Gostaria de ter super 
poderes!

MEMÓRIAS DE MARIANA



128 129

Eu gosto da Matemática, porque ela está presente em nosso dia 
a dia. Usamos a Matemática para calcular, comprar, medir e para 
diversas coisas. Todos nós precisamos da Matemática, pois ela é 
muito importante. Você sabia que se você estivesse numa situação 
difícil, ia usar a Matemática?  Não? Então, agora você já sabe.

Tudo que estudei em Matemática 
foi importante para mim, 
porque eu pude aprender 
mais e descobrir coisas 
muito interessantes, como 
o cubo mágico da fração, 
a divisão, a subtração e a 
multiplicação. 

Na Educação Infantil, nós 
fazíamos muitas atividades, tipo: 
quanto é um mais um, que é dois. Para essas atividades, usávamos 
cubinhos, blocos, tampas de garrafa e palitinhos. Na verdade, essas 
atividades com palitinhos eram bem fáceis. Eu gostava porque eu 

MEMÓRIAS DA MATEMÁTICA
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não fazia muita coisa. Eu aprendia Matemática me divertindo com 
ela. 

 No Ensino Fundamental, é mais difícil. Usamos jogos e materiais 
para nos ajudar: material  dourado, ábaco, calculadora, balança de dois 
pratos, dominó, baralho, formas geométricas, etc. Estudamos muitos 
conteúdos importantes, como adição, multiplicação, divisão, conta 
armada, frações e subtração.

No estudo das frações, as professoras prometeram trazer 
chocolate. Elas vão trazer Kit Kat e Alpino para aprendermos os 
cálculos com frações. Mas, elas já trouxeram pizzas que foram usadas 
para o nosso aprendizado. No dia da pizza, Luanna estava fazendo a sua 
pesquisa e estávamos sendo filmados, mas ficamos tão ansiosos, que só 
pensávamos na pizza de mussarela e calabresa. Foi um dia muito legal 
e lembro que, no final da aula, meu colega começou a comer as bordas 
das pizzas e todo mundo riu muito.

Então, essas  foram as minhas memórias da Matemática. Espero 
que vocês tenham gostado!        
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Neste memorial, eu vou falar sobre as culinárias da nossa 
turma, o 5º ano. Na nossa turma, já teve muitas culinárias, 

principalmente, no Ensino Fundamental. 
Mas, a que eu mais gostei foi a de Marcela, 
porque ela fez um delicioso petit-gateau 

de chocolate, quando estávamos 
estudando o gênero tutoriais. Gente! 

Uma delícia! Parecia que estávamos nas nuvens. 
Eu amei!

Neste ano de 2018, também fi zemos muitas culinárias, tipo a de 
Guilherme Cordeiro. Ele fez um sorvete dos deuses, que fi cou muito 
gostoso.

A culinária do Victor também fi cou muito deliciosa, o “dindin 
do Vitinho”. Na verdade, o prato de todos fi cou muito bom. Todas as 
culinárias foram excelentes! A única que eu não gostei muito foi o bolo 
de coco.

Agora, eu vou falar quem fez a culinária sozinho, apenas com 
ajuda da turma: Marcela, Guilherme Cordeiro, Pérola, Isadora, Maria 
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Paula, Lucas Dantas e Arthur Ubarana. E, com a ajuda dos pais e de 
toda a turma, foram: Ana Helena e Victor.

Neste ano, a receita que mais me marcou foi o sorvete dos deuses, 
feito por Guilherme Cordeiro. Os ingredientes foram: leite condensado, 
açúcar refinado, ovos, chocolate em pó e leite. É muito difícil de fazer! 
Primeiro, colocamos o creme de leite e o açúcar refinado. Em seguida, 
nós adicionamos leite, os  ovos e mexemos. Tivemos que esperar até a 
segunda-feira para degustar o sorvete, porque ele demorava para ficar 
pronto. Mas, vou confessar: eu me distraí  um pouco, pois conversei um 
pouquinho! Segredinho!  Mas, eu ajudei a colocar o leite condensado 
na receita. 

Eu sempre gostei de comer e gostei mais ainda de fazer culinárias 
com as pessoas da nossa turma, porque toda criança gosta de cozinhar. 
Neste trimestre, ainda teremos outras culinárias, inclusive a minha. 
Eu estou muito ansiosa pra esse momento. Também vou estar ao lado 
dos meus amigos para dar apoio quando alguém não gostar muito da 
comida deles. Eu vou provar todas!

Essas memórias que contei relatam os melhores momentos da 
minha vida escolar, porque foram as lembranças de um convívio alegre, 
divertido e muito bom, com a turma do 5º ano, que tem os melhores 
amigos. 
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Neste memorial, eu vou contar sobre as minhas memórias 
relacionadas às comemorações do dia da criança. No NEI, sempre 
comemoramos essa data no mês de outubro. Aqui na minha escola, o 
dia da criança dura um mês inteiro, com muita alegria, brincadeiras e 
diversão.

