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Animais de Rua 
 

No Brasil têm muitos animais de rua 

Sem água, sem comida e sem lar  

O que eles mais querem 

É ter um dono para brincar 

 

Um deles é o cachorro 

Quer uma piscina para nadar 

 

Pessoas acham que um gato é traiçoeiro 

Mas, só quer a caixinha de areia 

Para ser seu banheiro.  

Acham os gatos sujos e sem graça 

na verdade são muito limpos 

E adoram fazer uma pirraça 

 

Eu amo os animais de rua 

Com todo o meu coração.  

Quero ficar com todos eles 

Todos de montão!  
 

Autora: Isabela Garrido Bélem Falcao 

Série: 3º Ano A - Vespertino 
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Os amigos que se amam 
 

Meu amigo 

Meu amigo 

Olha como você é bonito 

Bonito que nem eu? Não!! 

 

Bonito que nem a Lua 

Que nem o espaço 

Que nem o meu coração 

No seu abraço 
 
 

 

 

Autor: Miguel Lopes de Souza 

Série: 1º Ano B - Matutino 
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O amor 
 

Amor é amor, 

Ele é repetição nos gestos e palavras 

Com amor e carinho, 

Beijos e abraços,  

Nasce o amor.  

 

É grande o amor 

Entre pais e filhos,  

Avô e avó 

 

Tem amor que é grande,  

Tem amor que é pequeno,  

Mas, sempre é amor 

 

Tem amor de amigo,  

Amor de primo, 

Amor de cão,  

Amor de gato, 

Amor de professor e  

Amor de irmão 
 

Autora: Fernanda Hurst Mattos de Andrade Vieira 

Série: 1º Ano A  
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A água 
 

A água é importante 

quando você está no volante 

uma parada você pode fazer 

para uma água beber.  

 

A água não é infinita, 

é transparente e bem bonita 

sua sede pode matar 

mas, cuidado para não exagerar.  

 

Se o seu carro você irá lavar,  

não use a mangueira,  

pega o balde e comece a limpar 

 

Sua comida pode fazer,  

mas, cuidado para não esquecer,  

se sua mão queimar 

um gelinho vai te ajudar. 
 

Autora: Raquel Lima Santana 

Série: 6º Ano A  
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Natureza 
 

A natureza é muito legal, 

E nós temos que zelar,  

Nela nós não podemos 

Desmatar e nem queimar.  

 

Ao invés de desmatar e queimar 

nós podemos plantar,  

e nela você também, 

não pode caçar. 

 

Não vá caçar os animais 

E nem pode matar 

Eles também vão te caçar;  

Pois, eles estão no seu lugar.  

 

Não vá fazer construções aparecer 

Pois, ao invés disso,  

Você pode também 

Ajudá-la a crescer.  
 

Autora: André Luiz de Matos 

Série: 6º Ano A  
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Vida Escolar 
 

Disseram-me uma vez 

que tratava do ser ou não ser 

Um livro, uma página, um aluno ou professor 

cada uma demonstrando seu amor.  

 

A vida escolar é que nem um jogo 

legal e difícil de jogar,  

Cada ano que se passa  

uma nova fase a te desafiar.  

Mas, sempre conseguimos completa-la... 

 

Agora eu parei para pensar.  

Como a vida escolar é perfeita! 

Ela nos testa de diversas formas,  

e isso é bom! 

Pois, pode ajudar a lidar com qualquer tipo de vida.  

 
 

Autora: Julia Moura Mota 

Série: 6º Ano B 
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