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PREFÁCIO

Teoricamente, falar sobre si deveria ser uma tarefa fácil, afinal, quem poderia estar 

mais familiarizado com esse assunto do que “você”? Porém, na prática, o caminho 

é muito mais complexo. Uma das dificuldades está na escolha dos fatos a serem 

narrados, pois na intenção de se mostrar como uma pessoa interessante, muitos 

acontecimentos passam a ganhar importância no momento de recriar a linha do 

tempo da vida por meio das palavras.

Durante as aulas de Produção Textual dos primeiros bimestres, os alunos dos sextos 

anos foram convidados a revirar suas memórias, pesquisar e selecionar, dentre 

tantos acontecimentos, aqueles que marcaram as suas identidades, auxiliando-

os na construção dos seus textos e a participarem ativamente do processo de 

autoconhecimento que ocorreu durante o desenvolvimento deste projeto.

O gênero textual autobiografia foi escolhido para dar suporte às ideias dos alunos, 

que tiveram como inspiração as biografias lidas e exploradas nas aulas de Literatura 

com o livro “Os 10 líderes que mudaram o mundo”. A partir da exploração destes 

textos, da interpretação de outros exemplos de autobiografia e do trabalho com 

as características do gênero, os alunos puderam construir um repertório literário e 

perceberam a importância da autobiografia para a história da humanidade, pois 

nestes textos estão inseridas impressões pessoais, culturais e sociais sobre o mundo 

na época em que foram escritos.

A proposta motivou os alunos a contarem suas histórias escolhendo a maneira 

como falariam de si mesmos, abordando de tudo: quem são, quem querem ser, 

seus valores, crenças e costumes. Neste livro, você, leitor, terá a oportunidade de 

conhecer a espontaneidade dos alunos por meio das suas histórias divertidas, 

emocionantes e inspiradoras.

 

Boa leitura!

Ana Marina Giebeluka

Professora de Produção Textual 





5

Minha vida em primeira mão

Oi, eu me chamo Ana Carolina, mas pode me chamar de Ana. Quando eu tinha 

quatro anos, eu descobri que, por causa de uma vacina, eu fiquei internada no 

hospital Pequeno Príncipe. No começo, eu fiquei com muito medo, mas depois 

eu comecei a ficar mais calma, pois lá havia palhaço e tinha um lugar para brincar,  

onde entregavam brinquedos para nós não ficarmos entediados, mas, o principal 

motivo para que eu não tivesse medo, foi porque minha mãe estava comigo.

Um ano depois, minha avó por parte de mãe faleceu e meu cachorro fugiu. Mas 

meus pais compraram um novo cachorro muito bonito, ele é branco como a neve 

e eu também tenho um outro cachorro que eu ganhei da minha madrinha, ele é 

muito protetor e pequeno, ele ama carinho, só que ninguém, além da minha família, 

pode acariciá-lo. 

No ano passado, quando eu tinha dez anos, eu descobri que minha mãe teve um 

problema de saúde. Ela também fez duas cirurgias, mas agora ela está bem.  

Nesse mesmo ano, eu e minha mãe fomos para Belo Horizonte e nos divertimos 

muito, eu vi um shopping com dragões de mentira que se mexiam, era tudo muito 

diferente, por exemplo, lá eles colocam muito tempero na comida e todos são 

muito simpáticos.

Neste ano, eu me mudei para uma escola nova e muito legal e estou amando escrever 

minha autobiografia e contar minhas histórias. Eu também fiz vários amigos e deixei 

alguns para trás, mas o tempo que passei com eles nunca ficará para trás. Este ano 

também está tendo uma pandemia, mas por enquanto está tudo bem e isso é o 

mais importante, que minha família está bem. Mas agora eu tenho que ir, tchau!    

Ana Carolina de Oliveira Mesquita      
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Construindo uma vida

Meu nome é Ana Leticia, tenho onze anos. Eu vim de um período muito difícil, pois 

minha avó, Teco, tinha falecido havia um mês. Estou muito animada em poder 

contar diversos fatos da minha vida nessa autobiografia.

Quando eu nasci, as pontas do meu cabelo eram bem enroladas, mas, hoje em 

dia, são bem lisas. Meus gostos mudaram muito e eu amadureci demais. Sempre 

fui uma pessoa muito obediente e organizada e isso não mudou.

Desde bem pequenininha, sempre sonhei em ter cachorros que fossem meus. No 

meu aniversário do ano passado, ganhei uma poodle, que se chama Gigi. Esse ano, 

ganhei uma pitbull, que se chama Mully. Leitores, sempre acreditem nos seus sonhos.

 Meu dia a dia anda muito corrido, mas não tenho do que reclamar. Tenho vários 

sonhos para o futuro. Dois deles são me tornar médica veterinária ou nutróloga e 

conseguir viajar pelo mundo. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco 

mais de mim.

Ana Leticia Martins Biazetto Moreira Diogo
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Minha vida resumida

Olá, eu sou André Jacintho e essa é minha autobiografia. Eu nasci em Ponta Grossa, 

PR, no dia 04 de fevereiro, mas tive que mudar de cidade, pois o emprego da minha 

mãe era em Campo Grande. Nunca gostei de lá, era muito quente e eu morava em 

frente a um asilo para idosos que era muito barulhento, os barulhos eram de choro 

e morei lá de um ano até os meus onze anos de idade. 

Morava com uma irmã mais nova chamada Emmanuelle e com um meio irmão 

chamado Miguel, lá nós tínhamos um PS4 onde jogávamos nos feriados. Na casa 

que eu morei havia uma piscina muito legal e uma churrasqueira, mas me mudei 

para Ponta Grossa aos meus onze anos, onde moro com meus avós. Eu sou muito 

alegre, às vezes, meio bravo. Amo brincar de pega-pega, meus vizinhos são bem 

desconhecidos, quase nem falo com eles.

Em Campo Grande, era aluno de natação, era muito rápido, meu apelido era 

Poseidon, pois até nos dias mais frios pedia para ir nadar e, o mais impressionante, 

ficava um tempão na água, só saía para comer. Ganhei um campeonato de natação 

e três de judô. Em uma das minhas vitórias quebrei um dedo mindinho, quebrei 

minha clavícula correndo e fiquei com o braço engessado por um mês e, a cada 

lombada que o carro passava, eu sentia uma dor imensa!

Atualmente, na pandemia, eu não ando saindo muito e as aulas virtuais são 

distantes. Eu acho mais difícil de aprender nesse novo sistema de ensino, o uso da 

máscara também é muito novo pra mim, a distância física é nova, resumindo, tudo 

está muito estranho, a vontade de abraçar os meus amigos fica cada vez maior e 

maior, mas espero que tudo acabe e que todos fiquemos bem.  Então, esta foi a 

minha autobiografia, adeus, leitor.

André Jacintho da Veiga     



8

Um japonês chamado André

Oi, me chamo André Sumikawa, nasci no dia 5 de fevereiro de 2009, na cidade de 

Ponta Grossa, que é a cidade que eu ainda moro e, no mesmo ano que eu nasci, 

morreu o rei do pop, Michael Joe Jackson. Quando nasci, eu era muito, mas muito 

chorão, eu não podia ver outra pessoa que não fosse meu pai ou minha mãe que 

já fazia um escândalo e essa minha característica ficou até quando tinha dois 

anos de vida.

Minhas características de quando era mais novo: eu era mais agitado, fazia muita 

bagunça e carregava um cobertor azul que está até agora guardado, apelidado de 

“Aco” por mim e de “Ácaro” pela minha mãe (ácaro é aquele bichinho que fica nas 

cobertas e na cama). As minhas características de quando eu tinha exatamente 

oito anos é que eu era menos educado e parecia que, naquele ano, eu estava no 

mundo da lua e agora estou mais educado que antes. Quando eu era menor, eu 

era mais magro, depois engordei e agora estou emagrecendo.

   Um sonho que sempre tinha era viajar para um aquário marinho de Orlando. 

Quando tinha seis anos, fui para Orlando e fui para vários lugares, inclusive o “Sea 

World”, onde havia aquários gigantescos e shows de golfinhos e orcas. Já sofri 

muitos machucados, incluindo raspar a minha perna inteira porque eu saí correndo 

depois de uma chuva, com o chão molhado, e abrir a minha cabeça ao meio porque 

fiquei correndo em volta de uma piscina e “pedi” para me machucar naquela hora.

   A minha sensação de estar em um livro é enorme e estou muito ansioso por ele. 

Eu já apareci em um livro, mas não foi exatamente eu quem apareci, foi a minha 

família, pois esse livro é sobre imigrantes de Ponta Grossa e minha família foi a 

escolhida (pois ela é japonesa). Eu não posso contar em detalhes a minha vida, 

então eu acabo por aqui e tchau!

André Jun Sumikawa
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Um pouco da minha vida

Eu me chamo Anna Clara, tenho onze anos e nasci na cidade de Cascavel -PR. 

Atualmente, eu moro com a minha família em Ponta Grossa- PR, eu não sei se vou 

me mudar, pois meus pais e eu somos muito felizes aqui. Eu morei por quatro anos 

em Cascavel, lá eu vivera com a minha família inteira, menos os meus avós paternos, 

eles morreram quando eu tinha uns sete anos. Quando eu tinha quatro anos, vim 

morar para cá, tanto por ensino, quanto porque essa é a cidade natal do meu pai.

Eu nasci no dia 16 de fevereiro de 2009, minha melhor amiga é minha prima por 

parte de mãe, ela sempre foi muito companheira e sempre damos muitas risadas 

juntas. Eu tenho cabelo cacheado e pele parda, eu estudo no colégio Sepam há sete 

anos, sim, faz muito tempo, atualmente estou no sexto ano do ensino fundamental 

2. Eu tenho uma personalidade mais “indie”, um estilo novo de 2020, eu ainda estou 

descobrindo o meu jeito, essa quarentena deu um tempo para mim.

Eu viajei para São Paulo em 2018, foi a melhor viagem da minha vida, lá eu fui ver 

meu irmão do meio, o João Rodrigo, ele tem vinte e oito anos. Ele comprou um 

ingresso para conhecer meu Youtuber favorito, foi incrível, tipo incrível mesmo! Eu fui 

em vários shoppings de lá, fui em um salão e tudo mais. Faz tempo que eu não vejo 

meu irmão, inclusive porque ele mora em outro estado. Desde os meus sete anos 

acompanhava o meu Youtuber favorito e eu nunca imaginei que iria conhecê-lo, eu 

sabia que não poderia desistir.

Atualmente, eu me sinto muito confiante, mesmo a quarentena acabando com minha 

saúde mental, eu tive muito tempo para saber o que eu realmente sinto e como eu 

realmente sou. Eu tenho uma conta em um aplicativo chamado “Tik Tok” e eu tenho 

5,7k de seguidores, é incrível pensar que 5,7 mil pessoas me conhecem e gostam 

de mim. Mas foi isso, espero que tenha gostado de um pedacinho da minha vida.

Anna Clara Rosa Xavier 
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Minha vida em uma página

Meu nome é Arthur, eu tenho onze anos e nasci em Telêmaco Borba. Uma vez, eu fui 

ao Beto Carrero, foi muito legal. Porém, a pior parte, mas também a mais engraçada, 

foi quando eu e meus pais fomos ao “show de carros”, mas eu perdi minha mochila 

de coisas e demoramos um dia para encontrar. Quando encontramos, ela estava 

no mesmo lugar, foi uma sorte imensa! Eu me sinto com uma nostalgia imensa e 

fico muito alegre por estar escrevendo este texto.

Quando eu era menor, meu cabelo era bem loirinho, minha pele era branca como 

leite e meus olhos eram azuis. Eu era magro, mas teve uma época em que eu era 

cheinho. Não era muito alto, mas sempre fui forte. Cresci, meu cabelo está mais 

escuro e sou mais gordinho. Minha mãe disse que sempre fui alegre e risonho, mas 

quando não gosto de algo, fico bravo e vermelho. Atualmente, eu moro no Bairro 

Nova Rússia. Eu gosto muito do meu quarto, minha casa é limpa e confortável e é 

simples e legal, eu me divirto muito aqui.

Meu maior sonho é conhecer os Estados Unidos, mas, antigamente, umas das 

coisas que eu mais queria era comprar minha própria bicicleta. Para consegui-la, tive 

que fazer muitos esforços, como ajudar minha mãe em tudo para ganhar dinheiro 

e, quando eu consegui, foi a melhor coisa da minha vida. Fiquei meses andando 

de bicicleta todos os dias! Meus pais achavam que eu não ia conseguir e, hoje em 

dia, sou feliz com minha bicicleta.

Espero que você, leitor, tenha gostado do meu texto e fique sempre com Deus 

,obrigado!!!

Arthur Araujo de Castro
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Minha vida em linhas

Meu nome é Arthur Narok Stevan, tenho onze anos de idade e nasci em Curitiba. 

Em 2008, minha mãe passou mal e foi ao médico, assim, ela descobriu que estava 

grávida de cinco semanas (esse era eu) e que quase teve um aborto espontâneo. 

Até os quase seis meses, achavam que eu era Filipa, pois o exame para descobrir 

o meu sexo tinha errado. Segundo os médicos, era quase impossível de minha 

mãe ter filhos, por causa da sua pressão alta, mas pelo milagre de Deus, ela pôde 

realizar o maior dos seus sonhos, ser mãe. Nos meus primeiros meses de vida, 

estava sobre os cuidados do meu pai, minha avó e meus tios de parte materna, pois 

minha mãe precisava fazer uma cirurgia. Meu tio Rafael era uma das pessoas que 

mais cuidava de mim. Ele me colocava para dormir e via TV comigo. A sensação de 

poder escrever sobre minha vida é como uma viagem pelas minhas lembranças.

Quando eu nasci, não tinha quase nada de cabelo, mas, hoje em dia, tenho muito 

cabelo. Sempre fui “fofo”, segundo minha irmã, e, segundo minha mãe, eu nunca 

fui de chorar por qualquer coisa, era calmo, muito risonho, alegre e dorminhoco. 

Enquanto minha mãe estava no hospital, eu dormia na casa da minha avó, mas, 

depois, nos mudamos para um apartamento no Edifício Vitória, em Curitiba. Alguns 

anos depois, viemos para Ponta Grossa e moramos por quase sete anos no Jardim 

Carvalho, e, atualmente, no Centro. Na nossa família sempre comemoramos o 

Natal e a Páscoa juntos.
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Até os meus dez anos eu só pensava em ser “peloto” (que era como eu chamava 

piloto) de avião e helicóptero, todos os Natais, aniversários, Páscoas e Dias das 

Crianças eu pedia avião de presente ou helicóptero. Em 29 de novembro de 2014, 

nós viajamos ao Rio de Janeiro, e lá eu pude entrar e sentar dentro da cabine de 

um avião, foi um dos dias mais felizes da minha vida.

 Nesse momento de pandemia eu estou bem, fico em casa, praticamente não saio, 

e quando chego em casa, vou direto tomar banho e limpar por onde passei. Depois 

de realizar minhas atividades da escola e ajudar nas tarefas de casa, minha distração 

é jogar “League of Legends”.  Estou com muitas saudades da minha família, já que 

só eu, meus pais e minha irmã moramos em Ponta Grossa e o resto da família em 

Curitiba. Estou com saudades, especialmente, da minha avó Jandira, adoramos 

cozinhar juntos e contar histórias. 

Arthur Narok Stevan
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Me chamo Bárbara Malacarne Campagnoli. Cheguei ao mundo no dia 13/04/2009, 

às 7h11min, no Hospital Unimed, em Ponta Grossa, Paraná, Brasil.

Assim que nasci, comecei a chorar, permanecendo assim por um bom tempo.  Foram 

tantas mãos que me pegaram, que me assustei. Primeiro, foi o obstetra, depois o 

pediatra, o anestesista, que também estava presente, e então me passaram para a 

enfermeira e, finalmente, alguém conhecido: meu pai! Mas o choro continuava e só 

quando ouvi a voz de minha mãe e senti o calor de seu corpo foi que parei de chorar.

Quando criança, eu era gordinha, tinha cabelo cacheado e castanho, olhos castanhos 

e grandes. Também era calma, alegre, minuciosa, carinhosa e apegada à família.

Atualmente, meu cabelo mudou, pois está liso, mas continua castanho e cresci um 

pouquinho. Ainda sou calma, amorosa, alegre, dedicada e comprometida com os 

estudos e esportes, sendo a natação o que mais gosto.

