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Era uma vez uma professora chamada Neidinha, que ainda não 

havia sido alfabetizadora; um dia ela teve a oportunidade de 

assumir uma turma do 1ºCiclo, 2ª Fase; toda vez que seus alunos 

avançavam na escrita e na leitura ela ficava muito, mais muito 

feliz! Seu coração dava pulos de alegria! Seus alunos aprenderam 

muito com ela, mas ela aprendeu muito mais com seus 

amadinhos... 

Aos alunos do 1ºCiclo. 3ª Fase, turma que acompanho desde 2013, 

os meus agradecimentos! Vocês foram brilhantes no transcorrer 

desses dois anos! Parabéns!!! 

Profa. Ms. Neide da Silva Campos 
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Apresentação 

Suzana Helena A.A Assis e Silva 

Querido Leitor, 

O Ciclo de Alfabetização marca uma das fases mais importante 

na vida escolar do educando, nela somos instigados a desenvolver nossa 

capacidade de ler, escrever e produzir nosso próprio texto, isso tem sido 

o grande desafio do professor alfabetizador.  

Nesse sentido, este livro reuniu um pouco do que foi o trabalho 

de produção de texto da turma da Professora Neidinha. O encantamento 

provocado nas narrativas das crianças além de nos permitir conhecer 

seu mundo, seu cotidiano, sua história, também abre caminhos para 

uma interação surpreendente, despertando a magia do mundo da leitura 

e da escrita na vida de cada educando. 

O ERA UMA VEZ... Contando história com a turma do 1º 

Ciclo, 3ª Fase da Escola Estadual General Caetano de Albuquerque 
revelou forças produtivas nas dimensões políticas e pedagógicas para o 

final do Ciclo de Alfabetização. Na obra, a turma nos contempla com 

um Texto Coletivo, produção esta que proporcionou o trabalho de 

equipe em sala de aula, respeitando a diversidade de processo de 

aprendizagem da turma. 

Em meio a tantas histórias e versões, nossos pequenos autores 

foram imprimindo sua essência através do conto, escritos com palavras 

simples, mas com importantes significados. Entre traços e rabiscos os 

textos foram  ilustrados pelas crianças, acrescentando a eles detalhes do 

seu modo de ser, de ver e de estar no mundo. 

Participar da apresentação deste livro é um presente, seremos 

eternamente gratos pelo valoroso trabalho da Alfabetizadora Professora 

Neide da Silva Campos que fez da docência uma missão na construção 

de crianças autônomas, para uma sociedade mais humana e justa. 

Espero que você goste. Saboreie sem moderação! 

A princesa pantaneira 

Conto coletivo – Alunos do 3º ano matutino/Neide da Silva Campos 

Era uma vez, uma linda princesa. Ela morava numa pousada 

encantada, no meio do pantanal de Poconé-MT. Numa manhã, 

observando os animais, as flores 

e o rio, a princesa viu  

aproximando de canoa, uma 

bruxa disfarçada de ribeirinha. 

A bruxa remou até as margens, 

onde estava a princesa e a 

convidou  para uma pescaria no 

rio. 

- Venha cá  mocinha, 

vamos passear de canoa e 

pescar? 

- Agó! Eu nem te conheço! Respondeu a princesa. 

- Larga de fita  menina, eu moro na comunidade Carandazinho, 

bem aí! Venha comigo, eu não sou má! 

 Como estava muito quente, a princesa resolveu ignorar o 

conselho de seus pais sobre convites de pessoas estranhas, e aceitou o 
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convite, pois queria se resfrescar e quem sabe pescar alguns peixes para 

o jantar, já que estava enjoada de comer carne com arroz e farofa de 

banana. 

 - Então vamos passear! Disse a princesa.  

As horas passaram e já estava tarde, a princesa já queria voltar, 

mas a bruxa não queria ir. A bruxa conseguiu convencer a princesa a 

continuar andando de canoa. 

A princesa já estava ficando chateada, pois não tinha pescado 

nenhum peixe, já estava com fome, sede, saudade de seu jacaré de 

estimação e com medo da bruxa. 

A bruxa estava até boazinha, pensou em dar um peixe 

envenenado para a princesa,  mas mudou de ideia, porque iria dar muito 

trabalho remar com a princesa desmaiada...Então...De repente, quando 

a princesa foi pescar e 

virou de costas, a bruxa a 

empurrou e a princesa 

caiu no rio. A bruxa 

remou para bem longe 

dali...  

