
 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO TEEN 6ºANO  
orientadora: Elaine Novelli 

  



  



1º CAPÍTULO – SAMUEL, PEDRO, HENRIQUE, 
THIAGO, VICTOR 

 

    Eu sou o Eduardo e vou contar para vocês sobre uma gincana que participei na 

minha época de colégio. 

   Tudo começou quando a professora de Educação Física entrou na sala e explicou 

para todos que participaríamos de uma gincana na semana seguinte. Para isso, seriam 

necessários grupos com 10 alunos. 

    Todos ficaram muito empolgados e rapidamente disse quais seriam os integrantes 

do meu grupo: Danilo, Gabriel, Julia, Natalia, Bruna, Rodrigo, Maria, Mateus e Marcos. 

    Aquele dia fomos embora para casa ansiosos para os dias passarem, não víamos a 

hora de nos divertir. 

    O tão esperado dia chegou....  

É, ele foi um 

menino bom. 

Pai e mãe, vou me 
esforçar para ganhar 

a gincana. Se eu 
ganhar, posso ir à 

viagem que é o 
prêmio? 

Vamos 
ver. 

Espero que 
eu ganhe! 



    Participamos de várias provas: corrida de saco, corrida com um pé só, handebol, 

futebol, vôlei, stop, caricatura de professor, paródia de música, charadas e dança das 

cadeiras. 

    O dia estava tão bonito e quente, mesmo assim, a nossa vontade em vencer 

superava o calor e o cansaço. Claro que houve desespero e angústia em alguns 

momentos. Sabíamos das nossas dificuldades, que podíamos perder em algumas 

provas ou até mesmo a gincana, mas desistir nunca passou pelas nossas cabeças. 

    Lembro-me de que nos divertimos muito. Não houve maiores problemas. E o 

momento mais esperado por todos os grupos foi quando a professora disse: 

   - E a equipe vencedora é .... 

   O silêncio foi geral. 

  - Parabéns para o grupo do EDUARDOOOOO!!!! 

  Como só tinha um aluno com esse nome, claro que seria eu. E o meu grupo foi o 

vencedor.  

  Todos nos aplaudiram, a professora cumprimentou cada aluno e anunciou que tinha 

algo muito importante para dizer ao meu grupo... 



 

Uhu hahaá 

a viagem é nossa! 



2º CAPÍTULO: SAMUEL, PEDRO, HENRIQUE, 

THIAGO, VICTOR 

    Imaginávamos ganhar uma medalha, já que tínhamos ganhado a gincana, mas 

muuuuuuuuito melhor do que isso foi saber da comissão organizadora da gincana que 

iríamos viajar pelo Brasil, quer dizer, poderíamos escolher 10 lugares do nosso país 

para conhecermos. 

   - Que maravilha - disse não contendo de felicidade. 

   Diante disso, nossos pais foram comunicados por telefone a comparecerem numa 

reunião para autorizarem a viagem. 

    Não houve nenhuma desistência dos meus amigos de grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º CAPÍTULO: GABRIELA BISAN, FLAVIA, 
ANDREZZA, KAROLYNE 

     Como era de se esperar, todos estavam muito ansiosos. Ficava me comunicando 

por mensagens com a Bruna para saber se ela já tinha arrumado as malas. 

      Minha mãe ajudou-me a arrumar as bagagens, por ela, eu levava um caminhão de 

malas... mas acho que ela estava precavida porque sabia que eu viajaria para outros 

estados. 

      Depois ela e meu pai decidiram me aconselhar sobre a viagem e disseram para que 

eu ficasse perto dos professores, cuidasse bem dos meus pertences, comportasse-me 

e ligasse todo dia. Concordei com tudo. 

     Todos nós tínhamos que comparecer ao parque da Aclimação, às 6:00h.  

     E, finalmente, o grande dia chegou...  

     Despedi-me de minha mãe com um abraço forte e rapidamente subi no ônibus. 

     Fiz dupla com o Rodrigo. Enquanto nos ajeitávamos, a professora de Português 

ordenou que colocássemos o cinto e disse que a aventura estava apenas começando... 

 

 

 

 

 



4º CAPÍTULO: DANIELA, JULIA, THAISSA 
CUNHA, VITORIA 

TÍTULO: CARAGUATATUBA 

     O primeiro lugar escolhido para passarmos o dia foi a praia do litoral de São Paulo: 

Tabatinga, em Caraguatatuba.  

