
 

 
MGT O ENCONTRO  

 

 
4 a 8 anos  
 
Opção 01 
Quando eu crescer 
 
Quando eu crescer quero ser astronauta! 
Viajar pelo espaço, conhecer os planetas, ver as estrelas de perto! 
Ver a terra lá de cima deve ser muito legal! 
Mas tem um problema...eu não vou poder levar o papai e a mamãe... 
Ei peraí ...mas quem vai cuidar de mim lá no espaço?? 
 
Opção 02 
Meu cachorrinho 
 
Eu tenho um cachorrinho bem velhinho, papai disse que logo logo ele vai morar no 
céu. 
Perguntei prá ele se poderíamos visitar ele no céu. 
Ele disse: Não! Não podemos, só quem tá bem velhinho pode entrar no céu (imitando 
a voz do pai). 
Então ele pode vir visitar a gente?  
Também não, quem entra no céu não pode sair. 
Puxa que chatice é morar no céu! 
 

 
9 a 11 anos  
 
Meu irmãozinho chegou! 
 
Hoje é um grande dia! 
Vou conhecer meu irmão, que acabou de nascer. 
Quando minha mãe falou que eu teria um irmãozinho eu fiquei com muita raiva, bravo 
mesmo. 
Eu era o dono da casa, era tudo prá mim, acho que eu não sei dividir e acho que nem 
quero também 
Já pensou aquele fiapo de gente correndo atrás de mim pela casa, querendo brincar? E 
se for um chorão? Afff 
Mas estou curioso, será que ele se parece comigo? Minha vó falou que todo recém-
nascido tem cara de joelho (risos) 
Aiiiii, acho que já tô começando a gostar desse joelho.... 
 



 

 

 
12+ 
O Paçoca 
 
Eu adoro cachorros! Mas eu não tenho tempo de cuidar deles. Tenho a escola, dever 
de casa, desenho animado, e revistinhas pra ler. Na verdade, eu sou um(uma) 
garoto(a) muito ocupado(a). 
Mas com o Paçoca foi diferente. Ele tava lá no pet shop sorrindo pra mim, pedindo pra 
ir lá pra casa. 
Eu insisti, bati o pé, jurei de pés juntos pros meus pais que eu ia cuidar direitinho dele. 
Ufa! Como é difícil convencer os adultos de alguma coisa, mas consegui, agora é só 
alegria...opaaaa! 
Manheeee! O Paçoca fez xixi no tapete! 
 
 

 
13+ 
Bulling 
 
Bia, você se acha melhor que a Duda? você é muito preconceituosa!  
Todo dia você ri e crítica o cabelo da Duda como se ela não tivesse o direito de ser 
como ela é. 
isso é muito chato! 
Oha Bia eu não quero mais fazer parte da sua turma eu não acho legal tratar os outros 
pelo seu tipo de cabelo pele ou outro gosto diferente o que adianta ser bonita e não 
ter amigos sinceros? 
Eu vou para outra turma, a que aceita e curte as diferenças e a Duda vem comigo e se 
você quiser vir também vai ter que parar de humilhar as pessoas, 
e outra bulling está mega fora de moda 
 
 

 
14+ 
Opção 01 
Adolescência 
 
Não tem nada de errado acontecendo comigo.  
Eu só quero ficar em silêncio, no meu quarto.  
Eu não briguei com ninguém, eu não estou triste, eu não tô com raiva de nada... é 
chato ter que justificar tudo o que eu sinto o tempo inteiro!  
Nem sempre eu quero ou preciso dizer alguma coisa.  
Não precisa também de hora em hora bater na porta e perguntar se eu quero comer, 
se eu tô com sede, calor... eu tenho (...) anos! Eu não sou mais um neném que precisa 
de colo, mamadeira! Vai pegar um cinema,.. cuida de você um pouco….eu tô bem, juro 
 
 



 

 
 
 
 
