




Para todas as famílias que se entusiasmaram com
seus lhos no processo de alfabetização.



INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS
ENSINO FUNDAMENTAL I - 1° ANO A

 

CONTOS DE PRIMEIRA MÃO

Org.
Jucelma Amaral de Oliveira

Natalia Soares de Araujo
Wênia Aparecida Oliveira da Silva 

Coord.: Mirian Romania de Oliveira Tigre 
Arte: Roger Tito Ribeiro Trindade

Teixeira de Freitas
2017



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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Meu nome é Ana Clara Vicente 
do Vale, conhecida entre os 
amigos como “Ana”, nasci no 
dia 11 de maio de 2010.
Sou lha de Eleno Jonas e 
Giselia Campos. Aos 21 anos 
de idade minha mãe se casou 
com meu pai e cinco anos 
depois eu nasci.
S o u  u m a  c r i a n ç a  m u i t o 
sucedida moro com meus pais e 
tenho dois gatos, Dulce e 
Valentina.
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Eu sou Carlos Eduardo Barbosa da 
Silva Segundo, nasci em Teixeira 
de Freitas em 29 de dezembro de 
2010, meus pais são Carlos 
Eduardo Barbosa da Silva e 
Luciana Cabral Barbosa, tenho 
uma i rmã  chamada Mar ia 
Eduarda Cabral Barbosa que é um 
ano e três meses mais velha do que 
eu, sou uma criança esperta e fui 
muito desejado. 
Meu pai é policial militar, minha 
mãe é psicóloga, minha irmã 
assim como eu é estudante e 
formamos uma família. Moramos 
em uma casa legal no bairro Bela 
Vista perto da minha escola.
Quando eu nasci fui cercado de 
muito amor e carinho, meus pais...
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estavam muito felizes com a minha 
c h e g a d a  e  c o m e m o r a r a m 
bastante. Tenho 2 avós que amo 
muito: vó Vilma que mora em 
Alcobaça e vó Meg que mora em 
Salvador, ela sempre vem me 
visitar.
Comecei a andar com 1 ano de 
idade, a festa do meu aniversario 
foi na praia, não entendia muita 
coisa, mas estava muito feliz, 
todas as pessoas ali também 
estavam felizes.
Quando comecei a andar tudo 
mudou, descobri várias coisas 
legais, minha vó vilma mora em 
uma roça e eu gosto muito de ir pra 
lá brincar com meus primos, a 
diversão é garantida, tomo umas 
quedas, uns arranhões mas tudo 
faz parte.
Estudo no IFA desde muito 
pequeno, gosto muito da minha 
escola, sou muito feliz aqui, meu 
pai conta que só vou sair daqui 
quando me formar na faculdade, 
gosto muito dos amigos, das tias e 
tios do IFA.
Tenho 7 anos, quando crescer 
quero ser médico para curar as 
pessoas,
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Meu nome é Davi Alves Viegas, 
nasci no dia 23 de agosto de 
2010 no hospital São Lucas, na 
cidade de Teixeira de Freitas. 
Sou um menino carinhoso com 
minha família. Gosto muito de 
ir para a escola, estudar e 
encontrar com meus colegas. 
Meu melhor amigo é Carlos 
Eduardo, a gente se diverte 
muito no recreio fazendo 
muitas brincadeiras.
Quando eu crescer quero 
construir casas e prédios 
boni tos para as pessoas 
morarem.
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Meu nome é Elisa Rogério 
Zandoná. Nasci em São Mateus 
no dia 15 de setembro de 2010. 
Moro com meu pai, minha mãe e 
minha irmã. 
Com 2 anos me mudei para a 
Bahia e vim estudar no Ifa Mirim. 
Desde pequena eu amava 
animais e gostava muito de 
tomar banho de bacia, eu me 
divertia muito! 
Sou  uma  men ina  a l eg re , 
divertida e esperta. Eu me dou 
bem com todos os meus colegas. 
M e u s  s o n h o s  s ã o :  s e r 
veterinária, construir um petshop 
e um hotel para cachorro.
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S o u  G a b r i e l a  S a m p a i o 
F e r n a n d e s .  O  f a t o  m a i s 
interessante que aconteceu na 
m i n h a  v i d a  o c o r r e u  e m 
dezembro de 2009, quando 
entrei num pequeno lar dentro 
da Rua Ionglia, S/N, e vivi 
momentos incríveis bem pertinho 
da mamãe por 9 meses.
Mas, o grannale, ocorreu em 
31 de agosto foi minha grande 
estreia do mundo: nasci bela e 
muito calminha no hospital São 