Está sendo muito interessante descobrir e relembrar momentos importantes da 

minha vida.  Minha família está sendo responsável por me levar de volta ao passado. 

Também tenho consultado fotos antigas. Até onde estou agora, percebo que tive 

uma vida encantadora.

Minhas aventuras em um livro
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Uma das minhas maiores alegrias foi quando ganhei uma medalha de ouro nos 

cinquenta metros estilo crawl.  Comemoramos a minha conquista em família, com 

um churrasco e com minha carne favorita: picanha.

Mas essa não foi a melhor coisa da minha vida, o que de melhor me aconteceu foi 

quando meu irmão Théo nasceu.

Faço amizades facilmente, por esse motivo tenho uma variedade de amigos. Neste 

momento, não posso brincar com eles por conta da pandemia, mas tenho certeza 

de que, quando acabar, vou sair abraçando todos eles!!!

Esses foram os melhores momentos da minha vida, aguardo muito mais pela frente!

Bárbara Malacarne Campagnoli





16

Minha vida e as mudanças
de colégio

Olá, eu me chamo Beatriz, tenho onze anos e estou aqui para contar um pouco 

sobre mim. Eu nasci em Telêmaco Borba, uma cidade pequena dos Campos Gerais, 

próxima a Ponta Grossa. Lá, eu estudava em um colégio chamado Dom Bosco.  

Adorava o colégio, tinha muitos amigos, estudávamos juntos desde o maternal.  

Sinto muita falta da escola. 

Viemos para Ponta Grossa porque meu pai veio trabalhar na Universidade. Estava 

acostumada com uma cidade pequena, tinha vários amigos, filhos dos amigos 

dos meus pais. A mudança foi difícil para mim, ainda estou me adaptando e ainda 

conheço pouco de Ponta Grossa.

Com a pandemia estamos todos em casa, fica mais difícil ainda minha adaptação. 

Ficamos presos na tela de um computador sem conversar com os amigos e 

professores. Hoje em dia, minhas matérias favoritas são Português e Inglês, pois 

eu gosto de línguas e eu adoro escrever. Não gosto de Matemática. Antes, eu tinha 

muita dificuldade com Português, mas conforme o tempo passou, aprendi a gostar 

e melhorar mais na matéria.

Enfim, eu estou me acostumando com o colégio, já fiz algumas amizades e estou me 

adaptando com o conteúdo. No colégio que estudava era diferente, pois algumas 

das matérias que tenho no Sepam não havia no Dom Bosco.  Então o conteúdo 

não é fácil para mim, mas como eu disse, eu tenho que me adaptar às mudanças. 

Apesar disso, eu sei que essa mudança será melhor para mim!

Beatriz de Oliveira Rahal
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Como sou

Olá, eu sou a Beatriz Gabriela, atualmente, tenho onze anos. Eu nasci na cidade de 

Arapoti, Paraná, no dia 19/03/2009. A sensação de escrever minha autobiografia 

é demais, pois estou contando fatos que estão acontecendo na minha vida. 

Quando eu  era menor,  tinha uns cinco anos, a minha mãe e o meu irmão estavam 

me levando para a escola de moto, com três pessoas, estava chovendo e a calçada 

estava molhada,  aí nós estávamos chegando na escola e caímos de moto bem 

na frente da escola, ninguém se machucou, mas foi muito engraçado. Depois nós 

ficamos rindo muito. 

Quando eu era menor, era baixinha, cabelo curto, dentinhos tortos, bonitinha, 

fofinha, engraçada, fazia até os professores da minha escola rirem, simpática e meiga 

e muitas outras coisas. No momento, eu continuo sendo engraçada, simpática, 

meiga, fofinha e bonita, meus cabelos cresceram, sou um pouco mais alta do que 

aquela época. Antes era minha mãe quem me ajudava a escolher as roupas, os 

sapatos, até o laço de cabelo, já agora sou eu quem escolho todas essas coisas. 

Cresci dentro da minha casa de Arapoti, a minha vizinhança era bem legal, havia 

alguns meninos da rua que andavam com o meu irmão de bike. Os hábitos da 

nossa família incluem todos irem na casa da minha avó para comemorar o Natal 

e ir para a praia no fim do ano com a família inteira.
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Meu sonho é ir para Orlando conhecer o parque da Disney. Uma superação minha 

foi uma doença pulmonar crônica que já me levou a ser internada no hospital, 

com crises fortes, mas um tratamento com pneumologista está  resolvendo isso. 

Foi difícil, eu persisti bastante, mas eu consegui  superar, hoje estou melhor, não 

estou tendo mais crises,  porém eu estou me cuidando bastante.

Atualmente, me sinto muito  incomodada  com as restrições que estamos tendo 

por conta da pandemia, mas isso não tira a minha alegria e a minha vontade de 

viver, sigo o meu caminho focada nos meus estudos, com o objetivo de me tornar 

uma médica , de realizar meus sonhos  e ajudar muitas pessoas . A vida é para ser 

vivida com alegria.

Beatriz Gabriela Miranda Furtuoso
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Meu nome é Betina e eu nasci em 16 de março de 2009, moro em Ponta Grossa 

com minha família e com meu irmão gêmeo, eu e meu irmão brigamos, mas, de 

qualquer jeito, nós nos amamos e aprontamos muito,  mas muito mesmo.

Quando mais nova, eu era meio tímida, mas fazia bastantes amizades, mesmo 

mudando muito de cidade lembro de cada escola e amigas que já tive, pois todas 

foram muito legais e especiais para mim. Mudei para cá no terceiro ano e esses 

quatros anos foram incríveis tanto na escola, quanto com minha família.

Mudando totalmente de assunto, no primeiro parágrafo eu disse que aprontava 

muito, mas muito com o meu irmão, por isso lembro de muitas coisas que eu e ele 

fizemos, tipo quando fugimos de casa e ele foi fazer carinho no pitbull do vizinho e 

eu fui em um ponto de ônibus que tinha perto da minha casa e muito mais coisas.

Nessa quarentena estou tentando estudar também para meu futuro. Sendo bem 

sincera, ainda não sei o que quero ser quando crescer, mas ainda tenho tempo 

para pensar.

Enfim, queria agradecer as pessoas que puderam e quiseram ler um pouco da 

minha história mesmo ainda tendo muito para contar, obrigada.

Betina Bilobran Ribeiro

Minha vida em páginas
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Sobre mim

Meu nome é Bianca, tenho onze anos e faço aniversário dia 19/08/2009. Eu nasci 

em Maringá, mas atualmente moro em Ponta Grossa. Tenho um irmão chamado 

Lucas, ele tem treze anos. Eu não tenho tantas histórias para contar, mas acho 

que tenho algumas curiosidades. Meu pai nasceu no Paraguai, então grande parte 

da família do meu pai fala espanhol. Minha mãe tem vários irmãos e irmãs, e eu 

não conheço a maioria, eu quase nunca vejo meus avós, tanto maternos, quanto 

paternos.

Eu gosto muito de ginástica rítmica, também gosto muito de assistir séries, duas 

delas são: “Stranger Things” e “Anne with an E”, também adoro filmes da Marvel, 

Pantera Negra e Capitão América, são meus favoritos.

Bom, eu tenho dois melhores amigos, eles não estudam no Colégio Sepam, um 

deles se chama Pedro, ele é legal e dramático, conheço ele há três anos, a outra 

se chama Agatha, é legal, inteligente, competitiva, conheço ela há um ano e meio, 

eu os amo muito.

Bem, essa é uma biografia bem resumida da minha vida, obrigada por ler.

Bianca Arguello Moll
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Dez anos nas costas

Oi! Sou o Cauã, tenho dez anos no momento, nasci na cidade de Ponta Grossa 

(PR), em 2009. Eu estou bem animado para contar a minha história, pois ela é 

muito divertida e garanto que você vai gostar, pois sou o cara mais “cabeça de 

vento” desta imensa galáxia.

Bem, eu vou contar um pouco sobre mim: tenho 1.51 m de altura, tenho cabelo 

castanho, olhos verdes e não sou nem um pouco “pé no chão”. Antigamente, eu 

era mandão e metidinho. Mas com o passar do tempo, percebi que mandar nos 

outros e irritar o próximo é algo totalmente errado. Você que está lendo, também 

nunca pratique qualquer preconceito ou irritação, por favor.

Um dos meus maiores sonhos é ressuscitar os dinossauros colocando o DNA 

deles em ovos de criaturas que vivem atualmente. Por isso, amo muito Ciências 

e Geografia. Por enquanto, meu maior feito foi fazer uma substância que derrete 

em segundos, nisso, quase derreti minha mão junto. Também amo o espaço e 

tenho duas medalhas de ouro e uma de bronze da OBA (Olimpíada Brasileira de 

Astronomia) e consegui outra de bronze na OPMAT (Olimpíada Pontagrossense de 

Matemática), apesar de não gostar muito dessa matéria. Eu continuo acreditando 

que um dia eu vou ressuscitar um Dodô (uma ave) pelo menos, pois eu não desisto 

dos meus sonhos.

Chegando ao final, vou contar algumas coisas que pretendo fazer e coisas que 

quero que aconteça. Pretendo fazer muitas doações para instituições carentes, 

farei qualquer coisa para que pelo menos algo que marque o mundo, tenha sido 

feito por mim e quero que você seja feliz.

Se você leu essa miniautobiografia sobre mim até o final, muito obrigado! Espero 

que tenha gostado! E nunca se esqueça, Deus te ama e ele sempre está ao seu lado!

Cauã Gabriel Rettig da Luz
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Um pouco sobre mim

Meu nome é Clara, tenho onze anos e nasci em Ponta Grossa. Gosto muito 

de morar aqui, mas meu sonho sempre foi morar em outro país. Escrever uma 

autobiografia para ser publicada é muito legal, pois posso contar minha história 

para outras pessoas. 

Quando eu era bebê, meus olhos eram azuis, mas com o tempo, começaram a 

ficar verdes, meus cabelos são castanhos e eu sou bem magra, mas gosto muito 

de comer. Há três semanas, estava morando em uma casa, mas nos mudamos e 

agora moro em um apartamento. Eu e minha família gostamos muito de festas e 

sempre celebramos algo como meu aniversário, por exemplo.

Meus sonhos sempre foram conhecer meus ídolos, ser uma pessoa conhecida 

pelas minhas conquistas, conhecer outras cidades, países, culturas e pessoas 

novas. Sempre quis aprender algum esporte e hoje pratico vôlei e já consegui 

várias medalhas. 

No meu futuro, espero ser uma pessoa melhor do que eu sou agora, saber mais 

do que eu sei, conseguir entender o que eu não entendo, e tentar fazer o que eu 

não consegui hoje. Tenho muito para contar sobre mim, mas vamos deixar isso 

para outro texto.

Clara Borges Domingues
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As aventuras da minha vida

Me chamo Daniela, tenho onze anos, nasci em 27 de março de 2009, no ano que 

Michael Jackson morreu, na cidade de Ponta Grossa. Quando eu era bem pequenina, 

mais ou menos até os dois anos de idade, tinha olhos azulados, cabelos claros 

com alguns cachinhos nas pontas e demorei para falar, vivia grudada na minha 

mãe, mas sempre sorridente com os outros, contanto que não me pegassem no 

colo. Hoje, tenho olhos e cabelos castanhos, e os cachos foram embora. Falo pelos 

cotovelos, sou extrovertida, gentil, sei o que quero, tenho boa memória e busco 

sempre aprender.

Cresci em Ponta Grossa, quando nasci, morava em uma casa de fundos, na minha 

avó.  Com um ano, entrei na escola e me mudei para minha casa atual, uma casa 

confortável que fica em Oficinas. Normalmente, comemoro meus aniversários, mas 

este ano não foi possível por conta da pandemia do Covid-19.

Certo dia, senti uma dor no abdômen, mas como sou muito agitada, continuei 

fazendo ballet e andando de patins. Por esse motivo, meus pais e a médica não 

deram muita importância. Infelizmente, era muito sério, nunca pensei que correria 

risco de perder minha vida com onze anos. Por sorte, no dia 21 de abril desse 

ano, fui operada por uma excelente cirurgiã, graças a isso me sinto feliz de poder 

compartilhar esse acontecimento de superação.

Minha vida em quarentena é um saco sem fundo, não tem aula presencial, apenas 

on-line, não posso sair para passear (em shoppings, parques, brinquedos ao ar 

livre), não posso viajar e nem ir à casa das minhas avós, mas tem seu lado bom, 

como poder ficar mais tempo com a minha mãe. Meu pai trabalha muito todos os 

dias, mesmo com a quarentena. Sou muito feliz, pois estudo em um colégio que 

gosto, tenho uma família que me ama e tenho vários amigos. Espero que vocês 

leitores tenham gostado do pouco que contei da minha história.

Daniela Fernanda Kuhn
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O que você não sabe sobre mim

Meu nome é Daniel, tenho dez anos e nasci em São Paulo, capital. Aos cinco dias 

de vida, eu vim para Ponta Grossa, com os meus pais, em uma viagem de ônibus 

que durou mais de sete horas. Meus pais dizem que eu dormi a viagem toda e não 

incomodei ninguém e a maioria dos passageiros nem sabia que tinha um bebê 

a bordo.

Moro com os meus pais e o meu irmão na mesma casa há oito anos e nós dois 

dividimos um quarto bem espaçoso que temos usado para assistir as aulas e brincar 

no computador e no videogame.  

Já viajei para o exterior duas vezes e passei o meu aniversário de dez anos em um 

hotel com os meus pais e irmão. Sempre estudei na mesma escola (desde o Infantil 

3) e gosto muito dos professores e meus amigos.

Pratico esportes e até já ganhei alguns Campeonatos de judô. 

Ultimamente, tenho passado os meus dias em casa, assistindo às aulas e estudando 

um pouco sobre alguns assuntos na área da saúde pelos quais tenho muito 

interesse. Um dos meus sonhos é um dia me tornar um grande médico ou então 

um pesquisador na área oncológica e conseguir descobrir uma forma de curar as 

pessoas que estão em sofrimento. Esta foi a minha autobiografia.

Daniel Winnik Lasquevski
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Uma história sobre mim

Sou o Eduardo Fraresso Muller, tenho onze anos e nasci em Curitiba, Paraná, mas 

agora estou morando em Ponta Grossa. Estou no sexto ano, no Colégio Sepam. 

Agora vou falar um pouco da minha infância: quando eu era criança, eu era muito 

malandro e queria ficar tocando as minhas mãos em tudo, mas, quando tinha 

uns três anos, eu queria me levantar porque eu estava engatinhando, então fui me 

apoiar no fogão, mas, infelizmente, o fogão estava esquentando uma lasanha e 

queimei as minhas duas mãos. 

Agora vou falar um pouco da minha vida: quando eu era criança, me divertia muito 

brincando com os meus brinquedos, mas agora quase nunca brinco com eles, só 

fico jogando videogame. Quando era menor, eu era mais na minha, agora estou 

falando com mais pessoas e conhecendo outras pessoas e, quando menor, eu era 

mais sorridente do que agora.

Quando tinha dez anos, fiz uma viagem muito legal, fui para Pernambuco, Porto 

de Galinhas, foi muito divertido, ficamos em um resort que tinha várias piscinas e 

vários parques e fiz várias amizades lá que tenho até hoje, fiquei uma semana lá, 

quando fomos embora, não queríamos voltar, mas é claro que voltamos, se não 

tivéssemos voltado, não estaria aqui escrevendo esta autobiografia.

Então é isso, contei o que tinha de mais legal de minha vida para vocês, espero 

escrever mais autobiografias e sempre acreditem nos seus sonhos, pois pode ser 

um dia que eles se realizem, até uma próxima autobiografia.

Eduardo Fraresso Muller
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O dia que pulei de uma
cachoeira e outras histórias

Olá, meu nome é Elias, tenho onze anos e vivo em Ponta Grossa, Paraná, onde nasci. 

Minha infância foi bem agitada, com machucados feios que me deixaram marcas 

até hoje. Eu mudei bastante, em tudo, até hoje. Minha aparência mudou, como por 

exemplo, meu corpo cresceu e meu rosto mudou bastante, já meu psicológico teve 

alterações, como a maturidade.

 Minha família sempre costuma comemorar tudo e sempre chama todos da família 

para fazer um churrasco bem gostoso com baralho e tudo, mas alguns dos meus 

familiares moram longe e não podem ir às comemorações.      

Moro no Jardim Carvalho, minha casa é um pouco pequena, mas o quintal é grande 

e tem uma churrasqueira e uma mini quadra de tênis, mas a parte que mais gosto 

da minha casa é a sala, pois lá tenho lazer.

