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      Com certeza o ano de 2021, será um ano que
ficará marcado na história da humanidade.
Evoluímos como espécie, evoluímos no
desenvolvimento de tecnologias, mas um vírus veio
para nos mostrar que ainda não sabemos tudo,
que temos muita a aprender, como espécie e
como seres humanos. A Pandemia do COVID 19
nos colocou a prova e a realidade que
conhecíamos ganhou uma nova dimensão.
Aprendemos muito, mas com certeza, foram as
crianças que sofreram o maior impacto, pois foram
afastadas de sua realidade e rotina, encarando o
mundo através de uma tela. 
   Retomar a rotina da escola, com dois grupos, foi
um desafio para mim e para eles, mas tivemos
muitos momentos de trocas significativas. O
estudo sobre os "Contos das Mil e Uma Noites" foi
um destes momentos e nos motivou a ampliar a
habilidade de escrita e reflexão, exercitando a
criativdade e imaginação, tentando responder a
seguinte pergunta: Como seriam os contos se eles
fossem escritos nos dias de hoje?

Apresentação



Este livro apresenta as respostas de cada estudante
da turma 141 para esta pergunta, trazendo
personagens como gênios, princesas e xeiques como
protagonistas de problemas da sociedade em que
vivemos.
       Esperamos que cada leitor curta esta leitura e
procure, também, resgatar a magia e fantasia, para
que possamos encarar os momentos mais difíceis com
leveza e até um toque de humor.

Boa Leitura!
Professora Carla Silva



Quem é Sherazada na atualidade?
 

Sherazade é uma jovem escritora que
decidiu compartilhar suas histórias através
do Youtube. Ela cria suas histórias a partir de
suas viagens e seus sonhos. Ela criou um
canal chamado “Contos da Zade”, onde conta
suas histórias e aventuras, sempre
recheadas de muita criatividade, aventura,
emoção, amor e magia. A ideia do canal
surgiu quando, no período da pandemia, ela
teve que se manter afastada dos seus
amigos para continuar conectada com eles e
as pessoas do mundo inteiro.  Ela se inspira
nos Contos da Mil e uma Noites, pois seus
pais contavam estas histórias quando ela era
criança pequena, mas procura variar um
pouco o conteúdo trazendo elementos da
atualidade. 

                 *Texto coletivo, criado pela turma             
 



O Gênio da
Atualidade

Alice Coronel Couto Alvarez



     Era uma vez em 2021, quando o mundo estava
sofrendo uma pandemia. Todos se comunicavam
por celulares pois não podiam ter contato por causa
da Covid. Porém, a muito tempo atrás existia um
gênio. Ele era especialista no futuro! O gênio
escolhia em qual ano ele queria ser descoberto, e
ele escolheu 2020! Mas ele começou a pensar como
que ele ia fazer para ir para 2020, pois não usavam
mais lâmpadas. Então ele decidiu que ia voltar por
celulares. 
     Ele entrou no celular de uma criança chamada
Luna. Quando a Luna pegou o celular se deparou
com o gênio. O gênio falou que ela tinha três
desejos.   
     A criança um pouco assustada, perguntou se ele
era um dos gênios das histórias que os pais dela
contavam para ela. Ele disse que sim mas um pouco
diferente dos gênios das histórias. Ele podia escolher
por quem ele seria descoberto (qual pessoa o
acharia). 
      O gênio continuou: 
    - Você foi a criança que eu escolhi para ser
presenteada, então faça os pedidos antes que eu
me arrependa. 
      A Luna respondeu: 
     -Eu desejo.... A cura da Covid-19 



     O gênio ficou surpreso, mas falou que ia
conseguir a cura e voltaria para ela fazer o resto
dos pedidos. 
       O gênio teve a ideia de ir falar com o rei dos
gênios para saber como ia conseguir isso. 
Quando ele chegou ao palácio do rei dos gênios,
que ficava no mundo dos gênios, contou toda a
história ao rei dos gênios. O rei de todos os gênios
disse: 
        - Eu vou te ajudar, porém você terá que dar
seu jeito para entender melhor a coisa que eu vou
te dar, pois você já é um gênio formado. 
 Dito isso ele entregou ao gênio um frasco de uma
poção de cura que não tinha muito efeito para
doenças. 
         O gênio na hora não conseguiu pensar em
nada, mas depois de umas horas teve uma ideia
que ele considerou brilhante. 
         Ele disse: 
   - Se eu misturar essa erva, que veio importada da
Índia pelo SGA- serviço de gênios da atualidade
com a poção de cura eu vou ter a vacina da Covid-
19! -  Pensou o gênio. 



   O gênio fez isso e conseguiu a o que queria.
Curou o mundo todo com a vacina e foi falar com a
Luna para ela fazer o resto dos desejos.  
   E le se deu conta que ele tinha demorado mais
de 1 ano para fazer para conseguir realizar o
desejo da menina, mas pelo menos ele conseguiu.
Para chegar na casa de Luna ele teve que ir se
escondendo pois o tele transporte dele não estava
funcionando.  
    Quando chegou na casa da Luna ela o agradeceu
e fez o resto dos pedidos: 
     - Eu quero muito amor e felicidade para todos. 
  O gênio se emocionou pela esperteza e
generosidade da criança e abraçou ela. 

 



A Última História
dos Gênios

Ana Cláudia Xavier da Silveira



    Era uma noite cheia de estrelas, e a irmã de
Sherazade disse: 
       - Querida maninha camarada. 
      Sherazade, muito esperta, suspeitou que a irmã
queria alguma coisa. Então Sherazade disse: 
       -Maninha o que você quer??
       -Ó maninha,conte-me uma de suas histórias. 
        O rei ouviu a conversa e disse: 
       - É conte-nos uma de suas histórias. 
     - Ok! - disse Serazade- Então vamos lá:  Em um dia
os mercadores e os gênios se encontraram e
começaram a discutir, e um dos gênios disse:
     - Esta história não é assim e também não é nossa.-
disse ele furioso. 
      - Nós deveríamos estar matando vocês. - Disse outro
gênio.
       -É verdade! -  concordaram os outros dois gênios. 
     - E nós matando vocês! - Disseram os mercadores
correndo, desesperados.
      Mas os gênios eram muito rápidos e espertos,
alcançaram eles e fizeram uma proposta: 
    - Nós vamos largar vocês em suas casas para se
despedirem de suas famílias e depois que fizerem isso
nós vamos matar vocês ok?? 



