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PRIMAVERA

A primavera é muito bonita

tem flores e cores de montão.

Gosto muito da rosa

do seu perfume e do seu botão.

Tem pássaros

e jardins floridos.

Pessoas a passear

nos campos compridos.

Ana Luísa Becegatto Jacomini

1ºMK
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A ESCOLA

Minha escola é muito legal

tenho amigos legais

eu aprendo com livros

que são especiais

Tem muitas aulas

feiras e concursos

os professores são legais

cheios de recursos.

Elias Dequêch

1ºMK
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MÃE

Minha mãe é muito legal

ela brinca muito comigo

ela é divertida

me protege do perigo.

Faz festa surpresa para mim

me dá muito carinho

me leva ao parque de diversões

faz macarrão gostosinho.

Isabela Fernandes Ferreira

1ºMW
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CUIDE DO MEIO AMBIENTE
Não jogue lixo na rua

porque é muito feio,

e quando vem a chuva

entope o bueiro.

Levando todo o lixo para o rio

causando muito mal

não faça isso viu?!

pois nos fará mal!

Respeite a natureza

cuide dela com muito amor

pois ela é cheia de riquezas

e tem muito valor.

Portanto, cuide dela

pense nas suas atitudes.

ela é tão bela

e cheia de virtudes.

Maria Fernanda Werner Chaves

2ºMK
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NATUREZA

Quando olho a natureza

vejo toda sua beleza

o mar, a lua e o sol

o lindo canto de um rouxinol.

O perfume das flores

de infinitas cores

e penso quanta bondade

Deus mostrou para a humanidade.

Mariana Pinheiro Moura

2ºMW

12



FAMÍLIA
Família é tudo igual

cada uma especial.

tem pai, mãe, filha, tio, primo e avô

mais aqueles que surgiram pelo caminho

e a família também adotou.

Tem família com ou sem

animal de estimação

com ou sem bebê

tem família que não para de crescer

Tem família que

briga no almoço e

faz as pazes no jantar

tem família que

se espalha mas se reúne para orar

Tem família de todo tipo

e cada uma é especial

porque é tudo igual

mas, a minha é mais legal.

Ana Luísa Carniato Braga

2ºVU
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MINHA VIDA NO CAMPO

A vida no campo é muito legal

crianças brincando

e passarinho cantando.

Aqui temos ar puro, rios, lagos e cachoeiras

logo quando acordamos.

O cheiro do café está por todo o lugar

os vizinhos dão cumprimentos

e a brincadeira está longe de um celular.

Luiza Miyazaki Correa

3ºMW
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ZONA RURAL

A zona rural é bem legal

tem um pomar bem grande

e uma cachoeira refrescante

tem um riozinho pequenininho

com peixinhos coloridos

lá, é mesmo muito divertido

a natureza é mesmo bela

por isso, cuido bem dela.

Maria Luiza Batista Leal

3ºVU
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FELICIDADE 

Morar na zona rural

é muito legal

tem animais de montão

e muita plantação.

Minha mãe cuida da horta

e eu dos animais

meu pai trabalha na roça

nós somos felizes demais.

Julia Soares Pereira Silva

3ºVU

16



INDECISÃO

Indecisão é uma coisa sem explicação

isso ou aquilo, lá ou aqui,

tudo ou nada, batata ou beterraba.

A indecisão é uma dúvida

e para resolver

talvez você precise de ajuda.

Se me perguntarem:

- Você quer um prato ou um sapato?

Eu responderei:

- O que for mais barato!

A indecisão você tem que vencer

para sua dúvida desaparecer

assim você não vai se arrepender.

Theo Watarai

5ºMK
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AVÓ

Minha avó é legal

ela faz um bolo sensacional.

Reunião de família com festa

alegria, comida e felicidade completa.

Tudo no seu lugar

ordem na casa faz bem ao olhar.

Muitos amigos na igreja e vizinhança

lembra da última mudança.

Acorda cedinho pro serviço

lava louça, roupa e quintal no rebuliço.

Nascida na roça,

Neide da Costa.

