
Jesiele Angelica da Silva Franzoni – 1º lugar Ensino Fundamental

Meu nome é Jesiele A. Silva Franzoni, tenho 29 anos bem vividos, por sinal criada 

pela minha avó materna, Dona Nena.

Venho ao longo desse tempo, lutando para ser uma boa pessoa, apesar de ter sido 

uma adolescente um tanto rebelde.

Passei horas, ou melhor, anos tentando entender por que minha mãe deu suas 

quatro filhas, eu fui a primeira. Tive, por anos, raiva dela . Quando criança, sofria por vê-la 

com meus irmãos, apesar da vida difícil, ela os criou diferentemente de nós, as quatro 

meninas dadas após o nascimento. Passei por psicólogos que me ajudaram muito. Só fui  

melhorar meu relacionamento com minha mãe quando tive meu primeiro filho aos quinze 

anos,  então tornei-me uma pessoa diferente.

Ainda hoje não entendo por que minha mãe não ficou comigo e com minhas irmãs, 

mas parei de ficar tentando entender, apenas procuro conviver da maneira mais natural 

possível, afinal não fui só eu. Acredito que não seja fácil para minha mãe conviver com 

isso também.

Não posso reclamar da vida, tenho três filhos incríveis, um marido maravilhoso, 

minha avó a quem chamo de mãe, que está sempre presente me cobrindo de elogios,  

isso me faz bem, me sinto querida e amada por ela e por meus irmãos a quem amo muito. 

Temos uma convivência ótima

E para  completar,  o  ano passado consegui  me aproximar  de  uma das minhas 

irmãs, a única que faltava,  e aqui estou eu hoje , uma mulher, mãe, amiga, cheia de 

defeitos, porém feliz e guerreira.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elidiane Aparecida da Rosa – 2º lugar Ensino Fundamental

Eu me chamo Elidiane Aparecida da Rosa, nasci dia 13 de julho, na cidade de 

Nova Prata do Iguaçu-PR.

Quando eu tinha 22 dias de vida,, tive meningite e fiquei entre a vida e a morte, 

mas por milagre de Deus, me salvei. Com três anos viemos morar em Bragantina. Aqui foi 

muito bom, até acontecer uma tragédia, um acidente com meu pai. Ele morreu atropelado 

por um caminhão  no trevo, foi o dia mais triste de minha vida, eu tinha apenas 6 anos de 

idade.

No ano seguinte, fomos morar em Cascavel, onde estudei até a 5ª série, fiquei lá 

por  4  anos anos.  Depois  voltamos para  Bragantina,  minha  mãe foi  trabalhar  em um 

restaurante.  Passamos  muita  dificuldade  para  pagar  nossa  casa,  eu  e  minha  irmã 

estudávamos. Até que quebrei o meu pé na quadra do  colégio, não podia mais fazer 



educação física e tinha dificuldade para andar, por isso parei com os estudos.

Eu  passei  a  ficar  em  casa,  fazia  o  serviço  para  minha  mãe,  que  continuava 

trabalhando no restaurante. 

Nisso  eu  desenvolvi   um  problema  de  saúde,   TOC  Transtorno  Obsessivo 

Compulsivo, mania de limpeza.

Mas voltando, minha mãe se casou novamente e teve outro filho, um menino lindo, 

meu irmão a quem  amo  muito.

Só voltei a estudar no ano passado, foi muita sorte ter aberto aulas do CEEBJA 

aqui em Bragantina. Agora quero concluir meus estudos, cursar pedagogia e dar aulas 

para crianças. Essa sou eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neuza Pereira dos Santos – 3º lugar Ensino Fundamental

Nasci no município de Santa Izabel do Ivaí – PR,  em 12 de dezembro de 1968, de 

parto normal e em casa, assim fala minha mãe. 

Meu nome é Neuza  e  foi  escolhido  por  minha tia  materna,a  caçula,  para  me 

chamarem de Neuzinha, esse é um apelido carinhoso que todas as pessoas mais íntimas 

costumam me chamar.

Tive uma infância maravilhosa, éramos quatro irmãos. Meu pai e minha mãe, com 

muito esforço cuidaram de nós, não só na parte material, mas nos dando carinho e amor  

e, principalmente, bons exemplos.

Estudamos  até  completar  o  antigo  primário  e  por  falta  de  transporte  escolar, 

tivemos que parar de estudar.