Um príncipe do 

reinado de Cangas, que estava passando pela ponte montado em seu 

cavalo pantaneiro, viu a princesa se afogando e teve a ideia de pular no 

rio  para salvá-la, mas ele não sabia nadar, e os dois foram levados pela 

correnteza. Em 

um 

determinado 

local com 

pedras, o 

príncipe 

conseguiu agarrar em uma das pedras, assim conseguiu se salvar e 

salvar a princesa. Descansaram um pouco e seguiram a pé pela 

transpantaneira até a pousada da princesa. Pelo meio do caminhos os 

dois vieram discutindo. O príncipe acusava a princesa de aceitar 

convites de desconhecidos, 

a princesa acusava o 

príncipe de não saber 

nadar...E, vocês já sabem 

onde essa história termina, 

né?... Algum tempo depois eles casaram, tiveram três filhos, e 

adivinhem? Viveram felizes para sempre! 
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O meu cavalinho 

 

Felipe Messias de Moraes da Silva  

O meu cavalinho é muito bonito, eu gosto muito dele. Ele me 

leva para todos os lugares preferidos. Eu também cuido do filho dele, 

que gosta de comer maçã todos os dias.   

O meu cavalo 

também gosta de comer 

maçã. Ele galopa comigo 

pelos campos e eu brinco 

sempre com ele, pois sei que 

ele gosta.  

A brincadeira que 

ele gosta é de pega pega, quando eu estou perto do rio o meu cavalinho 

me empurra e eu também empurro ele no rio. A gente brinca no rio de 

pega pega, quando vai entardecendo,  a gente brinca de bola.  

 

O dragão sorvete 

 

Ruiter Fernandes Camacho  

O dragão sorvete, 

gosta muito de sorvete 

de creme, banana e morango. 

Ele também gosta muito de brincar de 

esconde-esconde e 

pega-pega com os pais 

e com o dragão do mar. 

 

A menina que vendia fósforo 

Stephanny Nayara Malheiros da Silva  

Era uma vez uma menina 

que se chamava Ana, ela vendia 

caixinhas de fósforo.  

Certo dia, ela estava em uma 

praça vendendo suas caixinhas. 

Aproximou-se dela uma linda 

princesa que queria comprar as 

caixinhas de fósforos. Ana vendeu todas as caixinhas para a princesa.  

A menina ficou tão feliz por ter vendido tudo que foi correndo 

contar para sua mãe e ela também ficou muito feliz, sua felicidade foi 

tamanha que comprou a boneca mais bonita do mundo para a menina.  
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O tatu e a onça 

Juan Lucas de Almeida Said  

Era uma vez um tatu faminto, e este estava com muito medo de 

uma onça comer a sua família: 

- Eu não posso 

ser morto, preciso 

pensar em alguma 

estratégia para a onça 

não comer minha 

família. Disse o tatu 

corajoso. 

Com medo de ser morto, ele fez um buraco para dormir. Na 

manhã seguinte ele encontrou quatro tatus e viraram amigos e quando 

eles estavam  indo para o rio beber água no caminho eles encontraram 

duas onças que estavam dormindo. Quando chegou a noite eles 

dormiram e no outro dia, eles continuaram andando, chegaram  perto de 

um riacho, mas os tatus infelizmente  encontraram as onças. De repente 

duas onças correram atrás dos tatus, e aí nenhum sobreviveu para 

contar a história.  

A bruxa boazinha 

Nilton César de Campos  

Era uma vez, uma bruxa que gostava de fazer coisas boas. Um 

dia ela viu uma sereia presa na pedra que estava gritando: 

- Socorro, socorro, socorro! 

A bruxa boa foi até a sereia 

e a ajudou. A sereia agradeceu: 

- Obrigada! 

- Não tem do que! Disse a 

Bruxa. 

Um dia a bruxa estava 

voando pela cidade e viu um 

pedreiro que estava precisando de 

tijolos de oito furos. Ela usou sua varinha mágica e falou: 

- Varinha mágica, quero tijolos de oito furos. 

- Muito obrigado bruxa boa. Disse o pedreiro. 

