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PREFÁCIO

 Este e-book é o resultado das produções de textos com as turmas de 1° ano A, B e C do 
IFA, e visa mostrar a riqueza que a leitura e a escrita trazem para o mundo das crianças, 
apresentando de forma simples e didática as principais ideias e estratégias de produção textual, 
no momento da alfabetização. 
 Nesta fase a criança transpõe para o texto escrito os procedimentos que está habituada a 
usar em sua fala. Os textos tiveram algumas correções e intervenções, próprias do processo de 
aquisição da linguagem escrita, no entanto buscamos preservar a letra, as ideias e concepções 
das crianças, considerando a escrita em fase de construção.
 Uma forma de guardar as lembranças da infância, seus sonhos e perspectivas,  escritos 
em momentos de pura criatividade e esforço pessoal onde contam e recontam, criando 
personagens e determinando a vida de cada um deles através da fantasia e imaginação. Num 
paradoxo fantasia e realidade as crianças mostram as suas opiniões, sendo éis as suas 
próprias percepções e sentimentos.
 A biograa de cada criança, construída juntamente com a sua família nos permite 
conhecer um pouco mais sobre este momento histórico tão inesquecível.
 Cada página deve ser para as crianças um instrumento de conhecimento e deleite, e 
para os adultos uma deliciosa passagem rumo ao mundo da infância e da literatura onde tudo é 
possível. 
 Espero que gostem da viagem que farão por estas páginas. 

Mirian Romania de Oliveira Tigre
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Eu, Alexandre Lima Lopes, nasci 
no dia 20 de Fevereiro de 2010.  
Nasci de 8 meses.  Tenho um 
irmão de 20 anos. Sou muito 
brincalhão e gosto de fazer 
amizades. 
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Eu sou Álvaro Pessoa Medrado, 
nasci em Teixeira de Freitas/ BA 
, no dia 6 de Outubro de 2010 
no hospital São Paulo. Meus 
pais são Karine e Forlan. 
Com um aninho já não usava 
fraldas. Sempre fui muito 
espertinho! Mamei até um ano 
e meio, gulosinho, gulosinho! 
Gosto de brincar de Homem 
Aranha, Pokémon, Cavaleiros 
do Zodíaco, e Tartaruga Ninja.  
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Nasci em Teixeira de Freitas, na 
Bahia. Sou o lho mais novo 
dos meus pais. Meu irmão mais 
velho se chama André, nos 
gostamos de jogar bola e vídeo 
game. Com minha família 
gosto de viajar para a praia. 
Gosto muito de comer sushi, 
macarrão, e muitos doces. 
Eu percebi que cresci por causa 
de um brinquedo aquático; ' o 
tobogã laranja, grande e 
rápido. “Escorreguei nele!”
Minha escola é legal. E meu 
amigo preferido é o Kaio. 
Quero ser medico, ou de bicho 
ou de gente, quando eu crescer!
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Ana Cristina
Nasci na cidade de Teixeira de 
Freitas/ BA, onde moro até 
hoje. 
Tenho mui tos  desaos  a 
enfrentar e conquistar. Sou uma 
menina que gosta de brincar, 
presentear e conhecer lugares, 
pessoas diferentes. 
Quando crescer gostaria de ser 
professora. 
Tenho bom relacionamento 
com meus colegas de sala, são 
todos legais!
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Antony Mendes Lima nasceu 
em Teixeira de Freitas/ BA, no 
dia 21 de Maio de 2010. Tem o 
sonho de ser médico. Seus pais 
se chamam Zene e Frederico. 
Estuda no IFA. Já viajou para 
Angra dos Reis/ RJ e adorou!  
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Meu nome é Bernardo Lopes, tenho 7 
anos. Nasci em Teixeira de Freitas/BA 
em 22 de Junho de 2010. Mamãe diz 
que eu estava apressado para nascer, 
pois estourei a bolsa dela antes da 
hora. Foi uma correria. Fui muito 
esperado e amado. Quando tinha 1 
ano e 7 meses, ganhei um irmão, ele 
se chama Heitor. E desde então, 
passei a ter um companheiro para 
toda a vida.