Uma superação que tive foi pular de uma cachoeira com meu amigo Jean, pois 

ficávamos morrendo de medo porque era muito alto e tínhamos medo de nos 

machucarmos, uma vez que o barranco tinha uns dez metros de altura. Nesse dia, 

ficamos na chácara da família do Jean onde brincávamos muito, criamos coragem 

para pular depois que nossos pais pularam e então vimos que não era perigoso e 

pulamos também.

Hoje em dia, estou com marcas de vários machucados de muitas brincadeiras. 

Atualmente, todos estamos aqui em nossas casas nos prevenindo contra o Covid-19, 

mas, para o futuro, espero que tudo isso acabe e o que importa é que estou feliz. 

Nunca tenha medo de se aventurar!

Elias Assis Hauagge Neto
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Um pedaço da minha vida

Oi, meu nome é Elis Correia Doná, tenho onze anos, nasci em Ponta Grossa, no 

dia 28 de maio. Certa vez, quando fui viajar para Nassau, minha mãe e eu fomos 

em um toboágua que achávamos que era calmo e um pouco devagar, mas quando 

chegamos no final, descobrimos que ele era um dos mais rápidos do parque!

Agora irei falar um pouco da minha aparência: meu cabelo é castanho, minha pele 

é clara, tenho olhos verdes e gosto de ajudar os outros! Quando eu nasci, o meu 

médico disse que eu seria uma menina pequena, mas hoje em dia sou uma das 

meninas mais altas da sala! Quando eu tinha seis anos, me mudei do centro da 

cidade para o bairro Nova Rússia.

Desde pequena meu sonho era ter uma bicicleta sem rodinha e aprender a pedalar, 

quando eu soube que eu era a única da minha turma que não sabia andar de bicicleta 

sem rodinha, fiquei triste, mas em 2018, quando ganhei meu presente de aniversário 

antecipado, uma bicicleta, fiquei muito animada e, na praia, aprendi a andar nela.

Hoje em dia, além das aulas em casa, brinco com o meu irmão, lavo a louça do 

jantar e muitas outras coisas. Enquanto estávamos em casa, assisti um filme com 

meu avô que hoje é um dos meus favoritos: “Sete homens e um destino” ou “Os 

sete magníficos”. 

Querido leitor, infelizmente, este texto já chegou ao fim porque não é possível 

escrever em linhas tudo que vivi até hoje. Neste texto, eu contei só um pedacinho 

da minha vida, mas algum dia espero contar  mais um pouco.

Elis Correia Doná
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Meu crescimento

Meu nome é Felipe Labre, tenho onze anos e tenho um irmão gêmeo. Desde 

pequeno estudo no Colégio Sepam e adoro este colégio. Minha mãe fala que desde 

muito pequeno eu sempre fui muito curioso e gostava muito de brincar. Conforme 

eu crescia, eu continuava curioso e gostando de brincar, principalmente com meus 

amigos, e hoje em dia, ainda sou curioso e continuo gostando de brincar.

Eu passo maior parte do tempo com meu irmão, pois moramos juntos, somos 

companheiros para tudo, mas brigamos muito também, não gosto muito de ter 

irmão gêmeo porque todo mundo fica nos comparando.

Conforme eu estou crescendo, percebo que meus gostos estão mudando muito, 

acho que estou ficando maduro, gosto muito de conversar com meu pai, que é 

muito inteligente, e falar sobre tudo um pouco, e já não gosto muito de brincar 

como antes eu gostava.

Esse é um começo da minha vida e do meu crescimento, espero que você, leitor, 

esteja gostando de acompanhá-la, logo continuo contando como estou crescendo.

Felipe Borges Labre
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Um pulo na água

Eu me chamo Felipe, nasci na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, 

em um domingo, dia 27 de setembro de 2009. Já nasci com pressa, não esperei 

completar o tempo de gestação. Desde os dois anos de idade comecei a nadar, pois 

minha mãe achava importante para sobrevivência. Ela sempre me dizia quando 

eu não estava muito animado para ir nadar: “Filho, natação e inglês são questões 

sobrevivência, se não souber, pode morrer!”  Eu não entendia direito o que ela 

queria dizer, e às vezes ia emburrado. Mal sabia eu que em 2019 eu me tornaria 

Campeão Nacional de Natação.

Como já falei, nasci antes do previsto, então sempre fui menorzinho, mas com uma 

personalidade forte. Sempre gostei de rir muito e falar besteiras, agora meus pais 

brigam comigo porque falo muito palavrão. 

Sempre me destaquei muito na natação, no primeiro ano de competição oficial já 

consegui 139 medalhas, pois cada campeonato nado pelo menos cinco provas. 

Cheguei a ser o atleta mais eficiente de uma das competições que ia até a categoria 

sênior. E consegui, no primeiro ano, conquistar o ranking nacional, foi muita emoção. 

E foi difícil, mas me mantive dois anos consecutivos como primeiro no ranking 

nacional.

Esses dois anos de emoção na natação foram surpreendidos pela pandemia de 

2020, já voltei a treinar, competi uma vez no início do ano e a responsabilidade 

aumentou, sou o primeiro no ranking nacional em duas categorias (peito e medley) 

e segundo no nado borboleta.

Espero que minha história continue com muitas conquistas para que eu possa 

continuar contando para vocês.

Felipe Chi Kravchychyn
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Minha história

Sou Felipe Guimarães de Almeida, tenho onze anos e nasci no dia 2 de junho 

de 2009, na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, no Brasil. O ano em que 

nasci foi muito especial para o esporte brasileiro: a seleção brasileira de futebol foi 

campeã da copa das confederações, meu time do coração, São Paulo FC, era o atual 

campeão brasileiro, Felipe Massa se destacava na fórmula 1, o voleibol de quadra e de 

praia, masculino e feminino, tiveram ótimos desempenhos e o nadador César Cielo 

ganhou medalha de ouro no cinquenta e cem metros livres, batendo novo recorde 

no campeonato mundial de natação em Roma. Eu nem sabia disso porque não 

conhecia os esportes, eu só estava descobrindo o mundo e dando muito trabalho 

para a minha mãe e meu pai. 

Pouco antes de eu nascer, minha família lutava contra o tempo para finalizar a 

construção da nossa casa. A mudança ocorreu no dia 19/05/2009, ou seja, nove dias 

antes de eu nascer. Meta cumprida! Cheguei na nova casa, tudo lindo e aconchegante, 

aguardando a minha vinda. Nossa casa é linda e confortável, nela realizamos reuniões 

familiares, com amigos e as festas de aniversário minhas e do meu irmão, preparadas 

com muito amor pela minha mãe, que é super festeira e animada.

Quando bebê eu era gordinho e fortinho (até mordi o dedo do meu pai). Continuo 

forte, mas bem mais magro e muito saudável. Entrei na escola no infantil 3 e, embora 

muito tímido, fiz alguns amigos e com um deles tenho amizade até hoje. No infantil 

5, minha professora relatou para os meus pais que fui o primeiro aluno a escrever o 

meu nome completo. Recebi um certificado de “honra ao mérito” de melhor aluno 

da turma. Fui para o Sepam no 1º ano do Fundamental 1. Lembro-me do primeiro 

dia de aula quando os meus amigos me apresentaram o colégio. Fiquei encantado 

com a estrutura e com a cantina. Amo estudar no Sepam! 
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Fui medalhista de prata na edição de 2017 na OBA (Olimpíada Brasileira de 

Astronomia). Foi muito legal, pois nesta época estava encantado com a astronomia! 

Outro momento emocionante foi entrar em campo com o time do Operário, em 

setembro de 2019. 

Acho importante destacar os desafios vividos na pandemia de Covid-19, em que o 

principal benefício de “ficar em casa” é estar mais perto da família. Tenho muitos 

sonhos a serem realizados, sendo um deles ir ao show da Banda “Now United”. 

Vivi muitas situações importantes e emocionantes, mas é impossível relatar todas. 

Queridos leitores, espero que tenham gostado da minha história, pois embora simples, 

é recheada de momentos especiais e inesquecíveis!

Felipe Guimarães de Almeida
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Francisco de Assis

Olá, meu nome é Francisco de Assis Brasil, eu tenho onze anos e nasci na cidade 

de Brasília, na data de vinte e seis de julho de dois mil e nove. Eu gostava muito de 

andar de bicicleta e brincar com o meu amigo Pedro, eu o chamava de Pedrinho. 

Antes, eu era bem “bobinho”, gostava de brincar com ele de nos jogar na lama e 

adorávamos nadar.

 Agora sou maior e mais gordinho, gosto de me entreter e ficar na minha adorada 

casa. Minha casa é bege, branca, marrom e algumas partes são pretas, ela é 

grande e nela mora eu, a minha irmã, os meus pais e os meus “pets”. As minhas 

brincadeiras favoritas são polícia e ladrão, pique esconde, pega-pega, esconde-

esconde e ficção científica.

Eu já tive várias conquistas, como aprender a andar de bicicleta com três anos, 

porque meu pai me empurrou em uma descida e eu saí pedalando. Já atravessei 

uma piscina de cinquenta metros embaixo da água e meu recorde embaixo da 

água é de vinte e oito segundos. Espero que gostem da minha autobiografia, pois 

demorei para pensar e produzir, essa é a minha história. 

Francisco de Assis Brasil





36

Minha autobiografia

OIá, meu nome é Gabriel Matos, tenho onze anos, nasci em Ponta Grossa. Desde 

pequeno tenho um grande interesse pelo DH ou seja, Downhill. Em um dia de Natal, 

quando era bem pequeno, ganhei uma bicicleta, aí comecei a pular as minirrampas 

que meu pai criava para mim.

Eu sou agitado, me acho pequeno para minha idade, sinto timidez para fazer algumas 

coisas do dia a dia e também sou bem mais forte que a maioria dos meus amigos.  

Gosto de ficar na minha casa, porque lá tem meu quarto onde tudo acontece, e eu 

jogo Fornai. No meu quarto faço minhas tarefas e vejo as aulas, durmo nele também.  

Já tive vários sonhos, mas nenhum foi realizado. Tenho o sonho de ser profissional 

no Fonai, mas para isso, preciso de apoio, por enquanto eu não tenho.

Bom, hoje em dia eu vivo de DH, então todo dia vou dar uns roles com meus 

amigos de bicicleta pelo bairro, depois disso, vou estudar um pouco, fazer minhas 

atividades obrigatórias e mais tarde eu jogo “Fortnite”. Gosto bastante de viajar, 

mas está difícil na quarentena, não vejo a hora de ir ao Paraguai.

Gabriel de Matos
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Minha vida em um livro

Nos meus onze anos de idade, no meio de uma pandemia, me sinto sufocada, pois 

estamos confinados em quarentena há muito tempo.

Tenho pais legais, uma irmãzinha de seis anos, o nome dela é Graciela. 

No decorrer da minha vida, já fui duas vezes ao SBT me apresentar no programa 

Raul Gil, foi muito legal, pois gosto muito de cantar e gostaria de ser atriz do SBT.

Gosto muito de esportes, como: basquete, vôlei, queimada. Jogo na escola em 

que estudo, o Colégio Sepam, onde tenho muitos amigos e também professores 

que gosto muito, aliás, não vejo a hora de voltar a estudar na escola porque ficar 

em casa é muito chato.

Giovanna Broch Barbiero
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Minha vida

Sou Isadora, tenho dez anos e vou fazer onze anos dia vinte e dois de outubro. 

Nasci em Ponta Grossa, Paraná, no ano de 2009, no hospital Unimed.  Quando 

eu era pequena, eu era tímida, chorona, gentil, etc. Sempre fiz amizade facilmente, 

amava brincar de Barbies, hoje em dia não gosto muito, mas se alguma prima ou 

parente quiser brincar, eu brinco. Assistia vários desenhos, como:  Peppa Pig, Galinha 

Pintadinha, Backyardigans e muitos outros, também amava ouvir as músicas da Xuxa 

e brincava com meu irmãozinho. É muito legal saber que eu estou compartilhando 

a minha história com você que está lendo.

 Vou falar de uma coisa que eu lembro até hoje, que foi quando eu fui na loja que se 

chama Havan, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Eu havia ido ao banheiro 

com minha mãe e eu levei minha bolsa junto, eu estava indo para o carro para ir 

embora e pedi para a minha mãe me dar a minha bolsa e então ela falou que não 

havia pegado. Aí eu e ela fomos correndo para o  banheiro, e  tinha  uma funcionária  

que  estava limpando o  banheiro, então  perguntamos se ela viu  a minha bolsa 

com o meu celular dentro  e ela falou que sim e que a levou para outra funcionária 

que estava perto do banheiro, então fomos lá e resgatamos a bolsa, foi pura sorte! 
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No ano passado, realizei meu sonho de conhecer a Disney e foi um momento 

inesquecível da minha vida. Lá nos Estados Unidos, experimentei comidas novas 

e lugares novos. Lembro de cada momento que vivi e espero estar lá de novo. Este 

ano será um ano marcante por causa do coronavírus que está afetando a todos. 

Eu estou morrendo de saudades dos meus amigos, familiares, professores e da 

escola. Quero logo que tenha uma vacina para que possamos nos ver e sair de casa.

 Sou muito grata por ter tudo que tenho até hoje: lar, família, comida, saúde, alegria 

e muitas outras coisas. Agora estou fazendo mais coisas com o meu irmão, como: 

assistir séries, brincar, assistir filmes e outras coisas. Bom, minha autobiografia 

chegou ao fim, espero que você, leitor, tenha gostado e falo para você aproveitar 

cada momento da sua vida, que será especial para sempre.

Isadora Biscaia David
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Um pouco da minha vida

Meu nome é Jean, tenho onze anos, e, um dia, depois das aulas, fui para casa e 

descobri que iria viajar para Bonito. Eu estava animado, pois eu iria em um parque 

aquático, então fomos e, logo que cheguei, fui pedir à minha mãe para ir no maior 

toboágua, mas minha mãe, superprotetora como ela é, falou: “não”! Mas como 

os pais são mais bonzinhos, meu pai me deixou ir. Porém, quando cheguei lá em 

cima, eu não tinha altura suficiente para descer, fiquei tão triste que lamentei por 

um dia todo.

Há muito tempo eu nasci, tempos depois vim para minha casa, nunca me mudei. 

Eu sempre fui fofinho até ter mais ou menos uns sete anos. Eu sempre amei futebol. 

Minha casa nunca tinha mudado até dois meses atrás, agora ela está em reforma 

e temos uma piscina, e eu a adorei. Todo dia, na aula, escuto o barulho de reforma, 

mas tenho que estudar com isso e superar.

Meu sonho é ser mais famoso que meu irmão, mas ao invés de ser modelo, quero 

ser jogador de futebol. Eu também sempre pulo da cachoeira do meu sítio, mas 

meu maior desafio foi pular do barranco, que é quase o triplo da altura. Eu amo lá, 

pois tem vários desafios, inclusive andar a cavalo.

Agora sou bem feliz, mas estou no sexto ano e estou tendo vários desafios, como 

passar de ano. Estou muito preocupado porque esse Coronavírus está em todo 

lugar, estou higienizando as mãos, usando máscara e fico em casa o tempo todo. 

E eu acho que todos devem sempre acreditar em seus sonhos.

Jean Luca de Araujo Pissaia
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Sobre mim

Meu nome é Lucas, tenho onze anos, nasci em Uberaba (MG) e eu tive uma 

infância muito legal! Vou contar sobre uma aventura que vivi: eu já fui esquecido 

no mercado, esse dia foi um pouco chato e fui encontrado quando minha mãe 

estava no caixa. Escrever um livro é muito legal e interessante. 

Eu sou alto, amigável, legal, não sou inteligente. Nasci em Minas Gerais, cresci em 

Uberaba e Ponta Grossa. Meu lar é grande e moro em um apartamento. Eu já morei 

em Minas, Paraná e São Paulo. Eu moro no centro, e minha família celebra o Ano 

Novo e o Natal, todos se reúnem e nós comemos frango e pato. 

Meu sonho é ser jogador profissional de “Free Fire”, pois é muito legal. Já consegui 

ir para as Olimpíadas de Matemática através de muito esforço.

Minha rotina na quarentena é ir dormir, assistir aula, depois fazer as tarefas e jogar. 

Está sendo muito legal e eu quero que as aulas voltem logo, espero que você leia 

mais livros e textos para treinar a mente.

