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Introdução
Bem-vindo ao Colégio Intergaláctico! 
Chegou o tão esperado primeiro dia de 
aula! Inicia-se, agora, uma longa e fantás-
tica jornada em nossa escola, famosa 
pelos quatro cantos do Universo. Este pe-
queno manual irá orientar você com uma 
série de coisas bem legais, além de mos-
trar o nosso dia a dia. Recomendamos que 
leia com bastante atenção para que possa, 
assim, saber mais sobre nossa instituição 
e seus colegas de escola. Daremos também 
dicas importantes sobre os vários locais 
onde você passará seu dia de aula e sobre 
como participar de atividades como o 
nosso time de miniastros celestes! Seja, 
mais uma vez, bem-vindo! Sua presença 
aqui nos alegra! Nosso Colégio Intergalác-
tico deseja muita sorte e uma lufada de 
Znergs para começar bem seu dia!
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PS.: Junto com este manual, segue sua 
carteira de estudante. É um cartão mag-
nético com uma CPU Zordiana de alta 
capacidade. Nesse dispositivo, �carão 
guardadas todas as suas informações. 
Cuide bem dele!

Se você já conhece o nosso colégio e quer 
começar logo suas atividades, clique aqui!
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Sobre o Colégio
O Colégio Intergaláctico foi fundado no 
ano 5600 da NEG (Nova Era Galáctica). 
Sua localização é um pequeno asteroide 
em órbita no planeta Romux, na Conste-
lação das Plêiades, um dos locais mais 
bonitos do Universo. O C.I., como é co-
nhecido pela maioria de seus alunos, 
congrega uma série de aulas muito baca-
nas, como Matemática Cósmica e Ciên-
cias Galácticas, além de possuir um 
acesso de cerca de 60 terabytes de veloci-
dade para a CosmoInternet. Aqui você 
encontrará um dos mais famosos times 
de miniastros celestes, “O Dínamo Este-
lar”, formado pelos alunos de nossa 
escola e ganhador de diversos títulos ga-
lácticos em competições entre colégios. 
Por falar em alunos, você poderá conhe-
cer habitantes de diversos mundos em 
nossa escola, fazer muitas amizades e 
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aprender, assim, um pouco da cultura de 
cada um. Nossa escola também conta 
com uma equipe de professores bem 
bacana, que irá orientá-lo em aulas su-
perlegais!

O C.I. tem, também, um exclusivo sistema 
de transporte, o B.U.S.A.O. (Bólido Univer-
sal Síncrono Atômico e Ondulatório), que 
vai trazê-lo todo dia para a sua aula. Es-
peramos que nossa escola transforme 
você e sua vida!
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B.U.S.A.O. (Bólido Universal 
Síncrono Atômico e Ondulatório)
O B.U.S.A.O. é uma espaçonave de trans-
porte capaz de fazer 60 parsecs por hora, 
utilizando motores quânticos de última 
geração. Construído nos estaleiros das 
Nuvens de Magalhães, é capaz de levar e 
trazer nossos estudantes a tempo para 
suas aulas do dia a dia. É 
um dos mais confortá-
veis e con�áveis 
transportes 
estelares.

um dos mais confortá-
veis e con�áveis 
transportes 
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Felpa
Felpa é uma menina 
vinda do planeta 
Keeshyk, na borda 
oeste da Via Láctea. 
É muito estudiosa 
e gosta muito de 
fazer amizades. 
Destacou-se por 
ser uma excelente 
aluna em Ciências 
Galácticas, tendo, in-
clusive, ganhado diversas olimpíadas es-
colares pela nossa galáxia. Além de ser 
muito inteligente, gosta de ler bastante e, 
sempre que pode, está com seu tablet, se 
divertindo com diversos chips de conheci-
mento. Felpa gosta de estar cercada de 
amigos e de brincar com eles.
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Felpa é uma menina 

oeste da Via Láctea. 
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Ela começou a estu-
dar no C.I. este ano e 
está muito ansiosa 
com sua nova escola 
e com seus novos 
amigos. Além disso, 
espera passar de ano 
rápido, pois pretende, 
nas férias, ir com 
seus pais para a Ga-
láxia de Andrômeda. 
Quer ter as melhores 
notas possíveis e ser 
uma aluna de desta-
que em todas as ma-
térias da escola! 
Felpa, quando cres-
cer, pretende ser uma 
cientista famosa, co-
laborando com o 
bem-estar da galáxia.



