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O SONHO DE ALICE
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Série: 6ª ano B

Nº: 11- 12

Alice no país do rock

Alice foi acampar com uma amiga. Elas foram fazer um
piquenique, mas as duas pegaram no sono. Alice teve um sonho
bem doido, sonhou com um coelho verde de bolinhas amarelas que
tocava uma guitarra cor de rosa. Ele vivia cantando que estava
atrasado para um show, então ela decidiu seguir o coelho, só que
eles caíram num buraco e foram pelo caminho errado.
Caíram numa biblioteca e acharam uns livros gigantes sobre
cantores. Quando abriram o livro, entravam neles. Abriram o
livro da Lady Gaga e foram transportados para lá, onde o coelho
subiu no palco e estragou o show dela. Muito brava, a cantora
mandou seu empresário perseguir eles, então o coelho achou uma
escada e voltaram para a biblioteca, só que esqueceram o livro
aberto e o empresário saiu. Alice e o coelho foram para o livro de
rock, e começaram a assistir a um show, só que quando o mesmo
acabou, encontraram com o empresário, o qual queria decepar os
pés deles, daí começaram a correr e saíram do livro... Alice
acorda no meio da historia e percebe que tudo aquilo foi um
sonho e acaba vendo um coelho verde de bolinhas amarelas com
uma guitarra cor de rosa e tudo começa novamente!

Chapeuzinho Vermelho no Halloween

Chapeuzinho Vermelho foi levar Cup Cakes para sua vó feiticeira
quando percebeu que havia uma múmia laranja seguindo ela. Então
ela parou, olhou para múmia e perguntou:
- QUEM É VOCÊ??? A menina disse.
- VIM AQUI PARA TE ASSOMBRARRRRR... a múmia disse.
- Mas você não é fantasma!? a menina disse.
- Acho que você tem razão, entrei na história errada :/. Disse a
múmia
Então, Chapeuzinho continuou andando, mas pisou numa abóbora e
caiu, fazendo muito barulho e incomodando a bruxa que raptou a
menina! Ela lhe deu uma poção que a faria envelhecer e a bruxa
ficaria mais jovem.
Enquanto isso, a mãe de Chapeuzinho ligou para vovó
perguntando se a filha já tinha chegado, e ela disse que não.
Então a avó foi procurar sua neta. Durante seu vôo de tapete
mágico viu a neta na casa da bruxa, invadiu a casa. Condenou a
bruxa, fazendo o seu feitiço ser revertido.
Salvou a neta e a levou para casa. Enquanto comiam os Cup
Cakes a menina disse:
Você tinha que se mudar daqui! tem uma casa vendendo do lado
da minha !

João e o pé de sorvete
Nossa historia começa em Nova York , quando a mãe de João
pede a ele para ir ao supermercado comprar o jantar, mas ele
acaba comprando um sorvete que dizem que realiza um desejo.
Ao chegar em casa, a mãe ficou furiosa e mandou o menino lavar
a louça, mas antes disso, João tomou o sorvete, sendo que sobrou
uma amora do mesmo. Então ele disse:
_ Queria mais um sorvete, só que um pé de sorvete.
E no outro dia de manhã, quando a mãe de João acordou ela viu
um enorme pé de sorvete, então ela gritou:
_ Joãããããããããããããão!!!!!!
O menino levantou da cama correndo e foi ver o que tinha
acontecido. Ele olhou para aquilo e achou super legal e começou a
escalar, mesmo com sua mãe dizendo não.
Quando chegou lá em cima, viu um castelo pequenininho, então
bebeu uma poção, encolheu e entrou nele. Lá dentro, ele viu um
homem rabugento que tinha acabado de acordar. Entrou no
quarto, e viu um papagaio que tocava um teclado. Como achou
aquilo fascinante, resolveu levar o papagaio com ele, mas naquela
hora o homem rabugento voltou e saiu correndo atrás de João,
que saiu do castelo, desceu o pé de sorvete e gritou:
_ Mãe pega o meu tênis e mata o pequenino!
Então, quando o pequenininho olhou para cima e viu a mãe de
João saiu correndo!Eles adotaram o papagaio que tocava o
teclado todos os dias na rua para ganhar dinheiro.

