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    GRUPO 5A

No mês de maio/2022, surgiram as 
primeiras teorias e registros gráficos 

sobre os olhos.

Vamos ver? 

Os olhos são um pouco preto, um 
pouco branco e o meu tem verde.
Miguel Souza, 5a e 10m

Tem pessoas que não enxergam, pois 
são cegas, mas elas também tem os 

olhos né, só não funcionam.
Luiza Kranz, 6a e 3m

Os olhos têm três redondos e vários 
cílios em volta.
Isabela Galvão, 5a e 7m

Os olhos tem formato de redondo 
meio amassado e tem os cílios 

também. Tem outro redondo 
dentro, mas esse é pequeno.

Alicia Pontel,  6a e 4m.

Os olhos são uma coisa para 
enxergar as coisas.       

Gabriela Martins, 5a e 5m.

Pedro Martins, 5a e 6m.

Os olhos são feitos de 
três redondos.

Pedro Fonseca, 6a e 2m

O nosso olho é feito de água 
e pele.

Aimée Nunes, 6a e 3m
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É um buraquinho que nós 
enxergamos coisas diferentes.
Vicenzo Velasques, 5a e 10m

Existem diferentes cores nos olhos da 
gente, cada lado vê uma cor. 
Luiza Silva, 6a e 2m

Aqui é que ‘’lê’’ o que a gente vê, a 
prof disse outro dia, meu pai não tem 
isso, por isso ele usa óculos. A minha 
mãe também usa, mas ela tem e 
funciona bem, porque a mãe vê tudo.   
Carolina de Castro, 6a 4m

 

O olho tem três redondos, uma coisa 
que é grande, uma coisa média e 
outra coisa beeeeem pequena.
Benício Cardoso, 5a e 7m 

Os negócios vermelhos são os 
negócios que estão segurando o olho 
pra ele não cair.
Kalel Soler, 6a e 3m 

Tem olhos que são vermelhos, o do 
coelho, sem os olhos iríamos cair e 
não veríamos a bola do futebol.
Leonardo B., 5a e 10m 

Sem os olhos não poderíamos 
desenhar, não enxergamos nada e 
batíamos na parede.
Antônio Haubold

Meus olhos são azul.
Nicholas Trindade, 5a e 7m

Os olhos tem que ver as coisas, se 
não tivéssemos olhos iríamos cair.
Isabela Rosa, 5a e 10m
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