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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. 
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Me chama Afonso Heitor 
Andrade Kynjio, nasci no dia 
25/02/2010, na cidade de 
Teixeira de Freitas, meus pais se 
chamam Álvaro e Gine, tenho 
dois irmãos, Alana e Álvaro. 
Gosto muito de desenhos, 
minha comida favorita é pizza, 
sou um garoto muito curioso e 
gosto de aprender coisas 
novas. Faço aula de bateria, 
mas quando crescer quero ser 
desenhista.
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Alice e suas viagens.
Eu ,  A l i ce  Bas tos  Pere i ra 
Belitardo, nasci em dois mil e 
onze na cidade de Vitória. 
Gosto demais de para lugares 
irados, por exemplo Beto 
Carrero em Santa Catarina, 
Parque Aquático, Campos, 
Florianópolis e Campo Grande. 
É  legal demais, muito legal 
mesmo.
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O meu nome é Ana Júlia Shiraishi 
Tokushige. Tenho 7 anos. Nasci no dia 
12 de novembro de 2010 em Teixeira 
de Freitas-Ba no Hospital São Paulo. A 
minha mãe conta que a minha 
gravidez foi difícil pois ela teve alguns 
abortos espontâneos até me ter, a 
m é d i c a  p e n s o u  e m  a t é  u m a 
incompatibilidade genética com meu 
pai. Tenho um irmão mais velho de 13 
anos que se chama Maurício, ele 
quem cuida de mim quando meus pais 
estão ausentes. Eu me acho tímida, 
gosto de jogar bola, gosto de comer, 
não gosto de vestido e nem de 
sapatos, gosto de usar short e chinelo. 
Um dos fatos que marcou a minha 
vida foi quando a minha cachorrinha 
Anny morreu, quando também vi o 
meu avô caindo no chão com a testa 
cortada. Tenho um sonho de me 
tornar uma youtuber. Pois gosto muito 
de vídeos no computador.
É isso aí, obrigada por compartilhar 
um pouco da minha vida.
Um forte abraço! 8



Meu nome é Anelisa Oliveira 
Malta Pereira, nasci em Teixeira 
de Freitas, no dia 15/12/2010, 
na Clínica São Lucas. 
Minha convivência com minha 
família é boa. 
Gosto de todos os meus 
amigos. Gosto muito de ir para 
roça.
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Eu me chamo Bernardo Cotta 
Almeida Ferreira, tenho 6 anos, 
nasci na cidade Nova Lima – 
M i n a s  G e r a i s ,  e m  
20/05/2011, às 17:45h
Fui muito esperado pelo papai 
Márcio e pela mamãe Érica.
Quando bebê, adorava moto, 
tinha roupa de motoqueiro, 
mamadeira e bico KTM. 
Se colocado em cima da moto, 
já soltava um: bru, bru!!!
Depois fui crescendo...
Papai do céu me mandou uma 
irmã, a Valentina. 
Hoje, o que mais gosto de fazer 
é jogar futebol. Amo uma bola. 
Quero ser jogador de futebol 
no futuro.
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Eduarda Fringini Martinelli, no dia 
19/06/2010, na cidade de São 
Mateus – ES, eu cheguei neste 
mundo trazendo muita alegria à 
minha família. Nesta época 
morava ao lado da minha avó em 
Braço do Rio - ES, onde morei até 
os 6 meses de vida. No dia 
11/12/2010, vim morar em 
Teixeira de Freitas, onde cresci e 
conheci vários amiguinhos.
Em fevereiro de 2013 comecei a 
f requentar  minha pr ime i ra 
escolinha, onde z mais muitos 
coleguinhas. Em fevereiro de 
2015, mudei de escola e vim 
estudar no IFA, cursando o 1° 
Período no IFA Mirim, neste 
mesmo ano aprendi as letras, 
números, assim passei para o 
segundo período, aprendi a ler e 
fazer contas. 
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Meu nome é Isabela Gomes 
Pereira Jahel, eu tenho sete 
a n o s .  Q u a n d o  e u  e r a 
pequeninha eu parecia um 
rat inho de tão pequena. 