   - Ok. - responderam os mercadores de dedos cruzados
escondidos atrás das costas.
    - Então, vamos começar em um, dois, três e já! -  disse
um dos gênios.
    Os mercadores se despediram de suas famílias e
reencontraram os gênios que, rapidamente, disseram:
       - Agora nós vamos matar vocês!
     Mas os mercadores insistiram que se matá-los.  não
iria valer a pena.
      Então os gênios entenderam a parte deles e não os
mataram, mas sim viraram amigos e viveram uma
magia para sempre.
       Então Serazade disse:
      -E ai gostaram da última história dos gênios e dos
mercadores?????  
      -Simm. - responderam a irmã de Sherazade e o 
 rei, orgulhosos da história que ouviram.
    E depois disso eles dormiram e viveram  uma
grande história.                                                                       



o encontro do
artur com o

gênio da
lâmpada

Artur Flores Guariente Allem



    O Artur foi passear no shopping e na praça de
alimentação encontrou, no meio do lanche, uma
lâmpada igual ao do Aladim. 
    Então, esfregou a lâmpada para que
aparecesse o gênio. Quando o gênio saiu da
lâmpada, disse que iria atender três desejos do
Artur. 
   Pensativo, o Artur pediu para ver a mágica do
chocolate, e depois ir pra praia. E por último,
pediu ao gênio que acabasse com a pandemia
imediatamente para todos serem felizes. 
    O gênio ficou alegre em realizar os desejos,
pois todo mundo iria ficar bem. 



sherazade e suas
histórias

Brenda Buaes Barrera



    Uma moça chamada Sherazade amava contar
histórias de ação para seus familiares, e todos
amavam seus contos. 
      Até que um dia ela estava contando uma história
de ação que aconteceu em uma pandemia muito
perigosa, mas ela não sabia que essa pandemia ia se
tornar realidade, e ainda mais perigosa. Certo dia
Sherazade estava vendo tevê e apareceu no jornal
sobre o vírus novo, chamado “COVID-19”. Sherazade
ficou com muito medo, e foi logo avisar sua família,       
        Sherazade falou: 
       -Vocês viram o novo vírus? Tomem cuidado! 
       E seus familiares falaram: 
       -Nós vimos sim, estamos com muito medo. 
     E foram se preparar para comprar comida, para
não ter que saírem de casa. 
     Depois de comprar tudo, eles decidiram ficar em
somente uma casa, para não ter perigo de encontrar
a família, escolheram a casa da Sherazade e lá se
foram, foi tia, irmão, dindo, prima e todos da família,
chegando lá eles foram ver as notícias, para se
atualizar um pouco mais sobre o COVID-19. Eles
viram uma notícia que falava sobre o vírus, e
descobriram que o vírus só era combatido com o uso
de máscara e higiene das mãos. E lá foram eles se
proteger contra isso tudo. 



      Lá se passou um ano, dois anos... mas quando ia
começar o terceiro ano de pandemia, eles
receberam a notícia que tudo tinha acabado: o
COVID-19 não estava mais colocando as pessoas em
risco por causa da vacina.
   Todos comemoraram pelo final do vírus, e
Sherazade prometeu nunca mais contar histórias de
pandemias, hahaha! 



sherazade na
pandemia

Guilherme Lima da Silva



     Em um dia, por causa da pandemia da COVID,
Sherazade pensou em criar um site de histórias e
contos de fadas. Então ela começou e ninguém se
inscrevia nem assistia seus vídeos.
    Então ela começou a postar muitas histórias,
todos os dias. Depois de um mês postando novos
conteúdos,  ela viu que mais de mil pessoas tinham
custiam e acompanhavam seu canal.    Decidida a
continuar, ela continuou a escrever mais e mais
histórias.
 Nos dias seguintes ela continuou acompanhando o
crescimento de seu canal e percebeu que estava
começando a ganhar dinheiro. Ao ver o quanto
estava ganhando, ela pensou em compartilhar seu
sucesso, fazendo o bem a outras pessoas. Ela fez
muitas ações de caridade, ajudando muitas pessoas
que estavam passando por dificuldades.
     Com o passar dos meses, ela percebeu que a
quarentena estava durando dois anos, e ela seguia
contando contos que agradava a todos.
      Depois de dois anos,  ela e todo o mundo
tomaram a vacina da COVID-19 e Sherazade pôde,
finalmente sair de casa para ver seus amigos.
Quando conseguiu voltar a sua rotina normal, ela
parou com o seu canal no youtube, mas criou uma
biblioteca com vários livros, assim várias pessoas
poderiam ler e, assim, todos ficaram felizes. 



sherazade e o
conto do covid
Helena Russczik Bredow



     Sherazade é uma grande escritora, pois na sua
infância seus pais contavam muitas histórias para
ela. 
   Sherazade conta histórias ou inventa. Por
exemplo: O Mercador e o Gênio, O Pescador e o
Gênio, Ali babá e os 40 ladrões e muitos outros. 
      Ela contava todos seus contos a Dinazarde, sua
irmã. Sherazade decidiu contar mais uma história a
sua irmã. Certa noite disse que contaria uma
história chamada “As pessoas no Covid”. 
     No início do ano de 2020 estava tudo normal.
Surgiu em um dia na China uma doença chamada
Coronavírus, e depois de um tempo. De se espalhar
por muitos países. A doença chegou no Brasil. As
pessoas tiveram que manter hábitos higiênicos pois
o vírus era muito forte. As escolas pararam e alguns
adultos tiveram que trabalhar em casa pela internet,
mas quem não trabalhava em casa teria que usar
máscara, colocar álcool gel e lavar bem as mãos.
Esse vírus durou muito tempo e as pessoas queriam
muito sair de casa (as pessoas saiam de casa só
para necessidades). As crianças queriam brincar
fora de casa e ver os amigos e os adultos conversar
uns com os outros e ir a lugares.  Todos mantinham
distância uns dos outros para não pegar o vírus. 

