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Conhecendo os mestres no sonho
Na noite de sexta-feira dia 7/10, todos os alunos dessa escola
estavam se preparando para o 7º acantonamento do Colégio Peres.
Os meninos Alcides, Leonardo e Victor se encontraram na porta do
colégio.
Todos os meninos eram da mesma sala do 5ºano e arrumaram os
colchões. Mas por incrível que pareça eles dormiram e sonharam
com o filme Tron.
Do nada eles acordaram e estranharam, pois havia mestres da
tecnologia do filme que eles sonharam na frente deles.
Beliscaram-se para ver se acordavam mas não acordaram e
perguntaram:
-Quem são vocês?
-Nos somos os mestres da tecnologia e vocês irão aprender com a
gente os segredos da tecnologia.
-Quando?
-A partir de agora!
-Então vamos.

Mas tudo isso foi um sonho.

CONHECENDO A CHAPEUZINHO TRON
Um dia 3 pessoas estavam dormindo.
Quando acordaram
chegaram ao mundo Tron. Eles começaram a conhecer a cidade e
deram de cara com a lendária Chapeuzinho Tron (irmã de
chapeuzinho vermelho) cheia de armas poderosas e um carro todo
equipado de rodas com espinhos para terrenos de difícil acesso.
E ela lhes falou:
- De onde vocês são?
- Somos da terra e queremos aprender um pouco de tecnologia com
algum mestre.
- Que tal aprenderem um pouquinho comigo?
- Pode ser.
- Vamos! Temos pouco tempo para aprender muito.
- Onde é?
Do nada eles entraram em um mega laboratório de tecnologia.
- Onde estamos? Disseram eles.
É aqui o meu cantinho das mega criações. E eles ficaram
aprendendo com ela.

Mas tudo isso foi um sonho.

Caindo em uma dos outros mestres da
tecnologia
Um dia 3 pessoas passaram embaixo de uma árvore e caíram em
um buraco. Eles perceberam que estavam na casa de outro mestre
da tecnologia que não estavam com eles.
Resolveram dar uma olhada no local em que estavam e viram o
lendário Tec Boy e seus sete gigantes. Eles estavam criando um
computador em forma de um óculos controlado pela mente.
Ele virou e falou:
- Quem vem ate o meu esconderijo? Amigo ou inimigo?
- Amigos, todos os amigos.
-Pera ai, como vão colegas mestres? E vocês meninos, quem são
vocês?
-Viemos da terra.
- Eu sou o Victor.
-Eu sou o Alcides.
-Eu sou o Leonardo.
-Então vamos, não há tempo a perder.
Então agora finalmente esta historia acabou e todos então bem em
casa.