Gosto muito de fazer amizades, de 
brincar, nadar, correr, andar de 
bicicleta, viajar, conhecer novos 
lugares, visitar restaurantes. 
Há poucos dias participei do meu 
primeiro campeonato de natação e 
ganhei 2 medalhas de ouro. Foi muito 
legal. Uma experiência fantástica! 
Meus sonhos para o futuro são; Ter 
uma televisão gigante, ter um sofá 
gigante e fazer uma viagem para os 
EUA com minha família. 
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Daniel Bruno Costa Sales
Nasci em Teixeira de Freitas/BA 
no dia 29 de Junho de 2010. 
Amo viajar para Carrancas/ 
MG, ir a praça e cachoeiras. 
Também gosto de vídeo game. 
Estudo no IFA na turma do 1° 
Ano C, e brinco de pega-pega 
com os meus amigos. Sonho 
que sou motoqueiro e polícia. 

12



Meu nome é Enzo Gabriel, tenho 6 
anos e nasci em Teixeira de 
Freitas/BA no dia 17 de Março de 
2012. Meus pais são Lívia e André, 
tenho uma irmã de um ano que se 
chama Maria Valentina. 
Sou um menino muito ativo e 
esperto. Jogo futebol, brinco de 
pique esconde e pega-pega. Mas, 
minha  brincadeira preferida é 
jogar no celular. 
A grande mudança na minha vida 
foi quando Maria nasceu. E quando 
aprendi a ler e a escrever. Na 
escola, z muitos amigos. Os mais 
queridos são; Alvaro Pessoa, 
Mateus, Gilber, Bernardo, Rafael e 
Tiago.
Para o futuro eu espero ser piloto de 
Formula1, pois gosto de velocidade 
e aventuras. 
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Meu nome é Enzo, tenho 7 
anos. Gosto de ajudar as 
pessoas, e também de fazer 
brinquedos.  Moro com minha 
família paterna. 
Na minha escola, tenho muitos 
amigos. 
Quando eu crescer quero ser 
Piloto de Formula 1. 
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Chamo-me Enzzo Gomes Ambrósio, 
nasci em 10 de Fevereiro de 2011, de 
manhã bem cedinho, no hospital São 
Paulo. Meu nascimento estava 
planejado para o dia 15, mas meu pai 
falou que eu fui apressadinho, a bolsa 
que eu estava, na barriga da minha 
mãe, estourou antes, e ele teve que 
levar a minha mãe para o hospital, á 
noite mesmo. No outro dia, eu nasci! 
Tenho os vídeos de quando sai da 
barriga da minha mãe, e do meu 
primeiro banho no hospital. 
Gosto de fazer amigos e de brincar 
com eles. Gosto de ler, também! Já li 
um livro inteiro antes de dormir. 
Tenho um cavalo que mora na 
fazenda do meu avô. Sempre que 
posso, vou andar no meu cavalo. É um 
dos meus preferidos divertimentos! 
Nas férias, ir pra fazenda é um dos 
passeios que mais gosto. 
Tenho um irmão chamado Kael. Amo 
muito ele, e gosto de ajudar a cuida-
lo. 
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Gabriel: Nasci em Teixeira de Freitas/ 
BA no hospital Sobrasa, em uma 
manhã de Abril  de 2010 numa 
cesariana por Dr Ubirajara Batista 
Melo , com 48 cm de altura pesando 
3.500g . Sou lho de Elideide e 
Valdeck. Conando o milagre da cura 
da esteril idade da minha mãe 
revelada antes em orações, meus 
padrinhos Claudio e Lina, foram os 
primeiros a me visitar no hospital além 
da família. Em 20 de janeiro de 2014 
fui diagnosticado com a síndrome de 
Stevens Johnson (bactéria que surge 
por baixa imunidade que afeta todos 
os órgãos rapidamente) sendo esta, 
muito agressiva e fatal. E assim, 
aconteceu em minha vida o segundo 
milagre. Pois, o medico relatou que 
em 35 anos de experiência só três 
pessoas sobreviveram. E eu sou um 
deles! 
