
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bárbara e Julia 

                                   4º ano 

Contos das estrelas 

cadentes 



Meus sonhos 

Era uma vez, uma menina que teve um sonho que nunca 

sonhou, pois começou sonhar com ele todos os dias. 

Quando contou o sonho ao seu pai ele não tinha 

acreditado, pois seu pai lhe disse: 

- Isso nunca irá acontecer, pois sonhos não se tornam 

realidade... Agora pare de falar besteira e vá brincar com os 

outros, pois já estão te esperando lá fora no quintal. 

-Tá bom pai, já estou indo brincar com eles. 

- E vai rápido porque daqui a pouco nós vamos sair para 

buscar sua mãe no trabalho, pois ela deve estar muito cansada. 

-Tá bom, vou brincar bem rápido, e depois vou me trocar 

para ir buscar mamã no trabalho. 

A menina foi bem rápido para o quintal, e disse: 

- Vamos rápido que senão nós vamos esquecer minha mãe, 

depois que nós formos buscá-la, nós vamos guardar os nossos 

brinquedos. 

Depois que tudo passou o pai achou estranho e disse: 

-Esse é seu sonho, pelo menos você sonha muito com seus 

primos e primas e principalmente comigo e com sua mãe! 

 

 



A VISITA DA CHAPEUZINHO VERMELHO 

  Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho 

e ela não conhecia a sua vovó. Um dia sua mãe falou: 

             -Você quer conhecer sua vovó, filha? 

             - Sim mamãe, é claro que eu quero conhecê-la, pois vai 

ser muito legal! 

Quando ouviu um barulho estranho se assustou, pois ela 

viu um leão. 

          Ela foi direto para a casa de sua avó no meio da floresta, e 

não tinha percebido que lá morava sua querida e desconhecida 

avó. 

        Sua avó desesperada, pensando que era uma menina 

precisando de sua ajuda, falou:  

          - Você precisa de ajuda ou de alguma outra coisa? 

         Ela respondeu: 

        - Sim, tem um leão querendo me pegar, e preciso de sua 

ajuda, você parece com minha avó! 

 

 