Jing Chao Chen
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Sobre mim

Me chamo Joaquim Candido Bueno, nasci na cidade de Ponta Grossa, no ano de 

2009, hoje, com onze anos, venho compartilhar um pouco de minha história. Desde 

minha infância sou uma criança acometida de enfermidades, quando completei dez 

meses de idade, fui atingido pela meningite viral, ficando isolado em um hospital 

por dez dias sem poder ter contato com meus irmãos e meu pai. Fico empolgado 

de poder contar minha autobiografia.

Sempre fui alto e, estressado, da minha infância até aqui, engordei um pouco e 

fiquei mais maduro. Cresci em um lugar pequeno bem longe do centro, mas agora 

moro em um apartamento médio no meio do centro que é perto de tudo: lojas, 

shoppings e parques onde posso sair e brincar, mas também tem defeitos em 

morar em um apartamento, como não poder fazer barulho, correr e pular, senão 

os moradores batem na porta e reclamam do barulho. Minha família sempre 

costuma fazer festas de aniversário, minha comemoração favorita é o Ano Novo, 

pois fazemos o amigo secreto. 

Quando tinha nove ou dez anos de idade, tive uma doença chamada xantogranuloma 

juvenil no olho, ninguém tinha percebido, mas começou a aumentar, foi então que 

percebemos. Fui ao oftalmologista para examinar e tive que fazer uma cirurgia 

para retirar. Na primeira cirurgia, eles realizaram o processo, mas esqueceram um 

pedacinho e começou a crescer de novo. Tive que realizar outra cirurgia para retirar, 
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depois, fiquei muito tonto para andar, então tive que ir de cadeira de rodas. Foi 

muito legal, mas tive que ficar com olho enfaixado. Outro problema que tive foi uma 

paralisia na metade do rosto, então tive que fazer fisioterapia para voltar ao normal.

Estou me sentindo meio triste, pois estamos em quarentena por causa de uma 

doença chamada COVID-19,  por isso não posso sair de casa, mas há duas semanas, 

fui a Santa Catarina, no Beto Carrero World,  onde brinquei muito e consegui ir em 

vários brinquedos muito legais e, outra coisa, consegui enfrentar meus maiores 

medos: altura e montanha russa, pois fui na melhor e mais radical montanha russa 

do Beto Carrero World: a “Fire Whip’’ (chicote de fogo). Já me perguntaram: “o que 

você quer ser quando crescer?’’ e eu respondi: “quero ser médico’’, mas para ser 

médico, precisa de muito estudo, então não vou desistir, vou correr atrás de meu 

sonho.

Joaquim Cândido Bueno Rutcoski
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Minha autobiografia

Oi, galera, meu nome é Julia e tenho onze anos. Nasci aqui em Ponta Grossa 

mesmo, mas um dia quero morar, estudar e viver em outro país, pois é um dos 

meus sonhos. Escrever esta autobiografia é divertido e bem legal, pois conto um 

pouco, de muito, da minha vida para vocês, leitores.

Quando eu era criança, tinha olhos azuis e era gordinha, agora tenho olhos verdes 

e sou magra. Há algumas semanas eu e minha família nos mudamos para um 

apartamento. Nós gostamos muito de festas e reuniões entre amigos, sempre 

comemoramos algo.

Meus sonhos são muitos, mas vou contar só alguns. O primeiro é conhecer meu 

ídolo, ou melhor, meus ídolos, virar cantora, conhecer países, cidades, culturas, 

línguas e pessoas novas. Uma coisa que eu amo é esportes, me exercitar. Meus 

esportes favoritos são vôlei, futebol e “croquet”.

No futuro, eu quero ser alguém, não alguém famoso, mas ser alguém que faça 

pessoas e a mim mesma felizes. Acho que, assim como eu, você não deve desistir 

de nada que quer, seja feliz porque nada no mundo é impossível. Bom, isso é um 

pouco de diversas coisas da minha vida, espero, um dia, poder contar mais.

Julia Borges Domingues
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Uma vida aleatória, mas legal  

Meu nome é Júlia (não minta, veio o meme na sua cabeça), sou de Ponta Grossa-

PR. Minhas cores favoritas são preto e azul, gosto de dançar, nunca me mudei de 

cidade, quando era criança queria ser modelo ou blogueira. 

Então, eu sou loira, mas um loiro escuro, já pintei meu cabelo de verde água e rosa, 

minha pele é clara e sou um pouco alta, sou meio tímida com quem não conheço, 

sou bem insegura com minha aparência. Quando era criança, meu cabelo era loiro 

bem claro e bem enroladinho, quando era pequena, não era tímida.

Minha casa é legal, mas espero a reforma do meu quarto, que meu pai prometeu. Meu 

sonho é ser veterinária especializada em animais selvagens. Bem, uma conquista 

minha foi quando eu larguei da fralda, porque eu tinha muito medo, fui na psicóloga 

e tudo (mas foi automático, então acho que é isso).

Atualmente, estou com ansiedade por conta da pandemia, gosto de séries, como: 

“Greys anatomy e The umbrella academy”, gosto de dançar “freestyle”, e caso você 

tenha “Tik Tok”, me siga. Espero que tenha gostado da minha história!

Julia Galhardo Andreolli Leblein
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O mundo segundo Julia

Oi, meu nome é Julia. Tenho onze anos e nasci em Ponta Grossa, Paraná, em 

2009. Ponta Grossa é a cidade onde moro até hoje. Bom, no ano em que nasci 

aconteceram várias tragédias, como: quedas de aviões, avanço da gripe suína, etc. 

Tá que eu não lembro de nada disso, devia estar tão ocupada dando trabalho para 

minha mãe que não tive tempo para perceber ou lembrar disso. Confesso que fiquei 

meio desapontada quando soube dessas tragédias, pois esperava que o ano que 

eu nascesse fosse cheio de alegria e felicidade e que não iria acontecer nenhuma 

tragédia, porém não foi bem assim. Nossa, como é difícil ter que escolher o que 

contar sobre mim, juro, sinto vontade de contar tanta coisa, mas se contasse tudo 

o que estou pensando, isso aqui ficaria com umas vinte e cinco páginas só de 

histórias sobre minha vida.

Bem, começando a falar sobre como eu sou, primeiramente, vou falar dos meus 

defeitos: chorona, tímida e fechada. Ainda estou tentando mudar alguns, mas 

admito que é bem difícil, pois é como se fosse um bloqueio que você tem e tentar 

rompê-lo não é fácil, porém, apesar de ser tímida e fechada, podia demorar um 

pouco, mas sempre fazia mais amigas(os). Tenho somente um hábito diferente 

(pelo menos para algumas pessoas é diferente), que é tomar terere. Terere é uma 

mistura de água com ervas e alguma fruta e, particularmente falando, é muito bom.
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Já que estou contando sobre minha vida, não posso esquecer dos sonhos, né? 

Bom, para começar, eu tinha vários sonhos, mas o principal era ter uma bebê reborn. 

Quando eu tinha uns seis anos, eu queria muito ter uma bebê reborn, que era a 

modinha da época, então desde os meus seis anos eu estava tentando convencer 

minha mãe a comprar uma para mim. Até que, finalmente, depois de dois anos 

insistindo muito para me dar a boneca, ela me deu. Então nunca desistam dos seus 

sonhos, porque um dia eles se tornam realidade, assim como o da minha boneca.

Então, para finalizar, vamos falar de atualmente. Hoje em dia meus sonhos são: 

ir para a Disney e viajar ao redor do mundo inteiro. Nunca irei desistir desses 

sonhos, pois sonhos são o que te tornam motivada(o) para continuar e lutar até 

que eu consiga realizá-los. Nunca deixe outras pessoas falarem o que você será 

ou o que você é, pois se elas soubessem o peso das palavras, dariam mais valor 

ao silêncio, então não ligue para elas e continue seguindo em frente sempre, esse 

é meu recado para vocês.

Julia Pietrobelli Trierweiler
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Minha história

Meu nome é Kevilyn Mendes Lopes, atualmente tenho onze anos, moro na cidade 

de Ponta Grossa, onde eu nasci. Estudo no Colégio Sepam, nasci no ano de 2009, 

no mês de setembro e, quando nasci, eu tinha olhos cor de mel, tinha bem pouco 

cabelo, confesso que eu era mimada pelos meus pais. Naquela época, meu primeiro 

brinquedo foi um ursinho de pelúcia, não tenho ele atualmente, mas sinto falta dele.

Mudei muito desde quando nasci, meus olhos são castanhos, agora tenho bastante 

cabelo e não sou tão mimada quanto antes, sou brava com muitas pessoas. Eu 

cresci no bairro Santa Mônica e agora moro no centro, minha casa não é luxuosa, 

mas é bem aconchegante, o bom é que é perto da minha escola. A minha família 

tem o costume de comer arroz doce e eu acho muito bom.

Meus pais se separaram enquanto eu crescia, mas o importante é que os dois 

estão felizes, com tudo isso ganhei um irmãozinho por parte de mãe, atualmente 

ele tem um ano e oito meses, e também ganhei uma ótima madrasta. Meu maior 

sonho é ir pra Orlando. Minha melhor nota foi em Português, pois tirei quarenta 

nas duas provas, na escola chamamos de parciais que valem quarenta e bimestrais 

que valem sessenta.

Estou muito bem em estar contando tudo isso, não estou tendo muitas novidades 

para contar, mas pouco tempo atrás vim morar com a minha madrasta e com meu 

pai. As minhas intenções são me formar na faculdade e dar uma melhor condição 

para minha família. Espero que você tenha gostado de ler minha autobiografia, 

um abraço e até mais.

Kevilyn Mendes Lopes
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Minha história, minha vida

Há dez anos, em 2009,, eu nasci em Pato Branco. Foi um dia muito especial para 

minha família. Quando nasci, meus pais achavam que eu não iria dar tanto trabalho. 

Cinco meses depois, meus pais perceberam algumas manchas no meu corpo, 

fomos correndo ao médico, pois minha mãe estava muito preocupada. Algum 

tempo depois, descobriram que eu tinha dermatite atópica igual a minha tia. Até 

hoje tenho essa alergia que me atrapalha em algumas coisas, mas elas melhoram 

com o creme que tenho que passar.

Bom, eu nasci bem elétrica e minha mãe me conta algumas histórias de quando 

eu era bebê. Uma delas foi na minha escola, onde eu abria uma mangueira  com o 

meu coleguinha e molhava todos os alunos e, depois, nós saíamos correndo (eu 

tinha apenas três anos).Uma coisa que me marcou muito foi a minha mudança 

de cidade, eu gostava muito da minha cidade, pois ali estavam  minha família e 

meus amigos. Implorei para meus pais para ficar na minha cidade natal, mas meus 

pais precisavam vir para cá.

Fui morar em Ponta Grossa, no começo achei bem difícil me acostumar. Quando 

cheguei na escola, era tudo de bom, até que umas garotas começaram a me assustar 

todos os dias,  eu fiquei assustada por meses e todos os dias que minha mãe me 

buscava na escola eu falava: “mãe, quero estudar no Sepam”. Então, depois de um 

ano assustada, não conseguindo dormir sozinha, eu fui estudar no Colégio Sepam! 
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Daí em diante, eu fui perdendo os medos aos poucos. Esse ano eu percebi que a 

minha melhor escolha foi estudar no Colégio Sepam.

Bem, eu percebi que dos meus dez anos para cá minha aparência mudou muito, 

nasci com cabelos pretos e olhos bem azulados e tinha umas bochechas bem 

gordinhas. Com quatro anos, meus olhos ficaram verdes e meu cabelo castanho 

e com uma franja que não aguentei ficar por uma semana. Aos sete anos, meus 

olhos ficaram castanhos, meu cabelo cacheado e, agora, com dez anos, eu tenho 

o cabelo bem encaracolado e meus olhos estão castanhos melados. Bom, isso é 

um pouquinho da minha vida, espero que vocês tenham gostado, minha mãe está 

me chamando, terei que ir,  tchau .

Lara Scarati Ceroni
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Um pouco da minha vida

Oi, eu sou o Lauro, tenho onze anos, sou de Ponta Grossa e amo muito minha 

cidade. Eu gosto de comer e jogar bola. Estou animado com a autobiografia e ansioso 

porque eu vou para um livro. A minha família vai ver essa parte e eu tenho muita 

vergonha, mas tudo bem. Eu vou contar histórias da minha vida, eu tenho poucas 

histórias, mas acho elas legais. Eu nunca saí do Brasil e só sai do Sul três vezes na 

vida, tudo bem que tem muita coisa legal no Brasil, mas também deve ser legal sair.

Eu vivi a minha vida inteira na mesma casa e ela mudou muito, como meu quarto, 

que teve três reformas. Minha vizinhança é legal, tem até uma lojinha. Eu não sou 

nada alto, nem tão forte, mas sou zagueiro, nem sei como. Eu sou bem tímido, mas 

tenho muitos amigos e um cresceu comigo, nós somos amigos desde o infantil 2. 

Eu sou bem ansioso e bravo, às vezes.

Meu sonho é ganhar algo no futebol, inclusive eu já fiquei em segundo lugar no 

JOESP, que é um torneio entre escolas que tem em Ponta Grossa e, adivinha, minha 

medalha quebrou, mas depois minha mãe consertou com cola quente. Eu já viajei 

para o Nordeste e fiquei em um resort, eu gostei de andar de avião, também adorei 

o resort onde tinha uma piscina com onda e eu quase me afoguei, mas meu amigo 

me salvou, fizemos este amigo no nosso primeiro dia no resort.

Atualmente, eu não faço quase nada, só vejo aula, treino segunda, quarta, sexta e 

sábado, mas eu estou comendo muito e engordei na quarentena. Estamos fazendo 

tudo e estamos com dificuldade, está um pouco corrido e tendo que organizar uma 

casa relativamente grande. As provas estão difíceis, tenho que estudar muito para 

passar de ano. Eu quero sair de casa, mas eu não quero pegar Covid. Obrigado por 

ler meu texto e tchau.

Lauro Augusto Dalle Carbonare
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Minha vida

Meu nome é Leonardo, tenho onze anos, nasci em Ponta Grossa e, desde muito 

pequeno, já gostava de brincar com jogos e, hoje em dia, continuo gostando. Eu acho 

bem legal estar escrevendo sobre minha vida para os outros me conhecerem melhor.

Desde pequeno fui loiro de olhos azuis e continuo sendo, gosto de ter amigos, sou 

tranquilo, mas às vezes, me estresso com meu irmão. Ah, tenho um irmão gêmeo, 

sempre estamos juntos. nós morávamos em um apartamento e mudamos para 

um condomínio.

Gosto muito de jogar com meus amigos no computador, esse foi o melhor presente 

que eu ganhei! Gosto também de estar na escola com os meus amigos e de praticar 

esportes.

Nesse tempo de pandemia as coisas não estão boas, pois não posso sair e nem 

ir para escola para brincar com meus amigos, espero que logo tudo termine e 

possamos voltar para a vida normal.

Espero que você que está lendo meu texto esteja gostando de conhecer um pouco 

da minha vida, logo logo, falarei mais a meu respeito.

Leonardo Borges Labre
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Minhas histórias em um livro

Eu, Leonardo José Curi, tenho dez anos e estudo no melhor colégio da minha cidade, 

o Sepam. Tenho muitas histórias para contar apesar dos meus poucos anos de 

vida. Acho muito emocionante relembrar fatos vivenciados, principalmente os que 

estão adormecidos em minha memória. Inclusive, lembrei-me de um fato ocorrido 

há quatro anos. Foi um acontecimento trágico, doloroso, mas engraçado. Minha 

mãe pediu para que meu pai e meu tio cuidassem de mim enquanto ela fazia umas 

compras. Fomos para o condomínio do meu tio Guilherme. No estacionamento, 

resolvi fazer um “parkour”. Desci correndo pela rua, pulei a primeira muretinha, 

mas... quando fui pular a segunda... “deu ruim”. Tropecei e me esborrachei todo 

no chão. Meu pai e meu tio, em vez de me socorrerem, ficaram rindo.  Conclusão, 

tenho uma baita cicatriz no joelho como lembrança deste dia.

Como eu disse acima, tenho dez anos e meu nome é Leonardo, mas esqueci de 

falar das minhas características físicas, porém, agora vou falar delas. Bom, sou 

gordinho, mas engraçado e muito divertido por sinal, também luto judô e sou 

goleiro de futsal titular do time sub-11 do colégio onde estudo. Um sonho que 

consegui realizar foi fazer uma viagem internacional de navio. Junto com meus pais, 

fizemos um cruzeiro saindo da cidade de Santos e fomos até Buenos Aires com 

parada em Montevidéo. Bom, me diverti muito e até assisti uma apresentação de 

tango.  Como esta viagem, também fiz outras muito legais, como conhecer Punta 

Cana, em Cancun.