Paulo. Aqui estou eu com 7 anos. 
Gosto de ler, viajar e dançar.
Sou prestativa, amorosa e 
comunicativa.
Porém a palavra que dene é 
dengosa.
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Melhor momento da escola é 
no recreio, porque, eu e meus 
colegas brincamos de pular 
c o r d a  e  c o l o c a m o s  a s 
conve r sas  em d ia  sobre 
youtube e os brinquedos. 
Minhas comidas prediletas são: 
pizza, churrasco e enroladinho 
de salsicha.
Meus planos para o futuro é ser 
professora.
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João Gu i lhe rme ba iano, 
nascido na cidade de Teixeira 
de Freitas, no dia 10 do mês de 
setembro de 2010. É lho de 
José Luiz e de Jacilene e irmão 
mais novo de Maria Eduarda. 
Assim como o pai, ele torce 
para o time do São Paulo..
Adora ir para a fazenda do avô 
para poder car com os 
vaqueiros no curral e andar a 
cavalo.
Na escola gosta muito de 
brincar com seus amigos.
Para o futuro ele espera ter 
bons resultados na escola e se 
tornar fazendeiro.
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Eu João Victor de Jesus Araújo, 
nasci no dia 5 de agosto de 
2010, no Hospital São Paulo 
em Teixeira de Freitas Bahia.
Sou alegre, divertido, amigo e 
companheiro. Gosto de brincar 
com os meus primos e comer 
coisas gostosas.
Quero compartilhar o amor de 
Deus por nossa família, pois ele 
nos deu a Kiara. 
Eu também gosto de estudar e 
brincar com meus amigos da 
escola. 
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Kenzo Campos Kishi: “Cheguei 
ao mundo para brilhar! ”
Tenho 7 anos, sou feliz e adoro 
aprender coisas novas. Nasci 
na Bahia e gosto de comer 
farinha.
Toco piano, jogo futebol e gosto 
de brincar na casa da minha 
vó. Lá tem piscina e uma casa 
na árvore.
Aprendo muito na escola e 
meus amigos são legais.
Quando  c r e s ce r  t e r e i  5 
prossões.
Amo meus pais, somos uma 
família unida e amorosa.
Meu hobby é a leitura.
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Kiara Porto dos Santos, nasceu 
em 13 de setembro de 2010 em 
Teixeira de Freitas – Bahia. Na 
escola que estuda é bastante 
querida pela capacidade que 
tem de fazer amizades com 
pessoas de todas as idades, ama 
os animais, sobretudo os felinos.
É a irmã mais nova de uma 
família com cinco pessoas. 
Magra e alta e tenho cabelos 
cacheados e escuros. Gosta de 
ler e dançar também. Sonha em 
ser médica ou professora, a 
pesar da pouca idade, já 
reconhece a grande importância 
dessas duas prossões para a 
sociedade.
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Eu sou Laura Antunes Brito
Nasci em 01/05/2011 em 
Teixeira de Freitas Bahia no 
Hospital São Paulo. Sentei pela 
1ª vez com seis meses de vida e 
quei em pé com dez meses.
A 1ª bagunça que z foi jogar 
no chão as roupas de minha 
irmã. Eu sou uma menina 
vaidosa e que gosta de brincar. 
Tenho vários amigos na escola.
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Luís Miguel Lima Candido, 
nasceu em Sorocaba - SP, em 
30 de outubro de 2010, no 
hospital Santa Lucinda às 
5:50hs da manhã.
Em janeiro de 2011, com três 
meses de vida fez sua primeira 
viagem de avião, para uma 
cidade do interior da Bahia 
chamada Teixeira de Freitas.
No dia 13 de fevereiro de 2011, 
foi batizado na Catedral São 
Pedro, pelo Padre Roberto.
Em janeiro de 2015, mudou-se 
para Teixeira de Freitas, onde 
vive até os dias atuais.
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Eu sou a Maria Beatriz Gigante 
Luz Matos, mas sou conhecida 
por Mabi. Vou contar um pouco 
de minha história.
Começo falando o local que eu 
nasci. Nasci no hospital São 
Paulo em Teixeira de Freitas no 
dia 15/06/2010, minha mãe é 
Kerlen e o meu pai é Danilo. 
Minha família comemorou 
todos os meus meses até o meu 
1º aniversário. No dia que z 2 
anos minha irmãzinha Malu 
nasceu, quei muito feliz com o 
meu presente. Quando eu era 
bebê não gostava da papinha 
da mamãe e cuspia tudo, só 
comia da minha vovó Marli.

