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5º ano - 1º LUGAR 

 

Aprendendo com o tempo 

 

Ariela Aguiar Kakon – 5A 

 

Marcos e Juliana são duas crianças muito curiosas que adoram visitar a avó. 

Em uma dessas visitas, descobriram um terreno abandonado.  

Nesse terreno, existiam várias coisas, mas o que mais chamou a atenção deles 

foi uma máquina velha e empoeirada. Juliana logo percebeu que era uma máquina 

do tempo! As crianças então decidiram ir para o futuro, no ano de 2088. Achavam que 

lá encontrariam carros voadores, hologramas, comidas diferentes, casas estranhas e 

muito mais... No entanto, quando chegaram lá, se decepcionaram pois era tudo feio, 

tudo cinza! As pessoas usavam máscaras, pois não era bom respirar aquele ar, e ao 

invés de comerem comida tomavam pílulas, pois não existiam árvores para dar furtas. 

Diante disso Marcos teve a brilhante ideia de voltar no tempo, na época dos 

índios, maias e astecas, aprender a preservar nosso planeta e várias técnicas de 

agricultura. 

Foi isso que eles fizeram e acharam bem divertido. Com essas técnicas eles 

poderiam salvar o mundo! 

Quando já estavam sabendo plantar, colher, cuidar e ensinar, voltaram para o 

presente e fizeram campanhas na escola, na internet e no bairro onde moravam. Eles 

já eram notícia e ficaram felizes por terem ajudado a mudar o futuro de um jeito bom. 

E você? Será que pode ser um Marcos ou uma Juliana e ajudar a salvar nosso 

planeta? 

 

 

  



5º ano - 2º LUGAR 

 

O segredo do futuro 

 

Gabriela Lebensold Mendonça de Assis – 5A 

 

Certa manhã de domingo, Juliana e Marcos estavam na casa de sua avó 

materna, com sua família para almoçar, como faziam todas semanas. 

Após o almoço, Juliana, Marcos e seus primos Karen, Ilana e Gabriel foram jogar 

bola em um terreno abandonado. Karen chutou muito forte a bola, que caiu em um 

buraco. Ilana foi buscá-la e encontrou um objeto parecido com um computador 

gigante. 

Ilana deu grito chamando os outros... Todos ficaram surpresos olhando para o 

objeto. De repente saiu da máquina uma luz vermelha e capturou as cinco crianças, 

levando-as para o ano de 2088! 

Lá no futuro eles viram carros voadores, óculos de teletransporte, policiais robôs, 

entre outros. 

Gabriel achou uma universidade supermoderna chamada Renascença, 

entraram e foram conversar com a cientista Thaís. Ela contou para as crianças que 

se contassem ou levassem alguma coisa do futuro ao passado, o futuro poderia ser 

mudado. 

Se despediram da cientista, viram que estava tarde e decidiram voltar para casa. 

Foram até onde estava a máquina, ajustaram para o ano de 2018 e BUM!! Estavam 

de volta. 

À noite Juliana percebeu que Marcos tinha levado para casa uma caneta que 

escrevia sozinha com o comando do pensamento e disse: 

─ Marcos, seu louco!! Você trouxe a caneta do futuro. Não lembra o que a Thaís 

falou? Que isso pode mudar o futuro? 

─ Que nada, o que vai mudar mesmo é o meu presente, pois não vou mais me 

matar para fazer a lição de casa. 

Juliana achou engraçado, mesmo sabendo que aquilo era errado. Ela pensou 

bastante sobre o que deveria fazer, mas, como já era hora de dormir, decidiu guardar 

esse segredo até o próximo dia de aventuras viajando pelo tempo.  



5º ano - 3º LUGAR 

 

A viagem do futuro 

 

Rony Goldstein – 5B 

 

Em um dia, dois irmãos chamados Marcos e Juliana foram visitar a avó. Estavam 

brincando ao ar livre e, enquanto se divertiam, Marcos falou: 

─ Juliana, vamos brincar dentro do jardim da casa abandonada? 

─ Sim, mas me prometa uma coisa! 

E Marcos, com cara de danado, perguntou: 

─ Claro! O quê? 

─ O que eu quero é que você me prometa que, se acharmos algo estranho, não 

vamos mexer nele, tudo bem? 

Marcos respondeu que sim, mas o que Juliana não percebeu era que ele estava 

de dedos cruzados. 

Então, Marcos e Juliana foram para o jardim da casa abandonada. 

Depois de umas duas ou três horas brincando, Marcos encontrou um carro velho 

e falou: 

─ Juliana, vamos ver o que tem dentro desse carro velho? 

─ Eu sou esperta, eu vi que você cruzou os dedos, mas como eu sou curiosa, 

vamos! 

Marcos e Juliana entraram no carro e ficaram uma hora pensando para que 

serviam alguns botões. Quando perceberam que aquele carro era uma máquina do 

tempo, decidiram ir para o futuro, mas não sabiam quanto tempo... Conversaram e 

decidiram colocar 70 anos. 

Quando chegaram ao futuro, viram coisas extraordinárias como: robôs, tênis 

flutuantes, casas embaixo da água e muitas outras coisas. 

Após algum tempo voltaram para a máquina do tempo e Marcos falou: 

─ Nossa, esse futuro é demais! 

─ É bonito, mas não repito a experiência. Vamos embora? 

Quando voltaram para casa, a avó deles disse: 



─ Por que demoraram tanto, hein? 

E os dois responderam juntos: 

─ É que hoje, para nós, o tempo voou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5º ano - 3º LUGAR 
 

Uma aventura no futuro 
 

Jackeline Kilimnic – 5B 
 

No dia 26 de maio de 2018, Juliana e Marcos foram à casa da avó. A casa era 

pequena, então decidiram brincar do lado de fora. Eles encontraram um terreno 

abandonado e nele tinha uma máquina do tempo! 

Como Marcos adorava tecnologias e história, descobriu muito rapidamente 

como usar a máquina e com muita habilidade começou a mexer nos botões. Num 

passe de mágica estavam em um novo tempo. Era o ano de 2088! 

Logo quando chegaram, viram muita movimentação, carros voadores, arranha-

céus, pessoas falando sozinhas e lojas de tecnologia. 

Juliana e Marcos ficaram encantados com uma loja de brinquedos e, mais que 

depressa, decidiram entrar. Existiam brinquedos ali que eles nunca imaginaram e 

começaram a brincar. Um pouco depois chegou um vendedor e perguntou de onde 

vinham. Eles ficaram muito assustados, pois o vendedor era um robô! Saíram 

correndo e chegaram ao depósito da loja. Lá se assustaram mais ainda, porque viram 

outro robô. Como não podiam ficar por lá, já que era um local só para os vendedores, 

o robô foi atrás deles querendo pegá-los. Acharam uma porta para escapar e 

conseguiram fugir. 

Ao saírem descobriram um grande problema: a máquina do tempo tinha 

desaparecido! Saíram correndo para tentar achá-la e a encontraram num lixão 

próximo dali. Eles tiveram que arrumá-la. Com muita habilidade, Marcos conseguiu 

ajustá-la com a ajuda de Juliana e voltaram para o terreno abandonado, colocando 

no ano de 2018. 

A máquina estava um pouco desparafusada e fazendo muito barulho. Quando 

sentiram segurança, saíram apressados em direção à casa da avó. 

De repente ouviram uma voz baixa e doce chamando por eles e ao mesmo 

tempo um cheiro muito bom no ar. Era a avó chamando os netinhos para acordarem 

e comerem a deliciosa torta que estava quentinha, saída do forno. Toda essa aventura 

não tinha passado de um belo sonho! 

 