 



      Passou algum tempo e o Covid aumentou e muita
gente morreu.  Algumas pessoas pegaram covid, mas
não morreram. As pessoas estavam com muito
medo de morrer. 
    Depois de um período inventaram uma vacina
para combater o vírus. Aos poucos as pessoas do
mundo todo foram vacinadas e todos ficaram bem. E
as pessoas podiam falar umas com as outras, não
pela internet. 
     Dinazarde ficou impressionada com a história e
Sherazade disse: 
      - Então maninha vai dormir que é tarde e amanhã
te contarei outra história.  
       E a irmã respondeu: 
       - Ta bom, mas que história mais criativa!
  - Mas pode acontecer de verdade...- disse
Sherazade. 
      Dinazade disse: 
       - Que medo maninha. 
      Sherazade diz: 
       - Calma irmã está tudo bem. 
    Sherazade decidiu colocar essa história em um
livro. E o livro vai se chamar “O conto do Covid “. 

 



O PESCADOR NA
PANDEMIA

João Gabriel da Silveira Rodrigues



   Era uma vez um pescador e sua família. O
pescador estava muito triste porque ninguém
queria ir pescar com ele. Sempre que convidava
alguém de sua família, todos sempre diziam
estarem cansados para irem pescar. Ele vivia com
seu filho, sua esposa, sua sogra e seu cachorro.
Moravam numa fazenda perto de um lago muito
conhecido da cidade de Gramado. 
   O filho do pescador, numa bela manhã ao
acordar, percebeu que seu pai tomava seu café da
manhã muito chateado pois era dia de ir pescar e
não tinha companhia. O filho mesmo sabendo que
o pai precisava daquele momento para esquecer
as preocupações da pandemia, não quis ir junto
com o pai e mentiu que tinha que estudar para
uma prova da escola.
      Assim que o pai saiu o menino foi para o quarto
jogar vídeo game, mas algo no menino não fazia
com que se sentisse bem, pois na verdade, ele
tinha mentido para o pai e não estava estudando e
a verdade é que ele não queria mesmo era ir
pescar. Com muita pena do pai, resolveu sair
correndo atrás dele sozinho no lago. Na correria
esqueceu de pegar sua máscara e acabou achando
uma suja no chão, não pensou duas vezes e
colocou no rosto e foi a procura de seu pai.  



      Quando chegou no lago onde seu pai estava o
mesmo olhou para o menino e viu que ele estava
com uma máscara diferente. Apavorado, gritou
para o menino: 
      - Meu filho de quem é essa máscara?
     - Pai eu saí de casa sem e achei essa no chão e
resolvi colocar. 
     O pai rapidamente retirou a máscara do menino,
pegou seu álcool gel passou no rosto do filho e foi
correndo para o hospital para fazer o exame para
ver se o filho não tinha pegado COVID. Enquanto
aguardavam o resultado do exame o filho resolveu
contar a seu pai que mentiu para ele que tinha que
estudar para uma prova, mas a verdade era que
naquele momento, ele não estava com vontade de
ir pescar. O pai achou bonito o gesto do menino
em falar a verdade e disse que jamais devemos
fazer algo que não estamos com vontade. Duas
horas depois saiu o resultado e por sorte o menino
não estava com COVID. 
    O menino aprendeu a lição, nunca mais saiu de
casa sem a máscara ou pegou qualquer coisa do
chão e nunca mais mentiu para seu pai.  

 



jasmine e o cetro
mágico

Jorge Antônio dos Santos



     Jasmine é uma adolescente, de 18 anos que
estuda no ensino médio. Ela adora histórias de
magia. 
    Um dia, Jasmine estava caminhando numa
floresta, tropeçou e caiu morro abaixo!  Girou,
girou e caiu no chão. Então ela viu uma luz
estranha que chamou sua atenção e começou a
entrar mais fundo na floresta.  De repente, viu um
cetro mágico e em seguida começou a ouvir vozes.  
Mas num piscar de olhos começou a trovejar e
Jasmine pegou o cetro e uma luz cobriu a menina e
a levou a sua casa!  
       Jasmine entendeu que aquele cetro era mágico
e começou a treinar sua magia. O tempo foi
passando e ela continuou treinando por dois anos.
Depois de pensar muito Jasmine decidiu que
precisava de ajuda para entender esse cetro e o
que ele podia fazer. Em seguida o cetro mágico
começou a brilhar e um gênio apareceu. Jasmine se
assustou, mas o gênio disse que só estava lá para
ajudá-la. Jasmine começou a treinar com o gênio
sua magia para manusear melhor seu cetro e
depois de dar muito duro ela se tornou a maior
maga de todos os tempos. 



O gênio e o
pescador
Júlia Silveira Nunes



         Era uma vez um menino que se chamava Leo.
O menino pescava todos os dias, mas por conta da
pandemia ele não pôde mais vender seus peixes e
a sua família dependia do dinheiro. 
    Um dia, Leo estava pescando e viu algo
brilhante. O menino seguiu aquele brilho e viu que
ele vinha de uma garrafa de cerveja. Ele pegou a
garrafa e começou a limpar ela, e saiu uma fumaça
com cheiro de cigarro e quando o Leo viu era um
gênio, e o gênio perguntou. 
         - Como quer seu funeral?                   
        O menino ficou assustado e disse: 
        -Fu, fu funeral????!!! 
        O gênio respondeu: 
        -Sim. 
       O menino questionou:
   - Mais porque funeral se poderia ser 3 desejos??? 
    O Leo era fascinado pela história Aladim, ele
sempre lia para si mesmo antes de dormir. Então
ele falou: 
      –  Por que você iria me matar?? 
      O gênio contou: 
    – Eu estou preso aqui a mais de 1000 anos, só
uma menina veio me ajudar , só que o terceiro
desejo dela foi desejos infinitos. Eu disse que não
poderia dar, então ela me fez de prisioneiro.



poderia dar então ela me fez de prisioneiro, mas eu
a matei ela e não quero que isso aconteça de novo
então pelo menos as pessoas que soltarem devem
ter um funeral digno. 
        O menino pensou: 
     – Vou prender ele de volta na garrafa, mas
como??? JA SEI!!! -Oi senhor gênio antes de me
matar poderia me responder mais uma pergunta? 
 - Murmurou o menino com um sorriso, e o gênio
disse: 
         -Claro que pergunta seria essa???  
         E o menino respondeu:
       - Como um ser tão grande e majestoso coube
nessa garrafa simples e pequena? Mostre me antes
de me matar??
        E o gênio mostrou ao menino, então Leo
tapou a garrafa e a vendeu para o museu de coisas
estranhas. Ainda hoje se ouve um “Me tire daqui!
Socorro! Eu te dou três desejos! 

