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Mãe, você especial e, também, legal.
Fez minha vida ser colorida.
Com picolés ao ar, com o vento radiante ao sol.
Lembra daquele dia em que a gente brincou ao luar até acabar?
A adrenalina em que a gente começou a brincar até o sol raiar.
Mãe é poesia, tons, pausas, letras...
Dona de um amor que se recicla e nunca é desperdiçado.

César Augusto Rangel Fonseca

Um ano de tristeza

Esse ano não é o melhor.
Todos esperávamos um ótimo ano,
mas 2020 não está sendo muito bom.

O Covid-19, veio para ficar,
sobre a política no Brasil, nem vamos falar.
A nuvem de gafanhotos já até desistiu da gente,
mas a tempestade de areia continua firme e forte,
para nós arrasar.

Sobre esse ano, tenho uma coisa a falar:
vai marcar a história,
igual a Gripe Espanhola.

Ana Clara de Alcântara Dumont



6 7

Quanto mais longe alguém na minha vida é, 
não importa para onde ele vá, 
ele sempre volta para mim, 
e nossa motivação nunca muda. 

Quando nos encontramos novamente, 
depois de um período de tempo, 
parecia que não havia tempo para passar, 
e nos conhecemos até ontem.

Eu vivi muito com essa pessoa, 
experimentei muitas aventuras 
e vivenciei várias situações. 
Não somos apenas amigos, 
mas o fato é que nunca deixaremos 
de ser os melhores amigos!
Eu ri com ele como se estivéssemos falando nossa própria língua. 
Eu sei que não importa o que aconteça, 
independentemente do destino, 
sempre seremos amigos, 
mesmo longe, 
estaremos juntos.

Obrigado pela existência da sua vida e obrigado, 
não consigo imaginar a felicidade quando te vejo.

para Lucas Assis

A minha melhor amiga é incrível,
me distrai, me ajuda, é inteligente,
a minha única vontade é de ver ela feliz.
Você sempre me ajuda e sempre tento ajudá-la.

Têm muitas pessoas tentando derrubar a nossa amizade
e a única coisa que a gente faz, é rir.
Nos conhecemos desde o primeiro ano,
mas nunca nos demos bem.
Mas, quando fui me aproximar de outra amiga,
acabou que viramos melhores amigas.

E hoje, literalmente, não consigo passar nenhum dia sem falar 
com você.
Você é a melhor coisa que apareceu na minha vida e uma das
poucas que jamais permitirei ir embora.
Obrigada por me entender, por não me julgar.

para Marília

Fernanda Diniz Santos

Davi Avelino Chaves
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Mãe

Só três letrinhas.
É muito bonito,
brilha como estrelinhas,
nela cabe o infinito.

Que orgulho,
faz de tudo,
nada de entulho,
só estudo.

Ela me deu a vida,
é um ser especial.
Muito resolvida,
ela é essencial.

Todo dia agradeço.
Não vendo,
joia rara,
preciosa.
Só obedeço.

Tem mãe de todo jeito.
A minha é única,
não rejeito.

Gabriela Racilan Santana Vieira

Saudades de brincar.
Saudades de tudo.
Saudades de todos.
Saudades de abraçar.

Saudades da praia.
Das ondas do mar,
do vento e da rua,
de ir e voltar.

Saudades da escola.
Saudades de estudar.
Mas com essa pandemia
temos mesmo que esperar.

Guilherme Assis Fazollo
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A minha mãe...

A minha mãe é um livro,
cheio de folhas pintadas,
umas com cores suaves
e outras bem fortes.

Umas são do rosa delicado,
como uma brisa com vento.
Outras acinzentadas,
como às vezes fica o tempo.

Tem as que são verde água,
como um lago em calmaria.
Outras um vermelho quente,
cheio de força, raça e energia.

Umas são de laranja fogo,
que são como a paixão.
Tem as que são preto e branco,
que são como o sim e o não.

A minha mãe é um livro,
que Deus escreveu.
Um livro que guardo no peito
e é um segredo que é só meu.

Irmão,
você é meu melhor amigo de coração.
Sempre que estou entediada,
tenho você do meu lado.
Até quando estou irritada
e quando deixo o quarto bagunçado.

Quando você me irrita,
depois sempre me faz uma coisa favorita.
Sempre te fiz medo,
mas depois esquecemos
e vamos brincar com os nossos brinquedos.
Você só fica no celular
e quando fica jogando,
não quer brincar.