24



Gosto muito de desenhar, 
brincar de boneca, tomar 
banho de piscina, passear e 
tomar sorvete de pistache. 
Comecei a estudar aos 3 anos e 
minha primeira professora foi 
Tia Daliana no IFA Mirim. Hoje 
estudo no IFA, faço o 1º ano A 
minha melhor amiga é Sara 
Luiza, gosto de todos os meus 
c o l e g a s ,  d i v e r t i m o s  e 
aprendemos muito.
A escolha no nome Maria 
Beatriz foi pelo signicado. 
Maria: Marli em Grego para 
homenagear a vovó. Beatriz: a 
feliz.
Sou assim como meu nome diz: 
cheia de graça e feliz. Meu 
sonho é ser médica e ajudar 
muitas pessoas.
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Meu nome é Matheus Augusto 
Ribeiro Rodrigues, nasci no dia 
16 de outubro de 2009 no 
hospital São Paulo na cidade 
de Teixeira de Freitas – Bahia. 
O nome do meu pai é André e 
da minha é Edeane.
Sou o primeiro neto e sobrinho 
da minha família materna.
Quando eu era menor gostava 
de ir a roça com o papai.
Me identiquei bem com todos 
meus colegas de sala e meu 
sonho é ganhar uma irmã.
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Meu nome é Miguel Amarante 
Neiva, nasci antes da hora.
Minha mãe me disse que nasci 
de oito meses.
Eu nasci sem sobrancelha, sem 
cílios e pequenininho.
Eu sempre gostei muito de 
música. Com 2 anos meu avô 
me deu um cavaquinho, com 4 
anos ganhei uma bateria e um 
gaita.
Quando gosto de uma música 
escuto muitas vezes, a música 
q u e  m a i s  g o s t o  h o j e  é 
Radioactive.
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Sou Pedro Brito Barbosa Moreira, 
chamado carinhosamente por 
“Pepeu”.
Já ganhei uma medalha em 
primeiro lugar no judô, foi muito 
legal essa aventura.
Nasci no dia 04/11/10 em uma 
manhã ensolarada na cidade de 
Teixeira de Freitas.
Sou lho dos professores: Francis 
Miler Barbosa Moreira e Raqueline 
Brito dos Santos, amo muito meus 
pais. Gosto de brincar de pega-
pega, bola, vídeo game, também 
gosto muito de tomar banho de 
piscina e torneira e ir a praia. 
Tenho uma cachorrinha chamada 
Poli Popti, ela é muito legal. Sou 
muito legal.
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Meu nome é Pedro Rodrigues 
Amorim, nasci no dia 14 de 
Janeiro de 2011 na cidade de 
Teixeira de Freitas/BA. Meu pai se 
chama Jose Helio da Silva Amorim 
Rodrigues, minha mãe se chama 
Renata Rodrigues Amorim e meu 
irmão se chama Jonas Rodrigues 
Amorim. Tenho muitos amigos na 
minha escola e esse ano foi 
especial porque pude estudar na 
mesma sala que meu primo 
Mateus Augusto. Faço catequese, 
estou na turma da sementinha e 
aprendo muito sobre Jesus e a 
Mãezinha do Céu. Tenho muitos 
sonhos e ainda estou indeciso 
sobre o que quero ser, já quis ser 
p i l o to  de  av ião ,  i n ven to r , 
bombeiro, médico, mas ainda 
bem que tenho muito tempo pra 
pensar sobre isso. 
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Meu nome é Rafael Borges 
Lemos, lho de Artur e Lizandra 
Lemos.
Tenho 6 anos.
Sou esportista: jogo tênis, sou 
piloto de carte, nadador e 
judoca.
Estudo no IFA no primeiro ano 
A.
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O meu nome é Sara Luiza 
Gomes Resende, tenho 6 anos, 
nasci no dia 20 de dezembro de 
2010 na cidade de Teixeira de 
Freitas Bahia. 
Quando mamãe soube de 
minha existência logo contou 
para o meu pai e o meu irmão 
que esperavam ansiosos para 
minha chegada.
Fui uma bebê calminha, nasci 
próximo do Natal, minha 
família diz que sou o presente 
do Papai do céu.
Tenho pele clara, todos falam 
que pareço ser de porcelana, 
olhos e cabelos pretos como 
branca de neve. 
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Gosto de estudar. Comecei a 
estudar com 2 anos no Ifa. 
Tenho muitos amigos. Gosto de 
brincar, correr, ler histórias, 
gibis, participar das aulas. 
E s t o u  n o  p r i m e i r o  a n o 
alfabetização. Minhas comidas 
preferidas são: lasanha, frutas, 
arroz, feijão e salada.
Estou crescendo muito e já 
tenho janelinha, meus dentes 
c o m e ç a r a m  a  c a i r .  S o u 
saudável e feliz!
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Numa tarde ensolarada de março, 
eu nasci exatamente no dia 9 de 
2011 no Hospital São Paulo. 
Minha mãe me contou com muita 
alegria que quando eu nasci 
chorei muito, o médico me colocou 
em cima da minha mãe, ela me 
abraçou cuidadosamente e eu 
parei de chorar na mesma hora.
Desde então, fui crescendo e 
comecei a estudar com 2 anos no 
Ifa Mirim, até que um dia nasceu a 
minha irmã para brincar de 
mamãe e lhinha. Com a minha 
irmã eu brinco das brincadeiras 
que mais gosto como balé, escola, 
construir castelos de areia, 
construir barracas entre outros. 
Meu sonho é ser mãe e fazer um 
livro. Ah! meu nome é Sophia 
Pereira Fonseca, estudo no Ifa 
grande no 1º ano A.
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Meu nome é Victória Teixeira de 
Deus, nasci em Teixeira de 
Freitas BA, tenho 07 anos.
Tenho uma família muito legal, 
meus irmãos, irmãs, meus pais 
são gratos a papai do céu pela 
minha vida.
Sou carinhosa, mas também 
sou muito danada. Gosto muito 
de brincar na praia, piscina e 
de boneca com minhas amigas: 
Elisa, Gabriela, Ana Clara e 
minha prima Ana Clara.
Gosto de estudar e quando 
crescer ainda não sei o que 
serei.