Quando começa o mês da criança, todos da nossa escola recebem 
uma programação, que é planejada pelos professores e coordenadores. 
Em todos os anos, nós temos o passeio ciclístico, pula-pula, pipoca, 
algodão doce, brincadeiras, teatro e cinema.

O passeio ciclístico ocorre com 
a participação de todas as turmas da 

Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental. 
As crianças pequenas 
sempre andam no 
trenzinho da alegria, 
porque, como elas são 
menores, precisam andar 

MEMORIAL DAS COMEMORAÇÕES 
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lá, mas, quando elas crescerem, vão poder andar na bicicleta, como 
as crianças maiores. Os alunos do Ensino Fundamental já andam de 
bicicleta, patinete, skate, patins, e overboard. 

Nesse dia, as crianças se divertem muito. Todas seguem um carro 
de som, pelas pistas da UFRN e são recebidos na escola com um 
espetáculo musical, um piquenique no refeitório, com pão de queijo e 
suco. Após o lanche, todos chupam picolé, dançam com as famílias e 
brincam juntas.

No ano 2018, no mês das crianças, todas as turmas da tarde foram 
juntas ao cinema assistir ao filme do Pé pequeno. Esse é um filme muito 
legal que fala de duas espécies: uma delas é a nossa, os humanos, e 
a outra é os yets. Também tivemos o show de talentos. Eu e algumas 
amigas nos apresentamos. Foi muito legal!

Eu amo o mês da criança, porque é um período em que eu me sinto 
criança. Eu brinco, danço, grito e fico com as pessoas importantes para 
mim: amigos, professores, família, menos o pet, porque ele não pode 
estar lá, mas, tudo isso junto já é um grande presente pra mim, porque 
o que eu gosto mesmo é de ser criança! 
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MEMÓRIAS DE PEDRO DAVI

Me chamo Pedro Davi. 
Gosto de desenhar e de 
jogar com meu amigo Lucas 
Dantas. Adoro estudar tema 
de pesquisa e Matemática. 
Meu sonho é ser o melhor 
desenhista do mundo.
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Olá, leitor! Tudo bem? Espero que sim! Então, hoje vou falar das 
minhas memórias matemáticas e o porquê delas terem marcado a minha 
vida. Você está pronto? Vamos calcular?

Primeiro, eu vou dar a minha opinião sincera: eu não gosto muito de 
Matemática! Não fala isso para minhas professoras! Mas, acontece que nós, 
seres humanos, precisamos dessa matéria, porque quase tudo é feito dela.

 Minha primeira experiência na área de  Matemática foi com a 
adição. Eu só fi cava escutando a minha mãe falando sobre isso! Mas, na 
escola, eu mesmo fazia os cálculos, em um livro de borracha. Algumas 
vezes, precisava da ajuda das professoras.

 Quando já estava mais velho, comecei a estudar a conta armada 
com o ábaco e, para falar a verdade, foi a 
m i n h a melhor experiência, porque deu 

para fazer tudo com o ábaco, 
inclusive em casa.

 Agora, a minha pior 
experiência foi a multiplicação…

Aaaaaaahhh! Somente a lembrança 
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dessa vivência, já me deixa com uma agonia! Eu fiquei um pouco 
aborrecido, porque tinha que decorar a tabuada e isso era muuuuuuito 
chato. Sério! Se você ainda não passou por isso, saiba que a tabuada é 
muito chata! 

 Mas, mesmo assim, eu acho a Matemática uma das coisas mais 
importantes, no dia a dia, pois desenhistas, pedreiros, construtores e 
outros profissionais usam muito essa matéria. No geral, eu aprendi a 
gostar de Matemática!

 Este foi um registro das minhas memórias com a Matemática. 
Gostou? Eu fico por aqui e até a próxima!



138

Olá, leitor! Tudo bem? Eu, Pedro Davi, irei lhe contar as memórias 
de culinária da minha escola. Você está com fome? Espero que sim! 
Então, vamos lá!

 A culinária é, até hoje, uma atividade muito legal em nossa rotina 
escolar. Cozinhamos desde a Educação Infantil e, no 5º ano, apesar de 
sermos maiores, ainda temos esse momento. 

Lembro-me que, geralmente, os pais ajudavam os fi lhos a fazer as 
receitas. Quando tinha culinária com chocolate, eu adorava e ainda 
adoro, como, por exemplo:  bolo de chocolate, din din gourmet e outras 
coisas deliciosas.