Sou forte e feliz!
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Meu nome é Gilber oliveira Barbosa, 
tenho 6 anos e nasci em Teixeira de 
Freitas/ BA no dia 9 de Janeiro de 
2010. Sou lho único , mas tenho 
muita vontade de ter irmãos. 
Tenho um cachorro beagles que se 
chama Marley, ele é bagunceiro e 
juntos nos divertimos muito. 
Sou um menino bonito, e um pouco 
tímido, mas estou me esforçando para 
perder um pouco desta timidez. 
Este ano, estive estudando no 1° Ano 
C com tia Natália e tia Jéssica, e 
gostei bastante, pois eu e meus 
amigos aprendemos e também nos 
divertimos muito. 
Gosto muito de passear em caravelas, 
tomar banho de mar e passear de 
barco. 
Eu sonho no futuro em ser cowboy e 
engenheiro. 
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Sou Guilherme Carvalho Martiolle, 
tenho 6 anos, nasci em Teixeira de 
Freitas/ BA.  No dia 04 de Março de 
2011 no hospital São Paulo. Minha 
família veio do interior do estado. 
Moro com meus avós maternos e 
minha mãe. 
Sou uma criança brincalhona, gosto 
muito de ler livros, assistir desenhos. 
Durante a semana a semana tenho 
meus compromissos, faço aula de 
inglês desde meus 4 anos de idade. 
Tenho uma boa convivência com 
meus colegas, somos sempre 
unidos. 
Quero continuar sendo essa criança 
feliz, de coração bom. Quero 
estudar e trabalhar para alcançar 
todos os meus objetivos, e ter 
sempre fé em Deus.  
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E u  m e  c h a m o  G u s t a v o 
Henrique, nasci em Teixeira de 
Freitas/ BA , no hospital São 
Paulo, no dia 3 de Março de 
2011. 
Atualmente, tenho 6 anos de 
idade, estudo no IFA no 1° ano 
C. Minha linda professora é 
Natália, os coleguinhas que 
mais gosto são; Daniel e 
Antony. 
Um fato da minha vida que me 
marcou , é lembrar de quando 
meu vovô comprava bala para 
mim.  
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Sou a menina Bela, Isabela 
Caprini, nasci no dia 25 de 
Dezembro de 2010. Meus pais 
são Cleidiane e José Luciano. 
Tenho um irmãozinho lindo, 
chamado Lucas, que eu o amo 
muito. 
Sou uma menina de cabelos 
loiros e olhos castanhos, sou 
bonita ,e brava quando as 
pessoas me perturbam. Gosto 
de brincar com as meninas e 
meninos da escola.  Na escola, 
o que eu mais gosto de estudar 
é português. Gosto das tias 
Nati e Jessica, quando elas não 
brigam comigo!  
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Meu nome é João Paulo, nasci 
em 03 de agosto de 2010 e sou 
Soteropolitano. Meus pais se 
chamam Ana e Zialdo. Eu sou 
honesto e bondoso. Gosto de 
jogar vídeo game, assistir 
televisão e brincar. 
Minha vida mudou muito 
quando tinha 6 anos. Me mudei 
para uma cidade que se chama 
Te i xe i ra  de  F re i tas/  BA . 
Comecei a estudar numa escola 
q u e  s e  c h a m a  I n s t i t u t o 
Francisco de Assis. 
No meu futuro quero morar em 
Belo Horizonte/ MG, ser rico e 
forte. 

21



Kaio Pereira Carvalho
Eu nasci em Eunápolis, no dia 
13 de Maio de 2010 as 16:30 
da tarde. Fui um bebê grande e 
lindo, sou a alegria da minha 
casa. Gosto de brincar com a 
minha irmã, e meus colegas da 
escola. 
Quero ser cientista veterinário, 
quando crescer. 
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Karla Eduarda
Nasci em Teixeira de Freitas no dia 
11 de Novembro de 2010. Sou 
lha de Waldir Pacheco e Jucelia 
Marcolino. Moro com meu pai e 
minha mãe. Mas, tenho mais três 
irmãos que não conheço. 