Figo
Figo é um menino vindo 
do planeta Hodya, Cons-
telação de Betelgeuse. É 
cheio de energia e gosta 
muito de esportes. 
Destacou-se em sua 
escola anterior como 
um craque de minias-
tros celestes, mas 
também por suas notas 
sempre acima de 9 no boletim. Figo é um 
amigo muito �el, que está sempre dispos-
to a ajudar aqueles que precisam. Além 
disso, sua vinda para o C.I. é importante 
para ele, pois pretende se �rmar como 
um jogador do time de miniastros celes-
tes e ganhar um campeonato pela escola. 
Outra coisa que Figo gosta de fazer é de-
senhar e projetar espaçonaves. Seu sonho 
é estudar engenharia estelar e criar 
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novos veículos espaciais. 
Seu objetivo atual, além de 
tudo isso, é passar de ano 
direto, para aproveitar as 
férias com seus pais e 
amigos.



Bigou
É um menino vindo 
do planeta Lesmoi, 
da Constelação de 
Aquarius. É um 
pouco “estourado” e 
gosta, às vezes, de brigar 
com seus colegas por 
coisas bobas. Apesar disso, tem o coração 
enorme e não suporta injustiças. É um 
grande jogador de xadrez tridimensional.
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Heili
Vindo do planeta Polvus, em 
Alpha Centauri, é um menino 
muito quieto e na dele. 
Alguns colegas falam que 
ele tem uma paixão 
enorme por chocolates e, 
quando acha um, quer 
logo pegar e se deliciar. Às 
vezes, acaba pegando 
chocolates dos outros sem pedir (que coisa 
feia, Heili!). Ele está sempre com uma 
barra de chocolate na mão!

Vindo do planeta Polvus, em 
Alpha Centauri, é um menino 



Auboso e amigos

Auboso e seus amigos 
vêm do planeta 
Arruax, a leste da ga-
láxia. Formam uma 
galera bem agitada, com-
posta por brincalhões e piadistas. Muitas 

vezes, acabam arrumando 
brigas e confusões devido a 
suas brincadeiras. Ficam im-
plicando com alguns alunos 
e, por isso, não é raro esta-

rem na secretaria.
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Pilah
Pilah é uma menina de Hodya, planeta 
natal de Figo. Gosta muito de conversar 
com suas amigas e é comum 
dar carona para elas na 
nave de seu pai. Sempre 
está disposta a falar 
sobre muitos assuntos, 
mas tem uma impli-
cância com Auboso, 
devido a suas brincadei-
ras. Uma de suas melhores 
amigas é Ziuleo.
ras. Uma de suas melhores 
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Ziuleo
Ziuleo é uma menina do planeta Antares 
V, da Constelação de Antares. É bastante 

estudiosa, mas às vezes 
acaba implicando 

com alguns alunos. 
Gosta muito de 
colocar apelidos 
nos outros e fazer 
brincadeiras com 

eles. Sua melhor 
amiga é Pilah.

estudiosa, mas às vezes 



Liari

Liari é um menino 
do planeta Amazô-
nia, da Constelação 
de Peixes. Adora 
�car inventando histó-
rias sobre seus amigos e, muitas 
vezes, acaba se dando mal. É um bom 
aluno, mas esse seu hábito de inventar 
coisas faz com que seus colegas briguem 
com ele.
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Alien do Planeta Clark
Seu nome é impronunciável, por isso 
�cou conhecido desta maneira. O Planeta 
Clark orbita um buraco 
negro, perto do centro da 
galáxia, fazendo com que 
seus habitantes sejam 
mal-humorados e adorem 
brigar. Eles não gostam dos 
habitantes de Hodya e cons-
tantemente brigam com eles.

-
tantemente brigam com eles.