Eu te amo,
mesmo quando você me irrita
e depois sai gritando.
Mas, mesmo assim,
sei que nosso amor não tem fim.

Júlia Baldoino Neves Costa

Isabella Silva Rios



12 13

Meu Amigo

Não faz muito tempo
que nos conhecemos.
A gente se viu na escola,
Mas ficamos com vergonha na hora.

Depois de três meses de aula,
tomei coragem para falar com ele.
Ou foi ele que veio falar comigo?
Mas isso eu já nem ligo.

Temos muita coisa em comum:
gostamos de música no geral,
de enigmas
e um jogo que ele me mostrou muito legal.
Ele é uma das melhores pessoas
que eu conheço.
Às vezes eu sinto
que ele é mais do que eu mereço.

Ele me faz sentir muito feliz,
alegre e especial.
Ele é muito engraçado
e nunca deixa eu me sentir mal.

Me desculpa,
esqueci de apresentar 
Ele se chama Lucca, um amigo
que nunca, vou deixar de amar.

Lara Martins Scarpelli

Nossa amizade começou a quatro anos.
Desde então ficamos muito amigos,
ao longo do ano, nossa amizade aumentou
e ficou pelos próximos meses e anos.

No nosso terceiro ano, foram nossos últimos olhares pessoais.
A partir do quarto ano, você morou em Mariana.
Mesmo longe um do outro,
você nunca deixou de ser meu melhor amigo.

Me lembro de nossos momentos juntos,
nossas risadas,
nossos erros cometidos na escola,
nossas encrencas e muito mais.

Para mim você sempre terá um espaço especial na minha vida,
se nunca podermos nos encontrar mais,
ficarei muito triste e acho que você também.
Espero nunca nos separarmos.

Para meu melhor amigo

Leonardo Pereira Marinho
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A caixa da beleza

Moça morava em uma caixa.

Onde seus olhos pareciam rubis.

Com o seu cabelo marrom que era igual a madeira fresca.

Que sentará em um banco, onde sua pele brilhava mais que o sol.

Que as estrelas se cegavam e a lua invejava.

Se levantava a caminho da praia, onde ninguém havia.

Apenas Josemar que esperava a linda moça passar.

Letícia Meirelles Tobias

Esse poema é para ela, que não gosta de sorvete de coco,
mas que ama um sorvete de morango.
Que não ama o branco,
mas que adora de paixão o rosa.

É para uma menina que pode ser muito fofa,
mas muito escandalosa ao mesmo tempo.
Que tem uma risada estranha, 
mas que todos gostam de ouvir.

Que faz aniversário em março,
mas que ama dezembro.
Uma BFF eterna, uma amiga para sempre,
uma escandalosa e alguém muito carinhosa.

Para finalizar, é um muro para minha casa,
é a gravidade para o meu corpo,
é o oxigênio para a minha pessoa e, o mais importante,
é a BFF mais atenciosa que alguém poderia ter.

Para Sofia

Letícia Rocha Carvalho
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Meu irmãozinho

Quando você nasceu,
você era pequenininho
e eu já pensava:
agora eu tenho um irmãozinho.

Hoje estamos juntos
há quase sete anos.
Assim sempre vai ser.
Sempre seremos manos.

Lucas Fonseca Segregio

Cidade Pequena

Ruim de cidade pequena,
é gente que vasculha sua vida 
e acha que sabe tudo sobre ela,
quando bem, nem sabe da própria.

Luis Felipe Coelho dos Santos
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Para ela.

Enfim, estamos aqui, após tantas pessoas dizerem que não daria certo
e que era questão de tempo.
Estamos aqui, depois de tantas máscaras caírem
e tantas desmascarações.

Pode ser que um dia nos afastemos,
como todos previram, 
mas não quero deixar essa linda amizade acabar.
Pois conto com você para todas as situações possíveis ocorridas na minha vida
  
Você é incrível na minha vida,
sempre fazendo o possível para me alegrar
e, apesar de todas as dificuldades de nossos cotidianos, 
sempre arranjando tempo para me fazer feliz.

Sei que nem tudo são flores,
que muitos preservam
e querem que acabe essa maravilhosa amizade.
Mas, fique sabendo que, acima de tudo,
eu te amo e quero te fazer feliz e te apoiar
em todas suas escolhas.