 



sherazade e seus
amigos da leitura

Lívia Barbosa Soares



   Era uma vez uma moça chamada SHERAZADE
que amava contar histórias para seus amigos MILA,
KIRA, NATANIEL e CARLOS. Ela amava contar
histórias de aventura, e seus amigos amavam as
histórias como :As aventuras de Dr.Firt. 
     Todo dia ela ia para a biblioteca com eles para
ler os livros, mas um dia uma pandemia horrível
que atingiu várias pessoas chegou e deixou todas
as pessoas isolados, SHERAZADE não pôde, mais ir
à biblioteca com seus amigos. 
      Um dia ela teve a ideia: criar um canal no
Youtube e aí quando os seus amigos quisessem, 
 poderiam assistir seus vídeos de aventura e
outros assuntos superdivertidos. 
    SHERAZADE, depois de contar várias histórias de
aventura para o Youtube, decidiu ler um pouco
sozinha. Foi ler livros da antiguidade e achou
superatrativo e educativo. Depois de ler muito, ela
pensou em compartilhar com o mundo.
SHERAZADE amou sua nova carreira e espera a
vacina para o covid-19 para rever seus amigos.     
 



sherazad e
aladin

Lívia Lopes da Rosa



       Era uma vez uma moça chamada Sherazad,
que era filha de um prefeito muito rico. Sherazad
vivia sozinha em casa e adorava pedir pizza pelo
aplicativo. Até que um certo dia conheceu um
jovem entregador chamado Aladin, que se
apaixonou por ela no mesmo instante que a viu.
Foi amor a primeira vista.
    Aladin pediu o whats dela e continuaram
conversando como amigos. Aladin queria se
declarar, mas sabia que o pai nunca aceitaria o
relacionamento dos dois, porque ele era muito
pobre e o prefeito muito poderoso. Então Aladin
foi atrás de uma solução e acabou encontrando
um gênio cor de rosa que lhe concedeu três
desejos. 
       O primeiro desejo foi se tornar um homem
muito rico e poderoso e o gênio fez. O segundo foi
se transformar em um homem inteligente e
interessante para chamar a atenção do prefeito e
o terceiro desejo foi ganhar o amor de Sherazad e
o gênio realizou esse também. Depois de tudo isso
todos os sonhos de Aladin se tornaram realidade e
, com a aprovação do prefeito, Aladin e Sherazad
se casaram, tiveram lindos filhos e viveram felizes
para sempre. 



a pandemia de
sherazad

Lucca Gerarhardt Monte Maior 



     Chegou uma pandemia horrível do
coronavírus e Sherazad pensou em um jeito
de rever seus amigos e contar histórias. 
 Então, ela criou um programa no aplicativo
para fazer live, chamado Wwich e
compartilhou seus contos.
         Já tinha mais de duzentos milhões de
seguidores, e era a melhor pessoa que
contava histórias no mundo, até recebeu um
prêmio e ficou famosa.
       Mas ela pensou que  não queria ficar
famosa,  só queria contar histórias para as
pessoas e nem ligava para dinheiro, nem
fama. Mas um ano depois ela estava
passando por muitas dificuldades e voltou  a
fazer lives de novo, pois sabia que esta era
uma atividade que ela sabia fazer bem e que
iria garantir seu sustento.



a salvação do
covid na índia

Luísa Behne Ribeiro



                A Índia era um país muito pobre e também
muito populoso, com muita sujeira pelas ruas e foi
muito fácil o coronavírus se espalhar. 
          Num dia bem ensolarado Jasmim e seu
marido Aladdin, moravam num castelo bem grande
na Índia, e em seu reino o vírus Covid-19, estava
fazendo muitas estrafgos. Por isso Jasmim fazia
cartazes e vídeos na internet para o seu povo
dizendo pra se protegerem e tomarem a vacina
contra o vírus. Aladdin, que era da classe pobre,
sabia das necessidades das pessoas, então pensou
em fazer uma arrecadação de alimentos e roupas
para os moradores de rua. 
                Todos entenderam o recado e começaram
a se proteger e ficar em casa. 
             Passaram semanas, meses e até anos, o
vírus ainda estava ali e mais forte. Então, não
aguentando mais, Jasmim e Aladdin fizeram uma
palestra para a Índia inteira, dizendo que, para
derrotar o vírus, todos tinham que colaborar e ficar
em quarentena e sem ir a festas.  
        Todos entenderam e prometeram para si
mesmos que fivriam em quarentena. Depois de um
tempo, todos tomaram a vacina e o vírus foi
derrotado Toda a Índia comemorou dentro de suas
casas e agradeceram a Jasmim e Aladdin. 



Lições e
aprendizado
Luíza Correia Gomes da Silva



       Era uma vez uma menina que se chamava Lúcia, ela
era muito conhecida em sua cidade. A menina era filha
do grande senhor Ramon, que era presidente de seu
país. Os dois moravam numa mansão maravilhosa, que
tinha várias coisas. Uma vez, sua filha decidiu ser uma
youtuber, mas não sabia o que falar em seu canal, então
ela foi passear com sua melhor amiga. Então ela viu um
homem julgando uma pessoa pela cor da pele e o
homem falou: 
       -Você é horrível. 
        O outro homem respondeu: 
      -Você que é horrível. Você nem me conhece, por que
falar assim senhor? 
     Então Lucia ficou muito triste e teve uma incrível
ideia: 
     - Por que eu não faço meu canal falando sobre
ajudar as pessoas que sofrem? 
     O nome do canal de Lucia era “Ajudando quem
precisa na vida”. Então Lucia foi gravar o primeiro vídeo
em seu condomínio e chamou todos seus amigos. A
menina era amiga do cara que foi julgado pela cor da
pele. Ela pensou: 
       -Vou gravar com ele! 
       Ela disse para ele: 
     - Vamos criar um grito de paz. 
       E ele perguntou: 
       - O que é um grito de paz?  
       A garota respondeu:  



       - Um grito de paz é uma expressão que
dizemos para ficarmos em paz e não sermos
julgados pela nossa cor nem por nada. O grito de
paz vai ser assim: “Não queremos ser julgados,
não queremos ser maltratados, somos todos
iguais, mesmo sendo diferentes".
   O vídeo, depois de um mês, viralizou no
Youtube, com um milhão de visualizações. Lucia
foi convidada para participar de um programa
para falar sobre seu canal e como ela teve a ideia
de ajudar as pessoas. 
        Lucia falou: 
      - Eu quis ajudar as pessoas com meus vídeos
porque não queria ver ninguém sofrendo.
Comecei quando vi um cara sendo maltratado o
nome dele é Vitor.  
       Com seu canal Lucia conseguiu dar uma lição
para quem julgava os outros pela aparência. Ela
aprendeu que as diferenças não mudam nada e
que as diferenças podem nos unir. 
     Assim podemos viver todos com respeito e
igualdade. 