Estou vivendo um momento triste por causa da pandemia causada pela COVID-19, 

mas ao mesmo tempo, consigo me divertir com meus aparelhos eletrônicos, pois 

preciso ficar em casa. Tenho contato com meus familiares, meus amigos e meus 

colegas de escola com os quais brincamos muito. Espero que essa pandemia acabe 

logo para voltar tudo ao normal. Por hoje é só, até a próxima.

Leonardo José Curi
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Minha vida em palavras

Oi! Meu nome é Leonardo Martins de Oliveira e tenho dez anos, mas vou fazer onze 

no dia 09/10/20. Estudo no Colégio Sepam, em Ponta Grossa, Paraná. Há nove 

anos, morava no Maranhão, lá era muito quente, minha mãe e meu pai diziam que 

eu passava o dia de fralda. Depois de quase um ano, voltei para Ponta Grossa onde 

moro até hoje e nunca mais morei em outro lugar.

Hoje em dia, tenho 1,39 m e 30 kg. Gosto de jogar videogame, jogar bola, etc. 

No futuro, quero ser algum atleta ou coisa do tipo. Há alguns dias, a quadra do 

condomínio que eu vou estava fechada, mas há mais ou menos quatro dias, 

abriram, então pedi para meu pai me levar lá. Há dois dias, comprei uma chuteira 

para jogar bola, mas até agora só joguei na casa da minha avó porque meu pai 

estava de viagem.

Em 2017, fui para o Canadá porque meu pai morava lá, passei o Natal e conheci a 

neve, também fui à casa do meu tio que também mora lá. No Natal, ganhei alguns 

bonecos, uma “nerf” e um taco de hóquei. Falando em hóquei, lá no Canadá fui 

ver um jogo de hóquei, meu maior sonho é ir para Disney, mas até agora nunca fui.        

Este momento de pandemia está sendo bem chato por não poder sair de casa e 

não poder ir à escola, mas acredito que no futuro irá passar. Estou vendo bastante 

filmes e séries e estou assistindo a alguns jogos de basquete e futebol. Então é isso 

e sempre acreditem nos seus sonhos.

Leonardo Martins de Oliveira
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Meus primeiros dez anos

Oi, meu nome é Léo Bittencourt, mas pode me chamar de Bitten. Meus pais se 

chamam Luiz e Carol. Eu nasci em Ponta Grossa - PR, tenho onze anos atualmente 

(2020) e torço para o São Paulo. Hoje vim falar sobre os fatos superinteressantes 

da minha vida, como o dia que eu me perdi no shopping. Antes de começar, eu 

queria agradecer você, leitor, por estar lendo este livro. É muito louca essa sensação 

de estar abrindo a minha vida para outras pessoas, né?

Como eu ainda sou jovem, vamos falar da infância. Quando eu era novinho, eu era 

bem baixo e bem gordinho, e o meu psicológico não era lá essas coisas, já que eu 

vivia me mudando. Falando nisso, eu já morei em cinco cidades: Imbituva, Santo 

Antônio, Carlópolis, Guarapuava e PG. Sobre hoje em dia, eu sou um dos maiores 

da minha sala, sou bem inteligente para a minha idade, gosto de jogar videogames 

e sou muito feliz.

No último ano, eu realizei alguns sonhos que eu nem sabia que eu tinha, como 

viajar para a Disney e tirar a melhor nota da minha vida na OPMAT, onde eu fiquei 

em sétimo lugar dentre milhares de crianças. Sobre a história do começo do texto, 

foi assim: eu estava no shopping com os meus pais, e minha mãe foi comprar um 

lanche no Bob’s. Enquanto ela comprava o lanche, eu fui brincar no brinquedão que 

eles tinham lá. Depois, ela não me achou, e então foi me procurar pelo shopping. 

Desesperada, ela chamou os seguranças e quase ligou para a polícia! No final, 

depois de uns trinta minutos, eles me acharam embaixo do brinquedão.

Atualmente, eu tenho sonhos: aumentar minha coleção de bonecos cabeçudos 

(Funko POP!), voltar a falar pessoalmente com as pessoas que eu amo (família, 

amigos, professores…) e ir bem nos estudos. 

Eu espero que você tenha gostado da minha autobiografia e nunca se esqueça: 

nunca diga nunca! 

Leonardo Oliveira Bittencourt
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Um pouco sobre as fases
da minha vida

Meu nome é Letícia, tenho onze anos, estou no sexto ano C, moro na cidade de 

Ponta Grossa e nasci dia 27 de abril de 2009, em Curitiba. Um fato interessante 

sobre mim é que uma vez, quando fui na piscina da minha amiga, um amigo fez 

um mortal e me desafiou a tentar também, quando fui fazer, bati a minha cabeça 

na quina e fui ao hospital correndo e, hoje, só tenho uma cicatriz. Ele foi muito legal 

se desculpou com um sorvete.

Bom, eu faço algumas atividades físicas e mentais, como ginástica e xadrez, eu 

sou muito brava e irritadinha, mas estou tentando melhorar. Tenho vários amigos e 

amigas, gosto muito deles e delas, adoro chiclete, prefiro mil vezes doce a salgado, 

não gosto de nenhum doce de morango, só gosto da fruta em si. Só morei em duas 

cidades: Curitiba e Ponta Grossa, só me mudei duas vezes e adoro as duas casas.

Sinceramente, meu grande sonho é ser feliz, tudo bem que também quero viajar 

bastante e ter muitos amigos e ver minha família bem, espero que todos sejam 

felizes como eu. Consegui ir bem e ficar em primeiro no Joesp de xadrez, isso me 

motivou bastante para o esporte, também tinha ficado em 11° lugar na ginástica 

e no outro ano fiquei em 8° lugar, isso me motivou  e me mostrou que com muita 

batalha  conquistamos o nosso objetivo.

A quarentena não é muito fácil, mas todos sabemos que é necessária, não tem sido 

tão ruim assim, pois ainda faço minhas atividades da escola e minhas atividades 

extracurriculares, como xadrez, ginástica e kumon. Cada vez que penso na minha 

vida, percebo que ela é muito boa, mas quando escrevo, sinto que ela é melhor 

ainda. Adoro escrever e adoro falar sobre mim, então a autobiografia é perfeita. E 

essa é minha história em 2020.

Letícia Tinôco de Oliveira
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Privilégio de vida

Meu nome é Lucas Ferreira, tenho onze anos, nasci em Ponta Grossa, aqui no 

Paraná, e acho muito bom escrever minha história de vida. Minha infância foi 

muito rápida, mesmo que já tenham se passado onze anos. Acho isso estranho. 

De qualquer maneira, tenho muitas lembranças. Vou contar algumas.

Eu moro na mesma casa há mais de nove anos. Me mudei para ela quando tinha 

dois anos. Eu era menor e tinha a dentição perfeita. Eu era mais enérgico e ativo 

que hoje. Tenho uma vida muito boa: estudo em uma escola boa, nunca passei 

fome, minha família pode me dar presentes com certa frequência. São muitas 

coisas boas em minha vida.

Desde sempre, tive boas notas. Me diziam que eu era o melhor da turma. Estudei no 

colégio SEPAM até o quarto ano, mas tive que sair. Me senti triste, mesmo assim, 

ganhei muitas medalhas lá no outro colégio. Foi lá onde adquiri meu grande amor 

pela Matemática. No ano seguinte, voltei para o SEPAM.

No quinto ano, de volta ao meu colégio, participei de uma Olimpíada de Matemática, 

a OPMAT. É uma olimpíada municipal, que tem um valor bem grande, pois muitos 

vão para a olimpíada estadual. Quando fiz a prova, me senti mais calmo que o 

normal e fui bem rápido. Alguns meses depois, os resultados saíram. Eu fiquei com 

medalha de ouro, com o segundo lugar geral e o ganhador era do mesmo colégio 

que eu. Fiquei muito feliz!

Hoje, me sinto muito bem, sempre atrás de conhecimento e aprendizado. Espero 

ganhar mais medalhas. Minha expectativa sobre a olimpíada estadual é muito grande. 

E você, leitor, não se esqueça: mesmo que se sinta pequeno, inferior aos outros, 

sempre tente, e mesmo que não consiga, vai ter tido uma nova experiência! Sempre 

tente aprender com tudo, mesmo que não goste ou não seja bom nisso. Procure 

o lado bom das coisas! Mas, o mais importante, nunca deixe de ser você mesmo!

Lucas Ferreira
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Minha vida, minha história

Meu nome é Luiza, e tenho onze anos. Quando meus pais descobriram que iriam ter 

uma menininha ou um menininho, ficaram muito felizes. Logo depois, souberam que 

seria menina e começaram a escolher nomes e escolheram Luiza. Dia 5 de agosto 

de 2009, no Hospital Geral Unimed (HGU), em Ponta Grossa, cheguei ao mundo já 

bem sorridente e extrovertida, acho que acordei o hospital inteiro naquele dia! Nasci 

de parto cesariana e, como todos os bebês, tive que ficar no hospital por três dias 

para fazer o teste do pezinho. Quando voltei para casa, eu só chorava, acreditem 

se quiser, dava para ver que meus pulmões estavam ótimos. Meus pais acharam 

estranho, então decidiram me levar ao pediatra, e ele falou que além do peito era 

para complementar com leite NAN na mamadeira, então meu pai comprou uma 

lata de leite e me deu, parei de chorar naquele instante, acreditam que era fome?

Desde pequenininha sempre fui bem humorada, extrovertida, animada e bem alegre, 

mas um pouco tímida, ao longo do tempo fui melhorando isso. Quando nasci, era 

a cara do meu pai, mas com o passar do tempo, fui ficando mais parecida com a 

minha mãe. Sempre fui bem bonita, tinha uma beleza bem natural, sempre fui e 

sou vaidosa, inteligente, esperta, convencida, etc.

Quando fui crescendo, senti falta de uma companhia para brincar, me divertir e 

conversar. Claro, tinha meus pais, mas não era o suficiente para mim e comecei 

a pedir um irmão ou uma irmã. Tinha apenas cinco anos quando minha mãe e 

meu pai me contaram que teria um irmão ou uma irmã, fiquei pulando de alegria. 

Depois de um tempo, descobri que seria menino e fiquei mais feliz ainda. O tempo 
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foi passando e logo fiz uma festa na “Fest Well”, da Frozen, para comemorar meu 

aniversário de seis anos e minha mãe já estava com uma barrigona! Em novembro, 

dia 11, às 7h da manhã, começaria um dos dias mais esperados da minha vida, o 

nascimento do meu irmão Heitor.

Fomos ao hospital, tiramos a última foto da minha mãe grávida e logo foram para 

a sala de parto, fiquei com a minha avó, fomos tomar café, voltamos, e um tempo 

depois, minha mãe, meu pai e meu tão esperado irmão chegaram. Meu irmão foi 

crescendo e eu também, mudei para o Colégio Sepam no terceiro ano e aqui estou, 

tirando notas ótimas na escola, gostando muito de estudar e aprender coisas novas. 

Estou adorando escrever essa autobiografia e fazendo vocês leitores conseguirem 

conhecer um pouco sobre mim.

Luiza do Amaral Nogueira de Andrade
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Minha autobiografia

Me chamo Luna, nasci no dia 13 de abril de 2009, em Ponta Grossa, onde fui 

criada. Fui uma criança feliz, pois tive a chance de dar meus primeiros passos na 

grama da chácara dos meus avós, respirando ar livre e brincando com os animais.

Hoje, costumo dizer que sou uma pré-adolescente com muitas dúvidas e minhas 

primeiras marquinhas no rosto, não costumo correr e brincar como antes, mas ainda 

gosto de ouvir os pássaros cantarem e sentir o cheiro de orvalho das manhãs ao 

abrir a janela do quarto da minha avó.

Passaram-se pouco mais de dois anos desde o dia em que precisei despedir-

me dela, do meu gostinho de infância, da pessoa que está presente nas minhas 

melhores lembranças. Minha flor partiu, era um março abafado, mas meu coração, 

triste, sentiu muito frio. Gostaria muito de poder dividir minhas alegrias e conquistas 

com ela, daqui a alguns anos, ingressando no “High School” e concluindo meus 

planos de estudar fora do país. 

Me sinto confiante, acredito que todo esforço tem sua recompensa. Estou crescendo 

e me desenvolvendo cheia de planos e sonhos. Logo estarei voando alto com as 

minhas asas e, assim, construindo minha carreira. 

Para minha amada avó Laine: não vou te esquecer minha flor querida, enfeitava 

minha vida com teu bem querer e, no meu coração, além dessa saudade, pétalas 

caídas nos unem para a eternidade.

Luna Gabrielle Gomes
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Minha história, minha vida

Meu nome é Manuela, eu nasci dia 24/01/2009 e vou contar um pouquinho da 

minha vida. Minha mãe teve duas filhas, eu e a minha irmã mais velha. Depois que 

ela nasceu, minha mãe recebeu uma notícia de que estava grávida, mas o bebê 

não chegou a nascer. Depois ela teve outra filha, eu. Certo dia, minha mãe estava 

mexendo na internet e viu que os bebês que nascem depois da mãe ter perdido um 

filho, são chamados de “bebê arco-íris” e, desde então, ela começou a me chamar 

assim. E assim começou a minha vida. 

Eu sou um pouco tímida com as pessoas que eu não conheço muito, mas com 

quem eu conheço, converso bastante.  Eu nasci em Curitiba, mas sempre morei 

em Ponta Grossa com meus pais e a minha irmã, nunca me mudei de cidade ou 

de casa. Eu adoro brincar com os meus primos e adoro ir para fazenda do nosso 

avô, nessa pandemia nós estamos indo muito para lá e nos divertindo demais. 

Quando eu tinha seis meses, tive alguns problemas de respiração e tive que ir para 

Curitiba, para o meu médico de lá cuidar de mim.  Eu estava muito mal, e se eu 

não melhorasse, eu teria que ser internada, então tomei um remédio, tive que fazer 

inalação, fisioterapia e fiquei em observação por três dias. Meus pais ficaram muito 

preocupados, mas depois de fazer todos os tratamentos eu melhorei e acabei não 

tendo que ser internada e voltei para casa.

Hoje em dia, nesta pandemia, está sendo muito ruim não poder sair e ver nossos 

amigos e de quem nós gostamos, mas isso é para nossa saúde e temos que nos 

cuidar bastante, porém espero que isso acabe logo. 

É muito bom estar escrevendo esse texto, pois assim posso relembrar os bons 

momentos. Esta autobiografia conta um pouquinho da minha história de vida, 

espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre mim.

Manuela Alberti Fischer
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Minha autobiografia

Meu nome é Manuela Lavalle, nasci no dia 23 de junho de 2009, em Ponta Grossa, 

Paraná e tenho onze anos. Sou filha de Luiz Guilherme Lavalle e Valéria Lavalle, 

tenho dois irmãos e uma irmã. Moro na mesma casa desde que nasci com meus 

pais e meus dois irmãos, pois minha irmã é mais velha e mora longe e também 

tenho dois cachorros.

Quando eu tinha seis meses de idade, fui para a escola pela primeira vez, o nome 

da escola era Santo Ângelo, não lembro muito, mas sei que eu tinha uma melhor 

amiga. Aprendi a ler com três anos, e quando eu tinha quatro anos, eu e meu irmão 

mais novo saímos da escola e fomos para a mesma escola onde meu irmão mais 

velho estudava. Eu fui para o infantil 5 e fiz muitas amizades, minha melhor amiga 

não estudava mais comigo e nós perdemos o contato, mas eu fiz uma nova melhor 

amiga e hoje nós somos inseparáveis. 

Quando entrei para o primeiro ano do fundamental, comecei a fazer uma dança 

chamada Ginástica Rítmica, consegui uma vaga na turma mais avançada em menos 

de um ano treinando e fiquei bem feliz com isso, também pratico uma arte marcial 

chamada Taekwondo e hoje sou faixa vermelha ponta preta, já participei de vários 

campeonatos quando era mais nova, já ganhei alguns e tenho bastante medalhas.