- Faça uma bela casa. Respondeu a bruxa.  

Anoitecera, e a bruxa foi dormir. A vassoura a acordou e ela se 

espantou! 



 

8 

 

- O que?  Um Monstro! O que?! É um monstro, eu vou derrotá-

lo! 

Então a bruxa fez um feitiço do bem e a vassoura ficou do bem. 

A bruxa transformou a vassoura no guarda dela, agora ao invés de 

assustar ele protege a bruxa boa.  

 

O tubarão 

Sérgio Ricardo Almeida de Oliveira  

Era uma vez um tubarão que gostava de comer carne todos os 

dias. Ele foi crescendo e ficou maior que os seus pais, ficou gigante. 

Certo dia um menino foi tomar 

banho no mar e o tubarão foi e 

mordeu a criança com seus 

dentes gigantescos e afiados.  

A criança foi engolida 

pelo tubarão que foi embora 

dali com medo das pessoas. A história se espalhou pra todo mundo. 

Tempos depois, a história já havia sido esquecida, chegou de lá de 

Cuiabá um homem e foi tomar banho no mar, o tubarão que havia 

voltado tentou comê-lo, mas não conseguiu, o homem ficou ferido e 

teve que ficar em uma cadeira de rodas. O tubarão foi preso em um 

aquário gingante e as pessoas daquele lugar vivem felizes sem medo do 

tubarão.   

A princesa Sofia 

Alice Eduarda Borges  

Era uma vez uma menina, que era uma princesa e se chamava 

Sofia. Ela foi à floresta colher uvas e um lobo correu atrás dela e ela 

saiu correndo e desmaiou.  Ela encontrou com um cavaleiro que a 

despertou: 

- Oi linda 

menina, eu sou o 

Gabriel! 

- Meu nome é 

Sofia, eu sou a 

princesa Sofia! 

 O cavaleiro percebendo que a princesa estava perdida, pois 

correra do lobo, gentilmente pediu para que este a acompanhasse até a 

casa da princesa.  

Alguns anos depois, os dois se casaram e tiveram uma linda 

menina chamada Tati e viveram felizes para sempre.  
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Minha mãe  

Jéssika Cristina Silva Sales  

Minha mãe faz tratamento que se chama hemodiálise, ela tem 

que ir três vezes por semana 2ª, 4ª e 6ª para Cuiabá. Ela precisa de um 

novo rim. Para 

fazer um 

transplante ela 

precisa ir para São 

Paulo, é muito 

difícil para ela, 

mas vamos superar tudo isso. Eu a amo muito! 

 

Barcelona X Real Madri 

Fagner Sebastião Maldonado de Arruda Fernandes  

O jogo vai começar. O Barcelona tem um artilheiro, seu nome é 

Lionel Messi. No jogo o 

argentino Lionel Messi e o 

português Cristiano Ronaldo do 

Real Madri se enfrentam lado a 

lado. E o jogo começou com o 

time do Barcelona, com Messi 

tocando para o Neymar que 

jogou para Pepe que passou para o craque Messi que tocou para o 

Neymar que fez um golaaaaaaço!!! Gol! Gol! Gol do Barcelona.  

E o Cristiano Ronaldo do Real Madri jogou a bola para James 

Rodrigues, que não domina a bola e o Neymar consegue roubá-la e joga 

a bola para Xave, que toca para Messi que passa novamente para Xave 

que faz um belo Gol. Final de jogo, Barcelona 2x0 Real Madri! Que 

jogo!  

 

 

 

 

 

A árvore 

Lauanny Leticia da Silva Nascimento 

Era uma vez uma árvore 

muito verde, todo mundo gostava 

da árvore.  

No inverno todos foram 

para comer a fruta doce do pé da 

árvore, mas era inverno e não tinha 

fruta na árvore.  

Na primavera a árvore tinha dado muitas frutas, mas ninguém 

foi pegar as frutas, porque pensavam que não tinha frutas. 

A árvore foi envelhecendo e ficou seca e parou de dar frutos, 

caíram todas as folhas e todo mundo ficou triste.  
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A borboleta e o beija flor 

Fellipe Sebastião Maldonado de Arruda Fernandes 

Era uma vez uma linda borboleta que se chamava Alice, ao 

sobrevoar a floresta, a borboleta viu o beija flor que se chamava 

Fellipe.  

