
 

 

A grande aventura da turma 24 

 

O dia estava ensolarado (Laura) e o céu azul (Marina B.), perfeito para 

realizar um lindo passeio. E foi isso que a turma do segundo ano fez. 

Os alunos estava contentes e saltitantes (Nícolas) e a prof. Dai feliz 

como sempre (Isabela B.). Juntos foram se aventurar na selva. 

Logo na chegada Crystal (Laura) viu um passarinho colorido e a 

Jasmine (Luiza) logo fez amizade com um simpático bixo preguiça. Ariel 

(Fê) brincou com um leão, Aurora (Isadora) passeava entre as flores quando 

de repente viu um unicórnio saindo de trás de uma árvore que era 

encantada. Mas esta árvore, era perigosa, ela tinha o poder de destruir as 

outras árvores, explicou o homem - avião (Heitor). 

 Thor (Lorenzo) muito valente, foi ao encontro de um dragão e para a 

sua surpresa o dragão falava e o contou como eles poderiam combater a 

árvore perigosa. 

Lucas viu um mago que vinha de trás de uma enorme cachoeira, feliz 

em ver o lindo menino transformo-o em um grande cavaleiro com uma 

espada e seu hamster em um cavalo, assim ele poderia ajudar os amigos a 

combater a árvore encantada.  

Mikaela se transformou em uma super-heroína com poderes incríveis 

que  ajudaria nesta missão. Marina (Marina G.) surpreendida com tudo que 

estava acontecendo ficou alerta protegendo todos os animais do lugar.  

Davi (Saulo) era o nome do mago que havia transformado Lucas em 

um cavaleiro, ele era muito corajoso e ficou para ajudar com sua arma 

especial, um maravilhoso e brilhante arco de gelo com suas flexas 

congelantes. 

Girassol (Maria), era uma menina meiga que falava com os animais e 

pediu ajuda para uma colméia de abelhas que passavam por ali, elas 

ficaram protegendo os bravos  guerreiros.  

O mago Davi (Saulo) transformou o amigo Murilo em um menino 

repleto de super poderes, um deles era a habilidade em manusear um arco 

com flexas de fogo e uma espada reluzente feita de gelo super resistente. 



 

Lua (Marina) para ajudar, transformou o dia em uma noite escura com 

o objetivo de assustar o inimigo, apenas as flexas que o Murilo lançava 

iluminavam a escuridão.  

Isabella (Isabella B.),  ficou animando os amigos acreditando que tudo 

iria dar certo.  

Todos foram enfrentar a árvore maldosa que estava acabando com 

aquela linda selva, cada um ofereceu o que tinha de melhor para encarar 

aquele desafio. 

O dragão falou que somente cortando a árvore pela raíz, ela poderia 

ser destruída. Então todos decidiram amarrar a árvore com alguns cipós e 

com a ajuda do forte lenhador (Nícolas) que possuia um machado feito de 

um metal chamado Titânio, cortou a árvore com uma só machadada, 

acabando com toda a magia. 

O céu voltou a ficar azul e a prof. Dai pode ver a turma incrível que ela 

tinha, onde cada um tinha um talento especial e que juntos eram fortes e 

valentes para enfrentar qualquer situação. 

 

 

 Alunos da turma 24 e prof. Daiane. 

 

 


