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Os Campeões do Gelo 
Era uma vez, em uma terra fria e nevada, um grupo de 
jovens amigos que adoravam jogar hóquei no gelo. Eles 
moravam em um pequeno vilarejo aninhado nas 
montanhas e, todos os dias, depois da escola, corriam 
para o rinque para praticar suas habilidades. Eles 
jogavam juntos desde que eram crianças e formavam um 
grande time.

O líder do grupo era um menino corajoso e determinado 
chamado Sebastian. Ele era o capitão do time e sempre 
fazia questão de que todos estivessem se divertindo e 
trabalhando duro. Ele pensou em exercícios para que 
todos praticassem suas habilidades de manuseio e tiro. 
Eles fizeram partidas de velocidade e praticaram 
frenagem e ultrapassagem.

Um dia, os amigos ouviram falar de um grande torneio 
de hóquei no gelo que estava acontecendo na cidade. 
Eles sabiam que essa era a 
chance de mostrar a todos 
como eram bons, então 
decidiram entrar na 
competição.

O torneio foi acirrado e os 
amigos trabalharam duro 
para vencer todos os jogos. 
Eles patinaram mais rápido 
e passaram o disco melhor 



do que ninguém, e logo se encontraram no campeonato.


A final foi contra o melhor time de todo o campeonato, 
e os amigos sabiam que seria uma batalha difícil. Mas 
eles não deixaram que isso os impedisse. Eles 
trabalharam duro durante toda a temporada e estavam 
determinados a dar tudo de si.

O ar frio do inverno estava cortando quando o grupo de 
amigos pisou no gelo.

O jogo começou e rapidamente ficou claro que seria 
uma partida muito disputada. As duas equipes se 
igualaram e o jogo permaneceu sem gols nos dois 
primeiros períodos. Os amigos estavam ficando 
frustrados e com raiva. Eles estavam dando tudo de si, 
mas simplesmente não conseguiam colocar o disco na 
rede.

Mas o capitão da equipe, Sebastian, os lembrou de 
permanecerem positivos e confiantes. Ele disse a eles 
que eles tinham as habilidades e a determinação para 
vencer e que só precisavam continuar avançando.

Inspirados pelas palavras do capitão, os amigos 
redobraram os esforços. Eles jogaram com todo o 
coração e alma, conduzindo o disco no gelo e acertando 
tacada após tacada a gol. E, finalmente, nos últimos 
minutos do jogo, um dos companheiros conseguiu passar 
o disco pelo goleiro adversário. Eles jogaram com todo o 
coração e alma e, no final, saíram vitoriosos.

Os amigos explodiram em comemoração, se abraçando e 
pulando para cima e para baixo no gelo. Eles tinham 
feito isso!




A multidão foi à loucura quando os amigos levantaram o 
troféu bem acima de suas cabeças. Eles haviam provado 
que eram o melhor time de hóquei no gelo do país e 
estavam cheios de alegria e orgulho.

E daquele dia em diante, os amigos ficaram conhecidos 
como os campeões do torneio de hóquei no gelo e 
continuaram a jogar e se divertir juntos por muitos anos. 
E Sebastian? Ele foi descoberto por um olheiro e se 
tornou um dos jogadores de hóquei mais famosos e 
melhores do mundo.



