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Textos escritos pelos estudantes da T4 / 

EPA a partir da observação das ilustrações da 

artista Laura Castilhos nos livros: 
 

 

A Árvore que dava Sorvete 

A Família Sujo 

A Mulher Gigante 

Aristóteles 

Esquisita Como Eu 

Freud 

Platão 

Poesia Fora da Estante 

Saco de Brinquedos 

Shakespeare 

Van Gogh 



  Era  uma  vez  uma   árvore que dava  
sorvete e  quando chegava o inverno  as 
crianças brigavam para   ver quem  iria subir 
na árvore de sorvete. 
Era só alegria para a criançada.
 As crianças só ficavam brabas  quando 
chegava o verão e derretia a árvore.



Mas apareciam as flores coloridas para 
alegrar a criançada.
Um senhor tinha um chiqueiro com 
porcos que comiam as flores e também 
ficavam coloridos.

Ezequiel



Este livro  mostra a solidariedade das pessoas  onde 
a  comunidade se ajuda,   o interessante são      as 
ilustrações.



Uma cidade encantada de cores  vindas das mãos de 
uma grande ilustradora.                           

MARCELINO JOSÈ  GUEDES



A mulher gigante era uma pessoa de bem com a vida
embora um pouco atrapalhada, as vezes muito 
nervosa, as pessoas gostavam muito dela.
Ela era uma pessoa muito brincalhona vivia divertindo 
as pessoas. Com suas brincadeiras engraçadas



Haviam pessoas que não gostavam muito dela e por 
isto soltaram um Dragão que tinha em um circo perto 
do bairro que a Mulher gigante morava na tentativa 
de acabar com tanta alegria.

As pessoas ficaram apavorada com o dragão até que 
a mulher gigante veio e com todo o seu tamanho fez 
com que o Dragão ficasse com medo dela e fosse 
para bem longe e não aparecesse ali nunca mais.

                                                    Fernando Ferraz

Vou acabar 
com a 
Mulher 
gigante



Era uma vez um guri que 
gostava   muito  de   futebol.
Então um dia ele fez uma 
reunião  com sua turma e teve 
uma idéia  muito  boa: ia  
montar  um  grupo  de  futebol. 
No começo eles não sabiam 
jogar direito, então eles tiveram 
mais uma  idéia  que iriam 
contratar um técnico  de  
futebol.
Então eles se tornaram  
jogadores muito  bons.

Então eles viraram jogadores profissionais e  tiveram
uma  proposta  irrecusável  para jogar futebol em Paris. 
O Rafael,  que  foi  quem  iniciou o grupo de futebol,  foi 
avisar sua  mãe  que  lhe  fizeram   uma proposta para  
ir  jogar  futebol em   Paris.
Então  sua  mãe  falou:
  - Meu  filho você é muito novo pra  ir  em  Paris  jogar. 
Meu  filho  e  se  você  se  machucar, daí  eu  não vou  
saber de nada. 
Então  nem  pense  nisso. 
E  tenho  dito.
No outro dia ele foi  falar com os 
colegas  de  futebol que  não  iria  
pra  Paris  com o grupo.
Os colegas disseram:    
   - Mas  não  pode ser! 
Você  é  o
melhor  do  time. 



Então  ele  reconquistou  a sua mãe e  disse  pra  ela: 
   -  Mãe,  é o meu sonho! Imagina eu trazer um troféu   
para você. Imagina que  bonito!   Imaginou?
A  mãe respondeu:
   -Tá  meu  filho! Não  te  preocupa  eu  vou  te deixar  
ir  para Paris .
Então ele foi logo contar para os colegas de futebol.
Eles  foram pra  Paris  e ficaram muito  felizes. 
Até  ganharam  o  jogo  de futebol.
Eles  embarcaram  de  volta   para  PORTO  ALEGRE e 
o Rafael  foi correndo  avisar  a  sua  mãe:
   - Mãe! Mãe!  Eu  ganhei... ganhei!  
   - Ganhou  o  que  guri?
   - O  jogo  mãe! Ganhei! 
Não  te disse! 
Mãe, esse troféu
é para  você!
Obrigado.  