Opção 02 
Melhores Amigas 
 
Ana é minha melhor amiga! 
Não temos segredos uma com a outra sabe, dividimos tudo, roupa, livro, sanduiche, 
ela dorme todo fim de semana aqui em casa 
Num dos nossos rolês conhecemos o Pedro, um menino lindo e super legal!  
Fiquei bem interessada nele e acho que ela também, mas o Pedro me chamou no zap e 
me convidou pra sair, só nos dois. 
Então, esse é o meu dilema, conto ou não conto pra ela, não quero magoar minha 
melhor amiga, perder essa amizade tão bacana, aiii mas o Pedro é tão lindo!  
Minha mãe falou que a vida é feita de escolhas e só eu posso fazer isso.... Aiii gente, 
me ajuda aí vai! 
 
 

 
18+ 
Desencanto –(Vanessa Veiga) 
 
Faz um favor pra nós dois? Some. Some porque senão eu fico pensando em você, 
imaginando coisas, achando que esse olhar doce que você tem é só pra mim. Some, 
porque eu não consigo mais dormir imaginando o dia em que o telefone vai tocar e vai 
ser você do outro lado, falando que ligou só pra ouvir minha voz. Some (por favor), pra 
eu poder voltar pra minha vida normal, sem graça e sem desejos impossíveis. 
Desaparece, pra eu poder me encontrar e ser feliz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20+ 
Opção 01 
Ano Incrível 
 
A primeira vez que te vi no colégio te achei bem estranho, cabelo bagunçado, camiseta 
de banda de rock, e cara de poucos amigos. 
Pensei...Aiii, mais um perdidão pra gente zuar 
Engano meu.. 
Você era um cara tímido, com aparelho nos dentes, e os olhos mais lindos do mundo 
E aí a coisa pegou... 
Eu, uma patricinha juramentada gostando de um nerd? Como pode? E eu acabei sendo 
zuada pela turma! 
Mas foram os dias mais felizes da minha vida 
Sim! Porque você era inteligente, engraçado, manjava dos assuntos mais complexos, 
tocava violão como ninguém e topava qualquer parada 
Mas você teve que ir... e eu senti muito a sua falta 
Hoje quando vejo um garoto com camiseta de banda e cabelo bagunçado, dou um leve 
sorriso lembrando daquele ano que fomos tão felizes 
 
Opção 02 
Tapioca 
 
No fim de semana passado minha família toda se reuniu na casa da minha avó. 
Foi muito legal! Veio gente de toda parte. 
Ah! Era aniversario dela! 
Sabe aquela tia mais velha que fazia bolos pra você e aquele primo que era seu 
companheiro nas aventuras de quintal? Então...estavam todos lá. 
Na hora do almoço, todo mundo ajudou a movimentar os móveis para acomodar a 
grande mesa que estava sendo preparada.  
E nessa de puxa poltrona prá cá e sofá pra lá, uma pequena bolinha vermelha 
apareceu rodando no meio da sala. Devia estar esquecida atrás de algum móvel maior. 
Corri para pegar a bolinha e percebi que ela era a bolina do Tapioca! 
Meu coração bateu mais forte ao lembrar daquele cãozinho todo branquinho que 
acompanhava minhas brincadeiras quando eu era praticamente um bebê. 
Quando eu nasci o Tapioca já vivia na casa da minha avó e me recebeu como parte da 
sua família.  
Era uma alegria as nossas brincadeiras. 
No grande quintal da casa da minha avó eu jogava a bolinha e o Tapioca corria para 
pegar. Por mais alto ou rápido que eu jogasse, ele apanhava a bolinha no ar com 
grandes pulos e logo depois trazia a bolinha pra eu jogar de novo. 
Eu ria muito e ele me beijava com grandes lambidas no meu rosto. 
Com a lembranças dessas imagens eu fui até o quintal e atirei a bolinha vermelha. 
Ela deu um rodopio no ar e caiu perto da goiabeira. 
E lá ficou abandonada.... O Tapioca não estava mais lá pra trazer a bolinha de volta pra 
mim. 
Ah que saudades! O tempo passou tão depressa...hoje o Tapioca é uma doce 
lembrança guardada no meu coração.  


