
 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Teen 7º ano 2016 
orientadora: Elaine Novelli 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º CAPÍTULO: LAURA E SABRINA 

    O fim do ano se aproximava e os alunos do 7ºano, do colégio Paulo de Tarso, 

estavam agitados por conta de uma excursão que fariam antes de terminar o ano 

letivo. 

    O colégio tinha o costume de promover saídas culturais bem interessantes, então a 

ansiedade pela revelação para aonde iriam só aumentava. 

    Alex, o engraçado da sala, Stefan, o garoto compreensivo e legal, e James, o 

“chato”, eram amigos inseparáveis. 

    Eles pediram para a professora dar pistas sobre a tal excursão, então ela disse que 

todos teriam de fazer primeiramente uma pesquisa. 

 



 2º CAPÍTULO: MELISSA E RHYAN 

     A professora revelou à turma que a excursão seria a uma aldeia indígena. 

     A maioria da sala fez cara feia, pois queria algo mais divertido como um parque de 

diversões. 

     - Turma, vocês precisam vivenciar um pouco sobre a cultura indígena. Por isso, 

terão de se dividir em grupos para fazerem a pesquisa, antes do passeio. 

     Os três amigos, Alex, Stefan e James se juntam, mas Carla, a tímida da sala, acaba 

sobrando... 

     Diante disso, a professora pediu para a garota ficar com os amigos inseparáveis, já 

que os demais grupos estavam cheios.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º CAPÍTULO: ABIGAIL, ANA CAROLLINA, ANA 
BEATRIZ, JULIA, VITÓRIA 

 

      James, Alex e Stefan sentiram-se inseguros e injustiçados. 

     - Se a Carla não tem amigos, o problema não é nosso – disse James em voz baixa. 

     Stefan foi o que melhor lidou com a situação, já que era o mais compreensivo e 

tinha uma queda por Carla; Alex, o “engraçadão” e desastrado, era um meio termo. 

      Ainda meio contrariados, discutiam: 

      - Eu não quero essa menina aqui! – disse James com raiva. 

      - Acho que ela fará bem ao grupo, é uma ótima aluna, suas notas estão sempre em 

destaque, ela é sempre muito centrada. Ajudará muito – falou Stefan animado. 



      - Para mim, tanto faz, só quero tirar 10 neste trabalho – disse Alex sem 

compromisso. 

      - Professora, ficaremos com a Carla no nosso grupo – falou Stefan entusiasmado. 

      Então a professora acompanhou Carla até o grupo dos meninos. A garota, meio 

tímida, tentava se enturmar, porém, sem sucesso. 

       A conversa sobre a Carla continuou pelos amigos por Skype. James discordava de 

tudo, mas eles não tinham mais escolha. 

      No dia seguinte, na escola, começaram a pesquisa sobre a cultura indígena. 

Conforme iam se aprofundando no assunto, mais ansiosos e felizes ficavam ao se 

imaginarem numa aldeia indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º CAPÍTULO: ABIGAIL, ANA CAROLLINA, ANA 
BEATRIZ, JULIA, VITÓRIA 

         Decidiram imprimir um resumo sobre a cultura indígena que pesquisaram na 

internet para não causar nenhum problema na aldeia. As informações encontradas 

diziam: 

        “ Diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos 

portugueses em 1500. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes. 

Viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. Tinham um contato total com a 

natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios, árvores, animais, ervas e 

plantas eram de extrema importância para a vida destes índios. Por isso, os índios 

respeitavam muito a natureza. 

- Faziam objetos artesanais com elementos da natureza: cerâmica, palha, cipó, 

madeira, dentes de animais, etc. 

- A religião indígena era baseada na crença em espíritos de antepassados e forças da 

natureza.  

- Os índios faziam festas e cerimônias religiosas. Nestas ocasiões, realizavam danças, 

cantavam e pintavam os corpos em homenagem aos antepassados e aos espíritos da 

natureza”.  



 



5ºCAPÍTULO: GABRIEL FELIPE, MARIANA, 
RODRIGO, VICTOR 

             Finalmente o grande dia chegou...    