Mesmo assim meus pais me 
amavam muito. Eu nasci em 23 
de julho de 2010. Aí meu irmão 
nasceu em 8 de fevereiro de 
2013, ele se chama Gustavo. 
Eu faço ballet , Inglês e Kumon.
Tenho  duas  amigas   do 
Condomínio da minha  sala 
chamadas Luísa e Alice. E gosto 
muito delas. Mas, Eduarda é 
minha amiga e não mora no 
condomínio.
Quando eu crescer vou ser 
cantora e veterinária.
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Eu ,  João  Eduardo  Fe rnandes 
Carvalho, nasci em 09/04/2011, na 
cidade de Teixeira de Freitas – Bahia. 
Recebi o nome de João Eduardo em 
homenagem aos meus avós, o 
paterno se chama João Carlos e o 
materno Antonio Eduardo.
Comecei a dar os primeiros passos 
com 1 ano de idade e sempre fui uma 
criança falante desde 1 ano e 5 meses 
de idade.
Sou alegre, gosto de brincar e fazer 
amigos, brincar de vídeo game, com 
os bonecos de super heróis e jogar 
futebol.
Gosto de ir para escola, tenho prazer 
em estudar com a professora Wênia e 
meus colegas, amo, principalmente 
correr com eles nos espaços da 
escola.
No futuro quero ser um médico para 
cuidar das pessoas.
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Eu Luísa Lacerda Menezes, 
nasci na cidade de Itabatã-BA, 
no dia 15/04/2011, a vovó Lili, 
a vovó Fafá e tia Grazi me 
viram nascer.
Meu nome foi escolhido pelo 
meu pai e signica “Guerreira 
G l o r i o s a ” ,  f a m o s a  n a s 
batalhas. 
S o u  m u i t o  g e n e r o s a  e 
pers is tente,  eu gosto de 
escrever textos.
Eu e meus colegas gostamos de 
brincar de pique-alto e pega-
pega e no recreio, fazemos um 
banquete dividindo os lanches. 
Meu sonho é conhecer a neve, o 
Rio de Janeiro e car com meus 
colegas até o ensino médio.
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Meu nome é Manuela Silva 
Oliveira, sou lha de Rodrigo e 
Ana  Pau la ,  eu  t enho  uma 
irmãzinha que se chama Maria 
Paula, e ela tem 8 anos. Nasci no 
dia 10 de maio de 2011, na 
cidade de Itaúna/MG.
Desde os 3 anos de idade, faço 
ballet e adoro o desenho da Lady 
Bug. Nas horas vagas gosto muito 
d e  b r i n c a r  c o m  m i n h a s 
cachorrinhas Nina e Mel.
Sou uma menina muito esperta e 
inteligente, as vezes sou um pouco 
sapeca também. Gosto muito de 
conversar e tenho medo do escuro. 
Adoro meus amiguinhos de 
escola, mas minhas melhores 
amigas são: Clara, Duda, Bela e 
Ana Júlia.
Quando crescer,  quero ser 
veterinária, professora de ballet e 
professora de escola.
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Eu, Maria Clara Pires Pessanha, 
nasci no dia 20/10/2010, no 
hospital São Paulo, Teixeira de 
Freitas- BA. Foi o dia mais feliz 
da vida da minha mãe. Eu 
sempre fui uma menina muito 
esperta e gosto de comer muito, 
minhas cores preferidas são 
verde e roxo, eu moro em um 
Hotel e acho isso maravilhoso. 
Minha sala de aula é legal, 
minha melhor amiga na sala de 
aula é a Manuela. Meu sonho é 
viajar para a Disney.
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Eu, Pedro Henrique Rocha 
Santos, nasci em 21/05/2010 
na cidade de Teixeira de Freitas 
– Bahia.
Quando minha mãe sentiu 
dores de parto o meu pai estava 
trabalhando, então minha mãe 
foi para o hospital, sozinha 
dirigindo.