Minha mãe é professora, e meu 
pai é consultor da Hinode. 
Adoro viajar, ir ao shopping e 
brincar com minhas amigas. 
Sou alegre, companheira e bem 
divertida quando estou com meus 
amigos. 
Estudo no IFA desde 2013. Gosto 
de escrever texto para a mamãe 
ler. 
Sonho ser uma grande medica e 
ajudar as pessoas. 
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Meu nome é Laura Carvalho de 
Almeida. Nasci no ano de 2010 
em Teixeira de Freitas/ BA. 
O nascimento do meu irmão foi 
muito importante para mim. 
Moro com minha mamãe, 
papai e meu irmãozinho. Mas, 
tenho mais dois irmãos que não 
moram comigo. Os meus pais 
s ã o  a s  p e s s o a s  m a i s 
importantes em minha vida! 
Eu quero ser professora , pois é 
uma prossão muito bonita! 
Eu gosto de todos em minha 
c l a s se ,  mas  t enho  ma i s 
anidade com Marielen, Tayla 
e Ana Cristina. E amo a minha 
professora também!  
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Sou Lucas, moro na cidade de 
Teixeira de Freitas / BA com 
minha família. 
Quando eu estava para nascer 
o medico fez um corte errado. 
Na ultrassom ele disse que eu 
estava com problemas sérios. 
Meus pais tiveram que sair 
correndo para que eu nascesse 
em um grande centro com mais 
recursos médicos. Nasci com 
uma deciência de ferro. 
Cresci e vivo feliz com minha 
família e meus amigos do IFA.  
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Me chamo Luiza Cocati Andrade 
Leite, tenho 6 anos, nasci em 17 de 
março de 2010 no hospital São 
Paulo. Já Nasci chorando e com 
fome. Minha mãe ao chegar no 
quarto me amamentou de forma tão 
carinhosa que eu adormeci. Moro 
com meus pais, tenho duas irmãs e 
um irmão, sendo Soa a minha irmã 
de papai e mamãe. Durante o ano 
t odo  e s t udo  e  t enho  no ta s 
excelentes sendo considerada por 
papai e mamãe uma ótima aluna. 
No viajo com a minha família para 
Minas Gerais para a casa do meus 
avós maternos e depois vamos para 
Vitória- ES onde passamos o 
Réveillon  na praia. É uma momento 
de muita alegria, diversão e 
animação, muita praia e shopping. 
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Maria Clara
Nasci no dia 26 de Agosto de 
2010, as 15 horas no hospital 
Municipal UMI em Teixeira de 
F r e i t a s .  N o  d i a  d o  m e u 
nascimento, a minha mãe , 
Patrícia, acordou bem cedinho, 
preocupada, porque eu não 
mexia na barriga dela. Mas, ao ir 
ao hospital, meu coração batia 
muito forte. 
Sou uma menina carinhosa, 
brincalhona e acordo sempre 
sorrindo. Gosto de ler, cantar, 
desenhar e pintar. 
Amo a minha professora Natália 
e gosto de brincar com meus 
colegas. 
Quando crescer, quero ser 
médica veterinária.  
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Eu sou a menina fogo. Coloco 
fogo na casa, não co quieta, 
calmaria não é a minha praia. 
Meu nome é Maria Fernanda, 
mas todos me chamam de 
Nanda. Meus pais são Sinara e 
Leonardo. Tenho uma irmã que 
se chama Duda e um irmão que 
se chama Gustavo. 
Gosto muito de conversar e 
brincar com meus amigos. 
Minha brincadeira preferida é 
esconde-esconde.  Minha 
disciplina preferida é Ciências,  
e gosto das minhas tias; 
Natália e Jéssica. 
Amo todos meus amigos e 
familiares!  
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Marielen Neres de Souza, 
nascida em Teixeira de Freitas 
no dia 28 de Agosto de 2010. É 
estudante do 1° Ano no Ensino 
Fundamental. 
Gosta de cantar, e sonha em 
ser uma grande prossional da 
estética. 
É uma pessoa conante e 
intel igente.  Adora comer 
chocolate e frutas. 