Thomas Fermino Silva Barbosa

5º MW
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VIDA E TEMPO

Tivemos um bom ano letivo

Daqui a pouco tem um novo ano

Aprendemos várias coisas

De substantivo a espartano

Curiosidades novas

Por mais que seguimos um cotidiano

O tempo passa que nem o infinito

Porque fim não tem

Porém quase tudo é finito

Nós não somos o tempo

Para não se sentir aflito

Aproveite nesse momento

Abrace aquele que te ama

Não aquele que te trai

Alguns só fazem drama

Outros te fazem rir

Alguém te inflama

Outro de faz sorrir

Fernanda Saori Hatumura

6ºMK
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A ALEGRE PROCURA

Muitos bichos me intrigam

Não diferente o caso do ornitorrinco

É mamífero, bota ovo,

Agrada a todo o povo!

Bico e pés de pato?

Estou estupefato!

E o narval, como é que é?

Cheio de mistérios

Por que ninguém o conhece?

Isso me entristece.

Mas existe uma solução para tudo.

Pesquise e procure,

Não fique mudo.

Leia um bom livro e,

--Mergulhe

-------------no

----------------conhecimento

-------------------------SPLASH!

Enzo Ando Trevisan 

6ºMY
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ENCONTREI

Tenho saúde

Medo e vontade

De encontrar a verdadeira amizade

E descobrir a felicidade.

Encontrei amor

Mas me deixou

Com vontade

Sem piedade.

Encontrei amizade

Mas se quebrou

Com mais facilidade

Pois é difícil fazer a verdadeira amizade.

Encontrei a verdade na felicidade

Não no amor nem na amizade.

Pietra Bianchini Melo

6ºMY
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ESCRAVOS DO TEMPO

O tempo sempre corre

ele nunca para

Corre como o vento

como fala e pensamento

Sempre corremos

contra o que é infinito

O tempo nunca para

só deixa resquício

Vivendo sempre correndo

com promessa, pressa e prazo

com o apressado futuro tecendo

somos todos

escravos do tempo
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Antes de pensar

que tudo ele nos pega

Permita-se pensar

que ele é nosso colega

Porque antes de tomar

ele é quem nos entrega

Sem perceber

A vida acaba passando

nos deixamos crescer

nos deixamos viver

Mas ainda assim continuamos correndo

somos todos

escravos do tempo

Yasmin Yokoo

7º MW
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MEU REFÚGIO

O meu quarto é o meu recanto,

lá fica o meu campo...

todo encantado,

todo florido,

todo colorido…

Ao acordar de manhã,

ouço o canto dos passarinhos,

começo o meu dia

com muito carinho.

O meu quarto é o meu lar,

onde além de descansar

eu posso brincar,

eu posso sonhar,

eu posso imaginar...
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Meu amigo,

no meu quarto são tantos brinquedos,

tantos segredos

que guardo comigo...

Vejo o arco-íris,

e junto com as minhas bonecas os píres,

sem xícaras,

pois estão vazias…

ainda não lhes servi o chá.

Maravilhosos momentos, sempre bem guardados em meus pensamentos.

Minha infância, eu posso dizer,

será passada de geração em geração

com bons momentos, bons sentimentos guardados no fundo do meu coração

Está maravilhado?

Pois vou lhe dizer,

meu quarto é o meu refúgio,

meu mundo encantado...

Gloria Magnani

7ºMK
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O CORAÇÃO

Não conhecemos, o que o outro sente

Como ele reage, como ele aprende

Estamos sempre tentando, alguém ajudar

Mas não entendemos, como o amor demonstrar

Ás vezes precisamos, apenas conversar

Mas o nosso coração, se recusa a aceitar

Que do outro é diferente, o jeito de entender

As verdades da vida, não conseguimos compreender

Muito além de tudo isso

Existe alguém bem disposto

A escutar, e entender

Como funciona o coração do outro

Sem discussões, sem gritaria, 

Às vezes um abraço, é tudo que ele queria

Isaac Giufrida Messias

8ºMK
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AMIGO

Amigo é aquele que te ajuda nos momentos difíceis

É quem sempre está ao seu lado

É quem nunca te deixará de lado

Ele está entrelaçado pela corda da amizade

Enquanto existir essa corda,nada lhe afetará

Faça chuva,sol ou até tempestade

Se o amigo for leal,a corda será verdade

Porém se não for,a corda estará cheia

De falsidade,ódio e muita ilusão.

E assim a corda se rasgará em pedaços

bem pequenos,minúsculos

E nunca mais irá se reconstruir 

Apenas se um novo começo

Vitor Stropa Belasque

8ºMY
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O SOL E O MAR

Um lindo sol da manhã começou a brotar

Enquanto a areia da praia começava a esquentar.

Conchas e peixes chegavam com as ondas

Em grande número, era fácil perder as contas.

