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Receita
 Júlia Emmanuela Garbin Diesel

Todo ano a gente faz um doce, e esse doce não tem nome.

Ingredientes: marshmallow, chocolates e palitos de madeira.

E é isso que a gente usa, a gente fura o Marshmallow e coloca 

o chocolate dentro, depois tampa e coloca no chocolate der-

retido, depois coloca no freezer e espera 1h ou 30m, depois é 

só colocar na lareira e degustar.



Receita de bolo de chocolate
Gabriel Dias Rempel e Mamãe Marilu

Definimos em fazer um bolo de chocolate, pois o Gabriel gosta 

muito de cozinhar. A parte que o Gabriel mais gostou foi bater 

os ingredientes, fazer a cobertura e a decoração do bolo.

Acesse o site da receita

https://www.tudogostoso.com.br/receita/9614-bolo-de-chocolate-de-liquidificador.html
https://www.tudogostoso.com.br/receita/9614-bolo-de-chocolate-de-liquidificador.html
https://www.tudogostoso.com.br/receita/9614-bolo-de-chocolate-de-liquidificador.html
https://www.tudogostoso.com.br/receita/9614-bolo-de-chocolate-de-liquidificador.html


Rafaela da Silva Freitas, Gustavo, Valdair e Marinês

Sempre usamos as misturas prontas, mas Rafaela se diverte 

separando os ingredientes que acrescentamos: 3 ovos , 130ml de 

leite e 3 colheres de margarina.

Cobertura:  1 caixa de leite condensado e 6 colheres de achoco-

latado em pó.

Esta é a delícia preferida da Rafaela, não só de outono, mas de 

todos os momentos que estamos juntos.

Receita de bolo



Receita de nega maluca
Victor Alves

Ingredientes

•2 xícaras de farinha

•2 xícaras de chocolate em pó

•1 xícara de açúcar mascavo

•1 xícara de óleo

•1 xícara de leite morno

•3 ovos

•1 pacote de fermento de bolo

Cobertura

•1 barra de chocolate ao leite

•1 barra de chocolate meio amargo

•1 caixa de creme de leite

Preparo

No liquidificador, coloque os ovos, óleo, chocolate, açúcar mascavo 

e leite (bater bastante). Num recipiente, colocar a farinha peneirada, 



acrescentar o creme do liquidificador, misturar até a massa ficar 

homogênea, acrescentar o fermento.

Colocar no forno pré-aquecido por 10 min., na temperatura de 180 

graus. Tempo de assar, 35 minutos. 

Derreter as barras de chocolate em banho Maria, acrescentar o cre-

me de leite. Decoração de sua preferência.

Assista ao vídeo da receita

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EVWWU8sGpadKkAQo9FMci5YBLjSBsgnYxQ_2baocGq5dNw?e=W9vSXV
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EVWWU8sGpadKkAQo9FMci5YBLjSBsgnYxQ_2baocGq5dNw?e=W9vSXV
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EVWWU8sGpadKkAQo9FMci5YBLjSBsgnYxQ_2baocGq5dNw?e=W9vSXV
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EVWWU8sGpadKkAQo9FMci5YBLjSBsgnYxQ_2baocGq5dNw?e=W9vSXV


Receita de strogonoff
Natã Nunes de Lima

Ingredientes

•1,5 kg de miolo de alcatra em bifes

•500 g de cogumelos-de-paris

•2 cebolas

•3 dentes de alho

•3 xícaras (chá) de creme de leite fresco, cerca de 750 ml

•3colheres (sopa) de extrato de tomate

•3 colheres (sopa) de catchup (de preferência caseiro)

•3 colheres de sopa de molho inglês

•3 colheres (sopa) de conhaque

•4 colheres (sopa) de azeite

•Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto

Modo de Preparo

•Corte os bifes do miolo de alcatra em tiras (de 5 cm x 2 cm), transfira 

para uma tigela e mantenha a temperatura ambiente - a carne não pode 

estar gelada na hora de dourar. Enquanto isso, prepare os outros ingre-

dientes.

•Numa tábua, corte os cogumelos-de-paris em 3 fatias e reservas (se 

preferir, você pode usar champignon em conserva, mas o resultado não 

será o mesmo). Descasque e pique a cebola e o alho.



•Leve ao fogo médio em uma panela média. Quando aquecer, regue com 

1 colher (sopa) de óleo e doure como tiras de carne aos poucos - se colo-

carem todos ao mesmo tempo, elas vão soltar o próprio líquido e cozinhar 

sem vapor, em vez de dourar. Vire com uma pinça para dourar por igual.

•Transfira as tiras douradas para uma tigela. Doure o restante, sempre 

regando uma panela com um pouco de óleo antes de cada leva.

•Selecionar o fogo da panela para baixo e regue com mais 1 colher (sopa) 

de azeite. Coloque uma cebola e refogue até murchar por cerca de 3 

minutos, raspando o fundo da panela - os queimados de carne são essen-

ciais para dar sabor ao preparo. Junte o alho e mexa por apenas 1 minuto 

para perfumar.

•Acrescente o extrato de tomate, o catchup e mexa bem.Volte a carne 

dourada à panela, adicione o molho inglês e o conhaque. Junte aos cogu-

melos e misture.

•Regue com o creme de leite, tempere com sal e pimenta do reino a 

gosto. Misture bem e deixe cozinhar em fogo médio. Depois de começar a 

ferver, deixe cozinhar por mais 15 minutos, mexendo algumas vezes até o 

molho engrossar.Desligue o fogo e sirva a seguir.

Acesse o site da receita

https://www.panelinha.com.br/receita/Estrogonofe-para-a-familia
https://www.panelinha.com.br/receita/Estrogonofe-para-a-familia
https://www.panelinha.com.br/receita/Estrogonofe-para-a-familia
https://www.panelinha.com.br/receita/Estrogonofe-para-a-familia


Receita de catchup caseiro
Natã Nunes de Lima

Ingredientes

•1 lata de extrato de tomate com 350 g

•1/2 lata de vinagre (utilizar a lata de extrato de tomate de 175 g como 

medida)

•2 colheres (sopa) de açúcar (30 g)

•1colher (chá) de sal (10 g)

•1 colher (chá) de molho de pimenta (10 g)

Modo de Preparo

Numa tigela, misture extrato de tomate, vinagre, açúcar, sal e molho 

de pimenta. Conserve na geladeira em potes fechados.



Receita de bolo integral 
de aveia e cacau

Gaia Sebolt Costa, Melissa e Sara

Esta é uma receita que, por ser nutritiva e fácil de fazer, sai 

bastante aqui em casa, com variações de ingredientes. Gaia já 

realiza a receita sozinha! Com a chegada do outono, adoramos 

contemplar as mudanças na natureza e saborear nosso bolo 

de aveia com um chazinho de poejo. Momento delícia em famí-

lia!

Assista ao vídeo da receita

https://youtu.be/Esc-ORBcqOs
https://youtu.be/Esc-ORBcqOs
https://youtu.be/Esc-ORBcqOs
https://youtu.be/Esc-ORBcqOs


Receita de chocolate quente

Isabela Mendieta Schneider e mamãe

Nesta quarentena, tentamos fazer algumas gostosuras em casa. 

Isabela tem um livrinho com receitas, que nos inspirou. Uma das 

nossas tentativas culinárias foi um chocolate quente, que repe-

timos mais de uma vez já. É muito fácil de fazer e fica delicioso, 

ainda mais finalizado com canela em pó ou em casca e/ou com 

marshmallow. 

Ingredientes
•3 xícaras de chá de leite
•½ colher de sopa de amido de milho
•3 colheres de sopa de chocolate em pó
•2 colheres de sopa de açúcar
•1 lata de creme de leite.



Modo de Fazer

Coloque o leite, o amido de milho, o chocolate em pó e o açúcar 

no liquidificador. Bata até que todos os ingredientes estejam 

bem misturadinhos. Despeje esta mistura em uma panela ou 

fervedor e leve ao fogo baixo, sempre mexendo até ferver e 

engrossar. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture 

bem. Coloque o chocolate quente em xícaras e finalize canela 

em pó por cima ou com um pedaço de canela em casca, e/ou 

com marshmallow. E bom proveito!



Receita de bolo de cenoura
Pedro Aires Watte, Vânia e Carla

Vamos fazer uma coisa muito deliciosa. A receita é um segre-

do... só a família sabe.

Assista ao vídeo da receita

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EfAOZw6LsLNOvTppEysApgoBk7hVytE4Rs1jYSfqMkxu8A?e=uTpFCX
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EfAOZw6LsLNOvTppEysApgoBk7hVytE4Rs1jYSfqMkxu8A?e=uTpFCX
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EfAOZw6LsLNOvTppEysApgoBk7hVytE4Rs1jYSfqMkxu8A?e=uTpFCX
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EfAOZw6LsLNOvTppEysApgoBk7hVytE4Rs1jYSfqMkxu8A?e=uTpFCX


Receita de nhoque caseiro
Carolina Giacomet Storck

O nhoque caseiro da vó é um ótimo prato que a gente come 

em família.

*também fica ótimo com molho branco!

Ingredientes

•6 batatas médias 

•1 xícara de farinha de trigo 

•sal a gosto 

Molho

•1 lata de molho de tomate 

•1/2 cebola 

•1 colher (sopa) de azeite 

•2 tabletes de caldo de carne 

•1/2 kg de carne moída 

•1 pacote de queijo ralado



Receita de brigadeiro
Enzo Eduardo Petry

Ingredientes

•Uma lata de leite condensado

•Duas colheres de Nescau

•Manteiga

Modo de preparo

Coloque uma colher de manteiga na panela com o fogo alto, 

depois despeje todo o leite condensado e em seguida o Nes-

cau, bata por 20 minutos sem parar, quando ele ficar bem 

denso, você desliga o fogão e espera esfriar, aí é só comer!!!!!



Receita de bolachas crocantes
Gabrieli Mavszak Cavalheiro



Isadora Schröer do Nascimento

Ingredientes

•½ xícara de óleo

•2 ovos

•¾ de xícara de açúcar

•1 xícara de farinha

•3 maçãs raladas

•1 xícara de nozes

•1 colher de chá de canela

•½ colher de sopa de fermento.

Modo de preparo

Primeiro bata o óleo com os ovos em um liquidificador e adicione 

o açúcar aos poucos, enquanto bate. Logo após, passe a mistura 

para uma tigela e em seguida adicione a farinha, as maçãs e as 

nozes, e por último adicione a canela e o fermento. Unte com 

margarina e farinha uma forma de 23cm de diâmetro e leve pro 

forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos.

Receita de bolo de maçã e nozes



Receita de chocolate quente
Leonardo Pomier dos Santos



Receita de brownie de chocolate
Manuela Angerosa Cardoso

A receita escolhida foi um brownie de chocolate.

Ingredientes

•4 ovos

•½ xícara de açúcar

•200g de chocolate meio amargo derretido

•3 colheres de margarina

•½ xícara de chocolate em pó

•1 xícara de farinha de trigo.

Para preparar, misturo os ovos com o açúcar até formar uma 

mistura bem homogênea. Depois, acrescento todos os ingre-

dientes secos e em seguida os demais. Despejo a massa numa 

forma untada e levo ao forno pré-aquecido a 180°c por cerca 

de 40 minutos.



Thaís Fernanda Benatti 

Ingredientes

•2 xícaras de açúcar

•1 pacote de 50g de café solúvel

•200 ml de água quente

Bater na batedeira por uns 5 min e está prontinho! 

Além de ser super rápido e fácil, é muito gostoso!!

Receita de café cremoso



Receita de pão francês
Rafael Follmann Baldauf, pai Marcelo e irmão Leonardo

Estamos aproveitando o isolamento para testar várias receitas, inclu-

sive de pães. Queríamos testar uma receita de pão francês. No sábado, 

dia 09/05/2020, preparamos a massa deste pão. Meu pai iniciou e de-

pois eu e meu irmão sovamos e montamos os pãezinhos, deixando-os 

na forma para crescerem. Eles foram assados no domingo pela manhã. 

Nossa ideia era fazermos uma surpresa para a mamãe, com um belo 

café da manhã e os pãezinhos quentinhos, para o Dia das Mães. Dividi-

mos a massa em 2 partes. Eu modelei uma metade e meu irmão a outra. 

Na foto a seguir, eu estou preparando os pãezinhos.