Quando entrei para o segundo ano do fundamental, continuava na mesma turma 

que minha melhor amiga e tinha aula com uma professora bem legal, nesse ano 

fui pela primeira vez para um campeonato estadual de Ginástica Rítmica  e tive que 

viajar para outra cidade, foi bem divertido, mas não fiquei numa colocação boa por 

ser minha primeira vez. Neste mesmo ano comecei a ter provas e eu ia bem nelas.
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Quando fui para o terceiro ano, as coisas começaram a ficar mais difíceis, as 

atividades e provas começaram a complicar, mas com o tempo consegui entender 

as matérias. Minha melhor amiga continuava comigo e na mesma turma, mas 

estava se afastando de mim para tentar uma nova amizade. Neste ano, teve o 

mesmo campeonato estadual, mas eu tinha escolhido ir de ônibus com minhas 

amigas, esse com certeza foi o melhor campeonato que eu participei, consegui 

ficar em segundo lugar na minha categoria e nossa escola ficou em primeiro lugar. 

Neste mesmo ano, eu quebrei meu pé tentando dar uma cambalhota no sofá, mas 

ficou tudo bem depois.

No quarto ano não aconteceu tanta coisa assim, tivemos o mesmo campeonato 

de sempre, a escola ficou em primeiro lugar de novo e eu fiquei em quarto lugar, 

fiz mais uma melhor amiga e, hoje, somos três amigas inseparáveis, minha nova 

melhor amiga fazia Ginástica comigo e eu e minhas melhores amigas estávamos 

na mesma sala.

Quando chegou o quinto ano muitas coisas aconteceram, 2019 não foi um ano 

muito fácil, no final do ano nós ficamos muito nervosos, pois aquele seria nosso 

último ano estudando a tarde. Então o sexto ano chegou, meu primeiro ano 

estudando de manhã, eu imaginava um ano bem legal, mas 2020 não colaborou, 

aconteceram bastante coisas e aqui eu estou fechada em casa, de quarentena.

Manuela Lavalle
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Um pouco sobre a minha vida

Sou a Maria Clara Sadoski Roderjan, nasci em 2009, dia 18 de outubro, moro em 

Ponta Grossa. Certo dia, um menino e uma menina caíram em cima do meu braço 

e eu o quebrei, doeu muito, tinha apenas seis anos. Adoro a sensação de poder 

dividir minha vida e meus problemas em uma autobiografia, me sinto mais leve 

fazendo isso e me sinto melhor com relação aos meus problemas.   

Gosto de esportes, me acho bonita, tenho uma altura excelente para minha idade, 

tenho uma chácara, gosto de andar de skate, andar a cavalo, amo a minha família. 

Morei metade da minha vida na chácara, faço vários esportes. Mudei bastante desde 

que eu era pequena, pois eu era muito fofinha, eu me sujava toda hora, cresci com 

o meu primo junto comigo e sou bem próxima da minha família.

Quando era pequena, no segundo ano, tive muito medo de reprovar, ficava de 

recuperação algumas vezes e fiquei amedrontada, me senti triste por não ser tão boa 

como os meus colegas, mas descobri que só tinha que me esforçar mais um pouco 

e consegui, então me senti feliz e confiante e nunca irei esquecer o sentimento de 

sentir o trabalho cumprido, descobri ao longo desse caminho que minhas amigas 

não me apoiaram tanto quanto pensei. 

Fiz novas amizades que nunca pensei que faria,  reativei minhas amizades, coloquei 

em dia minhas séries e meus estudos. Nessa quarentena, me sinto mais focada 

nos meus objetivos e em comer. 

Adorei fazer essa autobiografia porque adoro conversar sobre meus sentimentos e 

entendê-los, pois assim me conheço melhor. E aos que não se conhecem direito, 

escrevam sobre vocês. É uma forma de você se conhecer melhor, fica essa dica. 

Até mais.

Maria Clara Sadoski Roderjan
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Minha história, meu caminho

Meu nome é Maria Eduarda e tenho onze anos. Eu nasci por muita sorte, minha 

mãe não podia engravidar, pois tinha feito cirurgia recente. Quando soube que 

ficou grávida de mim, ficou desacreditada!

 Enfim, nasci em Curitiba, de oito meses. Os médicos disseram que eu nasci 

quase sem respirar, fora isso, eu não tinha nenhuma doença, na verdade, tinha 

uma “deformação” na minha perna, mas isso sumiu quando fui crescendo. Eu era 

gordinha e fofa, loirinha do olho verde, meus pais amavam dizer isso, eu era bem 

mimada naquela época, mas, às vezes, eu era legal, Tinha milhares de amigas, era 

bem extrovertida, minha mãe tinha medo que me roubassem, pois eu falava com 

todo mundo.

Eu tenho um irmão mais velho adotado, quando eu o vi, meu pai disse que foi amor 

à primeira vista, não desgrudei dele, foi um dia especial. Assim como todo mundo, 

eu cresci, estudo no Sepam há sete anos, espero que esse número aumente. Eu 

desejo muito que tenham gostado da minha autobiografia tanto quanto eu amei 

escrevê-la, pois assim, vocês, leitores, conheceram um pouco mais sobre mim.

Maria Eduarda Soltovski Eisele
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Minha autobiografia  

Sou Maria Paula Carvalho Malucelli. Eu tenho onze anos, nasci dia 7 de abril de 2009, 

na cidade de Curitiba, porém sempre morei em Palmeira. Um fato muito marcante 

da data do meu aniversário é que, neste dia, também é comemorado o aniversário 

de Palmeira. Devido a isso, meu aniversário sempre caiu em um feriado, interferindo 

nas minhas festas, pois muitas vezes meus convidados estavam viajando, o que 

me deixava muito triste.

Sempre fui uma menina muito feliz, tive uma infância repleta de alegria, brincadeiras, 

cuidados e muito amor. Quando eu completei três anos, fui para o Colégio Sagrada 

Família. Lá, construí fortes amizades que trago até hoje. Sempre fui elogiada pelos 

professores pela minha dedicação nos estudos, entretanto, alguns reclamavam da 

minha timidez, de fato sou mais reservada do que a maioria das minhas amigas.

Em dezembro de 2013, nasceu minha irmã Laura. No começo, fiquei enciumada, 

afinal, tive que dividir todas as atenções da minha família com ela e, especialmente, 

a da minha mãe. Hoje, apesar de brigarmos muito, acho ela bem legal e engraçada. 

Minha mãe vive falando que eu sou autoritária, pois tenho a mania de mandar na 

Laura, como se fosse minha filha, mas na verdade é só proteção.
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Adoro viajar, conhecer novos lugares e conviver com a minha família. No final do 

ano passado, realizei o sonho de ir para a Disney, foi o meu presente de aniversário, 

a viagem foi mágica, me encantei com tudo que vi por lá.

Há um ano, meus pais decidiram morar em Ponta Grossa, por conta do trabalho do 

meu padrasto, nos matricularam no Colégio Sepam. Infelizmente, com toda essa 

situação do Covid-19, não pude mais ir para as aulas e, no momento, estou em 

Palmeira na casa da minha avó. Acredito que isso tudo vai passar e logo estaremos 

todos juntos. 

Enfim, essa é minha história e agradeço a Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho.

Maria Paula Carvalho Malucelli
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Minha vida em um livro

Oi, meu nome é Mariana, eu tenho onze anos e nasci em Lins, que fica no interior 

de São Paulo. Quando eu era bebê, eu era muito escandalosa, eu chorava quando 

acordava e era muito alto, até as pessoas do restaurante do outro lado da rua paravam 

para ver se estava tudo bem.  Quando eu era criança, minha mãe me falava que 

eu era muito boazinha e tímida.  Como meu pai era militar, eu sempre me mudei 

com muita frequência e é até legal aprender várias culturas. Bom, eu acho muito 

legal escrever uma autobiografia, dá uma sensação de alívio, desabafo, e é muito 

interessante contar sua própria história para outras pessoas lerem.

Diferente de quando eu era criança, hoje sou muito extrovertida e animada, muitas 

pessoas me acham engraçada, antes, não desgrudava do colo da minha mãe e meu 

primo sempre tirou sarro de mim por causa disso. Como me mudo muito, não tenho 

um lugar  permanente, então não tem um lugar  que eu possa realmente chamar 

de lar, mas a casa dos meus avós é um sonho, lá realmente é um conto de fadas, 

pois moram num sítio,  meu avô sempre quis nos aconchegar muito bem, então 

construiu uma piscina, um parque, uma quadra de futebol e um lago .

Minha maior conquista foi que, em um colégio que eu estudei, eles viam os alunos 

que tinham as maiores notas na turma e comparavam uns com os outros, com 

isso, faziam um pódio do primeiro lugar ao quarto e lhes entregavam medalhas. 

Nos dois anos que estudei lá, fiquei em quarto lugar, e como nessa época eu sofria 

bullying, eu queria me esforçar mais para mostrar o contrário para essas pessoas, 

que eu realmente conseguia fazer isso e, hoje, sou amiga delas.
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Esse ano de 2020 está sendo muito difícil, pois o mundo está passando por uma 

pandemia, então nós tivemos que mudar a nossa rotina, estamos tendo aulas 

pelos celulares e não estamos mais tendo contato físico. No meu dia a dia estou 

jogando mais, estudando mais, por isso estou tentando achar um novo hobby, 

como culinária, mas acabei queimando tudo. Também fiz desenhos e esculturas de 

biscuit.  Minha melhor amiga me apresentou o anime e isso também está ocupando 

bem o meu tempo. Bom, esse foi um pequeno trecho da minha história, espero 

que a próxima seja a sua!

Mariana Murae Dutton Tavares
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Vida de Marina

Meu nome é Marina, tenho onze anos e nasci em Ponta Grossa-Paraná. Um fato 

interessante sobre mim é que eu aprendi a ler e a escrever aos cinco anos e sempre 

fui muito esperta. A sensação de ter a minha história publicada em um livro é 

empolgante, pois agora as pessoas vão saber “tudo” sobre mim.

Eu tenho cabelos bem longos e claros, uso óculos desde os dois anos, atualmente, 

eu tenho aproximadamente um metro e cinquenta centímetros de altura e sou bem 

magra. Sou introvertida, calma e sou uma boa amiga (eu acho). Já quando criança, 

tinha cabelos escuros e era super falante. Eu sempre morei em uma chácara, eu 

gosto muito de morar lá, pois tem bastante espaço para brincar e também porque 

lá temos uma piscina. O espaço é bom porque na minha família comemoramos 

tudo, tudo vira festa e churrasco.

Sobre minhas conquistas: do primeiro ao quinto ano, eu estudava em outra escola, 

e lá, em todos os anos, eu ganhei um diploma de melhor aluna, com a maior média 

anual entre todos os alunos da minha idade. Realizei o sonho de viajar para Orlando, 

fui aos parques da Disney e da Universal Studios. Um dos meus sonhos é fazer 

intercâmbio para os Estados Unidos e eu quero muito conseguir através dos meus 

estudos, por isso vou estudar muito para tirar notas boas. 

Nestes dias, às vezes, me sinto entediada e com saudades dos meus amigos e 

alguns professores, então eu uso e posto muitas coisas no “Tik Tok”. Um dia desses 

eu bati uma meta de 5K (5 mil) seguidores e 37K (37 mil) curtidas. Então, se você 

se sentir triste por não conseguir algo, não desista, corra atrás dos seus objetivos. 

Obrigada por ler a minha história!

Marina Nagea da Silva
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Minha história 

Meu nome é Maryana, mas podem me chamar de Mary. Atualmente, tenho onze 

anos, nasci dia 27/02/2009 e moro em Ponta Grossa. Escrever sobre minha vida 

é um ato de superação para mim, eu não falo sobre assuntos que escreverei aqui 

para quase ninguém.  Sempre fui desejada pela minha mãe, porém ela levou um 

susto quando soube que estava grávida. Ela morava em Portugal e se separou do 

meu pai quando estava de sete meses, então resolveu voltar a morar no Brasil. Eu 

comecei a escola com oito meses, quando eu tinha três anos, ela conheceu um 

cara bem legal chamado Eduardo e, desde então, ele se tornou meu pai. Muitas 

pessoas nem sabe que ele é meu padrasto, pois até características físicas parecidas 

nós temos, brigamos às vezes, mas é coisa de pai e filha.

Eu sempre dei muito trabalho para minha mãe, eu ia com frequência para o hospital, 

pois sempre ficava doente. Eu fui para o shopping pela primeira vez com quatro 

dias, pois minha mãe quis furar minha orelha para eu colocar brinco. Tenho uma 

personalidade meio difícil de lidar, um dos meus maiores defeitos é que eu falo 

muito, mas também tenho muitas qualidades, como: ser uma pessoa carinhosa, 

cuidadosa e faço amigos bem rápido. Eu tenho cabelos loiros e olhos castanhos, 

mas meu sonho é ter olho claro. Eu faço escoteiro há três anos e já vivi muita coisa lá.

Certo dia, eu estava com minha prima no aniversário dela, éramos pequenas e 

estávamos na cama elástica. Ela estava sentada perto da porta e eu estava pulando, 
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como ela era bem pequenininha e leve, quando eu pulei mais forte, ela caiu da cama 

elástica, que era alta. Quando eu olhei, ela estava caída no chão, desacordada, eu 

comecei a gritar chamando ajuda, quando meu padrinho chegou, ele viu que ela 

tinha desmaiado, a pegou no colo e a colocou na cama, minha prima ficou um 

tempo desacordada, mas depois acordou. 

Eu estou vivendo uma pandemia mundial, então quero muito sair de casa, mas não 

posso. Minha madrinha Pati conheceu um cara muito legal, da Colômbia, então 

levamos ele para conhecer a Cachoeira da Mariquinha, que é um ponto turístico de 

Ponta Grossa. Lembra da minha prima, que eu derrubei da cama elástica? Então, 

o pai dela ganhou uma oportunidade de ir morar na Arábia Saudita, eu sinto muita 

falta dela, pois ela é uma irmã para mim, se não fosse pela pandemia, ela iria vir me 

visitar. Ganhei uma festa de aniversário surpresa e todas as minhas amigas foram. 

Isso é um pouco sobre mim, espero que tenham gostado, tchau. 

Maryana Zborowski Basílio
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Minha autobiografia

Oi, meu nome é Matheus Megda de Oliveira, tenho onze anos e nasci em 2009, 

em Umuarama. Um fato interessante de quando eu nasci é que no mesmo ano o 

cantor Michael Jackson morreu, mas como eu era muito novo, não me lembro disso. 

Quando eu era menor, eu gostava muito de ver desenhos animados, principalmente 

Backyardigans, eu dava muita risada e eu me divertia muito assistindo. Tanto é que 

colei diversos adesivos numa cômoda que tenho até hoje. É muito legal poder contar 

um pouco sobre mim para vocês, leitores, que estão lendo esse livro. 

Uma curiosidade sobre mim é que quando eu tinha um ano meu cabelo era loiro 

e liso. Quando eu tinha uns três anos de idade, morava em Umuarama, minha 

cidade natal, mas aos quatro anos meus pais vieram trabalhar em Ponta Grossa. 

No começo, foi um pouco triste, pois não conhecia ninguém, mas depois já me 

enturmei, eles me acolheram super bem e fiz amigos super legais. Depois de um 

tempo eu já entrei no basquete, meu esporte favorito.

Meu esporte favorito, como eu falei anteriormente, é basquete, porque eu jogo 

melhor que todos os outros esportes, pois no basquete a altura favorece e eu sou 

alto para minha idade, pois tenho 1,66 m de altura. Eu e meu time treinamos muito, 

mas na primeira competição perdemos feio, porém treinamos duro e fomos para 

o campeonato chamado JEM.

Os jogos não foram fáceis e a final contra o Colégio Alfa foi super sofrida. 

Faltavampoucos segundos para acabar o jogo, mas eu roubei a bola e sofri dois 

lances livres, eu estava super pressionado porque nós estávamos perdendo de um 

ponto e tinha um homem na arquibancada me irritando, gritando e falando que eu 

ia errar e me chamando de cabeludo. Foi aí que eu respirei fundo e fiz os dois lances 

livres e ainda consegui fazer mais uma cesta, e foi assim que nós ganhamos a final 

e erguemos a taça. Bom, espero que tenha gostado da minha história!