36



Sou Jucelma Amaral de Oliveira, mas prero 
apenas Selma. Sou lha de Alírio Moreira de 
Oliveira e Ivani Amaral de Oliveira. Sou de uma 
família humilde, porém meus pais me ensinaram as 
trilhas para alcançar meus objetivos: trabalho, 
honestidade, ética, valorizar a família e fazer tudo 
com amor e fé em Deus. Nasci no dia 27 de janeiro 
na cidade de Teixeira de Freitas, BA. 
Da minha infância, guardo muitas lembranças das 
brincadeiras de rua, com irmão, primos e amigos, 
porém, fui uma criança muito tímida e retraída, na 
escola mal abria a boca para responder o “ Presente 
professora”. Para vencer a timidez, foi necessário 
amadurecer como pessoa e enfrentar as 
diculdades e desaos que a vida me proporcionou.
Nunca tive a intenção de ser professora, z o 
magistério sem ao menos saber o que realmente 

seria esse curso, mas aos poucos fui gostando do que estava por vir, “sala de aula”. Logo em 
seguida comecei a fazer o curso de pedagogia pela UNEB e então descobri que era isso mesmo 
que eu queria para minha vida, SER PROFESSORA.
Estou no Instituto Francisco de Assis desde 2011, onde sou muito feliz, encontrei uma equipe 
acolhedora e que trabalha em busca sempre do melhor para nossos alunos. Cada ano que passa 
é um novo desao, novas conquistas e aprendizagens, novas experiências e tudo isso é 
importante para meu crescimento pessoal e prossional.
Nas horas vagas, feriados e nais de semana, gosto de car em casa curtindo minha família, ler 
um bom livro, ouvir músicas e canta-las, (amo cantar... dom que Papai do céu me deu). Tudo isso 
alegra o meu coração e minha alma.

Sobre a professora
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