Acesse o site da receita

https://www.tudoreceitas.com/receita-de-pao-frances-caseiro-3142.html
https://www.tudoreceitas.com/receita-de-pao-frances-caseiro-3142.html
https://www.tudoreceitas.com/receita-de-pao-frances-caseiro-3142.html
https://www.tudoreceitas.com/receita-de-pao-frances-caseiro-3142.html


Receitas
Pedro Panichi Spilki e família

Vídeos com receitas boas para o outono:

E esse é de salsicha e o nome do canal é Tasty 

Demais e tem muitas delícias:

Assista ao vídeo da receita

Assista ao vídeo da receita

Assista ao vídeo da receita

https://www.youtube.com/watch?v=na4r2Oy9u6o
https://www.youtube.com/watch?v=ZvRh7YReFpM
https://www.youtube.com/watch?v=ShIzYdRAfkQ
https://www.youtube.com/watch?v=na4r2Oy9u6o
https://www.youtube.com/watch?v=ZvRh7YReFpM
https://www.youtube.com/watch?v=ShIzYdRAfkQ
https://www.youtube.com/watch?v=na4r2Oy9u6o
https://www.youtube.com/watch?v=ZvRh7YReFpM
https://www.youtube.com/watch?v=ShIzYdRAfkQ
https://www.youtube.com/watch?v=na4r2Oy9u6o
https://www.youtube.com/watch?v=ZvRh7YReFpM
https://www.youtube.com/watch?v=ShIzYdRAfkQ


Receita de cookie
Alice Fank

Assista ao vídeo da receita

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EduN06UucthBn3qa836fLGUBp2Ivm1GhGxp8ZrY9pgRz4g?e=eTV0ue
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EduN06UucthBn3qa836fLGUBp2Ivm1GhGxp8ZrY9pgRz4g?e=eTV0ue
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EduN06UucthBn3qa836fLGUBp2Ivm1GhGxp8ZrY9pgRz4g?e=eTV0ue
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EduN06UucthBn3qa836fLGUBp2Ivm1GhGxp8ZrY9pgRz4g?e=eTV0ue


Receita de brownie de 2 minutos
Júlia Rodrigues Gomes

Assista ao vídeo da receita

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EUg84oxb8g1DgDj79r0ok3MBTMHC0LHM6hnwM14eHflyLQ?e=bCnshI
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EUg84oxb8g1DgDj79r0ok3MBTMHC0LHM6hnwM14eHflyLQ?e=bCnshI
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EUg84oxb8g1DgDj79r0ok3MBTMHC0LHM6hnwM14eHflyLQ?e=bCnshI
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EUg84oxb8g1DgDj79r0ok3MBTMHC0LHM6hnwM14eHflyLQ?e=bCnshI


Receita de panquecas americanas
Kauyne Victória de Souza Rodolpho



Receita de frango da mamãe
Manuela Franzen Cunha



Receita de sopa de  
legumes com macarrão

Marcelo Scatolin Farias

Ingredientes
•1 cebola média picada
•250 g de carne bovina (de preferência músculo ou costela)
•1 tomate médio picado
•2 batatas médias cortadas em cubos
•2 cenouras médias cortadas em cubos
•2 mandioquinhas médias cortadas em cubos
•12 vagens picadas
•2 xícaras de macarrão (tipo argolinha, conchinha, ave maria ou 
cabelo de anjo)
•1 tablete de caldo de carne
•1 envelope de tempero sazon
•1 pitada de pimenta do reino ou pimenta calabresa
•1 xícara de salsinha e cebolinha bem picadinhas
•sal a gosto
•água até um pouco mais da metade da panela de pressão.



Receita de cappuccino caseiro
Maria Eduarda Kirsch



Receita de bolo de banana
Helena Braz Reis e Catarina Braz Reis

Bolo de Banana com cobertura de chocolate, sendo que o dife-

rencial é a utilização da farinha de mandioca. Abaixo, o link com o 

vídeo explicativo da receita.

Assista ao vídeo da receita

https://www.youtube.com/watch?v=Qm7IzvJIUCU
https://www.youtube.com/watch?v=Qm7IzvJIUCU
https://www.youtube.com/watch?v=Qm7IzvJIUCU
https://www.youtube.com/watch?v=Qm7IzvJIUCU


Receita de chá de ervas
Manuela Benkenstein

Minha delícia de outono é um chá de ervas simples, mas delicio-

so. Ele leva: Capim Cidreira, Cidró, Hortelã ou Melissa.



Receita de bolo de caneca
Allexandra Tiggemann

Ingredientes

•1 ovo pequeno 

•4 colheres (sopa) de leite 

•3 colheres (sopa) de óleo 

•2 colheres (sopa) rasas de chocolate em pó 

•4 colheres (sopa) rasas de açúcar 

•4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo 

•1 colher (café) rasa de fermento em pó 

Depois coloque a cobertura que quiser e pode comer. :D



Receita de nuggets recheado
Paulo Cornely Gravana Prestes

A receita da minha comida foi bem demorada pois eu tive que 

deixar 3 horas no freezer, mas no final valeu a pena o tempo pas-

sado, pois ficou uma delícia.

Assista ao vídeo da receita

Segunda parte do vídeo

Terceira parte do vídeo

Quarta parte do vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ee-XUCjIMF1IhUxP_JStDZcBYpn5x86y_rnorCP34zRiLQ?e=RTQDhk
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EUcFIni9TTpIlFV4IgvcKCkB9CDOGx19wgYvBFM2waapuw?e=1oQQxY
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EYqlhFwL25FDkfp_PHRtL84BO65f_mLSGCJRMcLWkR55cA?e=DMFfLu
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdgZT1yePDJGlpwrg6afT7EBI5aN6K5SP4lYBAVYPC-mCg?e=qxvBjH
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ee-XUCjIMF1IhUxP_JStDZcBYpn5x86y_rnorCP34zRiLQ?e=RTQDhk
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EUcFIni9TTpIlFV4IgvcKCkB9CDOGx19wgYvBFM2waapuw?e=1oQQxY
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EYqlhFwL25FDkfp_PHRtL84BO65f_mLSGCJRMcLWkR55cA?e=DMFfLu
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdgZT1yePDJGlpwrg6afT7EBI5aN6K5SP4lYBAVYPC-mCg?e=qxvBjH
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ee-XUCjIMF1IhUxP_JStDZcBYpn5x86y_rnorCP34zRiLQ?e=RTQDhk
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EUcFIni9TTpIlFV4IgvcKCkB9CDOGx19wgYvBFM2waapuw?e=1oQQxY
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EYqlhFwL25FDkfp_PHRtL84BO65f_mLSGCJRMcLWkR55cA?e=DMFfLu
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdgZT1yePDJGlpwrg6afT7EBI5aN6K5SP4lYBAVYPC-mCg?e=qxvBjH
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ee-XUCjIMF1IhUxP_JStDZcBYpn5x86y_rnorCP34zRiLQ?e=RTQDhk
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EUcFIni9TTpIlFV4IgvcKCkB9CDOGx19wgYvBFM2waapuw?e=1oQQxY
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EYqlhFwL25FDkfp_PHRtL84BO65f_mLSGCJRMcLWkR55cA?e=DMFfLu
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdgZT1yePDJGlpwrg6afT7EBI5aN6K5SP4lYBAVYPC-mCg?e=qxvBjH


Receita de chocolate quente
Pedro Henrique Müller Schons e pai Gerson

Fizemos, foi legal e gostei. Nós fizemos uma receita da internet, 

mas não tínhamos creme de leite e botamos no liquidificador 

mesmo assim.

Assista ao vídeo da receita

https://photos.app.goo.gl/AbdCQm1DVxzERtsT7
https://photos.app.goo.gl/AbdCQm1DVxzERtsT7
https://photos.app.goo.gl/AbdCQm1DVxzERtsT7
https://photos.app.goo.gl/AbdCQm1DVxzERtsT7


Receita de brigadeiro
Vinícius S. Lemes

É só pesquisar no Google, mas recomendo usar Nescau é fácil 

de achar e fica uma delícia.



Desenhos,
pinturas e
colagens



Larissa de Figueiredo Mattje, Daiane e Emerson

Nós pensamos em fazer um parque com uma pequena estrada 

no outono. Nos inspiramos em algumas paisagens e fotos para 

o desenho.

Alice Teixeira



Cecília Ferreira

Clara Lichmann Duarte
Eu gosto das folhas de plátano, porque são folhas de Outono. São marrons, 
são bonitas, e eu adoro poder ficar olhando pra elas. Essas folhas são lá 
da Praia de São Lourenço do Sul. Eu e a mamãe juntamos algumas folhas 
e também sementes, que entregamos para meus avós plantarem em seus 
jardins. A praia da lagoa é muito bonita no Outono!



Laura Deimling Paz



Laura Garbin Diesel e família

Fiz um desenho de viagem para a Disneylândia.

Letícia Attademo Zeni Tramontin

No outono, as folhas das árvores caem, revelando diferentes 

cores. Letícia fez o desenho bem colorido representando a feli-

cidade com a nova estação.



Victor Alves

Baseado na situação em que vivemos, Victor pintou um menino colori-

do, para expressar a alegria apesar da quarentena. Precisamos manter 

a fé, foco e harmonia.

Maria Eduarda Santos da Rosa

Escolhi desenho pois gosto de me expressar em desenhos, e es-

colhi uma paisagem...



Ana Clara de Oliveira de La 
Torres Dias

Forma abstrata  - árvores 

com folhas secas

Cores de outono.



Fernanda Konig

Luiza Wecker



William Oliveira da Silva e
mãe Patrícia

Trocamos ideias para a realização 

do trabalho, pesquisando algumas 

referências. Depois de decidirmos 

a ideia, fiz o desenho pelo celular 

abordando as combinações.

Isabela Mendieta  

Schneider e mamãe

Com cola e erva-mate. Dese-

nhou um traçado de uma folha 

típica de outono e depois foi 

colocando erva-mate cuidado-

samente por cima da cola, para 

deixar a folha com textura de 

erva-mate.



Isabela Mulling D’agostin

William Ernesto Muller



Alice Fank

Lila Betoli Machado 

Eu fiz um desenho de uma árvore usando lápis, borracha, lápis de cor 

e giz de cera. Eu fiz esse desenho porque uma árvore com folhas ala-

ranjadas, amareladas e avermelhadas e/ou caindo para mim é o que 

representa o Outono.



Marcelo Scatolin Farias

Eric Machado Fressatto

Brincadeiras de outono. Que gostoso que é pular, jogar para o alto 

as folhas secas pelo tempo. Os cachorrinhos também adoram.



Manuela Benkenstein

Foi muito divertido fazer este 

trabalho. Usei giz, folhas secas, 

cola e lápis de cor.

Allexandra Tiggemann



Dicas de
leitura



Indicação:
Diário de um 

Zumbi
Bernardo Rossi

A história começa com um zumbi de 12 anos. Ele tinha 4 amigos, 
e o nome deles era Slime, Esqueleto, Creeper e o Steve, o amigo 
humano dele. O zumbi era igual a ele e ele faz um monte de coisas 
que nós fazemos. Os amigos monstros do zumbi acham esquisito 
algumas coisas e outras legais. Embarque nesta aventura comigo  
para descobrir o resto.



Indicação:
trilogia Jogos 

Vorazes
Sofia Sasaki Fank

Eu vou recomendar uma série de livros, a qual eu li e me diverti muito. Esses 
livros também já estão nos cinemas.
Minha dica de leitura é de uma série de três livros da trilogia Jogos Vora-
zes, da autora Suzanne Collins. O primeiro livro é Jogos Vorazes, seguido 
por Em Chamas e é finalizada por A Esperança. A história dos livros conta 
sobre uma jovem de 16 anos (no primeiro livro) chamada Katniss Everde-
en, que sustenta sua mãe e sua irmã mais nova, Prim, depois que seu pai 
morreu em uma explosão em uma mina de carvão. Ela vive no Distrito 12, 
em Panem, uma nação que surgiu assim que a América do Norte acabou e 
tomou seu lugar. Esse país é divido em 12 distritos e a Capital, que controla 
Panem. Todo ano ocorrem os Jogos Vorazes, uma competição para divertir 
a Capital, em que cada distrito “oferece” dois tributos para lutarem em uma 
arena até a morte. No primeiro ano ela sobrevive com seu aliado de tributo, 
Peeta Mellark, que já salvou a vida dela há anos. No segundo filme acontece 
o Massacre Quaternário, no qual 24 vitoriosos(vencedores de outros Jogos 
Vorazes), incluindo Katniss, voltam a arena para batalhar novamente, e a 
protagonista faz mais alianças. No último livro, Katniss lidera uma rebelião 
contra a Capital, que resulta em mortes de amigos, mas será que O Tor-
do(apelido que ela ganhou) conseguirá fazer a Capital se render? E ao longo 
da história Katniss tem sua vida amorosa dividida entre seu aliado Peeta ou 
seu melhor amigo Gale.
“Se nós queimarmos, você queimará conosco!” - Katniss Everdeen, Jogos 
Vorazes - A Esperança.