     Assim que descemos do ônibus, ficamos animados com a praia, possuindo uma 

extensa faixa de areias brancas e finas e um mar calmo e limpo. 

     A Natália e a Maria fizeram tererê no cabelo, o Mateus comprou algumas 

pulseirinhas da sorte. Fomos a uma barraquinha de pastel e acabei me deliciando com 

um de frango com catupiry.  

    Danilo, Gabriel e Rodrigo entraram no mar. Estava um dia ensolarado, muito lindo. 

Mas eu preferi ficar apenas admirando tudo. Julia, Marcos e Bruna jogavam vôlei. E os 

professores ficaram sentados conversando e tomando água de coco. 

   Depois de duas horas na praia, a professora de Educação Física pediu para voltarmos 

ao ônibus pois a próxima parada seria em... 

   Venha conosco!!!  

 



5º CAPÍTULO: DANIELA, JULIA, THAISSA 
CUNHA, VITORIA 

TÍTULO: UBATUBA 

    Não demorou muito e já estávamos em Ubatuba, na praia de Perequê Mirim. 

    Ficamos ansiosos para nos divertir lá também, mas começou a chover forte, então 

tivemos de antecipar a nossa ida para o hotel. 

    Àquela altura já estávamos cansados, precisávamos tomar banho, jantar e 

descansar. 

    O hotel tinha quartos aconchegantes e a comida era boa. Até uma piscina aquecida 

podíamos desfrutar se quiséssemos... 

    Mas, a nossa expectativa era o dia seguinte. Só nos restava mandar uma mensagem 

de boa noite para a família e dormir. 

    Assim que amanheceu, notei pela janela do quarto que não estava chovendo...  

   - Que ótimo, o dia está garantido – pensei. 

   Depois de um café da manhã reforçado, fomos informados que faríamos uma 

TRILHA.  

  - Maravilha – disse Bruna. 

  Todos ficaram felizes e bem agitados.  

   Então fomos à trilha que dava acesso à praia de Santa Rita e Enseada, com o 

acompanhamento de monitores. 

   Caminhamos muuuuuuuuito.  

  - A natureza é bela mesmo!!! – comentou Mateus. 



  - Que ar maravilhoso – disse Rodrigo. 

 - Muito bom!!! – concordou Julia. 

  E para nos despedirmos da trilha, um dos monitores tirou uma foto nossa com os 

professores para guardarmos de recordação. 

- MUITO LEGAL – eu disse sorrindo. 

   E voltamos para o hotel para seguirmos o nosso roteiro pelo Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6º CAPÍTULO: CAUÊ, CRISTHIAN, JÚLIO 

TÍTULO: RIO DE JANEIRO 
 

 

   Quando nos demos conta, já estávamos na cidade do Rio de Janeiro. Ou melhor, 

admirando, de longe, um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil: O Cristo 

Redentor. 

   - Que linda estátua de Jesus Cristo – disse Danilo emocionado. 

   - Nossa, ela é muito alta – comentou Gabriel. 

   - Foi eleita como uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo – falou Maria. 

  - Não podemos deixar de registrar este momento – disse Bruna entusiasmada.  

  E a nossa parada no Rio estava apenas começando... 

 

 

 



7º CAPÍTULO: CAUÊ, CRISTHIAN, JÚLIO 

TÍTULO: CIDADE MARAVILHOSA 

    Como estava muito calor, paramos para tomar água de coco. Enquanto isso, 

conversamos com o professor de História sobre a nossa ida ao Bondinho do Pão de 

Açúcar. 

    - Mas eu tenho medo – disse Danilo. 

    - Bobagem – respondeu Maria. 

  - Se você não sabe, Danilo, é uma das principais atrações turísticas da cidade do Rio 

de Janeiro. 

     - Veja o que fala o Google sobre o Bondinho: 

      “Foi inaugurado (o seu primeiro trecho, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca) 

em 27 de outubro de 1912 e, desde então, já transportou cerca de 37 milhões de 

pessoas, mantendo uma média atual de 2 500 visitantes por dia. A capacidade atual é 

de 65 passageiros por viagem. Como o trajeto de cada linha é realizado em 

aproximadamente 3 minutos, a capacidade do teleférico é de 1 200 passageiros por 

hora. Mais de 40 milhões de passageiros já circularam no bondinho.” 

