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Poesia para minha irmã

Não tenho palavras para te dizer
a emoção que eu senti.
Minha linda e charmosa,
que parecia uma rosa.
Uma irmã legal.
Encheu minha vida,
de alegria e felicidade
que me fez viver
com muita responsabilidade.
Sem ela é uma solidão,
ninguém para irritar
como se ela fosse meu coração.
E eu não podia gritar
com ela, por perto,
me parece o certo
que com esta poesia
eu termino com alegria

Antonella Vertelo Vale

Futebol
nessa quarentena,
estou com saudade de você.
Pois, desde pequeno
sempre jogo você.
E, por isso, quero
te agradecer;
pelos momentos,
bons e ruins
que passei com você.
Pelos troféus
que ganhei graças a você.
E quando começou
a quarentena, 
logo pensei:
“vou sofrer sem você!”

Ângelo Lucas Ramos Ildefonso
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O computador

Você é um ótimo amigo,
que me tira do tédio sempre.
Me ajuda nos para-casas quando estou com dúvida,
eu consigo ouvir música,
ver filme,
jogar com os colegas,
e muito mais.
Você, às vezes, me deixa com um pouco de raiva quando trava,
Mas isso passa.

Caio Villas Boas Ferreira

Irmã

Minha irmã sou seu fã.
Você me dá inspiração,
faço essa declaração
porque você é incrível.
Elízia você me deixa feliz.
Todo dia, sempre quis
o seu melhor,
você é minha irmã preferida,
apesar de ser a única

Arthur Cesario Nunes
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Poema para uma amiga especial

Dizem que o que é verdadeiro sempre dura.
Não é à toa que somos amigas a belos anos.
É incrível o tanto que aprendi sobre amizade,
Desde que te conheci.

O meu ombro é seu para chorar,
sempre que precisar.
Mas se precisar de sorrir, 
também estarei aqui.

Você não seca minhas lágrimas, 
mas nunca as deixa cair.
A cada piada sua, 
uma risada minha.

Na vida, uma verdadeira amiga, 
no coração, uma grande irmã.
Você é o meu maior exemplo de alegria.
TE AMO!!!!!!!!!!!

Poema para minha mãe

Minha mãe, minha lindeza.
Jamais será minha tristeza.
Ela é a coisa mais linda que conheci.
Pode brigar, pode chorar, 
mas nunca vamos nos separar.

O amor de mãe e filho é tão grande 
que é capaz de qualquer ferida curar.
O filho é a razão da mãe viver,
a força da mãe que direciona o filho a crescer.

Minha mãe, minha mãezinha,
Minha estrela que em minha vida irradia,
ligação eterna desde a geração da vida.
Minha vida em você criada 
e sua vida a mim doada.

Te amo mãe,
te amo princesa,
minha alegria é com você poder viver,
brincar, sorrir, cantar, orar,
divertir e também estudar...

Aos Céus quero minhas mãos erguer,
e a Jesus, Maria, você e meu pai, 
minha vida agradecer!!!

Cecilia de Oliveira Aguiar

Enzo Augusto de Moura Ribeiro
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O que eu sou hoje?

Sou um menino forte, sem medo e confiante.
Alegria tenho de sobra,
às vezes de muita sobra...
Sou um menino um pouco raivoso,
mas consigo segurar.
Amo a natureza e os animais,
respeito as pessoas e sou atencioso.
Tudo isso?
Será?

Mãe

A base do bolo é ela quem faz,
e, assim como a base que faz,
ela nos sustenta e traz a paz.

Se tem briga, ela resolve.
Se tem tristeza, ela absolve.
Terminando sempre, num abraço quente que nos envolve.

Ela cuida da casa, da família e do trabalho,
para qualquer situação tensa, pode ter certeza,
ela é o orvalho1.

Mas fico me perguntando:
se ela cuida de todo mundo, quem é que cuida dela?
Espero que papai do céu.
Afinal,
para uma pessoa tão especial,
é necessária muita cautela.