Marília Esteves Andrade

Mãe, você sempre me protegeu,
todo dia você fica do meu lado
e cada hora eu quero te dar um abraço.

Eu sempre vou te amar,
não importa o que acontecer,
eu fico todo dia só pensando em você.

Não tem ninguém
que substitua o meu carinho por ti,
você é minha flor,
pode ter certeza que é o meu amor.

A vida pode fazer obstáculos,
eu nunca vou te trocar
e pode ter certeza:
eu sempre vou te amar.

Moisés Caldeira Brant de Abreu Freitas



20 21

Irmão mais novo

Irmão é amigo
que a vida me deu.
Deu a chance de dividir,
de brigar,
de cuidar,
mas, principalmente, de amar.

O irmão é amigo do passado
e companheiro do futuro.
De criancinhas até velhinhos.
Eu te juro,
Meu irmão:
você sempre vai ser
o meu mais querido amigão!

Otávio Nepomuceno G. Anunciação

Mamãe

Mamãe nunca vai deixar de amar.
Se você se machucar, ela estará pronta para ajudar.
Se fome sentir, é só pedir, que uma macarronada caseira que 
sairá.
Quando o sinal bater, lancheiras em mãos, corredores lotados, 
desde então.

Quando for hora de dormir, uma história contará para o nosso 
adormecer.
Se o despertador barulhento não tocar, uma voz doce e suave 
te acordará.
Hora do banho, sempre depois de molhadinho, nada melhor 
que um cobertor bem [quentinho
Sempre as comidinhas, a mamãe preparam na cozinha, com a 
maior alegria.

Onze horas chegou livro em mãos e mochilas, desde então, no 
carro mamãe espera, [com uma lembrancinha.
Na lição de casa pior do que um quebra-cabeça, a mamãe nos 
ajuda com o seu [dilema “nunca desista, porque você é inteli-
gente” 
Hora do remédio, tem coisa pior, mamãe nos dá como aviãoz-
inho e deste jeito [engolimos rapidinho.
Quero meu leitinho bem quentinho, mamãe nunca deixou de 
nos servir.

Mamãe eu te amo!!!!!!!!!

Paola Siniak Fejole
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Minha mãe 

Minha mãe é legal, bonita, divertida e, às vezes, brava.
Ela é bem rígida e elegante,
quando faço algo de errado, sempre conversa comigo
e me ensina o que é certo e, por isso, sou grato.

Sempre busca me ajudar.
Mas, quando não estou na linha, é assim, 
vai fazer seu dever, vai estudar, vai ler, saí do videogame,
passa aspirador de pó, lava as vasilhas, saí do celular...
Mas, no fim fala que me ama e é para meu bem.

Minha mãe cuida de mim quando estou doente e quando não estou também,
ela me ensina a ser um menino bom a cada dia
e, por isso, que agradeço a Deus todo dia pela mãe que eu tenho.
Ela é a melhor mãe do mundo, 
te amo mãe.

Pedro Sales Queiroz Menna Barreto Konig

Sofia Camargos de Andrade Costa

Esse poema é para Letícia,
que gosta de dançar e jogar,
sempre está alegre e sorridente.

Gosta de branco, mas ama roxo,
gosta de sorvete, mas ama chocolate,
gosta de janeiro, mas ama dezembro.

Essa é ela, minha mais incrível que alguém poderia ter!!!
Que sempre está ao meu lado
para me aquecer!!!
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Vinícius Figueiredo de Aguiar

Davi Lucas

Meu primo, nasceu quase junto comigo,
tenho 11, ele tem 10, quando brincamos esquecemos de tudo.
Vejo que ele é o meu melhor amigo.
Domingo é o dia em que brincamos, sou muito sortudo.

Somos atleticanos, vibramos pelo mesmo time
em frente à TV, esperamos sempre vencer.
Preparamos o lanche e soltamos o timbre.
Nossas mães ficam malucas, de parar de gritar, não conseguem nos convencer.
 
Se tem uma festa, estamos sempre preparados.
Levando o presente e voltando com doces,
brincamos a valer, nunca ficamos cansados,
corremos o tempo todo, nossa diversão não tem fim, 
se duvidam, mostro a vocês.

Nossos pais falam que já crescemos,
“Correr e gritar é para os pequenos”,
mas brincar como crianças, é tudo que queremos.
Bom seria se todos continuassem para sempre pequenos.
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