             No ônibus, a agitação, a alegria era contagiante. A turma estava ansiosa para 

chegar à aldeia. Para descontrair, Alex, mesmo com vergonha, tocou uma “música”, já 

que levou seu violão. 

             “Era uma vez um pudim apaixonado que estava andando na rua quando foi 

atropelado”. 

 

              E todos riam... 

             A viagem foi longa, mas nem por isso, os alunos demonstravam cansaço. 



             Assim que chegaram à aldeia, a primeira impressão se notava no rosto de cada 

um: estavam assustados diante de um lugar só conhecido através dos livros, da 

internet, mas ao mesmo tempo, estavam animados, pois teriam a oportunidade de 

vivenciar experiências novas e jamais esperadas.  

             - Que ar puro – disse Carla. 

             - Nossa, que sossego viver aqui – falou baixinho Stefan. 

             - Turma, que cheiro bom de natureza – comentou Alex. 

           O primeiro contato com os índios gerou uma enorme alegria. A turma conheceu 

o índio Iratih, que seria o guia do quarteto durante o período que ficaria em plena 

Mata Atlântica. 

          Ele recebeu os alunos com muita satisfação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6ºCAPÍTULO: GABRIEL FELIPE, MARIANA, 
RODRIGO, VICTOR 

 

         Iratih explicou para Alex, Stefan, James e Carla que a figura do cacique significava 

a de chefe político e administrativo. Já, o pajé, era o responsável por ensinar a cultura 

dos índios, incluindo a religião e as curas de doenças que poderiam ser feitas com 

ervas, plantas e com rituais religiosos. 

        Tem-se que respeitar a natureza e as entidades. Às vezes, a pessoa fica doente 

porque fez algo sem a permissão da natureza. Alguns rituais podem ser usados para 

curar doenças como também para provocá-las, razão pela qual é comum atribuir a 

origem de doenças aos feitiços. 

        Com essas informações, o quarteto ficou impressionado.  

        Naquela altura, o grupo estava bem integrado, inclusive com a menina tímida. 

        Já os demais grupos, ficaram com um índio diferente, que os levaria para viverem 

também grandes aventuras e conhecerem melhor a cultura do seu povo. 



7ºCAPÍTULO: MURILO, FELIPE, JANAYNA, 
GABRIEL DANTAS 

 

        Iratih apresentou a aldeia para Alex, Stefan, James e Carla. Explicou que os índios 

moram em habitações de madeira e palha chamadas “ocas”, onde podem viver uma 

ou mais famílias. 

        - Acho que não conseguiria viver em uma oca –pensou Alex. 

        - Não dá para imaginar a falta de privacidade da família, deve ser sufocante, 

abafado... – refletia James. 

         Iratih continuou falando sobre os índios, mas sobre as crianças. Meninos e 

meninas aprendem atividades que os ajudarão quando se tornarem adultos.  



         Um menino, por exemplo, brinca de arco e flecha e de caçar animais. Já as 

meninas, brincam de fazer comidinha e de cuidar de criancinhas com o auxílio de suas 

bonecas. 

        Além disso, quando Iratih iria comentar sobre alguns utensílios domésticos dos 

índios, Carla retirou do bolso a pesquisa feita e foi se adiantando: 

       “As cerâmicas são feitas pelas mulheres, que usam barro adequado, muitas vezes 

misturam argila, grânulos diversos ou cacos velhos bem triturados. São utilizados para 

buscar, guardar e servir água, para preparar e servir bebidas fermentadas de milho e 

mandioca, para armazenar produtos e cozinhar os alimentos. 

     Ferramentas como machados, feitos em pedras servem para a derrubada do mato. 

E os adornos são feitos com dentes, penas e unhas de animais ou com rodelas de casca 

de caramujos”. 

     - Isso mesmo, menina – disse Iratih sorrindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8ºCAPÍTULO: MURILO, FELIPE, GARIEL 
DANTAS, JANAYNA 

 

      De repente, todos os grupos foram chamados para o almoço. Os pratos servidos, 

eram típicos da aldeia: peixe, banana e abacaxi assados, mandioca, tapioca e frutas de 

sobremesa. Mas para a surpresa de todos os alunos, tudo foi servido numa folha de 

bananeira e para comer com a mão... 