Indicações:
Lealdade,

Prudência e
Confiança

Victor Alves e mamãe  

Maria Tatiana Alves

Estes livros o Victor ganhou da dinda dele e desde que ganhou, 
faz 2 anos, ele gosta muito. Neles destacam-se muitos conselhos 
e exemplos importantes de convivência, com histórias divertidas 
e simples de entender. A autora dos livros é Janayna Alves Brejo.

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/sites/grupo_escoladeaplicacao/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrupo%5Fescoladeaplicacao%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2F2020%2FDesafios%20%26%20Festivais%2FFestivais%2FFestival%20de%20Outono%2FMateriais%20Estudantes%2FDicas%20de%20Leitura%2F11FM%5FVictorAlves%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fgrupo%5Fescoladeaplicacao%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2F2020%2FDesafios%20%26%20Festivais%2FFestivais%2FFestival%20de%20Outono%2FMateriais%20Estudantes%2FDicas%20de%20Leitura&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZWV2YWxlZWR1LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9zL2dydXBvX2VzY29sYWRlYXBsaWNhY2FvL0VXRndpdnFOWlAxS3RIalViTHZuaW1FQjF3QTVsLV9FSE83Yi1jVnE5V3FRX0E_cnRpbWU9LWRYUmlhY1cyRWc
https://feevaleedu.sharepoint.com/sites/grupo_escoladeaplicacao/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrupo%5Fescoladeaplicacao%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2F2020%2FDesafios%20%26%20Festivais%2FFestivais%2FFestival%20de%20Outono%2FMateriais%20Estudantes%2FDicas%20de%20Leitura%2F11FM%5FVictorAlves%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fgrupo%5Fescoladeaplicacao%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2F2020%2FDesafios%20%26%20Festivais%2FFestivais%2FFestival%20de%20Outono%2FMateriais%20Estudantes%2FDicas%20de%20Leitura&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZWV2YWxlZWR1LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9zL2dydXBvX2VzY29sYWRlYXBsaWNhY2FvL0VXRndpdnFOWlAxS3RIalViTHZuaW1FQjF3QTVsLV9FSE83Yi1jVnE5V3FRX0E_cnRpbWU9LWRYUmlhY1cyRWc
https://feevaleedu.sharepoint.com/sites/grupo_escoladeaplicacao/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrupo%5Fescoladeaplicacao%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2F2020%2FDesafios%20%26%20Festivais%2FFestivais%2FFestival%20de%20Outono%2FMateriais%20Estudantes%2FDicas%20de%20Leitura%2F11FM%5FVictorAlves%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fgrupo%5Fescoladeaplicacao%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2F2020%2FDesafios%20%26%20Festivais%2FFestivais%2FFestival%20de%20Outono%2FMateriais%20Estudantes%2FDicas%20de%20Leitura&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZWV2YWxlZWR1LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9zL2dydXBvX2VzY29sYWRlYXBsaWNhY2FvL0VXRndpdnFOWlAxS3RIalViTHZuaW1FQjF3QTVsLV9FSE83Yi1jVnE5V3FRX0E_cnRpbWU9LWRYUmlhY1cyRWc
https://feevaleedu.sharepoint.com/sites/grupo_escoladeaplicacao/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrupo%5Fescoladeaplicacao%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2F2020%2FDesafios%20%26%20Festivais%2FFestivais%2FFestival%20de%20Outono%2FMateriais%20Estudantes%2FDicas%20de%20Leitura%2F11FM%5FVictorAlves%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fgrupo%5Fescoladeaplicacao%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2F2020%2FDesafios%20%26%20Festivais%2FFestivais%2FFestival%20de%20Outono%2FMateriais%20Estudantes%2FDicas%20de%20Leitura&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZWV2YWxlZWR1LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9zL2dydXBvX2VzY29sYWRlYXBsaWNhY2FvL0VXRndpdnFOWlAxS3RIalViTHZuaW1FQjF3QTVsLV9FSE83Yi1jVnE5V3FRX0E_cnRpbWU9LWRYUmlhY1cyRWc


Indicações:
Grey e

O Código  
Da Vinci

Ana Clara de Oliveira de La 

Torres Dias

Escolhi minha atual leitura por 
ser muito fascinante ver as 
coisas por outro olhar, mesmo 
já sabendo a história.

É um livro maravilhoso e cheio 
de suspense e coisas que te 
fazem pensar, mesmo sendo 
romance.



Indicação:
A Seleção

Eduarda Wendling Lipp

America Singer está feliz com sua vida humilde, exceto com a par-
te que falta dinheiro para ela e para sua família e tendo que escon-
der seu namoro secreto.  
Certo dia, America, para agradar sua mãe, se inscreve em uma 
competição na qual ela tem certeza que não será escolhida. Por 
obra do destino, ela entra e desde então terá que viver com mais 
34 garotas que estão atrás da Coroa Real. 
“Espero que encontre uma pessoa sem a qual não possa viver. Es-
pero muito. E desejo que nunca precise saber como é viver sem 
ela.” 
A Seleção 



Indicação:
Stephen King

Maria Eduarda Stumpf

Assim, não tenho livro específico, mas os que mais me inte-
ressam são de suspense, romance ou com frases motivacio-
nais para ler. 
Em questão ao autor, amo Stephen King, tanto os filmes 
quanto os livros. Ele escreve livros de terror com romance, 
terror com suspense, deste tipo.



Indicação:
O Pequeno  

Príncipe

Gaia Sebolt Costa  

e Melissa

“Vai ver as rosas. Assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás 
para me dizer adeus, e eu te presentearei com um segredo.” Disse a raposa ao 
menino de cabelo dourado, como o trigo.
“Só as crianças sabem o que procuram. Elas são felizes...”

Acabamos de ler esse livro. Uma lei-
tura compartilhada entre mãe e filha, 
em que cada evento dessa magnífica 
história trouxe muitas reflexões para 
nós.
Gaia gostou bastante do misterioso 
retorno do menino para seu planeta 
e do quanto algo se torna especial 
quando nos cativa.
“Será como se eu te houvesse dado, 
em vez de estrelas, montes de pe-
quenos guizos que sabem rir...” disse 
o menino para o aviador, depois de 
tê-lo cativado.



Indicação:
Volta ao Mundo 
em 52 Histórias

Matheus Cardoso Suedekum

Esse é o livro que peguei da 
escola e é esse que eu estou 
lendo, ele é bem grande.
Na história da Bela e a Fera, 
o roubo da rosa provocou um 
impacto de vida ou morte.



Indicação:
O Pequeno  

Príncipe

Enzo Eduardo Petry

O Pequeno Príncipe é um livro que gosto e recomendo 
muito. Seu autor é Antoine de Saint-Exupéry.



Indicação:
É tarde  

para saber

Manuela Angerosa Cardoso

O livro que eu super indico é “É tarde para saber” do 
Josué Guimarães.



Indicação:
Coleção

Mabel Jones

Lila Betoli Machado e

mamãe Bruna

Lila escolheu uma coleção de livros para indicar, da qual gosta 
muito das histórias.
Mamãe Bruna cuidou do design do cartaz virtual, com a edição 
da foto para um tema outonal.
Eu adoro aventuras!
A primeira vez que eu vi o livro da Mabel Jones, eu
achei que a história seria chata.
Mas quando eu li... eu adorei!
Uma história recheada de aventuras, tesouros, mis-
térios... muito interessante e com vilões muito legais! 
Tenho certeza que você se divertirá tanto quanto eu ao acompa-
nhar Mabel Jones em suas aventuras!



Indicação:
Coleção 

Reino Secreto

Manuela Benkenstein

A minha dica de leitura é a coleção Reino Secreto, es-
crito por Rosie Banks. A coleção é de dois boxes, com 
seis livros em cada. As histórias são mais para meninas, 
então os meninos podem não achar graça, mas são mui-
to legais. Esse é um breve resumo: Ellie, Summer e Jas-
mine são transportadas para o Reino Secreto, um lugar 
mágico e encantador, e vivem grandes aventuras para 
ajudar o rei Felício e a fadinha Trixi a proteger o reino dos 
trovões da rainha Malícia.



Indicação:
Os Gêmeos
Descolados

A Visita 
do Ogro

Allexandra Tiggemann

Eles estavam discutindo quem fica na cadeira 
para assistir o programa. Até que chega o ogro 
e atravessa a tv, eles salvam a tia deles e os 
participantes do programa.



Indicação:
Coleção

Harry Potter

Julia Diesel



Indicação:
Naruto

Eric Silva



Indicação:
Dom Quixote

Vinícius S. Lemes

Eu comecei a ler Dom Quixote.



Dicas de
organização

pessoal



Maria Eduarda Stumpf

Dica:



Manuela Angerosa Cardoso

Eu costumo usar um calendário (só pras ativida-

des), não tenho outra coisa além disso. Com os 

estudos pra ENEM e Vestibular eu sou um pouco 

mais organizada: tenho colado na minha parede 

os assuntos que mais caem no ENEM.

Dica:



William Ernesto Muller

Dica:



Luisa Panichi Spilki

Fiz uma capa para bullet jornal inspirada no outo-

no, fiz para o mês de maio.

Dica:



Naomi Zucatti

Eu fiz uma página com umas linhas para anotar as coisas 

que você deve fazer no dia e um lugar para marcar se 

você fez ou não, então no final do dia você escolhe uma 

das carinhas a partir das coisas que você fez.

Dica:



Sofia Einsfeldt petry

Vou fazer uma página de maio do meu 

planner com a temática outono.

Dica:



Vinícius S. Lemes

Poderiamos fazer um bullet journal 

sobre como mudou a vida de cada um 

com a chegada do vírus.

Dica:



Escrita
criativa



Sara Aline Alves Backes

Escrita Criativa



William Ernesto Muller

Como sempre, fui jogar meu futebol, todo sábado estou no campo 

treinando, aquecendo os músculos, se acostumando com os gra-

mados, observando possíveis lugares que possam dar um bom 

jogo para mim, mas aí chegou o time rival, por aquele jogador eu 

não esperava...

Crônica Do Jogo



Bruno Valerim Vidal,  

Patricia Valerim, Vladimir Alves Vidal

Inicialmente, a história foi escrita para ser usada no teatro de som-

bras, que foi uma proposta de atividade de aula. A técnica para criar 

a história foi fazer um storyboard, esboçando uma ideia de narrativa 

e definição dos personagens. A história pensada se baseou nos te-

mas que a turma do Bruno vem estudando, que são as grandes nave-

gações, experiências e invenções. Temos em casa equipamentos e 

softwares para gravar áudio e durante o processo de criação, o Bru-

no se interessou em explorar estes recursos. Então, surgiu a ideia 

de gravar o áudio em separado da imagem e depois editar o vídeo. 

Como este é um trabalho que exige mais tempo para elaboração, o 

teatro de sombra ainda está em fase de finalização e será postado na 

plataforma. Neste meio tempo, surgiu a proposta de participação no 

Festival das Estações, como a história estava praticamente pronta, 

ela foi digitada, mais detalhes foram acrescentados e foi adaptada 

para abordar o tema outono.  A ideia era também fazer ilustrações, 

mas não teve tempo hábil para isso.

Escrita Criativa



Allexandra Tiggemann

Quando você não lembrar mais de mim, minhas lágrimas vão cair 

sobre você, relembrando os momentos mais especiais com o to-

que de cor que faltava em sua vida. Está em um lugar melhor ago-

ra, Deus vai te cuidar como uma linda flor.

Escrita Criativa



Júlia Emmanuela Garbin Diesel

Para meus amigos que sempre

pediam para eu escrever uma

história romântica

Há muito muito tempo atrás, um velho homem estava a ca-

minhar pelas margens do lago dos patos perto de porto alegre. 

Ele viera da argentina há muitos anos em busca de seu verdadei-

ro amor, porém, quando chegou lá, ela já havia falecido. Bem, vou 

contar essa história direito.

