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Amizade

Amizade é tão bonita,
que deixa alguns desanimados e outros 
alegres.
Nos faz cometer erros,
somos estrelinhas que brilham
e somos os donos das nossas amizades.

Cecilia de Paula Lobato

Família

Minha família não se compara.
Maravilhosa, linda e animada
e ela põe um sorriso na minha cara.
Mãe, tia, tio, prima, primo, filho, avó, avô,
irmã, irmão, pai, cachorro e papagaio.
As dores,
os amores,
os choros.
Eu senti, senti e sentirei junto com ela.
Ela não para de crescer, cresce
que cresce e vai crescer.
Não pare, não minta,
não esqueça: 
Sua família é a mais importante, 
unida, agradecida,
bonita e inesquecível.
Ficar perto da minha família,
eu quero, eu posso, eu vou.
Longe não vou ficar,
minha família com seus jeitos.
Amigáveis, inexplicáveis, loucos, animáveis e
adoráveis.

Amanda Lemos Dutra
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Tantos sentimentos
Como: ciúmes, medo, euforia;
mas no fundo sentia,
um novo amor fraterno, eu descobri agora,
e esse sentimento eterno me acompanhava.
Mais uma irmã que chegava.

De repente, uma grande notícia.
Para mim uma agradável surpresa,
um pequeno ser desenvolvia,
em um mundo de magia.

Era um novo ser que surgia,
tudo tão misterioso,
mas também, curioso.
Uma nova vida se fazia presente.

Deixando a família contente,
enchendo a casa de alegria,
era a Alice que nascia.

Era minha irmã que chegara,
tudo de amor inundava.
Ela era tão delicada
que eu ficava apavorada.

Papais e Mamãe, de orgulho transbordavam,
eu era pura felicidade.
Nos quatro cantos,
tudo era cheio de encanto.

Um mundo novo
de novos sabores
e de novas cores.

Clara de Oliveira Aguiar



8 9

Poema-Para o Melhor amigo

Bom meu amigo, nesta quarentena estamos muito afastados uns dos outros.
Mas sempre terei você comigo. 
Amigo é aquela pessoa que o tempo não apaga, 
que a distância não esquece 
e que a maldade não destrói, 
mesmo quando está longe, eu venho para o seu lado
quando está nos momentos mais difíceis. 
Ser amigo é um sentimento sincero 
que ganha um lugar no seu coração 
e que não substitui por nada... 
Para meu melhor amigo Bernardo Muzzi

Obs: Não consegui fazer esse poema para ele calmo, chorei muito de tanta saudade 
que eu tenho dele, nos conhecemos desde novos e não largo ele por NADA!

Enzo Pascoal Alvarenga e Vieira

MÃE

Mãe, amor sincero,
sem exagero,
maior que teu
só amor de Deus...

És uma árvore fecunda, 
que germina um novo ser..
Teus filhos, mais que frutos,
são parte de você.

Gabriel Teixeira Nobre
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É ela que quando visitamos
sempre quer agradar.
Faz muitas brincadeiras
e adora falar.

Que faz todas as nossas vontades,
sem nada pedir.
Faz-nos acreditar que a vida
é feita para sorrir.

Adora viajar, passear e cantar.
Sempre com meu avô,
põe-se a rimar.
E pela janela vive observando o mar.

Vive me ensinando
que devemos acreditar
na fé em Deus.
E que devemos amar.

ELA É MINHA AVÓ!

Giovanna Lara Ferreira Cardoso

Mãe 

Mamãe do meu coração,
você é o meu amorzão.
Quando te vejo, 
alegra o meu coração
Mamãe você me dá tanto carinho, 
nunca me sinto sozinho 

Mãe, razão do meu viver, 
sem você nada poderia ser.
Meu dia sem você,
não tem amanhecer
e nem vale a pena viver. 
Mãe, entre tantas para escolher, 
eu escolhi você.

Gustavo Henrique Alves Fernandes
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Minha mãe

Minha mãe uma grande guerreira. 
Mas na separação foi chamada de macumbeira.

Chorando escondido, ela ficou 
e um grande prejuízo ela tomou. 
E pessoas falando mal dela,
Mas, para animar, vê mil vezes “Cinderela”.

Mas, um benefício ganhou dessa separação, 
eu cheguei e acalmei o seu coração.

A senhora é uma grande alegria nos nossos corações
e nunca vou parar de te falar: “Eu te amo mil milhões.”

Isabel Cristhina Reis Coluccini

Mãe

Esse poema eu venho te ofertar.
Com rimas e frases para te emocionar.
O quanto eu te amo você nem imagina,
só quero que guarde isso contigo.
O nosso amor e infinito.

Te amo.

Isabela Menicucci Sona
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Lili é o nome da cadela,
sempre presente na vida dela1.
Alegrando, chorando ou perturbando,
babando na comida que ela1 come!

Teddy é o nome do cachorro,
ele é manso e gordo.
Ele gosta de comer
E brincar com as pessoas.

Eu sou a Jessyca.
Gosto de animal 
é especial.
A paixão e compaixão!!

Bom, fiz o meu poema para os meus cachorros, para demonstrar o amor que tenho por eles! 
No final, acabei falando sobre a paixão que tenho com qualquer tipo de animal! 
Nota

1
: Ela = Eu.

Jessyca Ingrid Chagas

Sua importância para mim

Acordo e vou até a sala,
lá está você, meu computador.
Enquanto liga, lento como só,
me arrumo para a aula, enquanto minha mãe tira o pó.