Matheus Mégda de Oliveira
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O arteiro

Oi, meu nome é Matheus, estou passando por uma situação difícil, uma doença que 

está espalhada pelo mundo todo e todos têm que ficar em casa. Nesse momento 

eu estou em uma chácara. Eu nasci no ano de 2009, e no ano de 2015, eu era 

muito arteiro. Um dia, fiz uma pegadinha com os meus pais, coloquei um ovo na 

cadeira deles e quando eles se sentaram na cadeira, sujaram toda a calça de ovo. Em 

2017, fiz outra pegadinha com os meus pais, coloquei várias formigas nos sapatos 

deles, e as formigas picaram os pés dos meus pais e eles tiveram que passar álcool 

e tiveram que ficar uma semana de chinelo sem usar tênis.

Em 2017, também fiz minha primeira viagem para os Estados Unidos, no meio da 

viagem de avião, fiquei com dor de ouvido por causa da pressão do ar, mas quando 

cheguei lá, passou a dor. Fomos para o hotel e, no outro dia, fomos ao parque onde 

encontrei minha amiga de escola que se chama Manuela, nós fomos nos parques 

juntos, fomos em uma montanha-russa e foi muito interessante.

Espero que tenham gostado de conhecer um pouco sobre mim e sobre as minhas 

aventuras!

Matheus Moro Cosentino Roderjan
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Minha autobiografia

Meu nome é Milena Canto Rattmann, tenho onze anos, nasci em Ponta Grossa, 

onde moro até hoje. Nasci numa família de políticos e, futuramente, quero ser uma, 

por esses motivos acabo não vendo muito minha família, pois ela está sempre 

tentando ajudar as pessoas ao máximo. Meu pai mora longe desde que eu tenho 

três, quatro anos, só vejo ele no máximo uma vez no ano e fico muito triste por 

estar longe dele. Quando a professora falou em escrevermos uma autobiografia, 

me assustei, pois não saberia o que contar da minha vida, mas depois achei a ideia 

legal e concordei em fazer.

Sou uma menina meio danada, faço muita bagunça, mas tento melhorar ao máximo, 

mas não consigo, às vezes me acho insuficiente, mas não é por isso que vou desistir 

das coisas. Na minha infância, sempre fui muito princesinha, mas hoje em dia não 

sou mais. Eu cresci aqui em Ponta Grossa, mas sempre indo para Curitiba, porque 

antigamente meu pai morava lá. Quando estava com quatro anos, mudei do Rio 

Verde para Oficinas, morei lá por cinco anos e, há um ano, vim morar no Jardim 

Carvalho. Nossa família sempre comemora a Páscoa, o Natal, Dia das Mães, Dia 

dos Pais, Ano Novo e outras festividades.

Estou muito ansiosa para a eleição e para o ano que vem. No meu dia a dia passo 

a maior parte do tempo estudando, principalmente nesta quarentena em que 

não podemos sair de casa. Meu desejo para o futuro é que eu vá morar nos EUA 

(Estados Unidos) para fazer meu ensino médio lá, só que pra isso terei que melhorar 

o meu inglês, mas às vezes, não é o que o futuro escolheu para mim. Obrigada por 

ler um pouco da minha autobiografia, espero que tenha gostado de me conhecer 

um pouco mais, tchau.

Milena Canto Rattmann
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Aventuras do Murilo 

Meu nome é Murilo, tenho onze anos, nasci dia 07/02/2009, em Ponta Grossa, 

Paraná. 2009 foi um ano triste porque um dos maiores cantores do mundo morreu, 

o Michael Jackson, eu nem o conhecia, pois eu estava descobrindo as coisas como 

criança. Eu estou muito feliz de estar fazendo uma autobiografia sobre mim, porque 

tenho muitos fatos legais para contar.

 Desde que nasci, até hoje, muitas coisas mudaram em mim, por exemplo, eu 

era bem gordinho e agora estou magro. Desde pequeno eu adoro jogar futebol, 

meu time do coração é o Santos. Sempre que tem jogo do Santos eu e o meu avô 

assistimos, falando nisso, eu e minha família sempre nos reunimos aos sábados 

e domingos. Desde criança brinco com minha prima na casa dela.

 Meu sonho é viajar pelo mundo ou ir para a Europa. Uma das coisas mais chatas 

que já aconteceu comigo foi quebrar a perna. Fiquei cinco meses sem andar, sem 

ir para a escola, só jogando videogame. Foi muito triste! Quando tirei o gesso, eu 

tinha umas vinte tarefas para fazer, mas minha mãe e meu pai me apoiaram, por 

isso sou muito grato. 

 Hoje em dia, jogo no time de futsal do Sepam, tenho vários amigos e gosto de 

jogar vários esportes diferentes, como basquete, vôlei, handebol, futsal e tênis de 

mesa. Uma das minhas brincadeiras favoritas é esconde-esconde e queimada. 

Gosto muito de caminhar, correr e de andar de bicicleta. Minha diversão é brincar 

com meu cachorro Woody e ver séries como Arrow e Flash. E aí, gostou de ler a 

minha autobiografia?

Murilo Arnaud Moreira
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Minha autobiografia

Oie, me chamo Nicole, mas me chamam de Nick. Eu nasci no dia quatorze de abril 

de 2009, na cidade de Ponta Grossa e moro aqui até hoje. Tenho muitas histórias 

marcantes sobre minha infância, mas uma que eu nunca vou esquecer é quando 

eu fui ao Safari e conheci um filhotinho de leão muito fofo, eu até peguei ele no 

colo, gostaria de ter essa experiência de novo. 

Agora, vou falar sobre a minha família, bom, meus pais se divorciaram quando eu 

tinha apenas três anos, mas eu não ligo para isso, pois agora os dois estão casados 

de novo e são muito felizes, eu tenho um padrasto e uma madrasta muito legais 

e eu gosto muito deles. Eu tenho três irmãos, Antônio e João Lucca (por parte de 

mãe) e o Bernardo (por parte de pai).      

Sobre a minha aparência, eu sou alta, tenho cabelo curto e castanho, mas vivo 

pintando. Tenho olhos cor de mel, mas, quando eu choro, eles ficam verdes muito 

claro. Eu amo desenhar, mas eu também gosto de andar de skate. Ah é, esqueci de 

falar dos meus animais, eu tenho um gato chamado Félix e três cachorros, Wiggle 

(sim, é por causa da música do Jason Derulo) e Jolie, um casal de Boder Colies, e 

o Meia-Noite, um vira lata que eu adotei quando abandonaram ele na minha rua.

Quando eu crescer, quero montar uma ONG que recolhe animais de rua e cuida 

deles até serem adotados, pois eu admiro muito quem faz isso, mas o meu sonho 

também é trabalhar em um estúdio de animação na parte de desenho ou de 

dublagem. A maioria das medalhas que eu ganhei foi no Jispam (jogos da minha 

escola), mas tem uma que eu ganhei no Zescamp Infantil 2019. 

Bom, eu escrevi aqui o que eu acho mais importante na minha vida e eu espero 

que quem esteja lendo tenha gostado. Até mais. 

Nicole Zander Harms



86

Assim eu sou

Meu nome é Paula, tenho onze anos, nasci em Ponta Grossa, Paraná. Quando era 

pequena, era muito falante, alegre, curiosa e inteligente. O que eu mais gostava 

de fazer era brincar no pula-pula, visitar meus avós e assistir A Casa do Mickey. 

Quando tinha seis anos, meu irmão chegou e nesse dia fui ao cinema com uma 

amiga. Foi um dos melhores dias da minha vida!

Tenho cabelos cacheados, olhos castanhos escuros e tenho 1,42 m de altura. 

Primeiramente, os defeitos: tímida e chorona, pude mudar um pouco essas 

características ao longo do tempo e há algumas coisas que ainda tento consertar. 

Dizem que sou prestativa, amiga sincera e talentosa na cozinha. Adoro fazer 

bolachas, bolo de caneca, panquecas e cookies. E também adoro música, séries 

da Netflix, tricô e artesanato.    

Morei por oito anos na nossa primeira casa e adorava brincar de boneca. Há três 

anos, mudamos para uma casa maior e aconchegante. No verão, adoro brincar 

na água e passar o Natal com toda a minha família. Gosto de ficar no meu quarto 

lendo livros e escutando música. 

E como estou contando um pouco sobre a minha história de vida, não posso deixar 

de falar sobre um dos meus maiores sonhos realizados: ir aos Estados Unidos. Esse 

sonho foi realizado no ano de 2019, quando vi muitas cidades bonitas, experimentei 

novas comidas e visitei várias lojas. Para o futuro tenho o desejo de ter minha 

própria cafeteria, viajar pelo mundo e, quem sabe, estudar em outro país. Espero 

ter amigos para a vida toda e também ser muito feliz.

Paula Moreli Laarberg
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Minha vida!

Olá, meu nome é Paulo, tenho onze anos e hoje eu irei escrever minha autobiografia.  

Desde criança, amo brincar com carrinhos, legos e muitas outras coisas, conforme 

fui crescendo, eu fui gostando de outras coisas, como assistir televisão e jogar no 

celular, eu também gostava muito de assistir Bananas de Pijamas e outros desenhos.

 Depois de uns anos, tive que sair da minha escola Colibri e tive que sair da minha 

escola de natação, mas por mais que tudo isso tenha acontecido, me mudei para 

esta linda casa e me mudei para o Colégio Sepam também, o que foi muito legal por 

causa dos amigos que eu fiz e das pessoas que conheci, aprendi novos esportes 

e muitas outras coisas que vão me ajudar muito no futuro.

E hoje, posso não estar na escola e nem com meus amigos e também tendo que 

evitar muitas coisas, mas mesmo assim estou feliz, aprendendo, brincando, etc. 

Hoje em dia, já não gosto tanto de brincar com brinquedos, mas de pega-pega, 

esconde-esconde, eu amo. Mas, de todas as brincadeiras, eu amo brincar com 

meus amigos em primeiro lugar.

Obrigado por ter lido minha autobiografia e espero que tenha conhecido um pouco 

mais sobre mim, tchau!

Paulo Berger Klass
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Minhas histórias inacabadas

Sou Pedro Henrique Cordeiro, tenho onze anos, nasci na cidade de Ponta Grossa, 

Paraná, no ano de 2009. Eu cresci sendo muito extrovertido e animado, eu não sei 

o que dizer sobre estar participando de um livro, me sinto um pouco nervoso porque 

acho que minhas histórias não são muito interessantes para o público em geral.

Quando eu era menor, eu tinha um cabelo enrolado e amarelo, era muito animado  

e brincava muito. Hoje em dia, meu cabelo é marrom com uma franja. Eu cresci em 

uma rua pequena, por sorte, na esquina da minha casa há um mercadinho onde 

se compra de tudo, até brinquedos. Minha casa é grande, com quatro quartos, 

três banheiros, um quarto de brinquedos e uma lavanderia. Meu bairro tem um 

mercadinho, escola e um CMEI. Todas as comemorações feitas na minha família 

são as tradicionais, exceto a celebração do Dia do Irmão.

O meu maior sonho é ser um artista profissional, viajar para o Japão, para o México, 

Portugal, Polônia e conhecer os atores da série “The Big Bang Theory”. Eu tive 

problemas para fazer amizades e ainda tenho um pouco porque eu sou meio 

introvertido, porém, consegui fazer amizade com muitas pessoas, estou feliz de ser 

amigo deles(as), mesmo eu sendo introvertido essas pessoas decidiram ser meus 

amigos(as) e estou feliz por isso e decidi nunca parar de  tentar  fazer novos amigos.

Para finalizar, vou dizer como estou hoje: estou com vários amigos, alguns iguais 

a mim e outros totalmente diferentes. O meu dia a dia é padrão, mas antes da 

quarentena, todo domingo, a família quase inteira se reunia para almoçar juntos 

e passear pela cidade. No futuro, espero que meus sonhos se realizem e que essa 

quarentena acabe logo, uma última coisa: se você quer uma série para rir bastante 

eu sugiro “The Big Bang Theory”, até mais.

Pedro Henrique Cordeiro
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Minha história

Oi, meu nome é Pedro Henrique Gonçalves Cox, mas todo mundo me chama de Cox 

(só não vá me chamar de Crox!) Tenho treze anos, estou no sexto ano. Você pensou 

que eu voltei dois anos na escola, né? Mas é que lá na Bahia a grade é diferente. 

Lá, eu fazia a escolinha do Falcão, judô e Kumon. Participei de um churrasco onde 

estava o jogador Falcão para ser homenageado. 

Nasci em Cascavel, no Paraná, e morei lá por cinco meses. Nós mudamos para 

Balsas, no Maranhão, onde ficamos por seis meses e depois fui para a Bahia. Eu 

acho que morei lá uns seis anos, não me lembro muito bem. Então eu fui para 

Palmeira por causa dos meus avós, meu avô tem diabete, por isso que nós fomos 

para lá, ficamos por um ano, para depois ir para Ponta Grossa. Hoje, estudo no 

Colégio Sepam. 

Uma das minhas peraltices mais graves  foi numa viagem que fizemos da Bahia para 

o Paraná, brincando na cama, caí, bati minha cabeça e tive que ir para hospital dar 

vários pontos, e a outra, que também foi grave, foi quando caí da bicicleta. Estava 

com doze anos,  mas não foi um tombo normal, foi um tombo grande no qual 

quebrei a bicicleta e quase quebrei meu joelho.  

Nessa quarentena eu recebi uma notícia muito boa, meu pai está vindo para casa 

para ficar alguns dias aqui. Minha rotina nessa quarentena é acordar cedo, ligar o 

computador e assistir à aula, depois da aula vou almoçar, logo em seguida, fazer 

tarefa e, depois, jogar videogame. A minha intenção para esse ano é focar nos 

estudos porque ano que vem não será fácil.  

Pedro Henrique Gonçalves Cox
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Conheça a história de Pedro Roosevelt
Arquivo confidencial

Olá, me chamo Pedro Roosevelt Hichuki, nasci no dia 18 de abril de 2009, na 

maternidade Unimed de Ponta Grossa. Um fato muito curioso sobre minha vida é 

que já sou formado, brincadeirinha, é que minha mãe se formou quando estava no 

oitavo mês de gestação. Redigir uma autobiografia é muito interessante e divertido 

,porque me faz lembrar de momentos nostálgicos e felizes, e confesso que tive a 

ajuda da minha mãe para escrever algumas linhas da época em que eu ainda era 

bem pequeno.  

Quando nasci, era um bebê muito fofinho e gordinho, lindos olhos azuis, mãozinhas 

que pareciam um pãozinho. Minha mãe conta que eu não dava muito trabalho, 

mas hoje eu sei que não era totalmente verdade, eu não usava chupeta e adorava 

leite e até hoje gosto. Moro aqui em Ponta Grossa desde que nasci, aos quatro anos 

de idade, entrei na escola Sagrado Coração de Jesus, lá iniciei minha vida escolar, 

fiz muitas amizades e comecei a gostar ainda mais de esportes. No ano seguinte, 

entrei na escolinha de futebol da cidade, o Operário Ferroviário, minha mãe me 

levava nos treinos todos os sábados.

Sou o segundo filho da família, ao todo somos em quatro pessoas aqui em casa. Uma 

coisa que me deixa muito feliz é que sempre que possível viajamos, principalmente 

no dia do meu aniversário. Minha viagem mais longa foi aos cinco anos, para Porto 

Seguro, na Bahia, foi a primeira vez que andei de avião, gostei, mas senti um pouco 

de medo. Em 2018, entrei no Colégio Sepam, onde me adaptei de imediato. Em 

2019,  minhas duas conquistas pelo colégio foram no Handebol, 1º lugar no Jem 

e Joesp. Meu maior sonho é ser jogador de futsal, também quero conhecer alguns 

atletas como os craques Neymar, Messi, Falcão e o Rodrigo.
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Atualmente, estamos vivendo num momento difícil por conta da pandemia, mas, 

mesmo assim, não deixamos de estudar, pena que as aulas são apenas pelas telas 

de computador ou celular, o que me entristece bastante. 

Um passatempo divertido e legal que encontrei está sendo ousar nos meus cortes 

de cabelo.  Meus pais estão realizando uma reforma em nossa casa e isto também 

está me distraindo, estão projetando um quarto novo para mim, como será que 

vai ficar? Já estou ansioso e prometo que contarei tudo a vocês em uma próxima 

oportunidade.

Agora, amigo leitor, vou ficando por aqui,  agradeço muito sua atenção, um forte 

abraço.

Pedro Roosevelt Hichuki
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Minha história, minha vida!