Há muito tempo, muito mais de 60 anos, uma criança brinca-

va de pega-pega em Buenos aires. Essa criança era um menino 

que se chamava Micael shumygaco, ele era um negro de pele forte 

e olhos azuis, os cabelos dele erão loiros de nascença e também 

usava um terno marrom e branco. E a outra criança era uma me-

nina que se chamava Mya Mayarachy ela era branca com cabelos 

loiros e mechas pretas e olhos azuis, ela usava um vestido cor de

Uma História Desnecessária



rosa com bordados azuis e brancos. Os dois eram de uma família 

nobre da região, mas os dois tinham caminhos diferentes, Mya 

foi para o leste da capital, na vila urquinza, e Micael foi para oes-

te, em Nueva pompeya. Eles ficaram sem se ver por 7 anos, eles 

se reencontraram em um baile, a Mya com 15 e Micael com 16, e 

foi amor à primeira vista. Ele estava pronto para convidá-la para 

dançar ,mas um outro homem chegou na sua frente e a convidou 

para dançar, Viavlo Moxsuchy, mais conhecido como Vilo, o rei da 

dança, ele tinha o cabelo inteiramente preto, usava um terno roxo 

e rosa, com detalhes pretos, e os olhos dele eram azuis escuros. 

E ela aceitou e lá se foi dançando, Micael convidou uma menina 

que nem conhecia, o nome dela era Victoria Muytygut, ela tinha o 

cabelo preto e estava vestindo um vestido azul, cheio de borda-

dos e babados. Depois de tanto dançar, eles deram uma pausa e 

nessa pausa o Micael foi falar com a Mya, eles conversaram muito 

e Mya acabou lhe contando seu maior segredo: em menos de 1 

ano ela estaria num avião para o Brasil. Ela disse que os seus pais 

tinham uma viagem de negócios e que iriam morar lá por tempo



indeterminado e então aquela conversa provavelmente seria a úl-

tima, então eles se despediram e foi como Mya falou, em menos 

de 1 ano ela já estava num avião a caminho do  Brasil,  junto com 

seus pais e o Viavlo Moxsuchy. Os pais de mya fizeram um acordo 

para que os dois se casassem, assim a discussão entre a família 

Moxsuchy e a família Mayarachy acabaria, quando o Micael soube 

disso pediu para seus pais se podia visitar o Brasil naquele ano, 

os pais dele no inicio hesitaram, mas depois o deixaram apenas 1 

semana, quando ele embarcou no avião começou a escrever uma 

carta falando sobre todos os seus sentimentos, mas quando che-

gou lá não a achou, ele procurou em todos os lugares, mas quan-

do viu o endereço do avião viu que o avião não havia chegado em 

seu destino final. O avião ficou sem combustível e caiu nem uma 

colina, infelizmente todos os passageiros morreram, todas as 7 

pessoas morreram, a Mya mayarachy e os seus pais, o Viavlo Mo-

xsuchy, o piloto, e o copiloto e a comissária de bordo, no final da



semana ele voltou para a argentina e convenceu seu pais a se 

mudarem para o Brasil e eles ficaram em um casarão em porto 

alegre bem perto do lago dos patos, ele se casou com a Victoria 

muytygut e tiveram 3 filhos. Marcos shumygaco, Mya shumygaco 

e Viavlo shumygaco.

FIM



Poliana da Silva Winkler

A maioria das minhas escritas são baseadas em alguma mu-

sica, foto... Ou até mesmo em alguma situação que estou passan-

do. 

Eu não quero desperdiçar seu tempo com mentiras bobas, 

pequenas e destruidoras mentiras. Como uma brisa gelada no in-

verno, as mentiras saem junto a ElaEla, como se eu fosse o caminho 

a cruzar antes de chegar na morte.

Como uma pequena borboleta ela apareceu na minha vida, o 

que era para ser colorido, se tornou sombrio e escuro aos meus 

olhos. Eu estava gotejando como um nascer do sol saturado, ElaEla 

estava derramando como uma pia transbordando. Eu penso em 

encontrar um outro caminho, outro dia...  Por favor, não quebre 

meu coração, e se um dia eu me apaixonar novamente, eu sei que 

será por VocêVocê.

Escrita Criativa



Nem que eu precise quebrar mil barreiras para te fazer feliz, 

será tudo por VocêVocê. Eu era uma fênix na água, até VocêVocê tirar as 

minhas asas.

Faz quase dois anos que eu escolhi ficar aqui, como vai con-

sertar isso? Você nem consegue se consertar. Ela  tinha apenas 15 Ela  tinha apenas 15 

anos quando seu coração foi quebradoanos quando seu coração foi quebrado, a verdade é que eu nunca 

tive o meu, ela vai para lugares caros ocupar sua mente. Ela tinha 

aqueles olhos solitários, tão lindos, mas tão frios.

inspirações:

https://youtu.be/3REdwjmUoDo

https://youtu.be/b4oqJ5_0XtQ

https://youtu.be/fS15PhgNDmQ

https://www.youtube.com/watch?v=2NCDuXaMHmA

https://youtu.be/RmzNZ-gOwzA

https://youtu.be/rajQPaQ0zLs

https://youtu.be/3REdwjmUoDo
https://youtu.be/b4oqJ5_0XtQ
https://youtu.be/fS15PhgNDmQ
https://www.youtube.com/watch?v=2NCDuXaMHmA
https://youtu.be/RmzNZ-gOwzA
https://youtu.be/rajQPaQ0zLs


Victor Klaus de Melo

Vou fazer um texto que será basicamente uma releitura de 

um livro: A branca de neve e os sete anões

Era uma vez um grandíssimo cavaleiro, era o mais querido 

por todas as princesas, elas gostavam da sua bravura, e o rei e 

seu subordinados também o adoravam, pois, em missões que ne-

nhuma pessoa voltava viva, ele a fazia sem nenhum problema.

Um belo dia ele foi mandado em uma missão para raptar a 

bruxa e trazê-la de volta para o reino (e prendê-la no calabouço), 

e então nosso bravo herói foi neste breve serviço e prometeu que 

iria voltar logo, porém ele demorou para voltar, já se passavam 

horas, dias e o nosso bravo herói ainda não estava de volta.

Depois de uma semana mais ou menos, ele estava de volta, 

mas com um breve porém, ele que sempre depois dos serviços

A História do Oitavo Anão



sempre ia no consultório médico (e sempre nunca acontecia 

nada), ele se encontra com o doutor e ele fala:

-Você está menor, da ultima vez que eu te vi você tinha um 

metro e noventa; agora o senhor tem um metro e oitenta e oito o 

que aconteceu nessa missão?

 E ele respondeu:

-Nada, eu só fui envenenado pela bruxa, mas ela disse que 

errou a poção e que me lançou uma sem efeito.

  E por fim o doutor disse:

-Tome cuidado, talvez essa poção tenha efeito sim!

Bom, alguns meses se passaram e em cada missão ele ficava me-

nor, menor, e menor, e menor, até que com seus um metro e se-

tenta e nove o doutor falou:

-Vou verificar o que aconteceu com o senhor!

E com semanas de pesquisa ele infelizmente não encontrou 

nada de errado no sangue do bravo cavaleiro.

Já depois de um ano daquela missão as armaduras já esta-

vam grandes demais e até todas as princesas já não tinham mais 

interesse no guerreiro, nem o rei o colocava em missões de alto



nível, por que ele tinha medo de perder uma antiga lenda do reino, 

mas lá no meio do reino tinha uma donzela que ainda o admirava.

O nome dela?

A branca de neve.

Depois de um tempo ele já era considerado um anão, e sim 

ele foi o primeiro anão, não o oitavo.

E depois de um grande tempo eles se conheceram, e ficaram 

juntos em uma casa que compraram juntos. 

Viveram lá por um tempo até que brigaram, o anão saiu de lá 

e começou a trabalhar, e uma curiosidade: os anões que foram 

transformados vivem por mais tempo, pois a energia que antiga-

mente usariam para sustentar um corpo grande, hoje eles usam 

para sustentar um corpo bem menor.

Bom, foi isso, essa foi a história de como a branca de neve 

conheceu o “primeiro” anão.

Fim.



Vinícius S. Lemes

Gosto dessa frase do Jonh Kennedy

“Se você agir sempre com dignidade, talves não consiga mu-

dar o mundo, mas será um canalha a menos.”

Escrita Criativa



Filmes &
séries



Sinopse:
Nestas férias, Luccas Neto e seus amigos irão conhe-
cer um novo acampamento! Vão enfrentar um time de 
rivais muito habilidosos, além de uma chefe rigorosa. 
Surpresas e músicas divertidas aguardam você nessa 
nova aventura.

Comentário da Lara:
“Esse filme é muito legal! O Luccas é muito engraçado!”

Acampamento 
de Férias 2

Lara Cristófoli de Lima



Sinopse:
Os Irmãos Willoughby, Tim, Jane e seus irmãos gême-
os, possuem pais com temperamentos egoístas. Para 
se livrar deles e formar a família que desejam, eles bo-
lam um plano para enviá-los em uma viagem de férias. 
Nessa aventura, os irmãos acabam descobrindo o ver-
dadeiro significado da palavra família.

Comentário da Lara: 
“Esse filme começa triste, deixa a gente com raiva, mas 
termina com o final feliz!”

Os Irmãos 
Willoughby 

Lara Cristófoli de Lima



Gabriel quis comentar a respeito da série que ele gosta 
de assistir que é o Scooby Doo que ele acha muito le-
gal, onde eles desvendam muitos mistérios e tem mui-
tos monstros que o Gabriel curte.

Assista ao vídeo do Gabriel

Scooby Doo

Gabriel Dias Rempel

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ER5D3McLELpDhdgGZyCT2ZAB0voIgckyAKtTU8uGZ0gP4w?e=uMdDRx
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ER5D3McLELpDhdgGZyCT2ZAB0voIgckyAKtTU8uGZ0gP4w?e=uMdDRx
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ER5D3McLELpDhdgGZyCT2ZAB0voIgckyAKtTU8uGZ0gP4w?e=uMdDRx
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ER5D3McLELpDhdgGZyCT2ZAB0voIgckyAKtTU8uGZ0gP4w?e=uMdDRx


Sinopse: 
Depois  de  treze  anos  sofrendo  no  sistema  de  assistência  so-
cial,  a orfã Anne é mandada para morar com uma solteirona e seu 
irmão. Munida de sua  imaginação  e  de  seu  intelecto,  a  pequena 
Anne vai  transformar  a  vida  de sua  família  adotiva  e  da  cidade  
que  lhe  abrigou,  lutando  pela  sua  aceitação  e pelo seu lugar no 
mundo. 

Comentário da Alice:
“O  porquê  deve  ser  assistida: a  série  aborda  temas  de  grande  
relevância contemporânea, como machismo, racismo, homofobia 
e liberdade de expressão. Apesar de abordar os assuntos em ou-
tra época, os temas retratados promovem reflexão e valores de 
igualdade e respeito.”

Anne with  
an “E”

Alice Gall Weber



Sinopse:
A série fala sobre uma jovem que ao completar 18 anos 
descobre um novo mundo que ela faz parte sendo uma 
shadowhunters, onde ela tem que lutar contra Valenti-
ne para impedir que ele acabe com o submundo.

Shadowhunters

Ana Clara de Oliveira  

de La Torres Dias



Lembrei de outro filme incrível e que é lindo e a mú-
sica é perfeita. Fantasma da ópera também é um dos 
meus filmes favoritos, e o tenor que faz a peça eu tive 
a chance de conhecer pessoalmente, então pra mim é 
algo importante.

Assista ao vídeo da Ana

O Fantasma da 
Ópera

Ana Clara de Oliveira  

de La Torres Dias

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ERwkvMNGJyVPgUZAo_NbvUAB9NZoUZHdci2ca2F5cdBmLQ?e=DL2JZT
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ERwkvMNGJyVPgUZAo_NbvUAB9NZoUZHdci2ca2F5cdBmLQ?e=DL2JZT
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ERwkvMNGJyVPgUZAo_NbvUAB9NZoUZHdci2ca2F5cdBmLQ?e=DL2JZT
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ERwkvMNGJyVPgUZAo_NbvUAB9NZoUZHdci2ca2F5cdBmLQ?e=DL2JZT


Sinopse:
Uma onda recente de assassinatos em Montreal trouxe a 
agente do FBI Illeana Scott para o norte para investigar. 
Os métodos incomuns de Scott rapidamente ganham a 
suspeita da polícia local, mas que a levam até um nego-
ciante de artes.

Comentário da Eduarda:
“Esse filme além de ter um bom elenco faz trabalharmos 
nosso cérebro e nos prende de tal forma que não paramos 
de assistir. Pode até ser mais velho, mas eu recomendo 
porque tentamos encontrar o serial killer junto com os 
policiais e levamos uns sustinhos durante o filme.”

Taking Lives 
(Roubando

Vidas)

Eduarda Wendling Lipp



Sinopse: 
Um milionário tetraplégico contrata um homem da pe-
riferia para ser o seu acompanhante, apesar de sua 
aparente falta de preparo. No entanto, a relação que 
antes era profissional cresce e vira uma amizade que 
mudará a vida dos dois.