     - Cadê os pratos e os talheres? – perguntou Alex rindo. 

     A primeira impressão gerou risos em todos, mas logo se deram conta que fazia 

parte da cultura dos índios e que teriam que respeitar. 

    Comer sem talheres acabou não sendo o problema. Deliciaram-se com tudo. Até 

houve quem pediu mais. 

    Depois de um belo e inesperado almoço, Carla, Alex, James e Stefan foram 

descansar embaixo de uma árvore e comentaram não estarem sentindo falta da 

tecnologia deixada em casa, afinal, a aventura mal tinha começado... 



9ºCAPÍTULO: ISABELLA BATELLA, ISABELA 
TENUTA, LUANA, BEATRIZ, BIANCA 

 

     Iratih me contou que faremos uma trilha – disse Carla. 

    - Sensacional – pulou Stefan alegre. 

    Todos os grupos conversaram entre si imaginando como seria a próxima 

“aventura”...  

    - Será que encontraremos onças, pássaros, cobras e até aranhas gigantes? – 

perguntou Carla. 

    Em meia Mata Atlântica, viram muitos animais: tucanos, pássaros, macacos, uma 

capivara e teve até quem tenha visto uma cobra. 



   - Meus Deus – disse Carla. 

   - Vai dizer que você tem medo de cobra? – perguntou James.  

   - E se ela for venenosa? – respondeu a garota. 

  - Sem comentários – encerrou Stefan a conversa. 

   Conforme iam andando, a expectativa deles aumentava. Dava para notar o quanto 

estavam maravilhados com aquele lugar. Ar puro, árvores por todo lugar, uma brisa 

gostosa de sentir que trazia uma calma para o grupo. 

    Tudo ia bem até os quatro se distraírem com um macaco e se perderem de Iratih... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10º CAPÍTULO: LUANA, BEATRIZ, ISABELLA 
BATELLA, ISABELA TENUTA, BIANCA 

    Alex, James, Carla e Stefan ficaram desesperados.... 

    Começaram a gritar por ajuda: 

   - IRATIIIIH, SOCORRO!!! 

   Alex, mesmo sem fôlego, não parava de gritar: 

    - AI, MEU DEUS, ESTOU EM PERIGO, VOU MORRER!!! 

    - CALMAAAAAAA – gritou Stefan. 

 

   - Acho que o caminho é por ali – pensou Stefan. 

   Prestando atenção apenas em Alex, tropeça na raiz de uma árvore e machuca o pé. 



  - Agora não tem jeito, vou morrer aqui – falou desesperado Alex. 

 - Chega, Alex – disse Carla num tom bravo.  

 - James, vamos, ajude Stefan, lembro do caminho que está no mapa que Iratih  deixou 

para nos localizarmos – disse Carla eufórica. 

- Carla, está decidido, você será a líder do grupo – disse Stefan confiante e aliviado. 

 Todos concordaram. Finalmente, parecia que Carla tinha sido aceita de verdade pelo 

grupo de meninos. 

     Ela ficou lisonjeada e sorriu para Stefan.  

    Àquela altura, os dois pareciam estar apaixonados... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11º CAPÍTULO – RAPHAELA, ANA GABRIELLE, 
MARIA VITÓRIA 

 

    Mesmo com o pé doendo, Stefan seguiu com o grupo. Mancava um pouco, mas a 

prioridade era encontrar a saída da trilha.  

   De posse do mapa que Iratih havia dado para eles, começam a seguir as orientações 

até se depararem com uma bússola deixada em um galho. 

  Todos gritaram ao mesmo tempo: 

  - UMA BÚSSOLA!!! 

  - Obrigado, Deus, por ter me ouvido – gritou Alex. 



  - Ao manusear a bússola, o caminho de volta para a aldeia parecia estar fácil, porém, 

no caminho, obstáculos... 

   - Turma, meu pé está latejando... não estou aguentando de dor – disse Stefan quase 

chorando. 

   - Acho que vou desmaiar de fome – reclamou James. 