 Uma das culinárias que eu mais gostei foi a de Gigi. Ela fez uma 
receita de brownie, se não me engano. A culinária de Victor Gabriel 
também foi muito legal. 
Os pais dele ajudaram e 
também trouxeram uma 
calopsita muito fofi nha.

 No momento da culinária, 
os alunos sempre ajudam em 

MINHAS MEMÓRIAS 
DA CULINÁRIA 
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tudo: a mexer, a colocar no forno, a separar os ingredientes e, no final 
de tudo isso, chega a hora de saber se valeu a pena todo o esforço.

 A última culinária que tivemos foi a de Guilherme Cordeiro, o 
sorvete dos deuses. Durante o preparo desse sorvete, ele pesquisou a 
receita no google e a turma ajudou. Fizemos o sorvete e só comemos 
em outro dia, pois tivemos que esperar o sorvete congelar.

 Também me recordo da culinária de Lucas Dantas, um brigadeiro 
de colher, com biscoito. Gostei muito dessa receita!

E aí, leitor? Gostou? Espero que sim! Por hoje, eu vou ficando por 
aqui. Até a próxima!
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Olá, memorial! Tudo 
bem? Espero que sim. Neste 
texto, eu vou falar sobre a 
minha primeira festa do 
pijama! Ela aconteceu no NEI, 
uma escola que me marcou e 
que sempre vai me marcar. 
Então, vamos lá?

 A festa do pijama ocorreu quando estudávamos no 1º ano do 
Ensino Fundamental. Neste período, todas as turmas do NEI participam de 
uma festa do pijama para celebrar a chegada ao Ensino Fundamental e o 
lançamento do livro. 

Neste grande dia, dei carona para o meu amigo Caio, às 20h, pois ele 
mora no mesmo bairro em que eu moro. Chegamos na escola às 20h30. Se 
me lembro bem, Caio, o colega que sempre me acompanha, veio vestido 
com a máscara do Ben 10, que ele mesmo fez. Já o meu melhor amigo, Lucas 
Dantas, veio vestido de Homem Aranha. Às 21 horas, começou uma balada 
na escola, com pipoca, pula-pula e muitas outras coisas legais. 

MEMÓRIAS DA PRIMEIRA 
FESTA DO PIJAMA

bem? Espero que sim. Neste 
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 De meia noite em ponto, eu e meu amigo Alexandre fomos os 
últimos a tomar banho. E, depois disso, nos arrumamos para ficar 
assistindo ao filme mais votado Frozen: uma aventura congelante. 
Como eu ainda era pequeno, não me segurei e dormi antes do filme 
acabar, mas, pelo que vi, não fui o único a fazer isso! 

Neste dia, dormimos na brinquedoteca, todos juntos, como se fosse 
um grande acampamento. Lembro-me que Lucas Dantas, meu grande 
amigo, ficou do meu lado esquerdo. Às 7 horas da manhã, eu acordei e 
voltei para a minha casa. 

No geral, eu adorei a noite do pijama. Para mim, foi um dos melhores 
momentos do Ensino Fundamental. Gostei bastante da música que 
tocou na balada, juntamente com o pula-pula. Me diverti como nunca! 
Achei tão legal, que até fiz uma noite do pijama na minha casa, com os 
meus amigos Arthur Ubarana, Lucas Dantas e Caio.

Então, leitor? Gostou? Espero que sim e até a próxima!
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MEMÓRIAS DE VICTOR

Sou Victor Gabriel e o que 
eu mais gosto de fazer na 
escola é brincar. Faço aulas 
de violão e de natação. Meu 
desejo é ter uma fazenda. 
Além disso, também sonho 
em ser do exército brasileiro.
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Oi, leitor! Hoje, vou contar as minhas memórias com as brincadeiras 
e jogos na escola. Lembro de um dia em que brinquei de cobra cega. Eu 
achei muito legal! Já brinquei muito na escola! De tantas coisas, que 
nem me lembro direito.

 A brincadeira cobra cega começa vendando os olhos de alguém 
com uma faixa de pano, depois, essa pessoa roda um pouco, para fi car 
mais difícil de achar o colega. Em um 
dia, na Educação Infantil, eu 
fui a cobra cega e, nessa 
brincadeira de fechar os 
olhos e girar, terminei 
caindo no chão. Todos fi caram rindo muito e, com isso, ri 
junto com eles. Em seguida, várias crianças também caíram no chão e 
todos nós rimos bastante. Foi muito legal, divertido e inesquecível! Foi 
assim que eu brinquei de cobra cega pela primeira vez, na escola.