Comentário do João Pedro:
“Eu escolhi esse filme por ele ser um filme muito bonito 
e que contém várias cenas que causam uma reflexão 
sobre a vida.”

Intocáveis

João Pedro



Sinopse: 
Como a maioria dos hobbits, Bilbo Bolseiro leva uma vida 
tranquila, até o dia em que recebe uma missão do mago Gan-
dalf. Acompanhado por um grupo de anões, ele parte numa 
jornada até a Montanha Solitária para libertar o Reino de 
Erebor do dragão Smaug.

Comentário da Maria Eduarda:
“Este filme tem três sequências, pra quem gosta de ação 
com um pouco de comédia, vale a pena assistir, este filme 
me encanta, sou apaixonada, a história deste filme entra um 
pouco em Senhor dos Anéis, que também tem sequência de 
filmes.”

O Hobbit

Maria Eduarda Stumpf



Sinopse:
A série se desenvolve ao redor de Lúcifer Morningstar, 
que está entediado e infeliz como o Senhor do Inferno. 
Ele renuncia seu trono e abandona seu reinado para ti-
rar férias em Los Angeles, onde dá início a uma casa 
noturna com a ajuda de sua aliada demoníaca, Mazike-
en Smith.

Comentário da Maria Eduarda:
“Esta série é para quem gosta de suspense policial, 
quem gosta de descobrir casos de assassinato com 
comédia e um pouquinho de romance.”

Lúcifer

Maria Eduarda Stumpf



Sinopse:
Ela fala sobre uma menina que deixa uma comunidade 
hassídica em Nova York e vai para Berlim tentar uma 
nova vida.

Comentário da Sophia:
“Achei essa série boa para ser assistida pois é diferen-
te do que todas as outras que eu tinha assistido e é 
bem feita.”

Nada Ortodoxa

Sophia Dal Pont



Comentário da mãe da Isabela:
“Nesta quarentena, temos tentado fazer diferentes ati-
vidades dentro de casa. Entre brincar, ler, pintar, jo-
gar, realizar as propostas da escola, etc., sempre so-
bra tempo para assistirmos alguma programação na 
televisão. Com pipoca e um suquinho, claro. Um dos 
filmes preferidos da Isabela, nos últimos tempos, tem 
sido Descendentes. Aliás, são três filmes que contam 
a sequência de uma história muito legal, que apresen-
taremos em seguida.”

Descendentes

Isabela Mendieta  

Schneider



Sinopse:
Descendentes é uma trilogia da Disney que mostra a 
vida dos filhos de vilões, princesas e príncipes dos fil-
mes e animações mais famosos dos últimos tempos.
Tudo começa com Mal (filha da Malévola), Evie (filha da 
Rainha Má), Jay (filho do Jafar) e Carlos (filho da Cruella 
de Vil), que sempre viveram na Ilha dos Perdidos – para 
onde os vilões foram mandados após terem sido bani-
dos dos Estados Unidos de Auradon, união dos reinos 
famosos dos contos de fadas – sendo convidados pelo 
Príncipe Ben (filho da Bela e a Fera) a morar e estudar 
em Auradon. Os quatro se mudam para lá, inicialmente,



 
com o objetivo de roubar a varinha mágica da Fada 
Madrinha, a pedido da Malévola, o que permitiria que 
a barreira mágica que isola a Ilha dos Perdidos fosse, 
enfim, quebrada.
Já no desenrolar da história do primeiro dos três fil-
mes, os quatro filhos de vilões optam pelo bem e por 
tentar se adaptar ao novo mundo, do qual eles gosta-
ram muito. Os dois próximos filmes trazem novidades 
seguindo este mesmo enredo, sempre com a tentativa 
de os vilões presos na Ilha dos Perdidos se libertarem 
e voltarem a fazer suas tiranias. Muitos novos persona-
gens aparecem ao longo da história e é muito curioso 
ver os filhos de vilões, princesas e príncipes da Disney 
se relacionando.
Dizem que vai haver mais um filme ainda: Descenden-
tes 4. Este promete ser o último.



Sinopse: 
Os Transformers são organismos robóticos de Cyber-
tron e aos poucos foram caindo na terra porque o pla-
neta deles estava sendo destruído por uma guerra que 
foi iniciada pelos decepticons e sistema, 12 cavaleiros 
que protegiam o cajado de Quindeza, e um dia Quinde-
za foi traída pelos 12 cavaleiros que escondiam o caja-
do da criadora dos autobots e dos decepticons porque 
ela tinha uma fúria incontestável de fazer seu mundo 
ser novamente criado, destruindo a terra.
E no quarto filme, Optimus voa até seu planeta e vaga

Transformers

Matheus Cardoso  

Suedekum



 
pelo espaço por causa das várias temperaturas do es-
paço e ele acaba caindo em Cybertron e Quindeza en-
feitiça ele com seu poder para pegar o cajado de seus 
cavaleiros.

Comentário do Matheus:
“Todos os filmes dos Transformers são muito bons eu 
já olhei muitas vezes.”



Comentário do Arthur:
“Acredito que melhor ou top 5 melhor animação da Netflix, quan-
do eu olhei só existia uma temporada e a tensão que a por#@ 
de uma animação bota em ti, porque cada início de episódio é 
uma contagem de 1 minuto, pois o personagem principal está no 
espaço sem oxigênio e tu quer ver os episódios mais e mais rá-
pido para saber o que ira acontecer com ele. Foi um experiência 
incrível e que eu já revivi 2 vezes e estou rumo à terceira, nunca 
será igual a primeira vez. Ela conta várias referências a “memes” 
brasileiros com sua dublagem incrível, personagens marcantes 
que te deixam triste e feliz, história 10/10, piadas, ação, romance, 
ódio e tudo que tem de bom em uma série normal, tem nessa 
obra de arte. Recomendadíssimo a todos os públicos, de crian-
ças a vovós.”

Final Space

Arthur da Silva



That 70’s Show

Carolina Giacomet Storck

Sinopse: 
É uma série gravada no final dos anos 90 até 2005, mas 
que retrata os anos 70 da visão de 6 adolescentes no 
ensino médio, da forma mais engraçada possível.

Comentário da Carolina:
“Ótima série pra maratonar debaixo das cobertas co-
mendo um lanche, mas cuidado! Quando você perce-
ber, horas já vão ter passado de tão bom que é.”



Sinopse:
Você vai dar muitas risadas vendo a vida fácil de Char-
lie que tem que adotar seu irmão após ser despejado 
pela ex-mulher.

Two and a  
Half Man

Enzo Eduardo Petry



Sinopse:
Este fantástico filme segue o jovem Charlie Bucket e 
seu avô Joe. Eles se juntam a um pequeno grupo de 
ganhadores de uma competição, os quais vão para um 
passeio na mágica e misteriosa fábrica do excêntrico 
Willy Wonka. Ajudado por seus Umpalumpa, Wonka es-
conde uma surpresa para o final do passeio.

Comentário do Kauan:
“Eu acho que o filme é um clássico, você não pode per-
der essa fantástica obra de hollywood, assista com sua 
família ou amigos, tenho certeza que não irá se decep-
cionar”

A Fantástica  
Fábrica de  
Chocolate

Kauan Fellipi Da Fonseca



Sinopse:
A série que eu vou indicar é Reign. É uma série britâni-
ca de 4 temporadas, em que basicamente uma jovem 
escocesa é rainha desde pequena e luta a vida inteira 
pra manter seu reinado. No meio de toda essa trama, 
envolve um relacionamento super lindo e ao mesmo 
tempo complicado e cheio de profecias.

Reign

Manuela Angerosa  

Cardoso



Sinopse:
A minha indicação de filme vai para “The Half of It”, em 
tradução para o português como “Você Nem Imagina”, 
lançado pela Netflix no dia 01/05/2020.
A trama é sobre uma menina de 17 anos, Ellie Chu, que 
é solitária, mas muito procurada pelos colegas para re-
alizar trabalhos deles em troca de dinheiro. Um dia, ela 
é procurada por um menino, Paul Munsky, para realizar 
outro tipo de trabalho: escrever uma carta de amor para 
uma menina que ele está apaixonado, Aster Flores. 

The Half  
of It

Marcela de Abreu Engers



 
O que aconteceria se Ellie também fosse apaixonada 
por Aster e desenvolvesse uma amizade com Paul? O 
final não é o esperado, não é um conto de fadas, é de 
acordo com a realidade e botando o amor em evidência 
de uma forma que filmes clichês adolescentes român-
ticos normalmente não fazem. Vale a pena.

Comentário da Marcela:
“Assisti e achei muito emocionante a forma como o 
amor foi abordado, como mostram os conflitos gera-
dos a partir desse sentimento que chega sem aviso 
prévio e não é fácil de esconder. Não por muito tempo.”



Sinopse:
Charlie é um garoto pobre que vive com seus pais e 
avós numa pequena e miserável casa (provavelmente 
em Londres). Ele é um grande fã de chocolate, doce 
que ganha apenas uma vez por ano, na data de seu ani-
versário e de seu maior fabricante, Willy Wonka, cuja 
fábrica é enorme, enigmática e muito perto de sua 
casa. Eis que Wonka lança uma estranha promoção: 
em cinco barras de chocolate, havia convites doura-
dos, que davam aos ganhadores a chance de passar 
um dia visitando a fábrica. Com ajuda do destino, Char-
lie encontra um cédula de dinheiro próxima a calçada

A Fantástica  
Fábrica de  
Chocolate

Rafaela Barth Reis



 
e vai em direção a uma loja de doces, para comprar 
uma barra de chocolate. Nesse mesmo chocolate, ele 
se surpreende pois ele acaba encontrando o bilhete 
dourado... o resto você descobre assistindo.

Comentário da Marcela:
“Eu acho que esse filme é ótimo para ser assistido nes-
se momento de dificuldade pois te lembra a sempre ter 
esperança e também te lembra de momentos felizes e 
reconfortantes da infância.”



Comentário do William: 
“La casa de papel: série imperdível e muito contagian-
te, perfeita para maratonar no tempo livre”

La Casa  
de Papel

William Ernesto Muller



Comentário do Lorenzo: 
“Eu recomendo este filme porque dá para passar um 
bom tempo entretido na televisão, pois o filme fala so-
bre um ‘apocalipse zumbi’.”

Quatro Contra 
o Apocalipse

Lorenzo Adriel Martini



Sinopse: 
Um grupo de crianças usam a matemática para tentar 
salvar o mundo das bizarrices.

Comentário da Lila: 
“Recomendo essa série porque ela é legal e tem tecno-
logia muito avançada”

Esquadrão
Bizarro

Lila Betoli Machado



Sinopse: 
Um detetive gnomo e seu parceiro tentam salvar os 
gnomos de jardim quando eles começam a desapare-
cer...

Comentário da Lila:
“Recomendo esse filme porque ele é muito legal e tem 
muito mistério!”

Sherlock
Gnomes

Lila Betoli Machado



Sinopse: 
Um filme que é imperdível de se olhar agora no outono é O Poço. 
Na minha opinião é um filme excelente e muito bem dirigido. Ele se 
passa em uma prisão onde sempre dois companheiros de sela têm 
que fazer de tudo para sobreviver com a quantidade de comida que 
chega em seu andar. A comida sempre desce por um elevador onde 
fica parado por um determinado período de tempo e os prisioneiros 
devem comer o máximo que conseguem. Nos andares mais infe-
riores a comida não chega e vira uma batalha para sobreviver. Os 
prisioneiros ficam por um mês em cada andar.

Comentário do Bernardo: 
“É um filme que você não pode deixar de olhar durante a quarente-
na.”

O Poço

Bernardo  

Hennemann Jung



Sinopse:
Uma jovem chamada Louisa Clark sai à procura de al-
gum emprego para que consiga ajudar em casa. En-
tretanto, sua alegria e energia se tornam um desafio 
quando se torna cuidadora de Will Traynor.

Como Eu Era 
Antes de Você

Daniela Lange



Comentário da Daniela:
“O filme é ótimo para quem gosta de romance, daqueles 
que aquecem o coração e te fazem passar por um mar 
de emoções, quase como se você fosse um dos perso-
nagens vivendo as cenas inesquecíveis dessa história.
Além de que o estilo de Lou e a forma como ela leva a 
vida podem te dar algumas boas lições de valor.”



Sinopse:
Adrian acorda em um hotel, onde encontra sua amante morta e co-
berta de dinheiro, optando por contratar a melhor advogada de Bar-
celona para defender sua inocência.
O filme é uma verdadeira caixa de surpresa que, com toda certeza, vai 
te prender até o final para descobrir quem está mentindo.

Comentário da Daniela:
“É um ótimo suspense para assistir sozinho ou com a família nesse 
outono, você vai se surpreender com a trama.”