LÍGIA   
T4



Esquisito 
como eu só 
a Lígia ela  é 
a coisa mais 
feia que eu 
já  vi no 
planeta terra  
e nem se 
fala no 
maneco ele 
sim é a coisa 
mais feia que 
eu já vi.



E nem se fala no Luciano ele 
tem as orelhas iguais as do 
Dumbo, mas ele é mais feio 
que o diabo e o Marcelino é 
mais feio que o Ramon.

Ramon



                                   

Legal 
cara 
que
 tri!



Muito iradas
 essas

ilustrações!

David Álisson
da Fonseca

Leite 
 

Laura 
Castilhos 



                      Plantão  

As pessoas dessa cidade 
estavam muito aflitas por 
que a cidade estava 
assombrada por escravos 
acorrentados que ali 
morreram e estavam muito 
infelizes.



Porque esta cidade estava muito 
maluca uns gritavam, outros 
corriam e alguns simplesmente só 
tapavam os ouvidos, para não 
escutarem os sons das correntes 
arrastadas pelos os escravos... 

Carlos Tafarel



NA  AULA DE 
INFORMÁTICA,  DO  DIA 
22,  EU  COPIEI 
POESIAS  PORQUE PARA 
MIM É UMA  MANEIRA 
DE EXPRESSAR OS 
SENTIMENTOS  PARA 
UMA PESSOA PRÓXIMA,  
OU SEJA, UM AMIGO OU 
AMIGA QUE A GENTE 
GOSTA.
  
Marcos Nê -  100% 
queridinho da mulherada do 
Chocolatão.



Era uma vez   
um menino     
que estava 
bricando com  
seus amigos 
no  patio da 
escola e 
achou um 
saco de 
brinquedos.
Distribuiu  
para as 
crianças que   
 moravam na 
rua.



As  crianças  corriam muito  feliz com  seus  cata-
ventos e brincavam  na  rua  com o trezinho, para lá   
e   para cá,  até que um trezinho  quebrou pela   
metade, uma criança muito  braba começou a  chorar 
e seu primo  tentou consertar  seu brinquedo.

Ederson



Meu pintor 
imaginário 
pinta figuras 
do século 19 
dos meus 
super-heróis.
 



Viajando no 
tempo da 
idade média. 

Anderson
Cortes 



O pequeno quarto 
iluminado pela luz da 
manhã reflete... 
iluminando a cama, a 
aurora criada pela 
natureza.
Sinto o cheiro das 
flores pela janela.
O quarto com 
quadros do meus 
antepassados,  da 
minha  família 
mitológica.
Sinto uma energia 
positiva em meu 
corpo, fico eufórico e  
saem raios de luz do 
meu corpo.    



Imagino um lindo carro florindo os caminho por 
onde passa...
Um  carro  com pintura de tinta fresca, novo e  
brilhante.
Uma linda caixa cheia de gênios da literatura 
grandiosa. 

Luciano
Oliveira 
Gazapin
a 



Trabalho desenvolvido pelos Estudantes da 

T4 – EPA/EMEF Porto Alegre, nas aulas de 

informática e português, com o objetivo de fazer 

um livro para presentear a ilustradora Laura 

Castilhos, com os textos criados pelos 

estudantes a partir das ilustrações da artista. 

Capa do livro feita com papel artesanal pelos 

estudantes da T4, no Núcleo de Papel Artesanal, 

com a orientação da Profª. Jacqueline. 
 

Ilustrações copiadas do site:  

http://www.lauracastilhos.com.br 
 

 

Profª. Liane Matos (Informática) e 
Profª. Eliana Menegat (Português). 

EMEF  Porto Alegre/EPA 
 

 
Rua Washington Luiz, 203 - 90.010-460 – Porto Alegre/RS 
fone/fax: (51) 32274429 - 32895992 - 32895993  
e-mail: emef.portoalegre@smed.prefpoa.com.br 
site: http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/epa/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Out e Nov/2008. 
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