Tem uma grande amizade com 
Sabrina Baleeiro, Luana e 
Valentina, e toda a turma do 1° 
ano C, do Ensino Fundamental.  
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Mateus Portes Teixeira, lho caçula do 
casal Alexandre Carvalho Teixeira e 
Ana Amélia Moreira Portes Teixeira. 
Irmão de Gabriela Portes Teixeira, 
nasceu no dia 07 de Janeiro de 2011 
na cidade de Teixeira de Freitas/ BA. 
Estatura mediana, cabelos castanhos, 
olhos verdes e pele branca são as 
características físicas de Mateus. Sua 
personalidade é marcada pelo 
positivismo em suas opiniões, e pela 
gentileza em suas atitudes. 
Sua infância é repleta de momentos 
felizes com sua família e amigos; “ Um 
dia, na fazenda, eu, a mamãe, o 
papai, Galei, Clara e Kemily , fomos a 
cavalo fazer pique nique n cachoeira. 
Comemos muitas comidas saborosas 
e brincamos até quase anoitecer. Me 
diverti muito!” 
É amado e inesquecível para todos 
que têm o privilégio de desfrutar da 
sua companhia.  
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Meu nome é Rafael Santana Viana. 
Meus pais são Amarildo e Sirleia. 
Nasci no dia 25 de Maio de 2010 as 6 
:55 min da manhã no hospital São 
Paulo na cidade de Teixeira de 
Freitas/ Ba. 
Ao fazer a minha biograa fui 
surpreendido por minha mãe com 
uma caixa contando um pouco da 
minha história; como teste de 
gravidez, fotos da barriga, ultra 
sonograa de três meses e a de seis 
meses para saber o sexo e entre 
outros.  Segundo minha mãe, comecei 
a andar com nove meses e a primeira 
palavra falada por mim foi “papai”. 
O que eu mais gosto de fazer é 
passear com a família, andar de 
bicicleta, fazer caminhada com o 
papai, jogar futebol, assistir tv, 
brincar com meus amigos e estudar. 
Quando crescer ainda não sei dizer o 
que quero ser, a única coisa que eu sei 
agora é que quero ser apenas 
criança. 
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E u  n a s c i  n o  d i a  2 4  d e 
Dezembro de 2010, em Teixeira 
de Freitas/BA. Era um dia muito 
bonito. Estavam muito felizes 
por eu ter nascido. Todos me 
receberam com muito amor. 
Sou muito feliz com minha 
família. 
Em maio deste ano, nasceu o 
meu irmãozinho Bernardo. Eu o 
amo muito!
Estudo no IFA, tenho muitos 
amigos e gosto de brincar com 
todos eles. 
No futuro, quero estudar muito 
para decidir minha prossão e 
conseguir um bom trabalho. 
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Chamo-me Sabrina Oliveira Baleeiro, 
tenho 6 anos. Nasci em 25 de Janeiro 
de 2011, no hospital São Paulo em 
Teixeira de Freitas/BA. Moro com 
meus pais e meu avô e tenho animais 
domés t i cos .  Amo tan to  meus 
bichinhos que quero ser veterinária ou 
Pediatra quando crescer. Meus pais 
escolheram meu nome 10 anos antes 
que eu nascesse. Papai do céu 
mandou exatamente uma menina 
como eles sonharam. Comecei dar 
meus primeiros passos aos 10 meses e 
meus dentinhos demoraram a nascer, 
o primeiro só apareceu com quase 1 
ano. 
Mamãe e papai me ensinaram o 
alfabeto, números e cores antes que 
eu fosse para a escola , aos 2 anos. 
Ainda bem que havia minha vovó, 
Carminha, para me cuidar durante os 
três meses que chorei. 
Hoje sou observadora, amiga, sincera 
e sonho com o futuro de unicórnio, 
muito mais feliz!
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Nasci na Taylandia na cidade de Bang 
Rak no dia 6 de Setembro. Tenho 7 
anos. A minha família morou na 
Taylandia, vivi lá até meus 3 anos de 
idade. Eu estudava em uma escola 
muito legal, onde eu só falava em 
Inglês. 