Um  
Contratempo

Daniela Lange



Sinopse:
Após ser acusado de assassinar a filha de um comandante, um homem 
precisa provar sua inocência ao ser separado de sua filha.
O milagre da cela 7 foi um filme lançado em outubro de 2019 na Tur-
quia, sendo considerado um filme muito bom, até hoje não saindo dos 
mais populares na Netflix.

Comentário da Daniela: 
“O filme é uma ótima opção para assistir pelo fato de fugir dos padrões, 
com um elenco impecável, remetendo até mesmo à quarentena, que é 
algo que enfrantamos hoje em dia.”

O Milagre  
da Cela 7

Daniela Lange



Sinopse:
A série Sex Education, aborda vários assuntos polêmicos, os quais 
a sociedade não está preparada para discutir. 
A comédia britânica, lançada pela Netflix no dia 11 de janeiro de 2019, 
criada por Laurie Nunn, conta a história de um adolescente de 16 
anos que está aflorando sua sexualidade. Sua mãe é terapeuta se-
xual, viveu sabendo de tudo sobre sexualidade, mas se sente muito 

Sex Education

Giovanna De  

Oliveira Dresch



constrangido ao falar sobre isso, porém, uma vez que 
seus colegas também estão se descobrindo, ele deci-
de criar uma clínica de conselhos junto com sua amiga 
Maeve.
Com o passar dos episódios, vemos que não é apenas 
um conto clichê adolescente, a série aprofunda diver-
sos temas de sexualidade e afetividade humana, e um 
bom exemplo é o melhor amigo de Otis, Eric, o clássico 
gay afeminado e divertido que, apesar de sofrer muito 
com seu pai, aprende a aceitar a si mesmo e suas ori-
gens.
A série humaniza o assunto de sexo na adolescência e 
deixa claro que a chave para quebrar tabus é a com-
preensão e a comunicação. A maneira que ela aborda 
assuntos com responsabilidade, delicadeza e honesti-
dade, como aborto, masturbação, abuso sexual e re-
lacionamentos, é maravilhoso como ela retrata com 
naturalidade pessoas da comunidade LGBTQ.

Comentário da Lara:
“Eu recomendo todo mundo assistir, porque são pe-
quenas coisas que ainda não estamos preparados para 
discutir abertamente, e talvez olhando a série, todos 
possam passar a olhar coisas com outros olhos, com 
humor e muita diversão, mas também com aquele gos-
tinho de peso na consciência sobre algumas coisas.”



Comentário do João:
“Esse filme meu Deus oq fez comigo, começando ele é 
um filme histórico q conta a história de um cachorro q 
morava com seu dono e é raptado e tem que se acos-
tumar com seu novo lar, ao longo do filme vc fica preso 
e não tem vontade de parar para poder ver se ele vai 
voltar com seu dono. Isso deixo com vocês. Mas vol-
tando, ele passa por diversas dificuldades q ele mesmo 
arruma mais eu recomendo e até chorei no final.”

Call of 
the Wild

João Vicenzo Da Luz



Sinopse: 
Em uma cidade alemã, a vida de quatro famílias são afetadas 
após o desaparecimento de crianças em um buraco misterio-
so. Por trás desses desaparecimentos há segredos, viagens no 
tempo, crimes e muitos mistérios.

Comentário da Júlia:
“Dark é uma série muito misteriosa, onde cada episódio você 
se surpreende mais, ao assisti-la você sente raiva, confusão, 
medo, amor, são muitas emoções juntas. É uma série que te faz 
pensar, é complicada de entender, há muitas viagens no tem-
po, crimes, traições, amores e tristeza e com tudo isso ela te 
prende, os personagens são intensos, a história é incrível, e os 
mistérios surpreendem.”

Dark

Júlia Caroline  

Wentz Ramos



Sinopse: 
Em uma sala psiquiátrica com o médico atrasado, quatro pa-
cientes diagnosticados com TOC devem aprender a lidar um 
com o outro e assim tentar se ajudar.

Comentário da Júlia:
“O filme Toc Toc é uma comédia muito envolvente, pois além 
de nos fazer rir nos ensina, vemos as dificuldades das pessoas 
que enfrentam a doença, alguns desenvolvem “dons” como um 
dos personagens que faz cálculos mentalmente de forma com-
pulsiva. É um filme divertido, com humor inteligente e com um 
final surpreendente.”

Toc Toc

Júlia Caroline  

Wentz Ramos



Sinopse:
Quatro diferentes famílias vivem em uma pequena ci-
dade alemã. Suas vidas pacatas são completamente 
atormentadas quando duas crianças desaparecem 
misteriosamente e os segredos obscuros das suas fa-
mílias começam a ser desvendados.

Comentário do Marcelo:
“É uma série muito boa, pra quem gosta de séries, para 
mexer com a cabeça, fazer você pensar até entender o 
significado”

Dark

Marcelo Scatolin Farias



Comentário da Matheus: 
“Por que deve ser assistido? 
Pois é um filme que retrata a sociedade atual, consumista e deso-
nesta ao próximo. O filme se passa no estilo de uma torre, na qual 
as pessoas que estão lá são alimentadas por uma plataforma que, 
inicialmente cheia de comida no andar de cima, desce gradativa-
mente até os andares mais inferiores, onde cada nível recebe as 
sobras dos anteriores. É um sistema destinado a causar conflitos, 
pois os que ficam em níveis mais altos podem comer o máximo, 
deixando cada vez menos aos outros.”

O Poço

Matheus Vogel De Faria



Sinopse:
A minha série imperdível é Just Add Magic e como o 
nome diz, se trata de magia.  Conta a história de três 
meninas que têm um livro de receitas mágicas. Está 
disponível no Prime Vídeo, também conhecido como 
Amazon Prime.

Just Add  
Magic

Manuela Benkenstein



Sinopse:
Quatro adolescentes gamers com altas pontuações 
on-line se conhecem em seu primeiro dia na escola 
Alan Turning e são convocados para salvar o mundo 
no ciberespaço. Junto de uma inteligência artificial e 
usando suas habilidades, eles precisam combater ví-
rus desencadeados por um hacker impiedoso que pre-
tende dominar o mundo a partir do espaço virtual.

Comentário do Caio: 
“Vale a pena assistir porque é uma série inteligente, de 
ação e muito legal!”

Reboot

Caio Cristófoli de Lima



Comentário da Alícia:
Assisto na TV e no Netflix a série do desenho PJ Masks.
Eles são heróis de pijamas e acho eles divertidos.
Personagens Corujinha, Menino Gato e Lagartixo.
À meia-noite, os PJ Masks vestem suas roupas de su-
per-heróis para viver aventuras incríveis.

PJ Masks

Alícia Amaral Da Silva



Sinopse:
A Rainha Má, madrasta de Branca de Neve, após a mor-
te do rei, prende a enteada no quarto e assume o con-
trole do reino. Após gastar todo o dinheiro do reino, ela 
tenta se casar com um príncipe rico, mas ele está apai-
xonado por Branca de Neve. Portanto, para seu golpe 
dar certo, a rainha expulsa a enteada de casa. É aí que 
a garota conhece os anões que a ajudarão a reconquis-
tar tudo que é seu.

Espelho,  
Espelho Meu

Allexandra Tiggemann



Sinopse: 
O filme é sobre um cara que perdeu o filho e trabalhava 
para salvar pessoas sem que percebam e ele vai salvar 
o filho do maior traficante da índia e eles acabam em 
uma aventura, o cara que protege ele faz com que o 
menino fique vivo e o cara quase morreu porque deram 
um tiro no pulmão, mas no final todo mundo fica vivo 
menos o vilão da história.

O resgate

Bernardo Rossi



Sinopse: 
A série stranger things fala sobre uma menina chamada Eleven, no 
caso 11, e tinha 4 meninos que encontraram ela no meio do mato e 
ajudaram ela, mas os meninos Mike, Lucas e Dustim descobriram 
que ELEVEN não era normal, ela tinha os poderes de: levitar coisas 
e ver as pessoas mesmo as pessoas não vendo ela, e o quarto meni-
no foi parar no mundo invertido e daí ele... se vocês quiserem saber 
mais dessa incrível história assistam as 3 temporadas de STRANGER 
THINGS.

Comentário da Erika:
“Eu indico essa série maravilhosa (STRANGER THINGS) porque ela 
tem um pouquinho de terror, mas ao mesmo tempo é bem engraça-
da, os atores são incríveis e os dubladores também e mesmo sem ou 
com dublagem essa série é maravilhosa.”

Stranger  
Things

Erika Kawasaki



Os Irmãos 
Willoughby

Julia Diesel



Sinopse:
Will é um “playboy” com em média 50 anos que prometeu para si mes-
mo não ter nenhum compromisso sério com uma mulher, mas quan-
do conhece uma jovem chamada Charlotte acha que vai ser apenas 
mais uma “paixonite”, mas acaba se surpreendendo pois se apaixona 
perdidamente por ela e desiste de sua promessa, porém Charlotte 
tem um motivo para não se relacionar com Will, ela tem uma doença e 
irá morrer, por esse motivo ela não aceita ter compromisso com Will, 
pois tem medo de decepcioná-lo.

Comentário do Nícolas:
“Irei indicar um filme para assistir neste outono, o filme se chama 
Outono em Nova York que, como já diz no título, se passa no outono. O 
filme é uma comédia romântica, recomendo para quem gosta.”

Outono em 
Nova York

Nicolas Borges



Death Note

Eric Silva



Sinopse:
Dona Hermínia precisa se redescobrir e se reinven-
tar porque seus filhos estão formando novas famílias. 
Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Dona Her-
mínia está mais ansiosa do que nunca. Para completar 
as confusões, Carlos Alberto, seu ex-marido, que es-
teve sempre por perto, agora resolve se mudar para o 
apartamento ao lado.

Minha Mãe é 
uma Peça

Lisa Machado



Comentário da Lisa:
“Minha história com o filme “Minha mãe é uma peça” 
começa quando estava com meus amigos no shopping 
quando vimos o cartaz do filme “Minha mãe é uma peça 
3”, então lembrei que já tinha assistido o um e o dois. 
Assim voltei para casa e resolvi lembrar da história, o 
que despertou a vontade de assistir o três. Combinei 
com minha mãe que assistiríamos juntos, eu, o pai e a 
mãe. Quando lançou, meu pai estava trabalhando em 
Santa Catarina e eu e a mãe estávamos lá também. 
Num dia resolvemos ir ao shopping e vimos o filme. 
Achei muito engraçado e descobri que gosto muito do 
ator Paulo Gustavo (que a propósito estava na mes-
ma cidade que eu, Camboriú-SC). Aí começou a saga 
de assistir o filme, fui uma segunda vez para levar o 
pai, depois fui mais cinco vezes levando meus amigos 
(como uma desculpa para ver de novo).”



Comentário do Lucas:
“Eu gosto muito de olhar filmes e séries, principalmen-
te agora que estou em casa.”

Filmes &
Séries

Lucas Camargo de Souza



Sinopse:
Sem a orientação e proteção de seus professores, Har-
ry, Rony e Hermione iniciam uma missão para destruir 
as horcruxes, que são as fontes da imortalidade de Vol-
demort. Embora devam confiar um no outro mais do 
que nunca, forças das trevas ameaçam separá-los. Os 
Comensais da Morte de Voldemort tomaram o contro-
le do Ministério da Magia e de Hogwarts, e eles estão 
procurando por Harry enquanto ele e seus amigos se 
preparam para o confronto final.

Harry Potter e 
as Relíquias  

da Morte

Tessa Langone Machado



Sinopse:
La Casa de Papel mostra um grupo de desconhecidos que se reúne 
e organiza um assalto à Casa da Moeda da Espanha. A terceira tem-
porada mostrou os integrantes aproveitando os frutos do roubo até 
que a prisão de um dos assaltantes obriga os ladrões a se juntarem 
mais uma vez para roubar o Banco Central da Espanha.

La Casa  
De Papel

Tessa Langone Machado



Sinopse:
Depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina se junta 
a Canário Negro, Caçadora e Renee Montoya para salvar a 
vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra, em Go-
tham City.

Aves de  
Rapina

Tessa Langone Machado



Comentário do Vinícius:
Eu gosto muito de Futebol, e existe uma série genial 
que se chama: Sunderland Até Morrer (Netflix).

Sunderland 
Até Morrer

Vinícius S. Lemes



Fotografia



Luiz Fernando Bertagna Koller

Laura Deimling Paz Laura Deimling Paz

Fim de tarde visto aqui 

de casa no Bairro Ham-

burgo Velho.