Me chamo Rafaela, sou uma típica garota de onze anos. Minha história começa 

em Divinópolis, em 27 de fevereiro de 2009. Fico muito feliz em poder compartilhar 

minhas histórias com os leitores, mas também fico muito em dúvida por qual história 

contar primeiro. Eu nem sempre morei aqui, por anos eu morei em BH, meus pais 

são daqui, mas eu sempre fui mineirinha e vou continuar sendo. Porém, a saudade 

de meus parentes só aumentava cada vez mais, então, em um belo dia, meu pai 

recebeu uma oportunidade de emprego e, hoje, moro em Ponta Grossa. Estudo no 

Colégio Sepam e agora estou perto de todos os meus parentes queridos.

Quando eu era pequena, eu era bem gordinha e demorou para meus cabelos 

nascerem, mas agora tenho cabelo de sobra. Eu sempre fui bem teimosa, mas 

sempre fui amorosa, carinhosa e faladeira, desde que eu aprendi a falar, não parei 

mais. Eu tenho cabelo cacheado e olhos castanhos, faz três anos que uso óculos. 

Quando vim para Ponta Grossa, morei um tempo na casa da minha avó paterna.

Agora, vou falar um pouco mais sobre mim, meu sonho é conhecer a Disney e ir 

para o Japão, minha comida favorita é Sushi, mas sempre comi de tudo, é claro que 

ninguém é de ferro e, como qualquer criança, também como alguns salgadinhos, 

bolos e balas. Eu adoro escutar o barulho da chuva, isso sempre me relaxa. Moro 

com o meu pai e minha mãe, sou filha única, mas sempre quis ter uma irmã para 

cuidar dela, colocar roupa e arrumar igual as minhas bonecas. 
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Eu adoro colecionar coisas em miniaturas, tenho muitos brinquedos e poderia 

ficar mostrando para todos o dia inteiro!  Bom, eu já fiz algumas viagens ao Beto 

Carrero, Gramado, Tiradentes, Ouro Preto, Curitiba, etc, mas a que eu mais gostei 

foi a de Gramado, lá é tudo muito gostoso, bonito e maravilhoso. Em Gramado, eu 

fui ao “Mini Mundo” e trouxe muitas lembrancinhas, como canetas, revistinhas, 

chaveiros e claro, as lembranças que jamais esquecerei. Em cada parque que eu 

fui havia uma maquininha com fichas do tema do parque e é claro que em todos 

os parques que eu passei, comprei uma fichinha. Nossa, agora reparei que terei 

que parar de contar a minha história, pois outra história terá que começar, e vou 

viver um novo capítulo da minha vida.

Rafaela Sopko Schamne
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Minha história
resumida em palavras

Olá! Me chamo Sophia, tenho onze anos e, atualmente, moro em Joinville. Nasci 

no dia 03/08/2009, em Curitiba. Eu já passei por coisas muito engraçadas e 

vergonhosas, mas uma delas foi quando eu estava lá no infantil cinco, eu tinha 

aproximadamente cinco anos. Eu e a minha amiga estávamos na fila para sair 

da sala, até que eu resolvo levantar ela no colo. Como eu não tinha muita força, 

nós acabamos saindo rolando do final da fila até os pés da professora, todos 

começaram a rir, mas eu fiquei com muita vergonha e odeio lembrar desse dia. Eu 

acho realmente incrível compartilhar sobre a minha vida com as pessoas e fico muito 

feliz em saber que tem gente que se interessa. Criar uma autobiografia também é 

muito interessante porque eu paro para pensar e escrever sobre o meu passado e 

presente e lembro de várias coisas que eu já tinha esquecido.

Eu tenho cabelos loiros, olhos verdes escuros e sardas quase invisíveis. Eu costumo 

ser mais reservada, mas tenho muita intimidade com quem eu conheço bem. Moro 

em um lugar agitado, na minha rua passa carros do nascer do Sol até escurecer. 

A minha casa é bem próxima da casa de meus familiares, o que é ótimo! Sempre 

mantemos contato. Todos os meses nos reunimos no mesmo restaurante e 

conversamos sobre o que fizemos mês passado. Assim, podemos nos conhecer 

melhor.
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Eu faço ginástica rítmica desde os meus sete anos e claro, meu sonho sempre foi 

chegar na medalha de primeiro lugar. Eu ainda não consegui realizá-lo, mas com 

muito esforço sei que em algum dia vou conseguir alcançar o meu objetivo. Outro 

sonho meu é que eu consiga ser bem sucedida no futuro, ter um bom sucesso na 

carreira e dinheiro para me sustentar sozinha, com nenhum homem nas minhas 

costas.

Essa quarentena está sendo realmente chata, porém, por conta dela, consegui focar 

mais nos estudos, descobrir novos filmes, séries, livros e consegui ver o meu talento 

de atuar. No meu futuro, eu pretendo ser uma mulher independente e bem-sucedida. 

Os livros de Harry Potter também me fizeram pensar mais sobre o meu futuro. Uma 

frase que me inspira todos os dias é uma citação de Alvo Dumbledore (personagem 

de Harry Potter):”Não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver”.

Sophia Giraldi Bochi
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Meu nome é Tiago Aquino Postiglioni, nasci em Curitiba, mas moro em Ponta 

Grossa - PR. Minha família é enorme, meus pais se chamam Juliano e Francielle 

e meu irmão Mateus. Temos uma cachorra, a Meg, a raça dela é Golden Retriever, 

eu a ganhei no dia 09 de outubro, pois é o dia do meu aniversário. 

Gosto de viajar, jogar futebol e outros esportes, também gosto de músicas do tipo 

rock, funk e sertanejo. 

Sou loiro, tenho olhos castanhos e sou forte. Quando eu era pequeno, eu tinha essas 

mesmas características! Tenho medo de cobra, porque é muito grande e é nojento.

Um dia, eu ganhei o projeto “Soletrando” da minha escola, também já cheguei ao 

segundo lugar do “JOESP” de futebol. Sempre torci para o Corinthians, meu time 

do coração. Não gosto de tênis, boliche e natação.

Atualmente, estamos em quarentena, e minha rotina está sendo assim: acordo 

às 7h, me arrumo, vou para a aula online que começa às 7h10 e termina ao meio 

dia, depois de todas as aulas, eu vou almoçar. Aí eu faço as tarefas e fico livre, jogo 

videogame, ando de bicicleta e jogo bola na minha casa.

Estou honrado por estar escrevendo um texto que vai para um livro. Espero que 

tenham gostado do meu texto e tchau!

Tiago Aquino Postiglioni

Minha autobiografia
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Eu,Tomás

Meu nome é Tomás, moro em Ponta-Grossa-PR, no Brasil. Quando me perguntaram 

se minha vida daria um livro, eu disse não. Mas agora eu estou aqui, vem uma 

nostalgia ao escrever isso, pois as lembranças ficam passando e passando na minha 

cabeça (mesmo muitas delas não sendo ativas). Tenho onze anos, vivi pouco, 

não tenho experiências interessantes, mas isso a gente ganha com o tempo e vou 

contar algumas que passaram perto. 

Eu tenho cabelo castanho muito escuro, olhos um pouco mais claros, mas ainda 

castanhos, uma face bem redonda e uso óculos. Sou muito friorento quando está 

calor e calorento quando está frio, minha mãe vive dizendo “coloca o casaco porque 

está frio. Tira o casaco, está quente”. As pessoas me consideram inteligente, mas 

eu não acho. Talvez seja só conhecimento por ver tanto Manual do Mundo no 

Youtube. Gosto de curiosidades, acho interessante ver curiosidades na internet, 

por exemplo: sabia que poderia ter existido vida em Marte, que acabou por causa 

de uma guerra nuclear? Depois, todos da minha sala discutem se é verdade ou não 

e todo mundo me chama de inteligente… eu gosto de ser chamado de inteligente, 

mesmo quando é algo que no futuro todos irão saber.

Acho que devo começar minha história por quando, aos quatro anos, tive pneumonia 

e passei cinco dias no hospital. Por orientação do médico, mudei do antigo colégio 

para o Colégio Sepam, maior e bem mais aberto. Na minha primeira visita ao Colégio 

Sepam, eu já queria ficar estudando, pois eu adorei.

Eu nunca conseguia fazer amigos, eu simplesmente existia, a ajudante da minha 

professora era minha melhor amiga. O único amigo que eu fiz até os sete anos foi 

o João, um cara legal, mas tão popular que quase era a mesma coisa que antes. 

Quando ele foi morar em Curitiba (ou seria São Paulo? Faz tanto tempo!) eu fiquei 
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100% sozinho. Fiquei uns dois meses sem amigos e, nesse meio tempo, iniciei-

me no piano, um instrumento muito mais fácil de tocar do que eu achava, pois 

eu pensava que teria que ir descobrindo nota por nota e memorizar como tocar a 

música, mas não, tinha um esquema! Era tão bom. 

Um tempo depois de começar a tocar piano, eu conheci melhor o cara e que hoje 

é meu melhor amigo, o Cauã, ele é demais, já viveu muitas aventuras. O Cauã tem 

a mesma estatura que a minha, só que com cabelo loiro e olhos verdes.

Gosto muito de andar a cavalo. Atualmente, vou todo final de semana cavalgar com 

meu tio e primo, quando sempre surgem situações inesperadas, como cachorros 

latindo para os cavalos e tropeços constantes da minha égua. Cheguei a cair uma 

vez, mas já superei.

Já ganhei alguns prêmios, não são muitos, mas aí vai uma lista dos mais importantes: 

um certificado de quando toquei piano na frente de mais de uma centena de 

pessoas na abertura de um projeto de Literatura do Colégio Sepam e um prêmio 

de Matemática (melhor aluno de matemática de Ponta Grossa do 5º ano). É só 

isso de importante, mas é o suficiente para eu me orgulhar.

Tenho muitos planos para o futuro, como, por exemplo, ser ator (fiz aulas de teatro 

no Sepam no ano passado) ou ser biólogo marinho, pois gosto muito da vida 

marinha. Às vezes, penso sobre o meu passado e como eu queria poder mudar 

certas coisas, até as que não dependiam de mim. Mas como disse Sócrates: “não 

viva com arrependimentos, do arrependimento vem a tristeza.

Tomás Milczewski Batista
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Minha vida em onze anos

Sou a Valentina, tenho onze anos e nasci em Ponta Grossa, Paraná, no ano de 

2009. Esse ano foi muito importante para meus pais e familiares, pois eu nasci e 

meus pais planejaram meu quartinho e tudo!

Vou falar sobre a menininha que eu era. Meus defeitos: chorona, desorganizada, 

eu era muito tímida (e ainda sou), eu tinha um lado ruim, mas acho que eu tinha 

mais coisas boas do que defeitos! Eu era fofa, carinhosa, essas coisas eu nunca 

vou mudar (sempre fui assim). Gostava de brincar de bonecas, massinha, etc. 

Passei praticamente minha infância morando em Curitiba, foi uma experiência 

muito legal morar lá.

Meu sonho sempre foi ter um animal de estimação, esse ano eu consegui realizar 

ganhando minha gatinha, ela se chama Amora, sou muito feliz em tê-la. Outra coisa 

que realizei foi ter ganhado meu PC novo, fiquei muito feliz com ele também, mas 

não tanto quanto com a minha gatinha.

Atualmente, sou uma pessoa muito feliz e sou grata por tudo em minha vida. Estou 

viciada em ver Netflix, eu assisto todo dia, depois da janta. Ainda há algumas coisas 

e desejos que quero realizar, como viagens e etc, com o tempo as coisas vão se 

realizando e acontecendo. Essa sou eu!!!

Valentina Zammar Klimovicz
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Minha vida em uma história

Olá, meu nome é Victor, tenho onze anos, nasci em Ponta Grossa, Paraná, dia 

16/03/09. Quando eu era menor, eu era um “cabeça de vento” em pessoa, vou 

contar uma história que aconteceu comigo: eu adorava minha irmã mais velha, 

quando ela foi ao banheiro, o tongo (eu), resolveu segui-la até lá. Saindo de lá, 

eu deixei meu dedo no buraco que tem na porta para ela fechar, minha irmã não 

sabia que eu estava com o dedo lá, ou seja, não deu muito certo deixar o dedo na 

porta. Minha mãe não deixava as portas abertas de jeito maneira, pois eu era muito 

curioso, ou seja, minha irmã foi fechar a porta sem saber que meu dedo estava ali 

e a porta não fechava de nenhum jeito. Ela foi ver o que aconteceu e viu meu dedo 

sangrando um monte. Fomos ligeiro para o hospital, como eu era muito pequeno, 

não podia levar ponto. Eles tiveram que colocar três dos meus dedos em uma fita.

Agora vou contar um pouco das minhas características de quando eu era menor. Eu 

era bem baixo, tinha o cabelo muito curto, era bem doido da cabeça, falava muito 

(até demais), se for comparar com agora, eu era muito diferente. Agora, sou alto, 

sei muito mais do que antes, tenho mais cabeça para fazer as coisas, enfim, todos 

mudam com o tempo. Morei em Ponta Grossa até meus cinco anos, logo depois 

fui para Florianópolis, Santa Catarina. Com sete anos, voltei para Ponta Grossa e 

estou até os onze anos aqui, não pretendo sair.

Um dos meus desejos era voltar para Ponta Grossa e eu voltei, aqui é um ótimo 

lugar, tem toda minha família e vários amigos. Tem vários pontos turísticos, como 

cachoeiras e parques. Tive outro sonho realizado: entrar para o time de futsal do 

Sepam, temos ótimos jogadores e com força e dedicação eu consegui entrar para 

o time.

Contei alguns fatos da minha vida nesta página, foi muito divertido trabalhar nesta 

autobiografia e é com um forte abraço que eu vou me despedindo!

Victor Bilobran Ribeiro
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Um pouco da minha vida

Olá, sou o Wellington, tenho onze anos de idade, nasci na cidade de Newark, em 

Nova Jersey, nos Estados Unidos. Quando eu tinha três anos, não lembrava quase 

nada da minha infância, estava indo embora da minha terra natal e indo morar em 

outro país, que seria onde ia viver, crescer e conhecer novos amigos e, a partir daí, 

vocês irão  conhecer mais um pouquinho de mim.

Tenho 1,46 m de altura, um pouco baixo para a minha idade, cabelos escuros, sou 

extrovertido, otimista e tímido, não mudei muito fisicamente .Quando vim morar no 

Brasil, tudo passou tão rápido,  só vejo por fotos tudo o que vivi naquele país, já me 

acostumei, meu lugar é aqui na cidade de Ponta Grossa  junto com minha família. 

Eu quero muito realizar o sonho de voltar ao lugar onde nasci e me formar. Uma parte 

difícil para mim é ter uma alergia crônica e ansiedade, sou muito forte na hora da 

crise, mas estou superando lentamente, o que ajuda muito além dos medicamentos 

é a paciência das pessoas que me amam.

Hoje, depois de muito tempo, estou em casa tentando me controlar para não 

sair para me divertir com as coisas que mais gosto, sei que tudo irá passar com 

pensamentos positivos e assim poderemos realizar nossos sonhos.

Wellington Gonçalves Martins
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Minha vida em uma página

Olá, meu nome é Yasmin Roth Ditzel, eu nasci 05/05/2009, em Ponta Grossa, 

no Paraná e tenho onze anos. Quando eu era menor, eu era muito tímida, tagarela 

com os conhecidos e era muito alta. Eu tenho uma gatinha siamesa, ela tem dez 

meses e o nome dela é Mya, ela é muito sapeca, uma das sapequices dela é pegar 

minhas meias e as da minha tia. 

Hoje em dia, eu não sou tão alta, mas antes eu era muito alta, era quase um filhote 

de girafa. Quando eu era bebê, tinha o cabelo bem preto e os meus olhos eram 

verdes, agora o meu cabelo é castanho e o meu olho também é castanho, chato, né?

Desde que eu era pequena, queria ser médica, mas se eu não conseguir ser médica, 

vou construir uma loja de roupas, mas acho que não será preciso, e outro sonho é  

ter o meu próprio carro, mas para eu conseguir realizar, eu preciso trabalhar muito 

para conquistar.      

Desde março, estamos nessa quarentena, está muito chato, pois não posso ir para 

escola ver os meus professores e meus colegas, também não posso viajar, mas por 

outro lado, estou gostando. 

Sabe, eu aprendi a dirigir um quadriciclo, ganhei a Mya, dormi em barraca com a 

minha prima, meu avô materno fez uma carretinha para colocar atrás do quadriciclo, 

é muito legal, a Mya já andou várias vezes na carretinha. Espero que tenha gostado 

do meu texto e de me conhecer um pouco mais!

Yasmin Roth Ditzel