A abelha rainha má que 

se chamava Isabela deu uma 

linda rosa para a borboleta, que 

ao cheira-la caiu desmaiada. A 

abelha má falou:  

- há, há, há, esta rosa 

está envenenada. Sorriu 

orgulhosa de si! E foi embora dali, deixando a borboleta desmaiada.  

O beija flor que estava a procura da borboleta, a viu caída. 

Pensando que estava morta, abraçou e deu um beijo nela, que acordou e 

ficaram amigos para sempre.  

 

A cavalhada 

Luís Claudio dos Santos da Cruz 

A cavalhada é a cultura de Mato Grosso. Tem o exército Mouro 

e o exército Cristão. Tem a prova do limão e a prova da argolinha, e o 

pessoal torce pelo exército Mouro que é mais forte que o exército 

Cristão. Nela tem também o 

pajem que são as crianças que 

ajudam os cavaleiros. Há 

também a rainha. Os dois 

exércitos disputam a rainha. 

Durante a cavalhada tem várias provas e conquista a rainha quem ganha 

às provas. A cavalhada é a nossa cultura! 

 

A princesa Vivi 

Ana Júlia Souza de Assis  

Era uma vez uma princesa linda que se chamava Vivi. As 

pessoas sempre 

perguntavam: 

- Vivi, você 

não tem namorado? 

- Eu não 

tenho. Os meninos que meu pai me apresenta não me interessam. Vivi 

respondia. 

Um dia um príncipe que foi à casa dela e ficou de hóspede por 

muito tempo, se apaixonou pela princesa Vivi, e a pediu em namoro 
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para seu pai, que deixou eles namorarem. Eles casaram e ficaram 

felizes para sempre.  

 

O jacaré e o galo 

Maria Júlia de Arruda Costa 

Era uma vez um jacaré que gostava de brincar e um dia foi 

passear no jardim e 

pegou uma linda flor. 

O jacaré foi embora 

chegou à sua casa e 

colocou a flor no vaso e depois foi para a casa do galo e ficou 

brincando com ele, cada um fez sua casinha e viveram brincando 

felizes  para sempre! 

 

O cachorrinho Totó 

Samara Aparecida Santos Rodrigues de Souza 

Era uma vez um cachorrinho que se chamava Totó, ele adorava 

correr pela grama, ir pegar a bola e 

rolar na lama. Os seus pelos eram 

tão brilhosos que ele se orgulhava. 

A dona de Totó também se 

orgulhava de ter um cão tão 

inteligente, assim como ele.  

Ela não era muito rica, mas ele não se importava. A dona de 

Totó sempre falava que não é preciso ser rico, mas era preciso ser 

generoso e humilde. 

O gato 

Jonathan Kennedy Campos da Silva  

Era uma vez um menino que viu um mato mexendo, quando foi 

olhar mais de perto viu um 

lindo gato. Ele era fofinho e 

peludinho, ele rosnava e 

correu atrás do cachorro. O 

cachorro correu e o menino 

levou o gato para sua casa.   

 

O Príncipe Victor e a princesa 

Victor Hugo Rodrigues da Conceição Silva 

Era uma vez 

uma princesa, ela 

estava passeando 

pela floresta 

sozinha. De repente, 

um lobo a atacou e ela saiu correndo. O príncipe Victor que estava 
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galopando por aquele local, vendo o desespero da princesa, conseguiu 

espantar o lobo para longe dali. Ele levou a princesa para o castelo dela 

e o pai da princesa deu a mão da princesa em casamento para o píncipe 

Victor. Os dois casaram e viveram felizes para sempre.  

A onça 

Luan Mikel de Lara Garcia  

Era uma vez uma onça 

que vivia na beira do rio. O 

menino e seu pai viram a onça 

pintada que estava dormindo 

tranquila. No sitio do Padrinho 

do menino, eles viram uma capivara no mato e a onça atacou a 

capivara, depois de comer tudinho, foi para beira do rio beber água. O 

padrinho do menino ia matar a onça, mas ela correu e nunca mais 

apareceu no sítio.  