Clara Lichmann Duarte Clara Lichmann Duarte 

Eu gosto das folhas de plátano, porque são folhas de 
Outono. São marrons, são bonitas, e eu adoro poder fi-
car olhando pra elas. Essas folhas são lá da Praia de São 
Lourenço do Sul. Eu e a mamãe juntamos algumas folhas 
e também sementes, que entregamos para meus avós 
plantarem em seus jardins. A praia da lagoa é muito bo-
nita no Outono!



Nilvana Ferreira Flores

João Francisco Schnorr, a Cacau, minha 

cachorra, e meu pai

Doce espera do Lucca! 

Registro em uma tarde 

de outono.

Eu brinco com a minha 
cachorra, a cacau, na 
casa do vovô e da vovó. 
Tem um campo de fute-
bol. A cacau já sabe fazer 
gol.



Victor Alves, mãe Tati  
e pai Victor

Victor Alves, mãe Tati  
e pai Victor

Victor Alves, mãe Tati  

e pai Victor

Foto feita na entrada principal da cidade, local usado para reunir pesso-as para conversar, rela-xar, apreciar a bela pai-sagem de outono.



Catarina de Araujo

Catarina de Araujo Catarina de Araujo

A partir da fotografia eu quero mostrar como é o outono, seja do cair das folhas até a mudança de temperatura.



Catarina de AraujoCatarina de Araujo

Catarina de Araujo Catarina de Araujo



Catarina de AraujoCatarina de Araujo

Catarina de Araujo Catarina de Araujo



Catarina de AraujoCatarina de Araujo

Catarina de Araujo



Débora Kist Débora Kist

Cristal posando para as fotos no meio de fo-
lhas secas que caíram do pé de uva 



Débora Kist Débora Kist

Sol adora brincar nas folhas.



Débora Kist

As cores do outono nas madeiras.



Débora Kist

Débora Kist Débora Kist

Fotos que minha mãe ti-rou na porta de casa para o pátio .



Débora Kist

Débora Kist Débora Kist

O charme do outono.



Maria Eduarda Stmpf Lopes

Maria Eduarda Stmpf Lopes



Sofia Luana Gross

Sofia Luana Gross Sofia Luana Gross

Retratar o outono atra-
vés de uma fruta típica da estação, nesse caso a bergamota.



Bethania Volmer SpiecherMatheus Cardoso Suedekum

Bethania Volmer Spiecher Bethania Volmer Spiecher



Bethania Volmer SpiecherBethania Volmer Spiecher

Bethania Volmer Spiecher Carolina Giacomet Storck



Enzo Eduardo Petry

Henrique Dill Henkes Isis Perez Joner

Esta foto é o outono em Montevideo, pode não parecer, mas estava bem frio.



Isabela Ferreira FloresLaura Schnorr

Cíntia Nipper Cíntia Nipper



Cíntia NipperCíntia Nipper

Cíntia Nipper Cíntia Nipper



Cíntia NipperCíntia Nipper

Cíntia Nipper Cíntia Nipper



Cíntia NipperCíntia Nipper

Daniela Lange Daniela Lange



Marcelo Scatolin Farias Marcelo Scatolin Farias

Nessa estação, é muito comum aqui em casa a gente comer pinhão, e na região do sul também, e todo mundo concorda que com um chimarrão vem muito bem.



Maria Eduarda Kirsch

Eduardo Rolla Gross e Taciana

Mauricio da Silva Rosa

Fotografia tirada em uma manhã de outono no Lago São Bernardo, em São Fran-cisco de Paula. Retrata as fo-lhas que caem das árvores no outono, criando um “tapete” de folhas.



Julia Diesel

Allexandra Tiggemann Caio Moraes

As mais diversas co-
res, os mais diversos sentimentos.



Amanda Frohlich Mutter

Amanda Frohlich Mutter Amanda Frohlich Mutter

Eu escolhi a expressão artísti-ca fotografia. Para realizar as fotos, eu usei lenhas, plantas e objetos de meu pátio. Eu gostei das minhas fotografias, pois elas são relacionadas ao outo-no, pois o outono é uma época mais fria, e a lenha, que é utili-zada para a lareira, esquenta a casa, deixando um clima muito bom e aconchegante.



Cecília Ferreira

Cecília Ferreira



Fabiana Niedermeier

Fabiana Niedermeier Fabiana Niedermeier

Revisitando momentos...Cidade: São Francisco  de Paula
Outono/2018



Fabiana Niedermeier

Fabiana Niedermeier



Fabiana Niedermeier Fabiana Niedermeier

Momentos no incrível túnel de plátanos 
da BR-116 em Dois Irmãos.
Outono/2020



Histórias &
memórias



Histórias & Memórias
Matheus Cardoso Suedekum



Hoje eu vou contar a história da vez que eu matei dois coe-
lhos (MUITO sem querer). Bom, eu decidi contar essa  história 
porque eu fico triste até hoje quando eu lembro, e eu fico me 
culpando. O primeiro coelhinho foi assim: Eu estudava na Du-
que de Caxias em Sapiranga, pelo que eu me lembro, eu estava 
no primeiro ano do fundamental. Nessa escola, toda a semana 
eles levavam um grupo de animais diferentes pra ficarem num 
cercadinho do lado da horta do colégio, pros alunos verem. 
Às vezes eram pintinhos, às vezes galinha, e dessa vez coe-
lhinhos. Eu estava muito fascinada com os coelhinhos, então 
eu fui até a grade pra tentar brincar com eles e passar a mão. 
Como era difícil de fazer carinho pela grade, a minha intenção 
era segurar um deles na mão pra poder pegar, foi quando eu 
puxei um deles e, sem querer, puxei o rabo que se desprendeu 
do corpo (parecia um pompom), na hora eu vi que começou a 
sangrar o rabinho dele, e eu fiquei apavorada e saí correndo 
chorando, e acabei não contando pra ninguém. No dia seguin-
te, deram a notícia que um coelhinho tinha morrido.

Histórias & Memórias
Manuela Angerosa Cardoso



A outra história eu acho pior ainda, porque o coelhinho deve 
ter sofrido bastante. Eu tinha comprado um coelhinho numa 
fazenda (dessa vez eu morava em Dois Irmãos), dei o nome de 
Bibs. Esse coelhinho ficava brincando no pátio todos os dias. 
Uma tarde a minha mãe disse pra eu guardar ele na gaiola e 
trazer pra dentro de casa, porque tava ficando frio. Como eu 
era bem pequena, devia ter uns 8 anos, eu guardei e continuei 
brincando, a gaiola ficou ali fora, e, quando eu entrei dentro de 
casa, acabei me esquecendo de levar ela pra dentro. Quando 
eu acordei no outro dia de manhã pra ir pra escola, eu encon-
trei a minha mãe no banheiro com ele enrolado em mil cober-
tas e com um secador pra esquentar mais. Resultado: ele ti-
nha morrido de frio por ter ficado a noite toda fora no inverno, 
numa gaiola só com grades. Eu sei, é horrível. Eu me culpo e 
fico mal até hoje, porque nem imagino o quanto ele deve ter 
sofrido, horas no frio, sem abrigo. Uma outra vez, meu vô me 
deu um coelho, que ficava na casa dele, mas ele acabou mor-
rendo por alguma doença que tinha, que eu não sei qual era. 
Acho que eu não posso ter coelhos.

Histórias & Memórias
Manuela Angerosa Cardoso



Esse vídeo é uma música escrita pelo meu avô Luiz Alberto 
Koller e a melodia pelo meu pai Francisco Koller. Fala sobre a 
vida, com cenas da natureza.

Histórias & Memórias
Luiz Fernando Bertagna Koller

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ebkes_gzlJJBvemgXt4oU1ABcT_5Z6t0DluIB6DLjTw4tw?e=OiUX79
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ebkes_gzlJJBvemgXt4oU1ABcT_5Z6t0DluIB6DLjTw4tw?e=OiUX79
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ebkes_gzlJJBvemgXt4oU1ABcT_5Z6t0DluIB6DLjTw4tw?e=OiUX79
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ebkes_gzlJJBvemgXt4oU1ABcT_5Z6t0DluIB6DLjTw4tw?e=OiUX79


Jogos



Eu enviei um dos meus jogos favoritos de tabuleiro, eu o 
joguei hoje com a minha família e ficamos horas jogando. 
O nome do jogo é Jogo da Vida e pode jogar com 6 pessoas 
ou com mais em duplas. O jogo pode ser jogado em qual-
quer lugar que tenha pra apoiar o tabuleiro.
A minha dica de jogo é o Jogo da Vida, um jogo muito di-
vertido para jogar com a família e os amigos, ele pode ser 
jogado em qualquer lugar que possa apoiar o tabuleiro, 
algo legal é que existe um aplicativo para jogar se não qui-
ser usar o dinheiro, aqui vai uma sinopse do jogo:
Comece sua vida com sua nova profissão, você pode ser 
um chef de sucesso, um publicitário ou até um médico! As 
situações mais inusitadas podem acontecer a qualquer 
momento! Bata recordes, atue em um seriado e ganhe na 
loteria! Conte com a sorte para não ter prejuízos ou até 
mesmo ser abduzido por extraterrestres! É preciso habi-
lidade e sorte para se tornar um milionário no dia do juízo 
no final! O tradicional jogo da vida real ficou ainda mais 
emocionante.

Jogos: O Jogo da Vida
Laura Wallauer



Jogos: O Jogo da Vida
Laura Wallauer



Jogos
Laura Deimling Paz



Gabriel quis falar sobre os jogos que ele gosta de jogar no 
computador que são da plataforma Roblox, onde tem vá-
rios tipos de jogos on-line e comentou de um dos jogos 
preferidos que tem o Scooby Doo.

Jogos: plataforma Roblox
Gabriel Dias Rempel

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdrckYZM_bxOq3oGzWwxGrsB3zdQFmziBSnxZeMuFUDT0A?e=IWIGKL
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdrckYZM_bxOq3oGzWwxGrsB3zdQFmziBSnxZeMuFUDT0A?e=IWIGKL
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdrckYZM_bxOq3oGzWwxGrsB3zdQFmziBSnxZeMuFUDT0A?e=IWIGKL
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/EdrckYZM_bxOq3oGzWwxGrsB3zdQFmziBSnxZeMuFUDT0A?e=IWIGKL


Iremos demonstrar um dos jogos que acompanhamos na 
internet e jogamos sempre quando estamos desocupados 
ou até mesmo entediados.

A demonstração será através de um vídeo que irei gravar 
explicando como funciona o jogo, esse jogo pode ser joga-
do em qualquer lugar da sua casa, um jogo muito divertido 
a meu ver.

Espero que gostem...

Jogos
Leticia Eduarda de Souza Antunes e irmãos

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ERCE6KLFtDRCoI-9OXW-FW4BYbzp7QPnxUo_KYSO0QluHw?e=4ZWICK
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ERCE6KLFtDRCoI-9OXW-FW4BYbzp7QPnxUo_KYSO0QluHw?e=4ZWICK
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ERCE6KLFtDRCoI-9OXW-FW4BYbzp7QPnxUo_KYSO0QluHw?e=4ZWICK
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/ERCE6KLFtDRCoI-9OXW-FW4BYbzp7QPnxUo_KYSO0QluHw?e=4ZWICK


Minha recomendação de jogo é minecraft, quase todo 
computador roda esse jogo e tem um monte de coisas 
que você pode fazer, fora os servidores com os miniga-
mes que vc pode jogar com os teus amigos ou matá-los 
no PvP, fora que você pode fazer mansões, casas, cidades 
etc.

Detalhe: pvp = player vs player, em português: jogador vs 
jogador.

Jogos: Minecraft
Lucas Breyer



O objetivo é descobrir qual dentre seis suspeitos (cujos 
nomes são ou lembram cores específicas), qual dentre 
seis armas e qual dentre nove aposentos estão envolvidos 
em um crime de assassinato.

Este jogo envolve muito a mente, fazer estratégias para 
descobrir o assassino, arma do crime e lugar, dando seus 
palpites para assim ter em mente as três coisas.

Jogos: Detetive
Maria Eduarda Stumpf Lopes



Gosto desses dois jogos. Se vira pode ser de dois jogado-
res ou mais. Tem cartinhas que tu vai tirando e fazendo as 
tarefas que elas pedem.
O de memória pode-se jogar de duas pessoas ou mais e é 
bem legal.

Jogos: Se vira e Memória
Matheus Cardoso Suedekum



Jogos: Robot X Robot
Liam Betoli Machado



Jogos: Robot X Robot
Liam Betoli Machado



Jogos: Robot X Robot
Liam Betoli Machado



Jogos: Robot X Robot
Liam Betoli Machado



Eu indico esse jogo porque ele é muito simples e divertido, 
estou jogando muito na quarentena, ele é de celular e é bem 
leve, são três torres para cada lado, você joga suas cartas e 
vê no que dá. Uma partida dura em média 4 minutos.