Os corais iluminados pelos raios amarelos

Contrastando com o verde e azul num plano paralelo.

As ondas vêm e vão, produzindo um som que acalma, 

Mais calmo que o som, era só a minha alma. 

Caminhando pela areia, eu sinto o calor,

Uma obra da natureza, feita com muito amor.

A relação de Sol e Mar é de muito carinho,

Que se completa com cada vida de um animal marinho.

Nicolas Hiroki Nakayama

8ºMW
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LÁGRIMAS

Mais do que gotas insignificantes

As lágrimas são nossos sentimentos

Que vão caindo, caindo e caindo

Afastando todos os calafrios e tormentos

Mais do que tristeza

Nossas lágrimas são nossa felicidade

Nosso tormento, nossa raiva

E nosso nível de insanidade

Mas as lágrimas nos ajudam

Nos purificam e nos fortalecem

Nos tornam mais compreensivos

Um equilíbrio elas estabelecem

Bruna Ravaneda de Antonio

9ºMW
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MINHA LUZ

Medos e tristezas, eu tenho bastante,

que ficaram cada vez mais constantes.

Porém, em um belo dia pré-estabelecido,

eu conheci uma Luz para o meu antigo eu já falecido.

Uma Luz que excede todo o entendimento.

Uma Luz que detém todo o conhecimento.

Uma Luz que tem comprometimento

com aqueles que seguem seu direcionamento.

Essa Luz lida com todas as minhas frustrações.

Essa Luz criou todas as constelações.

Essa Luz me faz sempre querer viver mais um dia.

Essa Luz me concede todo o tipo de alegria.

Sob esta Luz eu coloco todas as minhas ansiedades,

porque não existe nada mais além de sua santidade.

E o tamanho do amor que ela tem por mim

é da grandeza de uma divindade.
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Minha Luz levou consigo todo o meu pecado.

Com ela, consigo constantemente me amar.

Minha Luz faz de mim um homem mais dedicado.

Nela, consigo descansar.

Minha Luz merece toda a minha admiração,

e do mundo inteiro toda a adoração.

Trata-se de um homem que fez o maior dos sacrifícios,

levando consigo muitos malefícios.

O dia de amanhã será melhor do que hoje,

pois sei que estás presente.

Ainda bem que nunca estarás ausente.

E sem você sou um ser tão inconsequente.

Com todas as forças de meus pulmões, grito desabafando!

Mas parece que só você me compreende.

Uma nova pessoa dentro de mim está se formando!

E a cada vez mais tu me surpreendes.
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Mas eu não sou que nem vossa pessoa.

Sou imperfeito, e às vezes tudo fica sem graça.

Meu coração se enche de desgraças,

ele se quebra em mil pedaços de vidraças.

Entretanto, ao contrário de mim, tu és maravilhoso,

és fiel, excelso, divino e grandioso.

Estendes suas mãos para mim,

e volto-me para uma relação que nunca terá fim.

Irei me tornar um sujeito mais seguro.

Irei me tornar um indivíduo mais maduro.

Irei me tornar um ser mais completo.

Irei me tornar um homem com um maior intelecto.

Mas isso só acontecerá se eu estiver sob seu manto,

Minha Luz,

a quem eu amo tanto...

e seu nome é Jesus.

Caio Ribeiro Melo

9ºMY

33



ANTES E AGORA

Antes, amigos tinha.

Agora, estou sozinha.

Antes era a estressadinha,

E hoje, a quietinha.

O que mais faço é estudar,

O que antes, não fazia.

Meu foco hoje é me cuidar,

O que antes, não seria.

Achava que amigos eram verdadeiros,

Mas não há perfeição.

Vários são interesseiros,

E agora, sofro com a solidão.

Amanda Yamakawa Vendrame

9ºMY
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REALIDADE

O menino que ousou sonhar

Habilidade, agilidade e qualidade

Mas suas asas teve q cortar

Mostrou-se assim, sua fragilidade

Virou mais um trabalhador comum

Ajudando o país, fazendo o seu

Mas pouco se retribuía 

Indignou-se, tinha tudo para ser o maior

Percebeu que muitos tinham tamanho potencial

É não era uma questão de ser o melhor

Pensava, repensava

E, indigesto, nada mudaria seu rumo atual

O Brasil é o país do futebol?

Ou da Desigualdade social?

Murilo Oliveira Prevelato de Paula 

9ºMK
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