
O amor 

O amor é como uma flor 

O amor é como uma rosa 

O amor é lindo 

O amor é triste 

O amor é alegre 

 

O amor é como um a flor 

O amor é como uma rosa 

O amor é um mar de maravilhas 

O amor é pura felicidade 

O amor é como uma flor 

O amor é como uma rosa 

 

Um sentimento de alegria 

Um sentimento de pureza 

Um sentimento de paz 

Um sentimento que todos sentem.  

Luana Selau - 6º ano A 

 



Um Mundo Estranho 

Naquele mundo a grama era azul, 

O céu verde, as estrelas rosas. 

Naquele mundo existia sorvetes 

E skates voadores 

Que nunca acabavam. 

Naquele mundo não existia preconceitos 

E nem diferenças...  

Naquele mundo as pessoas amavam 

Aquele mundo era meu... 

Taylane R. Raupp – 6º ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amar 

Amo o amor de amar 

Amar é amor que amo 

O amor é alegria, amizade, animação 

Sorriso, poesia, paixão.  

 

Poesia, poeta, patético 

Poema de pura paixão 

Poesia, poema, poético 

Poesia de amor, ilusão! 

Miqueline Schuaste Monteiro – 7º ano A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Amor 

O Sol nasce, 

O Amor floresce 

A gente cresce 

E a Paixão rejuvenesce. 

 

Na estrada da Vida 

Tudo acontece 

O amor envelhece 

E do nada reaparece. 

 

Durante anos o amor permanece 

Na vida da gente ele aparece 

Chega sem avisar 

E é lindo quando acontece 

E por fim ele vem e rejuvenesce. 

Caliane Amoroso de Vasconcelos – 82 

Maria das Graças Baltazar Pereira – 82 

Gabriela Pereira Silveira – 82 

 



Cegamente Loucos de Amor 

Ah! O amor é lindo! 

O Mundo é lindo! 

Com o amor tudo é  

Perfeitamente perfeito! 

Tanto perfeito, quanto cego! 

Lá vai José traído pela mulher. 

No início tudo era lindo... 

Tudo era belo mas acabou nisso! 

 

Lá está João cambaleando, 

Ali está Miguel caído no chão! 

Bem-aventurado é o Juca  

Que  solteiro continua! 

 

Juca solteiro está 

Mas está tão amargurado! 

Talvez o mundo ainda não tenha enviado 

Alguém para permanecer ao seu lado.  

Bianca Isoppo – 



 

O Tempo do Amor 

Numa tarde ensolarada 

Ou numa noite chuvosa, 

Nós dois ninguém 

Nunca irá separar 

 

Num jardim florido 

Ou em uma floresta queimada, 

Seremos como o sol e o mar, 

Como o vinho e a água, 

Sabores diferentes, 

Mas que completam a gente. 

 

Aline Gallio – 6º ano B 

 

 

 

 

 



 

Poesia ou Poema 

Poesia ou poema? 

Aliteração ou assonância? 

Rimas, estrofes, versos. 

 

Estrutura poética 

Mas a dificuldade  

Para fazer é muita 

Tem repetição pra lá 

Repetição pra cá. 

 

Tem metáfora, 

Tem repetição de letras, 

Minha cabeça não para de pensar... 

Como fazer uma poesia ou poema? 

Henry Santos – 6º ano B 

Thiago Kern – 6º ano B 

Diogo Santos Amado – 6º ano A 

 



Família 

Domingo e sábado 

Churrasco todo dia 

Família, alegria e harmonia. 

 

Parentes chatos  

Tios e tias 

Vô e vó. 

 

Amor compartilhado 

Prevalece o bem 

Família reunida histórias também. 

 

Pedro Viana – 81 

Rafael Machado – 82 

 

 

 

 

 



 

A ferrovia 

O trem passa pela ferrovia,  

Passando todo dia. 

Sempre pela noite 

Nunca pelo dia. 

Sempre tocando uma melodia  

Ao entardecer do dia. 

 

Na ferrovia tem um passarinho que vai voando,  

Voando 

Voando 

Bem devagarinho. 

João  Guilherme – 6º ano A 

Ruhan Bolzan – 7º ano A 

Vinícius da Silva dos Santos – 72 

 

 

 

 



O Som do Coração 

Estava na peneira 

Estava peneirando 

Estava no namoro 

Estava namorando 

 

O amor estava na peneira 

Meu coração fez um só som 

O amor estava na peneira 

Tirando o que é ruim, deixando o que é 

bom 

 

Aproveitando cada momento 

Sendo bons ou ruins  

Na alegria ou na tristeza 

Como dizia o padre 

Na famosa frase  

“Até que a morte os separe.” 

Felipe Barros – 7º ano A 

Alison Maia – 81 

Ana Carolina Bereta da Rosa - 81 