Francisco Couto Azevedo

Giovana Santos Reis

Nota1: Orvalho: no contexto poético, significa pessoa que traz paz, que 
ajuda, acalma, tira as dificuldades.
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A vida é um momento lindo,
apesar de durar tão pouco tempo.
Ela não se repete,
Então aproveite cada momento.

A vida é uma poesia,
em que se encontra ritmos
e rimas.
A vida é um eterno ganhar e perder,
em que temos momentos tristes e felizes.

A amizade não é falsidade 
e sim alegria de montão.
Nossa amizade é tão grande
quanto o tamanho de um elefante.
Com os amigos rir e brincar até o dia clarear.
Uma amizade é verdadeira com amigos bem legais.
É se divertir até não poder mais.

Isabela Wisses de Figueredo

João Pedro Dias Morais
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Mãezinha do coração

Minha vida é muito boa, pois tenho você perto de mim.
Eu gosto muito de assistir filmes com você, sempre estou a fim.
Você é especial para mim, pois é minha mãe querida.
Não me vejo sem você na minha vida.

Eu acho você uma mãe muito carinhosa e engraçada.
Limpa casa todo dia e fica super cansada.
Você é muito divertida, quando estou triste conto com você.
Mãezinha querida gosto muito... muito de você.

Ela é uma amiga muito especial.
Minha mãe do coração.
Eu te amo de montão.

A nossa amizade é um tesouro.
Nós dois somos grandes amigos,
nossa amizade é inseparável.
Sempre conversamos muito.

Ajudamos um ao outro,
compartilhando coisas,
andando juntos e
jogando juntos.
Partilhando uma verdadeira amizade.

Ter a sua presença
é diversão garantida,
muitas risadas e gritaria.
Nossa amizade nunca acabará.

Além de grandes amigos, somos primos!
Letícia Palhares Pinto

Lucas Henrique Viana Cotta
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Família

Vovó é sempre assim:
comida ali, comida aqui.
Amorosa e amigável.
Mamãe também é assim,
me colocou nesse mundo,
feliz estou viver, 
eu vou ter filhos, criá-los bem.
Ter uma família e ser feliz.

É nosso

O que é meu, é meu;
o que é seu, é seu;
o que é meu, não é seu;
o que é seu, não é meu.

O que não é meu, não interessa.
Não cuido do que não é meu.
Entendeu?

Entendi!
O que é meu, é seu;
O que é seu, é meu;
O que é seu, é nosso;
O que é meu, é nosso.

O que você não te interessa, não me interessa.
Porque é nosso!
Se você cuida, cuidaremos juntas.
Por quê?
Porque é nosso.

Luiz Antônio Alves e Silva

Luiza Zumerle Teixeira
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O caminho

Caminhando pelos campos
a paz nos invadindo,
coisa bonita de se ver.
Algo glorioso de se apreciar,
o sol forte localizado no belo e azul céu.
Uma vista majestosa
acariciando as pétalas das flores coloridas
e um sentimento bom dentro de ti 

Quando começa a tempestade,
algumas coisas deixam de existir,
como o glorioso e azul céu
que antes era claro e agora escuro.
A terra clara que agora era escura.
As flores não mais tão alegres.
Mas, quando a tempestade chega ao fim,
tudo retorna junto com a felicidade.

Olhe

Não olhe para os monstros da noite.
Não olhe para o escuro.
Não olhe para a solidão.

Olhe para as belezas do dia.
Olhe para a luz.
Olhe para a companhia.

Não olhe para os padrões.
Não olhe para a tristeza.
Não olhe para o preconceito.
Não olhe para o cinza.

Olhe para o singular.
Olhe para a alegria.
Olhe para a diversidade.
Olhe para o colorido.

Você vê o mal,
mas não vê o bem.
Preste atenção.

Maria Clara Pereira Barcelos

Maria Luisa Felix Moreira Dorneles Rocha
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O menino poeta

Era uma vez um menino
que não escolheu brincar, nem pular
e nem jogar,
como seus amigos.