     - Fique tranquilo, vai ser inesquecível – disse Maria convencendo o colega. 

     - Então, podemos ir, professor? – perguntou Danilo. 

     - Claro! Vamos ali conseguir informações com aquele policial– respondeu o 

professor ansiosamente. 

 



8º CAPÍTULO – ALINE, MARIAH, ISABELA, 
ANNA 

 

      Por sorte, conseguimos comprar os ingressos para o mesmo dia. Final do ano... 

mês de férias, temporada... muitas pessoas já queriam andar no bondinho. 

     Como éramos menores, conseguimos pagar meia-entrada. Ainda bem, porque o 

ingresso não era muito barato... 

     Antes do passeio, fomos para uma simpática pousada. Rapidamente conhecemos o 

lugar e logo fomos para a praia. Tomamos um sorvete e seguimos em direção ao 

Bondinho do Pão de Açúcar. 

      De repente, a professora de Educação Física disse: 

      - Turma, vou ler para vocês outras informações da internet sobre o nosso passeio: 

      “ Da Praia Vermelha ao Morro da Urca, a distância é de 528 metros, percorridos a 

uma velocidade de aproximadamente 22 km/h, com tempo total de 3 minutos. Da 



Urca até o Pão de Açúcar, a distância é de 735 metros, percorridos a uma velocidade 

de aproximadamente 31 km/h, com tempo de viagem também de 3 minutos. Micos, 

pássaros de diferentes espécies, flora típica da Mata Atlântica e as ondas da praia 

Vermelha compõem o cenário abaixo dos bondinhos.” 

      E lá estávamos no teleférico... 

     - Turma, que vista maravilhosa – disse Mateus. 

     - Olha, o Cristo Redentor! – falou Maria. 

     - Que gigante! – gritou Rodrigo. 

     - A visão daqui de cima dessas praias também é algo maravilhoso – comentou 

Natalia. 

     - Pensei que ficaria com medo por conta da altura – disse Danilo. 

     - É tão legal a vista aqui de cima que esquecemos do medo – comentou a 

professora. 

      - E como tudo que é bom acaba logo, o passeio terminou – disse um dos 

passageiros. 

     - Vamos, turma, agora precisamos voltar para a pousada, almoçar, tomar banho e 

seguir com a viagem. Tem mais diversão nos esperando.... – disse a professora de 

Português bem entusiasmada. 

 

 

 



9º CAPÍTULO: GABRIELA BISAN, FLAVIA, 
ANDREZZA, KAROLYNE 

TÍTULO: SALVADOR 

 

     Já, na estrada, pegamos no sono. Estávamos muuuuuuuito cansados. 

      Passamos um bom tempo viajando até chegarmos a SALVADOR. 

      Assim que o ônibus estacionou, tinha uma barraca de tapioca da tia Cida. Claro que 

paramos para comer uma. De lá, fomos parar no centro histórico de Salvador, mais 

precisamente no Pelourinho. 

      - Que lugar alegre, colorido – disse Natalia. 

      - Estou adorando também – comentou Bruna. 

      - Este lugar parece um shopping ao ar livre, professor – disse Maria. 



      - Observem quantos bares, restaurantes, museus, teatros, igrejas e outros 

monumentos de grande valor histórico, turma – disse o professor de História. 

         - Vamos comprar uma camiseta de recordação? – perguntei. 

         - Claaaaaaaaro . Vamos, sim – todos responderam. 

        E voltamos para o ônibus felizes com a nossa compra, apesar de termos que ir 

embora de Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10º Capítulo: FELIPE, LEONARDO, LUIZ 
AUGUSTO, MIGUEL, WILSON 

TÍTULO: RECIFE 

 

       Ufa! Depois de uma viagem longa, de muita conversa, risada e descanso, 

chegamos a Recife. 

        Ficamos hospedados dois dias no hotel “Boa Viagem Praia”. 

 

        Nos apartamentos tinha TV a cabo, telefone, ar condicionado, cofre digital e 

frigobar. O café da manhã era no estilo buffet. MARAVILHOSO! 

        Perto de restaurantes e do Shopping Recife, o hotel nos encantou muito até 

porque ele ficava em frente à famosa Praia de Boa Viagem. 