Estudo o primeiro ano no IFA, 
gosto muito dos meus colegas. 
Sou uma criança feliz e esperta.
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Meu nome é Pedro Lucas 
Rodrigues Cunha, nasci no dia 
12 de abril de 2012, meus pais 
se chamam Ludmila e Jean.
Estudo o primeiro ano no IFA, 
gosto muito dos meus colegas. 
Sou uma criança feliz e nas 
horas vagas assisto desenhos e 
jogos no tablet.
 Meu sonho quando crescer é 
ser um bombeiro.
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Pedro Silva Novais, sou estudante 
e escritor, nasci na cidade baiana 
de  Teixeira de Freitas, no dia 
08/09/2010, gosto muito de 
inventar histórias.
Sou lho de Fabiano e Silmara 
Novais, tenho um irmão mais novo 
chamado João.  Vivo muitas 
aventuras no quintal de casa e na 
casa dos meus avós.   
Já escrevi um livro: “Pedro Valente 
e os Dragões”, onde narro as 
aventuras de um cavaleiro do 
reino do feijão que enfrenta 
gigantes e dragões.
Quando eu crescer quero ter um 
canal no youtube para ensinar a 
jogar videogame e contar minhas 
histórias.
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Meu nome é Thiago Sena Santos, 
nasci no dia 23/08/2010, na 
cidade de Teixeira de Freitas-BA. 
Tenho uma irmã que se chama 
Emanuelle, um pai que se chama 
Ebimael e uma mãe que se 
chama Silmara e eles são a razão 
da minha vida. Eu sempre gostei 
de música, natação e futebol. O 
meu maior sonho é conhecer os 
personagens de Peppa Pig.
O maior marco da minha vida foi 
o primeiro ano de escola. Sou um 
menino amigável, divertido. 
Minha convivência com os meus 
amigos da minha sala é muito 
boa. Gosto de todos.
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Eu, Yohanna Rodrigues Alves, 
nasci em São Paulo-SP, no dia 24 
de janeiro de 2011, morei lá por 
pouco tempo e depois meus pais 
tiveram que vim embora para a 
Bahia para a cidade chamada 
Teixeira de Freitas, em 2011, 
para dar cont inuidade ao 
mercado de seu pai. A família 
por parte de minha mãe mora no 
Ceará. 
Comecei a estudar com 2 anos 
de idade, este é o meu primeiro 
ano no IFA. Adorei conviver com 
todos, mesmo com meu jeito 
tímida. Consegui fazer boas 
a m i z a d e s  t i v e  a l g u m a s 
diculdades, mas não vou 
desistir de meus sonhos. Quero 
me formar em Odontologia.
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Eu, Wênia Aparecida Oliveira da Silva, nasci no dia 
05 de fevereiro de 1975, na Fazenda Tupinabá, na 
época município de Alcobaça – BA. Filha de Nivaldo 
Novais da Silva e Clemência Francisca de Oliveira. 
Morei por 5 anos em Vitória da Conquista – BA,  
depois retornei com 7 anos de idade para Teixeira 
de Freitas, onde resido até hoje.
Em 1991, comecei a trabalhar em uma a empresa 
de transporte como auxiliar administrativa. 
Trabalhei durante 5 anos o que me fez iniciar a 
faculdade de Administração, cursei durante dois 
anos e meio e percebi que não era o que buscava.
Em 2003 iniciei a faculdade de Normal Superior 
séries iniciais, onde me identiquei e continuei. 
Formei em 2005 e prossegui com a faculdade de 
Pedagogia que conclui em 2008.
Comecei um estágio em uma pequena escola e 
acabei sendo contratada durante 2 anos. 
Neste período casei e tive um lho (Nelson Filho).
Em janeiro de 2012, fui convidada para ser 
professora do IFA, no qual estou inserida 
atualmente. Tenho alunos que amo muito, cada um 

com seu jeito especial de ser fazendo todo o diferencial na minha trajetória.
Sinto prazer em ser professora e sou muita grata a Deus pelo reconhecimento de cada criança.

Sobre a professora
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