Depois de 33 anos fora da escola, encontrei aqui no CEEBJA nova oportunidade 

de estudar e  com o apoio do meu esposo, dos meus filhos e dos professores,  estou  

concluindo o ensino fundamental e se Deus permitir, não paro de estudar nunca mais, 

porque estudar me faz ser outra pessoa, com certeza melhor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcos Antonio Cordeiro de Godoy – 1º Ensino Médio

Nasci em Guarulhos - SP em 14/08/1977, no domingo Dia dos Pais. Meus avós 

não aceitavam o casamento dos meus pais, porque minha mãe era muito espoleta para a 

época. Mas quando nasci, fizeram uma festança e o forró varou a noite.

Depois de três meses, descobriram que eu não pegava nada com a mão esquerda. 

Fui  diagnosticado  com paralisia  infantil,  foram inúmeras  as  vezes  que  eles  correram 

comigo para os hospitais.



Aprendi a andar só depois dos sete anos. Sou o mais velho de três irmãos.

Morei também em Pimenta Bueno, Rondônia até os treze anos, épocas difíceis, 

mas de  muitas lembranças boas.

Minha  adolescência  foi  um pouco  bizarra.  Sofri  o  que  hoje  é  conhecido  como 

bullying, briguei muito na escola por esse motivo.

Devido ao meu problema de saúde, muitas vezes meu tratamento foi na AACD, e 

numa dessas , me recordo que o médico me mandava pular com o pé esquerdo e eu caía 

algumas vezes. Meu irmão ria, ria de tudo aquilo. O médico perdendo sua calma disse:

 _Mãe, tenho dó da senhora, um filho deficiente físico, a outra auditiva e já esse 

aqui é retardado. 

Meu irmão parou  de rir na hora e sem pensar duas vezes falou:

_Retardada é sua mãe!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felipe Colontonio – 2º lugar Ensino Médio

Meu  nome  é  Felipe,  tenho  20  anos,  sou  encarregado  de  cargas  em  uma 

distribuidora da cidade.

Nasci  por aqui  mesmo, por  coincidência hoje estudo onde antigamente era um 

hospital  no qual nasci.

Quando pequeno,  nos mudamos para Cascavel,  pois meu pai  trabalhava como 

caminhoneiro na Coca- Cola.

Nessa época, meu pai sempre  levava a mim e a meu  irmão para viajarmos com 

ele, afinal era o que nós mais gostávamos de fazer nos finais de semana. Recordo-me 

que assim que anoitecia, nós três, eu, meu pai e meu irmão, brincávamos de adivinhar 

quais eram os caminhões que vinham pela frente, só olhando o formato dos faróis. Era 

uma farra só, dentro da cabine do caminhão. Meu pai, já velho de estrada e experiente, é  

claro, não errava um se quer.

Por volta dos anos 2004 e 2005, meu pai se acidentou, logo depois ficou doente, 

por isso voltamos para Assis, para cuidar melhor dele. Infelizmente, tivemos que vender o 

caminhão que a gente tanto gostava, mas tudo bem, minha mãe achou melhor assim.

Hoje, graças a Deus, já sou praticamente um homem adulto. Aprendi a lutar e a 

trabalhar, cada vez tendo novas conquistas. Esse sou eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Nildelena Delfino Soares de Figueiredo – 3º lugar Ensino Médio

Nasci no ano de 1968 em uma família de treze irmãos, sou a décima segunda, 

meus pais eram pessoas simples, morávamos no sítio, minha mãe sempre teve problema 

de saúde, mas quando eu tinha nove anos de idade, meu pai foi atropelado e morreu, 

nossa vida que já não era fácil ficou ainda mais difícil. Éramos oito irmãos menores, os 

mais velhos se casaram e foram embora, mas minha mãe, muito carinhosa e com fé em 

Deus, conseguiu vencer.

O tempo passou, estudei o ensino fundamental, me casei, depois de quatro anos, 

tive meu filho, minha mãe faleceu no meu oitavo mês de gestação. Meu filho era doente,  

precisava de tratamento médico, a vida continuava muito difícil, quando ele tinha quatro 

anos, meu marido sofreu um acidente de trabalho, então tudo se complicou, no entanto 

com fé em Deus e força de vontade conseguimos.

O tempo passou e depois de cinco anos, veio minha filha, fiz uma adoção porque 

descobri que não ia mais poder ser mãe. Hoje meu filho já se casou, é professor, minha  

filha  cursa  o  ensino  médio  e  está  com  dezoito  anos,  meu  marido  nunca  mais  ficou 

perfeito, mas tudo bem, somos felizes.

Hoje estou de volta à escola, porque pretendo melhorar ainda mais a minha vida: 

confiando muito em Deus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