Não se divertia,
mas escrevia.
Não pulava,
mas recitava.
Não se divertia,
não pulava e nem brincava.
Mas, a verdadeira paixão dele
era os poemas que recitava.

Este menino era diferente,
e de muita gente
sempre andava contente.
Recitando seus poemas
para quem vinha pela frente.

Mariana Dumont Sena

Mãe

Mãe é acolhedora,
uma mulher batalhadora.
Ela é especial.
Mãe não tem comparação,
ela mora no meu coração.

Quando você está triste,
Ela está ali, 
te mostrando que você pode sorrir.
Quando você está desanimada,
ela te faz ficar animada.

Mãe é tudo de bom,
nos dá carinho e atenção.
E alegria de montão.

Não teria como descrever
uma mãe em versos ou estrofes.
Uma mãe é mais que isso,
é a nossa super-heroína.
Nossa rainha.
Minha mãezinha.

Mariana Dumont Sena
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Minha doce mãe

O dia amanhece e o sol erradia.
Escuto a voz mais doce e macia,
entrando no quarto, com um sorriso aberto,
puxa o lençol e me deixa descoberto.

Mamãe chamou cedo, vou acordar.
Estou me levantando, o sol já está alto.
Vamos depressa pra gente brincar,
o dia está lindo e os pássaros a cantar.

Minha mãe é assim, puxa o pé e dá um beijim.
Fala comigo com voz doce de mel,
me embala em seus braços
E eu fico no céu!

Te amo mamãe!

Miguel Alexandre Campos Ribeiro

Lá, pela tardezinha,
de um dia normal e entediante,
recebi uma chamada empolgante.

Era minha vizinha,
dizia que tinha três gatinhas 
que haviam sido deixadas sozinhas.

Correndo chamei a minha mãe
e disse: “que tal adotarmos uma gatinha?”
E ela disse: “mas e as nossas cachorrinhas?”
Pensativo fiquei.
Mas, mesmo assim, Dora eu adotei.

Agora, Dora corre pra lá e pra cá.
E em melhor lugar, ela não poderia estar!

Mateus Couto Agostini Gomes
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Minha Irmã

É uma linda menina,
tão pequena, pequenina.
É bela como uma rosa
e muito carinhosa.

Muito levada e super sapeca,
parece mais uma boneca.
Sua amizade é o meu tesouro
e sua companhia vale ouro

Gosta muito de brincar,
mas não sabe a hora de parar.
Faz parte do nosso lar,
como as infinitas gotas do mar.

Meu amor por ela será eterno,
como o frio do inverno.
Sempre estaremos unidas
e seremos grandes amigas.

Nos caminhos que andei,
das pessoas que encontrei,
você é uma daquelas
que jamais esquecerei.

Nicole Gonçalves

Pai e Mãe

Pai e Mãe, pessoas muito importantes.
Me criaram com amor e carinho
e me mostraram o melhor caminho.

Mãe, é aquela pessoa que sempre está do seu 
lado,
te fazendo sentir muito amado
e tratando com muito cuidado.

Pai, aquele que tem algo para nos ensinar,
quer nos ajudar.
Sempre vai apoiar.

Pai e mãe sempre vão estar,
longe ou perto, em você vão pensar.
Mas vão estar no seu coração,
te darão inspiração.

Miguel Alves Pennacchia
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Tu és como mãe que acolhe.
Traga-me energia, me traz só coisas boas.
Cada coisa que tu fizeste, és perfeita.
Esse mundo gira gira sem parar.
Você traz-me a vida e o amor de teu peito e de tuas sabias escolhas.
Deus e uma mulher que é como mãe acolhedora, como a noite.
Eu fiz para a deusa da minha religião (wicca).

Sofia Neves Marinho

Poema para minha mãe

Mãe é forte valente,
não tem medo do que vem pela frente.
Mãe corajosa, atenciosa e amorosa.
Mãe, você é a luz da nossa vida,
você nos traz calor e alegria.
Quando estou com medo, só penso em uma pessoa...
... mãe.

Otavio Lopes Roland
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