   - Não podemos parar agora, quero sair desse lugar antes que anoiteça – disse Alex 

com raiva. 

   - Calma, pessoal. Um problema por vez... A prioridade é o Stefan – comentou Carla 

com um semblante preocupado. 

   - Stefan, quer que eu faça massagem em seu pé ?  – perguntou Carla 

amorosamente. 

   - Para de fazer tipo, Stefan – disse Alex. 

  - CHEGA, Alex, não atrapalha – gritou James. 

  - Não precisa, Carla, só preciso descansar um pouco. 

  Aos poucos, o desespero estava aumentando de novo.  

 Voltaram a procurar pela saída, mesmo com sede, com fome. Estavam muito 

cansados. 

 

 

 

 



12º CAPÍTULO: RAPHAELA, ANA GABRIELLE, 
MARIA VITÓRIA 

   Ainda, perdidos, o grupo não perdeu as esperanças e continuou... 

   O grupo se queixava de frio. Algumas árvores por estarem caídas ao chão 

dificultavam a passagem, existia lama em algumas partes por onde passavam.  

   De repente, Carla foi picada por uma cobra.  

  - Carla, Carla, fala comigo – falou desesperado Stefan. 

 - Meu Deus, ela desmaiou, está sangrando – disse Alex. 

  - E, agora, será que ela morreu? – pensou James. 

  - Vamos, Alex, carregue a Carla, precisamos urgentemente encontrar a saída. 

 



13ºCAPÍTULO – RENAN, LAYON, GUILLERMO, 
PEDRO 

 

 

 

 

 

    

Talvez, por conta do ocorrido com Carla, Stefan encontrou um ponto de referência no 

mapa. Era uma pedra gigante, que estaria próxima de um riacho. 

    Àquela altura parecia que a sorte estava ao lado deles e finalmente a bússola 

“resolveu” os ajudar também. 

    Aos poucos, o silêncio na mata foi substituído pelo canto dos pássaros.  

    Diferente do que fora visto, rios e árvores frutíferas chamaram a atenção dos 

garotos. Eles deduziram que a trilha de mata aberta estava mais perto do que nunca... 

    De repente a tal pedra, o riacho... 

    - Turma, vamos, mais rápido, precisamos salvar a Carla – disse Stefan sem fôlego e 

muito abalado. 

    - Mesmo que eu tenha que parar, vocês peçam ajuda. 



    - Vão – parou Stefan de andar rápido. 

    -Vamos, amigão, você também precisa de ajuda – disse Alex. 

   - Eu o ajudo – falou James, apoiando o colega. 

   -Tudo bem, vamos lá... – falou Stefan baixinho e muito cansado. 

    Além do pé machucado, estava muito tenso, sofrendo por Carla... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14º CAPÍTULO RENAN, LAYON, GUILLERMO, 
PEDRO 

 

    De longe, Alex avistou o índio Iratih. 

   -IRATIIIIIIIH, CORRA – gritou. 

   - O QUE ACONTECEU ? – perguntou Iratih desesperado. 

   - Ela foi picada por uma cobra – respondeu Stefan quase desmaiando. 

    Rapidamente Iratih tratou de curar o ferimento de Carla. Enquanto isso, o cacique 

Jassir cuidava de Stefan. 

    Todos os outros grupos perguntavam o que tinha acontecido. Todos temiam o que 

podia acontecer com Carla.     



   Horas depois, Iratih tranquilizou a todos dizendo que a febre tinha cessado, bem 

como o sangramento. 

    Todos ficaram felizes e despreocupados. 

   O fato de se perderem na mata fechada deixou-os mais atentos, cautelosos. 

    Por tudo que passaram, os quatro alunos puderam aprender com a excursão que 

não se tratava apenas de uma aldeia, mas de um lugar sagrado, onde os índios podem 

viver e agir de acordo com seus costumes, leis, tradição e sabedoria. 

     Mesmo sem tecnologia, conforto, entre outras coisas, os índios são felizes, vivem 

na simplicidade e convivem em harmonia. Amam a natureza e por isso a respeitam. 

      

    

   

   

 

    

 