Há 3 anos, minha família se mudou 
para Governador Valadares/ MG. 
Nesta cidade, moram meus tios, 
primos e minha avó. 
Meu pai viaja muito, e as vezes ele traz 
presentes bem legais para eu e minha 
irmã. O que eu mais gosto de ganhar 
são coisas de desenho, lápis, canecas 
e pinceis. 
Quando eu crescer, quero ser médica 
para ajudar as pessoas. 
Isso são algumas coisas que eu z até 
agora em minha vida, espero que 
tenham gostado da minha história.  
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Sou Tiago , nasci no dia 26 de 
Outubro de 2010, as 22:30 min 
em Teixeira de Freitas/ BA com 
48 cm e pesando 3.400g . Fui 
muito esperado e amado pela 
minha família. 
Com um ano dei meus primeiros 
passos, sempre fui uma criança 
muito quieta e carinhosa. 
Adoro jogar bola e ver o jogo do 
Corinthians com meu pai. 
Minha mãe se orgulha de mim, e 
diz que “Deus foi generoso com 
ela, lhe dando a honra de ser 
mae  de  uma c r iança  tão 
especial!” As vezes ela me 
pergunta se eu a amo, e eu 
respondo: “Amo Jesus em 
primeiro lugar e a senhora 
mamãe!”  
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Eu  me  chamo Va len t i na 
Salvador Venturim,  nasci no 
dia 27 de fevereiro de 2011 as 
19:30 na cidade de Nova Lima 
MG. Estava um dia muito 
chuvoso e todos estavam 
aguardando a minha chegada, 
nasci muito saldável e não dei 
muito trabalho para a minha 
mãe. Sempre fui uma menina 
muito calma. Gosto de brincar, 
fazer amigos, chupar chicletes 
e amo muito a minha avó, 
minha madrinha e minhas 
primas. Meu sonho é ter um 
irmãozinho mas minha mamãe 
esta pensando. Eu amo muito o 
meu papai que tem muito amor, 
carinho e paciência comigo. 
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Meu nome é Natália Soares de Araújo, lha de 
Guilhermina Rosa de Fátima Araújo e Antônio de 
Fátima. Nasci em João Monlevade, no estado de 
Minas Gerais. Local onde vivi toda a minha infância, 
era uma criança de pura energia, vibrante e dinâmica. 
Formei em Pedagogia pela UFOP, e sou pós-
graduada em Educação Especial. Minha carreira 
prossional iniciou-se cedo, quando ainda era 
adolescente, e resolvi ser “amiga da escola” em 
parceria com o governo do estado, em uma escola 
estadual que marcou a minha infância; “Escola 
Estadual Antônio Papini”. Desta escola, tenho 
lembranças memoráveis de innitos detalhes, desde a 
cor das paredes, ao meu último dia de aula. 
Estou na família Franciscana desde o ano de 2014, 
quando trabalhava em uma escola em Coronel 

Fabriciano /MG. Vim a trabalho para o Instituto Francisco de Assis no ano de 2016, e tenho orgulho 
de fazer parte do corpo docente desta instituição de ensino. Trabalhar com as irmãs “Franciscanas do 
Senhor” é uma felicidade imensurável, sinto-me privilegiada, abençoada, pela oportunidade de 
trabalhar diariamente ao lado delas. Tenho alunos especiais que amo innitamente, que fazem todo 
o diferencial na minha trajetória. 
Em minhas horas vagas, feriados e nais de semana, gosto de car em contato com a natureza, 
trabalhar a espiritualidade, escutar músicas, ler e estudar, além de estar na companhia das pessoas 
que amo. 
No momento, me sinto em construção, na busca de me tornar um ser humano melhor. Quero honrar 
meus pais! Busco ser uma prossional dedicada, imbuída ao desejo de somar à sociedade os valores 
éticos que aprendi com eles. A vida tornou-se urgente, não há tempo para crise, e sim para quem 
sabe, com inteligência e capacidade de administrar o encaminhamento da própria história que se 
quer ter.  

Sobre a professora
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