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O Mundo em 2050
Bom, nesse texto irei tentar imaginar de como será o mundo em 2050, vou
contar sobre dia a dia de Jorge, um cara de 22 anos.
O despertador de Jorge toca a 6:00 horas, nisso, suas maquinas de cafés e
torradas já são acionadas para fazer seu café da manhã, ele troca de
roupa, ele tem produto que ele borrifa nele mesmo que é como se ele tivesse
tomado um banho.
Ele vai para seu carro que é ativado por voz e vai para o seu trabalho, como
a empresa que ele trabalha é muito longe, ele aproveita para tirar um
cochilo já que o carro dirige sozinho.
Chegando ao seu trabalho que é uma empresa que desenvolve ônibus
espaciais para marte, ele vai ao escritório de seu chefe ter uma conversa. O
chefe fala que iria mandar mais grupo de pessoas para o planeta Marte
para ver a sobrevivência lá, Jorge estava entre o grupo de pessoas e ele
aceitou a missão.
Já no ônibus Jorge se despede de seus companheiros e parte na missão com
outros 6 colegas de trabalho, eles chegam em marte em apenas 1 hora
então ele instalam suas pequenas cápsulas nas bases em marte, Jorge liga
de seu celular para a família dizendo que chegou em marte e de que daqui
a pouco iriam explorar o planeta pare ver um possível solo de plantação,
quando eles encontram comunicaram imediatamente ao chefe, a missão foi
bem sucedida.

Quando eles chegaram na terra o chefe os parabenizou pela missão, Jorge
cansado do dia volta para casa com seu carro e se encerra o seu longo dia.

Ficção
Científica
Gênero trabalhado
em Maio 2020

Desenhado por Miguel

Narrativa
de Mistério
Gênero trabalhado
em Agosto 2020

A lenda contada há muito tempo atrás do Curupira era que ele afastava os
caçadores da floresta. Mas ao passar dos anos parece os humanos foram
apenas piorando...
Agora não é mais só os caçadores que estão acabando com a floresta, mas
vários seres humanos de todos os tipos.

Curupira começou a perceber que os humanos não mais o temiam, então
ele decidiu mudar um pouco seu método. A partir desse dia ele passou a
usar uma máscara de um crânio e um colar de ossos humanos.
Ele irá apenas assombrar as pessoas que tiram a paz da floresta, seja
colocando fogo, jogando lixo, barulhos altos ou qualquer outro tipo de
distúrbio.
Quem fizer mal as florestas irá ter uma visita de noite do Curupira Lunar...

Lenda
Gênero trabalhado
em Setembro 2020

Conto
Proposta de
escrever sobre “o
momento mais
divertido vivido
durante a
Quarentena”.
Gênero trabalhado
em Outubro 2020.

Poema
Gênero trabalhado
em Outubro 2020 –
a partir da
proposta:
“escolha o objeto
que mais
representou sua
quarentena e faça
um poema
inspirado nele.”

Ilustração da vista mais observada na Quarentena

Melhor Momento: Ficar em casa nos dias de chuva dormindo
Maior Dificuldade: Não poder ver o meu pai devido a pandemia
Comida mais Consumida: Macarrão
Atividade mais Realizada: Trilhas
Aula mais Legal: Aula de projeto pessoal
Atividade na Escola mais difícil: Atividades de matemática
Tarefa mais interessante: Tarefa das habilidades para o futuro

Melhor vivência com a família: Passeio nas cavernas de Terra Ronca
Situação mais Irritante: Meu irmão quebrando meu carregador de
celular
Situação mais divertida com os amigos: acampamento na cachoeira
do macaquinho

Quiz 2
Capacidade de
extrema síntese
com respostas
curtas frente às
perguntas
realizadas.
Trabalhado em
Novembro 2020.

História em
Quadrinhos
Gênero textual e
artístico trabalhado
em Novembro:
“Faça uma tirinha de
um momento
emocionante”.
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