Todo dia é desse jeito.
Você está aqui para mim,
às vezes sem áudio e fala.
Mas resolve mesmo assim!

Durante a pandemia, 
outra escolha não temos,
para aprender e trabalhar.
E, até se divertir, olha você aí.

Estou grato, 
muitos não o tem.
Queria então te agradecer,
sem você, não daria pra ser.

João Pedro Barbosa Gonçalves
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Dor

As pessoas só vão entender umas às outras quanto sentirem a mesma dor.
A dor é um sentimento muito difícil de se compreender, mas é necessária.
Porque não a amor sem dor.

Se você não conhece a dor, você não compreende a vida.
A dor é muito importante para compreender o real valor da vida.

Se você conhecer, sentir, admirar, conviver com a dor;
verá que a dor e inevitável,
mas o sofrimento é opcional.

João Pedro Soares Mathias

O celular

Meio de comunicação
que nos traz ação,
desperta paixões 
e gera desilusões.

Ligamos por qualquer coisa,
dizemos que é sempre urgente.
Deixamos o filme na locadora
e esquecemos o detergente.

Imagino o mundo de antes
e é a maioria que diz:
“A vida era menos estressante,
por isso minha infância feliz.”

Não podemos atender na escola,
por isso não dou bola.
Não pertube a cachola,
senão, vou embora para Angola.

Julia Senna de Castro Setragni
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ZÉ 

Meu pai, Kalu, só que conhecido pela família como Zé.
O homem que trabalha. 
Num fica nem um tempinho aqui em casa, 
mas nos dias que ele fica, é um trem bão.
Ele é nervoso, mas, ao mermo tempo, é um dos mais carmo,
ele é o pai mais legal, 
mesmo ele não tendo tempo para jogar bola com a gente,
nunca vai ser o homi chatão.
Ele é um pai demais,
até nos momentos que está todo mundo sério,
na aquele sentimento de tristeza,
ele vai com toda força e vontade,
tirar isso como se fosse um todo.

Lucas Rabelo Dutra

Querida mãe

Minha linda mãe.
Pedaço de amor
sempre exalando emoções,
doce como flor.

Desde bem pequena,
foi quem me ninou.
Sempre bem serena,
mostrando como me amou.

Minha mãe me trouxe ao mundo,
me mostrou a luz.
Me ensinou desde primeiro passo andado
e é o caminho que me conduz

A ela sou muito grata,
por fazer parte de quem sou.
À minha linda mãe, eu ofereço
todo meu amor.

Luisa Menezes Gaipo
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O meu cachorro querido

Para você, meu querido cachorro,
pois todo dia brinco com você.
Você pode não entender, mas eu amo muito você.
Você foge demais.
Porém, não tem problema se você saber o que faz.
Teve um dia que quase te perdi.
Mas, por sorte, será?
Muito tempo depois, você voltou para mim.
Não sei como ou o porquê,
mas que sorte eu tive de ter um cachorro como você.

Matheus de Paula Silva

Mão no fogo

Meu grande amigo, sempre comigo,
agora meu vizinho,
se isso mudará,
eu duvido disso.
Como diz na bíblia: “separe joio do trigo”.

Veja bem,
se fosse para andar com falsos 
é melhor não ter ninguém.
Para mostrar minha amizade fora do jogo,
por você colocaria a mão no fogo.
E deixarei queimar,
isso nunca mudará.

Perto de você, minha alma fica lavada.
Mesmo na tristeza, sem brincar
ou até na alegria para suar,
do seu lado, sempre vou estar.
Isso não mudará.

Miguel Alves Moura
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A água

O cheiro mais cheiroso, 
sem cheiro que já cheiro, que já cheirei, 
é o cheiro da água, 
porque ninguém reclama de cheiro, 
pois não tem. 
A água, devemos respeitá-la para nunca acabar, 
para sentir seu cheiro até o dia raiar.

Paulo Miguel de Souza e Silva

Vamos nos revoltar

Vejo o mundo ao redor.
Vejo o tempo passar
e as pessoas se calando.
Chega a sufocar.

As mulheres sendo violadas
e no que isso dá?
Não dá em nada,
porque é melhor não falar

O racismo é com todos.
Afinal, eu também sofro.
Mas e os negros morrendo?
E a violência policial?
Isso aí é bobeira
Para mim, todo mundo é igual.

Lésbicas, gays e transexuais?
Nada disso existe.
É só dar uns tapas,
logo, logo ficam normais.
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Tantas injustiças no mundo,
mas não vamos falar nada.
Afinal, somos só crianças
e é melhor que fiquemos caladas.
Mas, eu estou no aguardo,
vamos falar e gritar 
o que precisa ser falado.
Porque as injustiças existem,
não adianta ignorar

E enquanto existirem injustiças, 
nós não vamos nos calar.
E vamos sim, nos revoltar.
Porque todo lugar é lugar de justiça.

Um manifesto.

Sophia Martins Viera

O trenzinho vai, vai, sem cansar e pelo mar passar...
O trenzinho por que tu não me esperas?
Pelo mar, eu quero ir e as ondas quero sentir.
Ah! Queria ser como tu e nunca me casar
E, assim, no mar eu sonhar.

Valentina Galvão Campos de Oliveira
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Mãe

Mãe, pequena palavra apenas,
mas tão grande o seu significado.

Mãe, sempre quer o bem a seus filhos,
dona de um amor que se recicla.

O seu amor é apenas menor que Deus.
É, por isso, que eu trago-a aqui, dentro do meu coração.

Victor Lopes Pimenta
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