Jogos: Clash Royale
Enzo Eduardo Petry



Ludo Club e 8 Ball Pool são jogos muito legais, para jogar com os 
amigos onde quer que estejam.

Ludo é um jogo de tabuleiro digital, muito fácil de jogar, dá para 
jogar com pessoas aleatórias e com amigos/familiares. Tem que 
criar uma sala, colocar o número de jogadores e divulgar com 
eles, mas o máximo de jogadores são 4 pessoas. 

8 Ball Pool é muito legal também, principalmente para os aman-
tes de sinuca. É fácil de jogar, tem como conectar com os ami-
gos do Facebook, ou se não tem face, tem que criar um ID. Você 
vai entrar e desafiar algum amigo seu e depois o próprio jogo te 
ensina a jogar.

Jogos: Ludo Club e 8 Ball Pool
Giulia dos Santos Pinto



Call of Duty 
Jogo para celular, PC e videogame

Call of Duty é um  jogo de videogame lançado em Ou-
tubro de 2003, exclusivamente para PC, marcando a 
criação da franquia. Foi produzido pela Infinity Ward e 
publicado pela Activision. O jogo simula a infantaria e 
as forças combinadas da Segunda Guerra Mundial.

Jogos: Call of Duty
Guilherme Grohs dos Santos



Jogos: Diablo 3 
João Gabriel Alvarez

O jogo que eu recomendaria para as pessoas jogarem nessa qua-
rentena seria Diablo 3. O jogo se passa em um mundo onde, após 
a batalha entre céu e inferno, o mal foi derrotado, porém, após 
um  cometa cair na exata localização onde Diablo havia sido con-
finado, os guerreidos do passado são convocados novamente 
para defender a humanidade desse novo e mais poderoso inimi-
go. Diablo é um RPG de ação criado pela Blizzard Entertainment 
e custa R$69,90 em sua loja oficial. Diablo pode ser jogado tanto 
em um computador quanto em consoles, como playstation 3 ou 
4 e xbox 360 ou One. Por que jogar Diablo 3? O jogo é longo e com 
uma história incrível, você também possui cinco classes para es-
colher ( no jogo base), com DLCs você pode ganhar mais duas 
classes, cada classe possui um estilo diferente de jogar e todas 
elas são customizáveis tanto visualmente quanto suas habilida-
des. Diablo também é um ótimo jogo para jogar com os amigos 
ou para conhecer novos, a comunidade do jogo é bem ativa, mes-
mo o jogo tendo 8 anos, e na maior parte são bem amigáveis. A 
maior parte da comunidade são Americanos e Europeus, porém 
existe uma comunidade brasileira e posso confirmar que ela não 
é pequena.



Jogos: Diablo 3 
João Gabriel Alvarez



Jogos: Call of Duty Warzone
Leonardo Pomier Dos Santos

Minha sugestão de jogo para este festival de outono é o Call 
of Duty Warzone. Os principais motivos dessa escolha são 
por ele ser um jogo grátis com CrossPlay (ou seja, jogadores 
de diferentes plataformas podem jogar junto, exemplo: PS4, 
XBOX one e PC), assim, mesmo tendo amigos que não têm a 
mesma plataforma de jogo que você, poderão jogar juntos, 
o jogo recebe update´s de otimização e conteúdo (novas ar-
mas, veículos, personagens, customizações e muito mais). 
O jogo se trata de um FPS no estilo battle royale, onde o 
último sobrevivente ganha a partida. Você pode jogar solo, 
trio ou squad-4 com seus amigos (o que deixa a experiência 
do jogo muito melhor), são 150 jogadores simultâneos dis-
putando a vitória no imenso e lindo mapa do armistício de 
Verdansk. O download do jogo pode ser encontrado gratui-
tamente na PSN (PS4), X-box live (XBOX ONE) e no browser 
da blizzard (PC), basta criar uma conta e jogar, tá esperando 
o quê? bora criar um squad da feevale e matar para con-
quistar a vitória.



Jogos: Call of Duty Warzone 
Leonardo Pomier Dos Santos



O jogo que eu vou indicar é Sudoko. Eu “jogo” no jor-
nal, sempre vem um pra solucionar. Basicamente tu 
tem que preencher as lacunas e os quadrados de 1 a 
9, sem repetir os números. É bem tri e faz tu pensar.

Jogos: Sudoko
Manuela Angerosa Cardoso



Call of Duty Modern Warfare é um jogo muito bom e tam-
bém muito apreensivo, você pode jogar com amigos atra-
vés de um console.

Jogos: Call of Duty
William Ernesto Muller



O jogo da velha é maravilhoso! Gosto dele porque é muito 
simples de fazer em casa e fácil de jogar também! 

Jogos: Jogo da velha
Lorenzo Adriel Martini



Star Wars Empire at War Forces of Corruption (EAWFOC)

Dentro do universo expandido da saga Star Wars existe esse jogo 
de estratégia em tempo real (RTS), que tem como objetivo domi-
nar a galáxia, sendo em disputadas batalhas espaciais e exten-
sos combates planetários na guerra entre o Império e a Aliança 
Rebelde, durante tempos mais civilizados da antiga República, 
ou até contra a terrível Primeira Ordem, com a imensa comuni-
dade modder você tem milhares de opções de naves e veículos 
novos para usar em suas batalhas.
Você pode jogar esse jogo somente e um computador Windows.

Jogos: Star Wars EAWFOC
Gabriel Schenkel de Paiva 



Jogos: Chess Rush 
João Vicenzo da Luz

É um jogo simples, que já está na cara como é. É um xadrez mági-
co, em vez de ter peças, temos monstros de várias classes, cada 
classe tem sua fraqueza e sua superioridade sobre alguma outra, 
cada boneco pode passar até o nível 3 com as seguintes classes: 
comum, incomum, rara, épica e lendária. As lendárias são raras 
de se encontrar, se vc tiver nível 3, pode se considerar campeão, 
mas de nada adianta se vc tiver um número baixo de cartas em 
campo, por isso aumente no máximo q puder o número de cartas 
e seja o campeão. Cada partida clássica/ranqueada dura em mé-
dia 40 a 50 minutos, se não gostar, tem o modo turbo, que dura 
em média de 20 a 25 minutos, e se quiser jogar com seis amigos 
no mesmo time, tem o modo choque de squad, que é muito bom 
e tem uma duração dependendo do seu time, se seu time souber 
jogar bem, e o do adversário também, a partida pode durar mais 
de uma hora, se os dois times não tiverem uma noção tão boa 
do jogo, pode durar uns 35 a 40 minutos. Quase me esqueci, os 
pontos que fazem você comprar cartas, depende da sua vitória 
ou da sua presa, quanto mais ganhar mais mana tu ganha, e se 
tu tiver uma sequência de derrotas, te dão mais mana para você 
se reconstruir. 



Jogos: Chess rush 
João Vicenzo da Luz



Recomendo porque é grátis e porque é um jogo dinâmico. 

Jogos: World of Warships
Henrique Renck Gerhardt

Baixe o jogo

https://wo.ws/2POXLmt
https://wo.ws/2POXLmt
https://wo.ws/2POXLmt
https://wo.ws/2POXLmt


Pode ser jogado no chão, mesa, qualquer lugar plano, um 
jogo divertido que envolve toda a família. Ganha quem 
comprar mais propriedades.

Jogos: Monopoly
Allexandra Tiggemann



Jogo de tabuleiro, pois une todos que estão em volta e 
num jogo de tabuleiro a pessoa se emociona mais fácil.

Jogos: Jogo de Tabuleiro
Julia Diesel



Um jogo que ensine algo.
Exemplo: 
Um jogo que ensine como ser engenheiro, médico etc.

Jogos
João Otávio Gaspar da Silva Moraes



Vou falar de dois jogos: Unravel 2, de video game e acho que UNO 
é legal ou Banco Imobiliário (na realidade foram 3).

Jogos
Vinícius S. Lemes



Poesia



Júlia Emmanuela Garbin Diesel

Na pele de um coelho, nas mãos de um lobo, 

entre a lua e as árvores, 

qual eu escolherei, bem, nunca saberei 

pois posso ver 

que entre o meio das árvores 

a alcateia de lobos esperando 

a refeição, bem, pelo menos 

vou morrer salvando outros, 

mas 

se eu pudesse escolher,  

sem mancha dúvida 

escolheria a lua. 

A alcateia e o coelho 



Matheus Schütz de Souza

Escolhi um poema de outono, na internet, de Pablo Neru-

da, e minha Mãe gravou enquanto eu declamava.

Poema de Pablo Neruda 

Assista ao vídeo

https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ed55IeiDvIRMmiyAwUDvUjAB3pFU9bWLX6X0818gM2fR6Q?e=MDrrpa
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ed55IeiDvIRMmiyAwUDvUjAB3pFU9bWLX6X0818gM2fR6Q?e=MDrrpa
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ed55IeiDvIRMmiyAwUDvUjAB3pFU9bWLX6X0818gM2fR6Q?e=MDrrpa
https://feevaleedu.sharepoint.com/:v:/s/grupo_escoladeaplicacao/Ed55IeiDvIRMmiyAwUDvUjAB3pFU9bWLX6X0818gM2fR6Q?e=MDrrpa


Eduarda Wendling Lipp

“Espero que encontre uma pessoa sem a qual não possa 

viver. Espero muito. E desejo que nunca precise saber 

como é viver sem ela.” 

A seleção 

Gosto desse poema pois não precisa ser uma pessoa que 

você ama como um namorado ou algo do tipo, mas pode 

ser simplesmente sua família e amigos.

Poema de A Seleção 



Rafael Lamb Dietrich

Vou pesquisar e escolher um poema que eu acho bonito e in-

teressante e irei mandar para vocês.

Uma árvore em flor fica despida no outono. A beleza transfor-

ma-se em feiura, a juventude em velhice e o erro em virtude. 

Nada fica sempre igual e nada existe realmente. Portanto, as 

aparências e o vazio existem simultaneamente. 

Dalai Lama

Poesia Outono 



Mauricio da Silva Rosa

Quando as folhas de outono caíam, soprou o vento das 

lembranças naquela tarde sem você um amor verdadeiro 

tudo que eu queria cupido mensageiro sua boca macia seu 

doce cheiro dia após dia tudo foi passageiro 

e eu nem percebia mas foi amor sim mesmo tendo acaba-

do e dentro de mim o vazio do passado nosso verão sem 

fim me senti tão amado aquele calor, assim virou frio con-

gelado quando as folhas de outono caíam, soprou o vento 

das lembranças naquela tarde sem você.

Poesia 



Matheus Cardoso Suedekum

Poesia 



Manuela Angerosa Cardoso

A poesia que eu escolhi não tem autor, eu encontrei um 

tempo atrás no insta e salvei: 

É outono.

Venta. 

Das árvores folhas caem, 

Folhas mortas, 

Folhas secas, 

Folhas enrugadas, 

Sofridas e vividas.

É outono. 

O céu nublado, 

O sol calorento, 

O mar calmo.

Poesia



Marulhos penetravam 

Na areia tenra 

e acomodada.

É outono. 

O sol já se foi. 

A noite chega 

Trazendo com ela 

A lua e as estrelas 

E, as árvores despidas 

Sentem frio. 

É outono. 

Árvores morrem. 

As folhas permanecem 

Sobre a terra. 

Poesia



O vento chega e 

leva consigo a 

amargura do sofrimento 

E semeia na terra 

uma nova semente. 

É outono.

Poesia



Sara Aline Alves Backes

Poesia



William Ernesto Muller

Outono chegou 

cobertor mais tv igual a tudo de bom 

tudo que eu sei é que o outono é especial  

por isso faz parte das 4 estações  

essenciais criadas pelo senhor  

tudo isso é necessário  

chocolate quente para aquecer um pouco  

logo ouço uma música para relaxar  

esperando o inverno que está  

prestes a chegar 

Poesia 



Cauany Santos

Poesia Canção de Outono



Marcelo Scatolin Farias

ah, e o outono vai chegar, esfriar

ah a minha mágoa o vento

vai carregar esperarei você

esperarei você voltar e esquentar todo

teu calor pra me dar

Mágoas



Allexandra Tiggemann

Os espinhos do caule da roseira são escadas até a flor.

Poesia



Vinícius S. Lemes

“De tudo, ao meu amor serei atento 

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive Quem sabe a 

solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure.”

Vinicius de Moraes

Soneto de Fidelidade