  No Ensino Fundamental, a minha brincadeira favorita é o futebol. 
Eu gosto muito, pois acho que sei jogar bem. Fico sempre na posição de 
atacante e dou passes para meu time fazer o gol. Em vários momentos, 

BRINCADEIRAS E JOGOS 
NA ESCOLA
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eu fiz mais de um gol em uma única partida. Também adoro brincar 
de tica-tica, no momento do parque. Lembro que, uma vez, eu estava 
correndo muito e bati a testa, mas não me machuquei. 

Na sala, gosto de brincar de Uno. Jogo sempre esse jogo com 
Guilherme Alves, Guilherme Cordeiro, Isadora, Arthur Raryron, Pedro 
Davi e Lucas Dantas. Ainda não ganhei jogando Uno mas, mesmo assim, 
acho legal, porque brinco com meus amigos de turma.

  No 5º ano, eu e meus colegas criamos a “Bandeirinha primitiva”, 
porque estávamos estudando o tema de pesquisa evolução humana e 
essa brincadeira mostra a evolução dos materiais e do homem, como, 
por exemplo, o arco e flecha, a lança e o escudo.

Essas foram as brincadeiras e os jogos de que mais gostei no NEI.
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Na turma 4, vivi 
muitas aventuras e, agora, 

vou contar algumas para 
você! Um dia, eu e meus 
amigos estávamos no 

parque, na  casinha da árvore 
da Educação Infantil, e tivemos a 

brilhante ideia de ver o que tinha em 
cima do telhado. Eu era o mais novo e o mais leve. Então, um amigo viu o 
telhado e disse:

- É top demais, cara. Vai ver! É legal!
  Eu e meu outro amigo respondemos:
-  Vamos ver sim!
Eu fui o último a subir e não consegui ver o que tinha em cima do 

telhado, pois um pedaço do telhado bateu na minha sobrancelha e abriu 
o meu supercílio. Sangrou muito e eu tive que ir ao hospital levar pontos. 
Doeu bastante e tenho a cicatriz até hoje, por isso, eu nunca mais subi na 
casinha da árvore.

MINHAS MEMÓRIAS 
DA TURMA 4
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 O que eu mais adorava fazer na Educação Infantil era brincar. Na 
turma 4, eu gostava de me divertir na gangorra e nos pneus do parque. 
Ficava pulando neles e caía na areia. Também fazíamos bolinhas e 
castelos, com areia molhada. Usávamos baldinho, colher e água para 
brincar com a areia e, um dia, eu fiquei todo encharcado. 

Na turma 4, eu também brincava de guerra de manga. Essa era uma 
brincadeira que a turma criou, mas as professoras não curtiam muito. 
Jogávamos manga, um no outro. Um dia, uma manga bateu no olho de 
um amigo meu, chamado Lucas, e ele ia ficando cego. Então, depois 
disso, paramos de brincar de guerra de manga, na hora do parque.

Outro dia, estávamos brincando de tica-tica e um amigo meu caiu 
no chão por causa da areia. Também brincávamos de sardinha e de 
esconde-esconde, na turma 4. Era muito divertido!

Então, em meu último ano da Educação Infantil, que foi a turma 4, 
tínhamos muito tempo para brincar e, por isso, eu escolhi essa turma 
para relembrar.  
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Oi, leitor! Na minha escola, já realizamos muitas visitas de estudo. 
Dentre elas, a que mais me marcou foi a viagem a Recife, pois foi muito 
engraçada. Essa viagem eu fi z com minha turma anterior, quando 
estávamos no 2º ano, com as professoras Danielle e Conceição. 

Fomos a Recife para visitar o Instituto Brennand e a Ofi cina 
Brennand. Na ofi cina, vimos esculturas e entrevistamos o artista 
Ricardo Brennand. Depois, fomos para o Instituto. Lá, vimos armas 
medievais, armaduras de cavaleiros e de cavalos, canhões, telas de 
pintores famosos e várias espadas. E foi nesse lugar que aconteceu 
um episódio muito engraçado: eu lembro que a professora Danielle 
esbarrou em uma espada 
muito brilhosa e acabou 
acionando o alarme. Fui 
muito divertido! Ela fi cou 
muito envergonhada e a 
turma inteira riu. Depois, 
um funcionário do museu 
desativou o alarme. 

A VIAGEM 

turma inteira riu. Depois, 
um funcionário do museu 
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Quando chegamos ao poço dos desejos, essa mesma professora 
gastou todas as suas moedas, pois todas as crianças queriam fazer 
pedidos. Eu joguei a moeda e não me lembro do que pedi, mas fiquei 
imaginando se minha moeda ainda estaria no poço. 

Neste ano, vamos novamente ao Instituto Brennand, com a turma 
do 5º ano da manhã. Vai ser diferente porque os alunos dessa turma são 
um pouco tímidos e os alunos da outra turma eram mais soltos. Mas 
sei que, mesmo assim, vai ser divertido e vou aprender muitas coisas 
novas. 
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