 

A história da princesa Vitória  

José Eduardo Pereira de Campos 

Era uma vez uma princesa chamada Vitória, ela adorava as 

crianças. Um dia as crianças foram raptadas pela bruxa chamada Marta, 

ela era má e dava um monte de bala para atrair e pegar as crianças.  

Um dia a bruxa Marta saiu para dar uma volta e a princesa foi 

para torre para ajudar as 

crianças. A princesa acabou 

presa também. As crianças 

tentaram falar para ela que 

era uma armadilha, mas ela 

não escutou as crianças.  

O rei convocou todos 

para ajudar a princesa Vitória, assim o príncipe do outro reinado e as 

pessoas  foram até a torre, arrombaram a porta e pegaram todas as 

crianças e a princesa. Eles foram para o castelo, às crianças foram 

devolvidas para as mães delas e a princesa Vitória casou-se com o 

príncipe.  

 

A princesa Carol 

 Joana Pereira 

  Era uma vez, uma princesa chamada Carol, um dia ela saiu para 

comprar um lindo vestido, quando ela chegou lá o seu dinheiro não 
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dava para comprar o seu vestido que tanto sonhara. Quando ela foi 

saindo chegou um lindo 

príncipe e os dois se 

apaixonaram. O príncipe 

viu que a princesa estava 

muito triste porque seu 

dinheiro não dava então 

ele ajudou a princesa e ela 

ficou muito feliz. Tempo depois, eles casaram, tiveram filhos e viveram 

felizes para sempre.  

A Princesa 

Ingridy Sthefani Gonçalves de Arruda 

Era uma vez uma princesa que não tinha nome, só era chamada 

de princesa mesmo. Ela tinha um castelo e morava sozinha, porque ela 

tinha poderes e os 

amigos não tinham. 

 A princesa 

tinha vergonha por  

ser diferente. Havia 

um príncipe que era muito apaixonado por ela, mas eles não podiam 

ficar juntos. Um dia a princesa  passou mal e morreu.  

O príncipe chorou muito, mas não teve como a princesa viver de 

novo. Ele ficou muito triste, mas conseguiu viver sem sua amada!  

 

A menina e o coelho 

Anna Júlia do Carmo Campos Moura 

Era uma vez uma menina que estava fazendo uma casa para 

brincar na floresta. Enquanto brincava, ela encontrou um coelho que 

estava doente. Ela levou o coelho para sua 

casa. A mãe deixou que a menina ficasse 

com o coelho enquanto ele estava doente. 

Dias depois o coelho melhorou e a menina 

o soltou na floresta. 

 

A fazenda 

Isabella Silvia Gross Costa 

Meu avô tem uma fazenda, lá 

tem cavalos, galinhas e muitos outros 

animais. E tem um lago também, e 

nesse lago de um monte de peixinhos. 

Meu avô comprou dois pôneis para 
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família passear. Na fazenda tem um lago, e também nós tomamos 

banho e pescamos no lago. Tocamos Vaca em cima do cavalo, eu gosto 

muito da fazenda, tem muitas brincadeiras, animação e alegria. 

 

 

O cachorro 

Danilo Claro dos Santos Damaceno 

Era uma vez um cachorrinho 

que estava andando pela rua, ele era 

quieto, delicado e bonzinho. Ele não 

latia muito. A menina queria ficar com 

ele, mas o cachorro correu duro. Os 

pés dele ficaram doendo muito e 

estava bem vermelho. A menina o 

achou em uma árvore e levou ao médico, que o curou. Ela levou o 

cachorro para casa e adotou ele.  

 

Um menino que gostava de capoeira 

Jorge Gomes Pereira Júnior  

 

Júnior era um menino que 

gostava muito de jogar capoeira. 

Começou a gingar quando tinha dois anos de idade. Seu pai sempre o 

levava ao treino de capoeira e ele ficava olhando. 

Ele aprendeu a jogar 

capoeira com seu tio Alex, 

que era mestre, e seu tio 

ensinou que a capoeira não é 

para brigar, é um jogo de 

harmonia e de respeito. Júnior 

aprendeu os golpes da 

capoeira que são: 

macaquinho, aú, queixada, 

parafuso, parada de mão e a ginga. 

Quando ele está numa roda de capoeira ele se sente bem e 

orgulhoso, pois a capoeira é boa, legal,  divertida e é um esporte 

cultural. O sonho dele é ser professor de capoeira.  

 