 



o pescadoe e o
gênio

 Maria Isadora Ribeiro Corrêa



      O Pescador pescava todo dia para conseguir
comida em casa até que depois de mais de um
ano pescando, ele foi pescar de noite no mar.  
      Quando pescou, na primeira vez, só veio
sujeira. Na segunda veio sujeira também mas,
desta vez, antes dele pescar pela terceira vez, ele
pediu para Deus ajudá-lo a pegar um peixe.
         Então, ele lançou a rede pela terceira vez e
veio um saco. Ele pegou para abrir e viu vária
pedras. Ele pensou em levar essas pedras em casa
para analisar e quando chegou em casa foi
analisar as pedras. Eram muitas pedras e, depois
de mais de 30 minutos,  ele percebeu que eram
diamantes valiosos. 
     Ele ficou feliz e não tinha ninguém que
segurasse a sua felicidade. Entisuasmado, ele foi
dormir naquela noite, pois decidiu que cedinho,
no dia seguinte, iria ao mercado de pedras
preciosas buscando enriquecer.



sherazade da
roupa vermelha
e o gênio do mal

 Maria Luíza Machado da Conceição



     Em um certo dia, uma menina chamada
Sherazade, acordou bem cedo para visitar sua vovó.  
Seu pai pediu que ela levasse algumas guloseimas
para sua vovó, Sherazade concordoi, e seu pai
pediu para que ela não comesse nenhuma
guloseima. Sherazade ouviu e obedeceu, mas no
meio do caminho ela começou a ouvir barulhos
estranhos vindo de uns arbustos e ela, muito
curiosa, foi ver.
           Ela encontrou uma lâmpada mágica como a
dos filmes. Sherazade ficou assustada,  pois ela
nem tinha esfregado a lâmpada e algo já estava
saindo dela. Quando o gênio fez sua aparição total,
ele não falou nada, e Sherazade achou que teria
três desejos a serem satisfeitos, mas o gênio era
tão mal que nem olhou para a cara dela.
      Sherazade não ficou tão triste, mas ficou
chateada por não ter os seus três desejos
realizados. A menina seguiu em frente, mas ela mal
sabia que o gênio estava seguindo-a.  
        A intenção do gênio era atacar Sherazade, mas
um dos xeiques que ali viviam, o parou e impediu
que o gênio a machucasse. depois dessa luta o
xeique venceu e decidiu que iria acompanhar a
menina para que ela chegasse na casa de sua avó.
Quando o xeique e a Sherazade chegaram na casa
de sua avó, a própria Sherazade ficou desconfiada 



pois a sua avó sempre escutava uma música e
a sua casa estava muito silenciosa. Ela pensou
e pensou até chegar a uma conclusão: que o
gênio teria escondido sua vovó e se disfarçado
dela. A menina conseguiu fingir que acreditava
no gênio e o xeique chamou os outros xeiques
epartamento de XSB (Xeiques Socorrem Bem).
Um dos xeiques trabalhava com uns cães,
então foi fácil achar a casa da vovó da
Sherazade. Os xeiques capturaram o gênio e 
botaram ele de volta em
 sua lâmpada.       



o mercador
vendedor de

abóboras
 Matheus Eduardo Rodrigues



       Era uma vez, um mercador que vendia abóboras.
Um dia ele estava vendendo abóboras e encontrou
um homem estranho e o homem estranho venho na
direção do mercador. O mercador tomou um susto e
treeee-me-nnn-do respondeu:
        - Oi, 
        E o homem bem estranho responde: 
       - Você pode me dar todas as abóboras? Então
lhee dou todo meu dinheiro.
        E o mercador respondeu: 
         - Taaa  ta     booommm!
    Então o homem estranho foi embora e o
mercador resolveu ir atrás do homem. Ao ir atrás do
estranho se perdeu e caiu em uma armadilha. Ele
desmaiou e ficou pendurado de cabeça para baixo.
Quando acordou viu o homem estranho, que tomou
um susto, assim como o mercador.
         O homem estranho, então,  perguntou: 
         - Mercador, é você?
         O mercador então respondeu:  
        -Não sou o mercador, não. 
         Então, respondeu o homem estranho:
         - Para de fingir, eu sei que é você. 
         O mercador, então disse:
         -Certo, você acertou. 
         Perguntou o homem estranho:



        - E por que esta me seguindo?
        O mercador reponde:
     - Eu queriia ver por que você pega tanta
abóbora.
          O homem estranho respondeu:
        - Tá, se você quer saber, eu conto.
        O mercador falou:
         -  Espera, me solta daqui então.
        Responde o homem estranho, que soltou o
mercador.
     - Tá, assim está melhor. - respondeu o
mercador.
        - Sim, vou continuar, eu sempre compro
muitas abóboras para fazer um ritual para tentar
ressuscitar minha mãe. - finalmente respondeu o
mercador.
       - Certo, desculpa por te perseguir - respondeu
o homem estranho .
      - Não precisa pedir desculpa, só não faça isto de
novo. 

 



o rico e o pobre

 Pedro Henrique Carreira da Silveira



         Uma noite, Sherazade disse: 
         - Prontos para a história? 
         Dinazarde e o rei falaram: 
         -Sim!!!
         Sherazade então começou a contar: 
         - Era uma vez... 
Uma tarde de um mundo, onde tinha acontecido
uma pandemia. Havia um garoto humilde e pobre
que tinha o cabelo meio avermelhado. Ele era feliz e
brincava como uma criança normal mas, ele tinha um
amigo não muito legal. Esse amigo era rico e
maldoso. Ele tinha cabelo marrom.
       O garoto pobre se chamava João e o do mal era
Miguel. Um dia, eles estavam brincando e viram um
lugar muito assustador. Miguel disse: 
        - João, bora ir naquela casa?   
        João, com medo, falou: 
        - Miguel, já tá na hora de eu voltar para casa. 
       Miguel disse para o João: 
    - João, para de ser medros! Tá com medinho?
hahaha 
      João, então, foi. Quando eles chegaram, o Miguel
trancou o João que começou a gritar: 
       - Miguel me solta!  
       Mas já era tarde demais, Miguel tinha corrido.
João começou a procurara uma saída e, dentro da
casa, ele encontrou uma lâmpada. 