11º CAPÍTULO : FELIPE, LEONARDO, LUIZ 
AUGUSTO, MIGUEL, WILSON 

TÍTULO: PRAIA DE BOA VIAGEM 

     Depois de um café da manhã reforçado fomos para a praia. 

     O grupo de alunos foi dividido em dois: na areia e no mar. A professora de 

Educação Física e de Português ficaram na água, enquanto o professor de História 

ficou com os outros na areia. 

    Alguns tomaram água de coco, outros, sorvete, para refrescar. Estava 

muuuuuuuuuito calor. 

    Pegamos algumas conchinhas de recordação. E caminhamos bastante pela orla 

também. 

     No mar, brincamos de vôlei. Bem divertido.  

     Mas, quase que a Maria se perdeu do grupo por conta de uma onda que a 

empurrou para longe...  

    Graças a professora de Educação Física que foi em sua direção, a colega voltou a 

ficar com o grupo. 

    Enfim, foi uma manhã divertida, mas estava na hora de voltarmos para o hotel e 

continuarmos a viajar... 

 

 



12º CAPÍTULO: ALINE, ANNA, MARIAH, 
ISABELA 

TÍTULO: FORTALEZA  

      De novo na estrada, exaustos, quando nos demos conta, estávamos em Fortaleza, 

isto é, na praia de Iracema. 

     -Turma, esta praia tem esse nome devido a personagem Iracema, que dá título ao 

romance Iracema, do escritor cearense José de Alencar – explicou a professora de 

Português. 

     - Existe, inclusive, uma estátua dessa personagem por aqui – acrescentou a 

professora. 

     - Mas, não vamos poder ficar aqui por muito tempo – falou a professora. 

     - Que tal comermos antes de seguirmos com o roteiro final? – perguntou. 

     -Tudo bem, professora – responderam. 

     E todos se deliciaram comendo tapioca. 

 

 

 

 

 



13º CAPÍTULO: THAYSSA MELLO, LAVÍNIA, 
KATHLEEN, GABRIELA RAMALHO, MARIA 
ELISA 

TÍTULO: NATAL 

 

     Entretanto, Natal, também estava no roteiro. 

     Conhecemos o seu cartão-postal: Morro do Careca, que fica na Praia de Ponta 

Negra e é parada obrigatória para qualquer turista que deseja registrar sua passagem 

por Natal. 

     - Turma, ouçam o que vou ler no Google sobre esse Morro do Careca – disse o 

professor de História. 

   “O lugar antes era aberto para visitação, mas hoje você pode apenas conhecê-lo 

observando ao longe. Conheça mais sobre essa famosa duna e seus principais 

atrativos.  



   Essa duna tem 107 metros de altura e recebeu o nome porque há uma vasta faixa de 

areia em meio a dois lotes de vegetação e quando é observada ao longe, assemelha-se 

bastante à careca de uma pessoa. O morro foi o principal atrativo da região sul de 

ponta Negra até a década de 90.” 

   - Legal, professor – falou Natalia. 

   - Para finalizarmos nossa viagem, que tal nos divertirmos no Skibunda? – perguntou 

a professora de Educação Física. 

    - A brincadeira consiste em descer de uma duna sobre uma prancha de madeira e 

mergulhar em um rio, lagoa ou braço de mar – explicou a professora. 

    E a viagem finalizou com a alegria de todos em terem se divertido com essa 

modalidade esportiva de Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14º CAPÍTULO: THAYSSA MELLO, LAVÍNIA, 
KATHLEEN, GABRIELA RAMALHO, MARIA 
ELISA 

     Na volta para São Paulo, fomos relembrando dos momentos engraçados que 

passamos juntos. 

     Estávamos com saudade de nossa família, claro, mas ter viajado sem os nossos pais 

foi muito bom.  

    Os professores foram bem atenciosos com todos os alunos e divertidos também. 

    Termos participado da gincana e ganhado um prêmio inesperado nos deixou muito 

surpresos e felizes. Sem contar, que pudemos conhecer um pouco mais sobre o nosso 

Brasil e valorizarmos o que de tão belo existe pelos lugares por onde passamos. 

   Enfim, termino este relato com muita saudade dos meus amigos e professores 

daquela época. 

 

    

 