Alien Magias Negras
Seu nome ninguém sabe 
(ele mesmo disse que era 
por motivos mágicos), 
nem de que planeta ele 
vem (um dia, simples-
mente, surgiu na escola). 
É um aluno de destaque, 
além de estudar Magia Espacial. É capaz 
de invocar feitiços diversos e fazer sorti-
légios. Sempre anda com seu cajado 
mágico.
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Pobov
Pobov é um menino vindo do planeta 
Galor, da Constelação das Plêiades. 
É amigo de todos, mas não é muito 

chegado a banho, por isso 
a galera não gosta de estar 
do lado dele. É um aluno 

nota 10, mas, às vezes, 
precisa ser lembrado de 
que banho é uma coisa 
muito saudável!

chegado a banho, por isso 
a galera não gosta de estar 
do lado dele. É um aluno 

nota 10, mas, às vezes, 



Galera da Música de Vênus
É uma galerinha formada por diversos 
aliens que curtem música. Gostam de 
tocar rock, pagode e funk espacial. 

Estão sempre reunidos “fazendo um 
som” muito bacana e juntando os cole-

gas para se divertir e 
dançar os ritmos 

espaciais do 
momento.
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Outros alunos
Existem diversos alunos espalhados 
por nossa escola. Com certeza vai en-
contrar uma turma que curte as 

mesmas coisas que 
você! Por isso, não 
tenha medo de conhe-
cer novos amigos e 
fazer parte de uma 
galera com a qual 

esteja antenado!
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Professor 
Cworl

Professora 
Arbolínea

Professores
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Professor
Peixoto

Professor 
Tentaculudo



Cenários





Sala de Aula
Nossas salas de aula são as mais mo-
dernas possíveis. Nelas, você vai en-
contrar quadros interativos, mesas com 
computadores Galax 3, com CPUs de 80 
teraHerts, memória de 8 petabytes e 
disco rígido de 100 petabytes, além de 
dispositivos de realidade virtual. Na 
sala de aula, você poderá aprender as 
disciplinas e fazer uma série de ativi-
dades extraclasse. Nossos professores 
estão totalmente aptos a mostrar o que 
há de mais bacana em termos de        
conhecimento!
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Quadra
Nossa quadra para atividades físicas é 
uma das mais bem equipadas da galáxia. 
Contamos com diferentes equipamentos 
e todo o material para o treinamento de 
miniastros celestes. Nosso time, “O Dína-
mos Estelar”, treina ali para se aprimorar 
e se tornar uma das equipes escolares 
mais famosas da galáxia. Na quadra, 
você irá fazer uma atividade supersaudá-
vel e vai poder se divertir com os mais 
diversos tipos de esporte!



Quadra
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Refeitório
Quando “bate aquela fome”, tá na hora 
do rango! Nossa escola tem um dos 
refeitórios mais bacanas e bem equi-
pados do Universo. Você poderá se de-
liciar com Znergs ao ponto, beber um 
suco de Marziz, comer um prato deli-
cioso de Niovaxi e, claro, bater um 
papo animado com seus amigos. Nessa 
hora, a galera de música se reúne para 
“tocar um som” e se divertir. Aqui você 
não �ca de “barriga vazia”.



Refeitório
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Pista de Pouso
É o local onde todos se encontram na 
hora de partir para pegar o B.U.S.A.O. 
Chegou o momento de se despedir dos 
amigos, voltar para casa e se preparar 
para o dia seguinte. A galera se reúne 
para combinar várias coisas para 
fazer fora da escola (de repente dar 
uma passadinha no shopping espacial, 
para um lanchinho...) ou mesmo agitar 
algo para o dia seguinte. É o �nal de 
mais um dia de aula.



Pista de Pouso
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Palavras finais
Mais uma vez, seja bem-vindo a nossa 
escola! Que este pequeno livro possa 
mostrar um pouco mais de nosso dia a 
dia, seus amigos e tudo o que está 
ligado ao nosso Colégio. Esperamos 
que você se divirta e que possa gostar 
cada vez mais de estudar aqui! Mas 
lembre-se: um dia na escola é cheio de 
desa�os, surpresas 
e muitas aventuras! 

Uma excelente aula para você! 

Clique aqui
para começar a jogar.

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/jogos-educativos/11785-conflito


Nome

Turma

Cole sua 
foto aqui!

Turno m t
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Imprima sua carteirinha!
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