      Ele esfregou a lâmpada e apareceu um gênio, que
falou: 
      - João qual é seu desejo?
      João respondeu: 
     - Eu quero que minha família fique rica, que essa
pandemia acabe e quero voltar para a minha casa.   
      Quando o João voltou para casa, ele contou para
a mãe o que havia acontecido. A mãe de João foi falar
com a mãe de Miguel. Quando eles chegaram na
casa do Miguel, contaram o que ele fez, mas a mãe
de Miguel não acreditou. O João, então, falou: 
      - Agora nós estamos ricos!
     Então o Miguel quis virar amigo de João, mas o
João não quis e disse: 
    - Agora que quer ser meu amigo, eu não quero ser
seu amigo, pois você só que ser meu amigo por
causa do dinheiro. Vou brincar com o Juninho. 
       Então Miguel falou: 
       - Me desculpa?
       João então pensou bem e falou:  
      - Okay, Miguel eu te desculpo. Vamos brincar com
o Juninho? 
        Miguel disse: 
       - Vamos!!!          

 
 



a sherazade nos
dias de hoje

 Pietra de Azevedo Meireles



     Sherazade era uma menina que tinha 18
anos e ela tinha uma irmãzinha que tinha 4
anos, que se chamava Dinazarde.
    Sherazade contava histórias, para sua
irmãzinha Dinazard. Por conta da pandemia
da Covid19, Sherazad teve a ideia de
compartilhar suas histórias na Internet.
         Ela, então, perguntou para seus amigos
se ela devia postar suas histórias. Eles falaram
para ela que devia fazer um canal no YouTube
então. 
       Sherazade concordou e fez um canal no
YouTube contando as suas belas histórias.  
      Um Belo dia Sherazade ganhou cartas
com histórias da Chapeuzinho Vermelho e ela
conheceu, da Cinderela ela conheceu e
também do Shrek que ela conheceu. 
     Sua irmãzinha deu a ideia para Sherazad
compartilhar essas histórias, já que sherazad 
 estava muito famosa;
     Sherazad resolveu, então, parar de fazer
vídeos e descansar do YouTube . 



a casa misteriosa
da família diaz

 Sara Trusz de Loreto



      Em uma floresta Linda, surge, de traz da
neblina, a mercadora Mariah Diaz e o Gênio Oscar
Diaz. Eles são irmãos. Mariah mora na cidade e
trabalha como mercadora no centro da cidade de
São Paulo. Já o Oscar mora no interior da cidade e
faz magias para plantar, regar e cuidar as coisas no
campo herdado. 
 Infelizmente, por causa da Pandemia do
Coronavírus, os irmãos Mariah e Oscar não estão
conseguindo se ver muito. Mas, nas datas
comemorativas, eles sempre fazem o máximo para
tentar se ver, mesmo assim, como os dois tem
celulares, e eles conseguem se falar por meio de
satélites. 
         Mariah felizmente, conseguiu ir à casa do
irmão para seguir a tradição do encontro, mas
Oscar não deixou Mariah entrar na casa da família,
e Mariah pergunta: 
         - Oh irmão, por que não me deixa entrar em
sua casa? Pelo que eu me lembro ela é tão bela. 
          Então logo Oscar responde: 
       - Ela está bagunçada, tenho que arrumá-la,
pois achei que você chegaria mais tarde...  
           Mariah responde:  
       - Somos irmãos, uma bagunça não vai mudar
nada. 
         Oscar responde:  
      - Ok, só não repare na bagunça porque está 



bem bagunçada. 
       Oscar finalmente deixou Mariah entrar na casa.
Quando Mariah entrou, foi até a cozinha para
comere e deu um grito bem alto: 
         - AAAH! 
        Oscar ouviu o grito e foi às pressas ajudar a
irmã, quando se depara com uma enorme aranha,
ele também fica assustado. Como eles estavam na
cozinha, Mariah pegou uma panela e Oscar pegou
uma colher de pau e uma faca afiadíssima Quando
eles começam a lutar contra a aranha, eles se
lembraram do livro mágico de feitiços da família
deles. 
       Então foram até o quarto de hóspedes, onde
tinha o cofre. Eles entraram na passagem secreta do
cofre e trancaram. A aranha começou a se debater
na porta depois, ficou cansada e dormiu. 
        Então eles caminharam muito e acharam dois
caminhos, e Mariah falou: 
          - Você vai por ali e eu por aqui, ok? 
          E Oscar falou: 
          - Ok. 
    Eles começam a caminhar e Oscar saiu correndo
atrás de Mariah, ele achou Mariah e falou,
assustado:

 



    - Mariah vamos por aqui, por lá tem uma aranha
enorme. 
      Oscar falou: 
      - Sim. É mais seguro. 
   Então eles seguiram seu rumo, depois aparecem
dois tigres e eles começaram a lutar com os escudos
e facas que tinham ali mesmo. Depois que
derrotaram os tigres, eles se sentaram em um
tronco, pegaram suas mochilas e pegaram algo para
comer e beber. Fizeram seu lanche e seguiram
caminho... 
        Depois Oscar disse: 
     - Chegamos! Graças a Deus! Vou pegar o livro e
você fique aqui, ok? Não quero que se machuque. 
        Mariah ficou triste e Oscar disse: 
        - Está bem! Pode ir pessoa irritante. 
        Mariah disse: 
        - EEEEE!!!! 
      Eles andaram, pegaram o livro, e fugiram pela
passagem secreta do final do túnel. Eles começam a
andar pela casa e tiraram a aranha morta da casa.
Depois começaram os preparativos para o Natal,
fizeram comida e decidiram abrir o livro mágico que
pegaram no cofre e ali de dentro saiu um unicórnio
com olhos arco-íris, crina azul e rabo rosa. Os dois
falarm espantados: 
 - Ô coisa, Quem é você? De onde você veio e qual é 



seu nome?
            O unicórnio falou: 
        - Não sou uma coisa, sou um unicórnio
falante chamado Spirit. Surgi de dentro desse
livro e vim ajudar vocês porque vocês são
cabeça dura. 
           Oscar falou: 
        - Ei, nós te tiramos de dentro deste livro,
então você foi cabeça dura ao te deixarem
trancado aí dentro do livro, e uma pergunta,
como você cabe aí dentro desse livro? 
         O unicórnio, sem paciência, falou: 
       - Bom, vamos direto ao ponto: esse livro é
comum, só me guardava aí dentro. O livro
magico, está no cofre 7 da casa, porque esta
casa tem no cofre 1, onde pegaram este livro,
as 7 chaves, ou seja, as 7 chaves Arco-íris, uma
vermelha, uma laranja, uma amarela, uma
verde, uma azul e a que vocês abriram é roxa
e a sétima é rosa. Uma de cada cofre. 
         O unicórnio surpreso falou: 
         - Vocês não sabiam de quantos cofres? 



        Oscar fala:  
     - Só conhecíamos o deste livro, que não é
mágico, não serve pra nada.  
      O Spirit, então falou:  
   - Pois bem, balancem este livro de cabeça
para baixo, a chave estará aí dentro. 
    Oscar achou as chaves e foi com Mariah e
Spirit até o terceiro cofre, onde teria, na lógica,
algum elemento que precisariam para abrir o
sétimo cofre. 
      Até que Mariah disse: 
     - Não vamos parar para comer ou beber
algo ou até descansar? 
      Oscar disse: 
     - Mesmo que eu esteja cansado ou com
fome.
      Mariah falou: 
   - O livro não é um elemento, mas é um mapa
de TODOS esses cofres que a gente não sabia
que existiam, e tem marcado um X vermelho
onde cada elemento está, em cada cofre, ou
seja, isso não é só um livro sem importância,
pelo contrário, ele é muito útil para nós. 



Oscar falou: 
           - Bem pensado em olhar o livro Mariah. 
     Eles foram até o meio do cofre 7 e ficaram
cansados, daí Oscar falou:                
      - Não era mais fácil armarmos a barraca e montar
uma mesinha portátil que tem na minha mochila
para colocarmos as comidas e a luminária para
dormirmos e amanhã de manhã tomar café e
desmontarmos tudo? 
   Mariah e Spirit concordaram com Oscar, e
montaram o cantinho deles para descansar e comer. 
Eles acordaram, comeram e juntaram as coisas para
seguir caminho a fim de encontrar o livro. 
      Eles caminharam muito e Mariah encontrou um
botão dizendo: Aperte-me.  Ela o apertou e caíram
muitas pedras no meio do caminho. Então Oscar
disse: 
     - MARIAAAAAAAH, o que você fez? Derrubou um
monte de pedras no meio do caminho.
Spirit disse: 
 - Não conheço este caminho, mas sei que a pá
dourada que ganhamos no cofre 2 deve ajudar... 
 Oscar e Mariah disseram: 
 - Bem Pensado Spirit! Vamos pegar a Pá dentro da
minha mochila. 
 

 



       
       Eles pegaram a pá e deixaram o caminho livre.
Logo a frente tinha o baú com o livro, eles pegaram a
chave de bronze, abriram o baú, pegaram o livro e
fugiram para casa. 
         Em casa Spirit disse: 
       - Bom, esse livro tem a passagem secreta para o
mundo mágico, por isso O Livro Mágico... 
        Oscar e Mariah disseram: 
     - Bom então no mundo magico é o seu lugar,
então, Tchau Spirit... 
     Spirit deu tchau, eles comemoram o Natal e
Mariah decidiu morar no campo junto com o irmão. 



o pescador e o
gênio na

atualidade
 Sophia Bottini da Silva Oroczko



       Era uma vez um pescador muito triste pois tinha
perdido sua família por uma pandemia em 2020. Ele
ia pescar todos os dias pois ele era muito pobre e
não tinha condições de comprar comida. 
     Um certo dia, enquanto ele estava pescando,
achou um celular no mar, este celular era a prova
d’água, ele o ligou, e adivinha? Estava funcionando.
Logo ele começou a usá-lo, mas como não sabia usar
o celular muito bem, foi em uma loja de uma moça
ruiva e ela o ajudou a mexer melhor, pois o pescador
queria aprender a criar aplicativos. 
  Ele criou um aplicativo chamado Kokoio, este
aplicativo servia para rastrear parentes perdidos ou
até mesmo animais de estimação perdidos. O
aplicativo viralizou em todos os lugares, porém um
gênio chamado Monstro do Mar Profundo, que vivia
dentro do mar, lembrou do pescador pelo aplicativo e
ficou furioso ao saber que aquele aplicativo viralizou.
Ele saiu do mar e foi atrás do pescador, mas não
achou ele em lugar algum. 
       Tempos depois, o pescador resolveu visitar o mar
de novo, já que estava rico e não precisava mais
pescar. Lá, o gênio o viu e disse que iria matá-lo se ele
voltasse em seu mar. O pescador, que não era bobo
nem nada, saiu correndo e nunca mais voltou
naquele lugar. 



     Ninguém nunca mais voltou naquele mar, o que
fez o gênio ficar solitário naquele lugar escuro e ele
aprendeu a nunca mais ameaçar os outros.  



vacina: a última
esperança da

Terra
 Vinícius Costa de Bem



    Num dia ensolarado, na China, foi descoberto um
vírus muito perigoso que se chamava Coronavírus.
Este vírus foi feito por um gênio muito poderoso e
mal. A causa de ele ter criado, foi porque o filho dele
morreu em um acidente de avião. O gênio ficou
muito irritado e criou um vírus para exterminar todo
mundo, então, quando a Terra ficasse vazia ele
pegaria todas as energias que tinha na Terra para
tentar reviver seu filho. 
     Dois meses depois, todo mundo estava pensando
em uma solução para acabar com o vírus no mundo.
Então um general do exército dos Estados Unidos
pensou : 
     - Se nós conseguirmos tirar o gênio da Terra,
talvez consigamos nos livrarmos desse vírus maldito.       
    Ele falou isso na imprensa e todos concordaram,
menos os cientistas, que acreditavam na vacina, por
isso a dois meses eles começaram a tentar fazer a
vacina para imunizar as pessoas do vírus. 
   Dois dias depois, todo o exército do mundo estava
reunido para mandar embora o gênio. O gênio era
muito poderoso e nada era páreo para o gênio que 
 disse, rindo: 
    - Vocês então fazendo cócegas, parem! 
    O exército ficou chocado, pois tinham atirado com
canhões e todo o tipo de armas. Sem mais
armamento o exército se retirou. 



       De repente, um guerreiro apareceu na Terra, e
logo uma pessoa anônima, com um celular na mão, 
 divulgou a força do guerreiro nas redes sociais. 
       O exército tinha pensado que era a solução, um
guerreiro para salvar a Terra, mas ele recusou pois
era um guerreiro do bem e fazia campanhas de
caridades, ajudava os idosos e mais. Os comandantes
do exército insistiram com ele e ele aceitou lutar
contra o gênio, com uma condição: ele queria apenas
expulsar o gênio mal da Terra. 
     Quando começou a lutar, em um movimento
rápido o guerreiro lançou o gênio para longe da terra,
e nessa viagem veloz o gênio esqueceu de tudo. A
passagem de um planeta para outro foi uma
mudança para uma nova vida. Mesmo o gênio tendo
sido jogado para outro planeta o Coronavírus
continuava a existir, como já havia passado cinco
meses desde que o vírus começou, a vacina estava
quase pronta, e todo mundo queria ajudar pois
ninguém tinha um plano melhor, era a última
esperança da Terra. Assim a vacina foi feita muito
mais rápida e vacinaram todo a população do mundo,
como todos se vacinaram todo mundo ficou feliz para
sempre! 
 



sherazde e a
caridade

 Nathália de Lemos Prestes



        Sherazade que foi morar na cidade de São Paulo
lá ela viu coisas novas e conheceu pessoas novas. Os
dias se passaram e  Sherazade  foi conhecer mais um
pouco da cidade: ela foi na loja de roupas e comprou
uma camisa amarela e uma calça jeans. Ela gostou
bastante e decidiu fazer um vídeo , mas ela percebeu
que não tinha celular para fazer o vídeo, então ela foi
na loja de celulares para comprar um. 
      Demorou um pouco para ela achar uma loja de
celular mas ela achou. Então ela  viu um celular muito
bonito e decidiu comprar. O celular custava muito
caro, e ela não tinha todo o valor, então decidiu
trabalhar. Ela começou a trabalhar numa pizzaria e
recebia um bom salário.
     Ela trabalhou dia após dia, até que conseguiu
chegar a metade do valordo celular, ou seja, ela ainda
precisa juntar mais dinheiro. Então ela trabalhou
mais uns dias até que ela conseguiu juntar todo o
dinheir.
       Correu até a loja, para ninguém pegar o celular
mas ela não conseguiu, pois já tinham comprado
antes dela. Então  Sherazade decidiu comprar outro
modelo mas ficou triste pois ela queria o outro
modelo. Mesmo assim ela gravou o vídeo. 
      Sherazade acordou com o celular fazendo muito
barulho e tremendo. Ela ficou curiosa pois não sabia
o que estava acontecendo com o celular dela, então 



ela pegou o celular mas não tinha nenhuma
mensagem nem nada. Então ela deixou o celular  e
foi dar uma volta pela cidade de São Paulo. Fez
umas compras e, depois de um tempo, como já
estava escurecendo e ela voltou para casa pois não
queria se perder! 
   Ela chegou em casa e o celular continuava
tremendo. Ela pegou o celular e ainda não tinha
nenhuma mensagem. Ela começou a ficar com
medo.  Depois de um tempo ela saiu do quarto e foi
fazer a comida pois estava com bastante fome. Mais
tarde ela foi para a cama. Na madrugada o celular
tremeu,  mas ela resolveu não ligar e logo dormiu.      
    Sherazade acordou e o dia estava lindo, ela se
espreguiçou, lavou o rosto e escovou os dentes. O
celular tremeu mais uma vez,  ela se irritou e levou o
celular na loja onde havia o comprado. Lá ela
reclamou com dono da loja e perguntou porque ele
ficava tremendo, O dono disse que poderia ser
alguma configuração ou algum erro. Então ele deu
uma olhada no celular e disse:
      - Não é nada demais minha Senhora você só
está sendo curtida no seu vídeo.
          E ela, surpresa, perguntou:
      - O que é curtida? 
       O dono da loja deu uma gargalhada e falou:
     - Como você não sabe o que é curtida ? Mesmo 



v,ocê não sabendo eu queria ser você pois você
está famosa! 
       Sherazade, surpresa, falou:
     - Como assim? famosa? 
     - Olha, está vendo esse vídeo que você postou há
dois meses atrás?
      - Sim! 
    - Olha, seu vídeo viralizou! Todo mundo gostou
do seu vídeo, na verdade todo mundo adorou!
    Sherazade ficou muito feliz com isso e decidiu
fazer uma caridade: ela saiu com comida em vários
potes e também garrafas de água para dar a todos
os moradores de rua.  Todos ficaram muito
agradecidos.
     Shererazade não fez isso porque ela ficou
famosa, mas porque o carinho ao próximo não tem
preço. Ela não pagou para amar o próximo, ela não
pagou por ajudar o próximo e ela não pediu alguma
coisa em troca, porque ajudar alguém já É algo
muito bom♡ 



o gênio das mil e
uma noites

Igor Oliveira da Silva



        O gênio das mil e uma noites agora em 2021.
Está em seu jarro por causa da quarentena. 
 Quarentena é o período em que você deve ficar
isolado em sua casa, mas essa quarentena está
durando muito tempo... nem sei falar o tanto de
dias.
    Ele gosta de ouvir os contos da Zade, e
compartilha todos com seus amigos. Além disso o
gênio, nessa pandemia, é obrigado a trabalhar mais
tempo. Mesmo trabalhando tanto, o gênio não
ganhava o mesmo que ganhava antes da pandemia.  
Mas, ele não desistiu, ele persistiu nesses tempos
difíceis de luta contra a Covid-19. 
          Mas com todos os protocolos de segurança. 



Mil e Uma
Noites de
Pandemia

C O N T O S  P A R A  T O D A S  A S  I D A D E S


