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PREFÁCIO 

Sabemos que o poema é um gênero literário que aproxima os leitores do prazer da leitura, 

estimula a interpretação de texto e a compreensão de sentido figurado da linguagem, ajuda 

a desenvolver o pensamento crítico e a expressar emoções. 

Para o escritor Afonso Romano Sant’Anna “A poesia sensibiliza qualquer ser humano. É 

a fala da alma, do sentido, é preciso ser cultivada”. E foi esse encanto que despertou nus 

alunos autores o gosto pelo gênero poético e assim foram publicados vários exemplares 

da coletânea “Meus primeiros poemas”. 

Nesta 6ª edição encontramos poemas dos alunos do sexto ao nono ano do ensino 

fundamental e Eja com temas diversos mostrando uma leitura prazerosa aos sentidos, ao 

coração e a mente do leitor. 

Benedita Quadros 

Ana Paula Gatinho 
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1- MARITUBA 

Marituba é uma cidade linda, 

Onde vive tanta gente! 

São tantas pessoas legais 

E muito inteligentes! 

 

Não nasci, mas cresci aqui! 

E sempre amei esta cidade, 

Mesmo que tenha tantos perigos 

Possuo muitos amigos. 

 

Gosto de passear pela cidade 

De conhecer lugares e pessoas novas. 

Não dispenso um bom banho de igarapé, 

Pois a diversão é uma necessidade! 

 

 

(Ágata Raquel Santos dos Remédios - 6º ano B) 

2- A NATUREZA 

A natureza é muito importante, 

Pois dela depende a vida de cada dia. 

As plantas nos dão alimentos 

E os seus frutos nos dão alegria. 

 

As plantas emanam o oxigênio que precisamos, 

Para a nossa sobrevivência. 
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Sem elas morreríamos sufocados 

E por isso, temos que ter consciência. 

A natureza nós devemos preservar 

Para que ela ainda possa se renovar. 

Essa destruição tem que parar 

Para que o mundo seja bom para morar. 

 

As águas estão poluídas 

Acabando com a vida. 

Os peixes estão morrendo 

E os outros estão sufocando. 

 

Isso tem que parar, 

Para que o mundo possa respirar. 

Que isso possa mudar, ainda tenho esperanças, 

Como se fosse um sonho de criança! 

 

(Cecília Rodrigues de Brito – 7º ano B) 

3- SOLIDÃO 

A solidão é como uma escuridão, 

Que me deixa sufocado. 

A cada dia que passa 

Fico mais triste e isolado! 

 

Sinto-me excluído e inacessível, 

É como se eu não existisse. 

Ás vezes a vida é muito dura 
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Fazendo-me cometer loucuras. 

 

Cada erro é um pedido de ajuda 

Antes de chegar à loucura. 

Quero ajudar, mas estou tão mal! 

Que fico sem ar, sem conseguir falar. 

 

Já pensei em tirar a própria vida,  

Pois nada mais, me impressiona, 

E nem fazem mais efeito, 

Pois tudo está desfeito! 

 

(Beatriz Benicio e Silva – 6º ano C) 

4- A RECICLAGEM 

É uma forma de reutilizar 

Os materiais que iriam para o lixo. 

Que podem ser transformados 

E reutilizados na decoração e no dia a dia. 

Gerando renda e muita alegria. 

 

Algo inútil para alguns, é precioso para outros. 

Transformar a matéria prima em algo novo. 

É a maneira de se gerar riquezas 

E ajudar a natureza! 

 

Reciclar ajuda a natureza a se renovar 

E a criatividade reavivar. 
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Com a educação ela vai interagir 

E um problema mundial corrigir. 

 

(Renan Hykaro – 9º ano B) 

5- A HISTÓRIA DE NOSSA ESCOLA 

 

Fundada em maio de 1971, por cidadãos 

brilhantes. 

Que orientou bem seus filhos triunfantes. 

Para a ação de artes e ofícios 

Que se alegraram e são gratos ao ensino. 

 

No âmbito artístico brilham no seu labor 

Sendo grandes e importantes artistas 

valentes 

Nos estudos de pinturas e desenhos, 

Que impregnaram a escola de alegria e 

cores.  

 

Emília Clara é e será um centro 

espetacular, 

 Brilhante e exemplar. 

 Ana Clara Serrão veio aqui para ensinar 

E a professora Benedita veio nos 

poetizar! 

A nossa escola precisamos conhecer, 

Pois todos nos fazem entender 

Que o estudo é necessário  

Para que como pessoas nós possamos 

crescer! 

No ritmo do otimismo 

Vamos todos triunfar. 

Derrotando o pessimismo 

E nossa vitória proclamar! 

 

Com todos os sonhos anelos 

Queremos aos quatro ventos gritar 

Que voaremos alto dessa escola 

E o seu nome vamos representar! 

 

(Gêneses Katibel – 9º ano A) 

6- A NOSSA ESCOLA 

Emília Clara é a nossa escola 

Nela existe paz e união 

E é por isso que temos 

Uma boa educação. 
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Seus funcionários são legais 

Seus professores geniais, 

Foi fundada por Paulo Falcão   

Obrigada prefeito pela sua administração. 

 

Hoje a escola está diferente, 

Pois abriga tanta gente! 

Obrigada aos servidores,  

Pois todos têm o nosso respeito! 

 

Cantamos parabéns para te homenagear, 

Pois esse é o nosso jeito de te amar. 

Obrigada Marizete Aragão 

Pela sua dedicação! 

(Beatriz Benicio e Silva – 6º ano C) 

7- A ALEGRIA 

A alegria é um sentimento 

Que nasce no coração. 

Ás vezes vai embora 

E é dominada pela tristeza ou ilusão. 

 

Mas, ela estará sempre no coração, 

Esteja onde estiver, 

Nas coisas ou no imaginário 

Tem cor e emoção. 
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A alegria nasce com as crianças 

E é cheia de esperanças, 

Ela também colore a vida 

E está no nosso dia a dia. 

  

Não a encontramos nas coisas banais 

Muito menos no dinheiro. 

Ela é motivo de muita emoção 

E se encontra no coração. 

 

A alegria está nas pessoas 

E dentro de nossas famílias.  

Faz parte de nossas vidas, 

Esse é o motivo de toda a alegria. 

(Emanuelle Ester Batista Barbosa – 6º ano A) 

8- O LIXÃO DE MARITUBA 

Esse lixão exala muito odor 

E o mau cheiro é insuportável. 

Causa muitas doenças 

E podem levar a morte de crianças. 

 

Queria viver numa cidade, 

Em que houvesse a liberdade 

De se viver com dignidade. 

Sem esse cheiro que mata a comunidade!  

 

Nossa cidade não tem vida 
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Devida a essa perturbação. 

É mau cheiro noite e dia 

Que os governantes nem tem noção! 

 

(Lucas Matheus Silva de Lima -7º ano C) 

9- ANO DE COPA 

Ano de Copa é bom, 

É muito desafiador. 

Tem muita diversão  

E também emoção! 

 

O Brasil irá jogar 

E todos a vibrar. 

Torcendo para ele se classificar 

E no final da Copa chegar! 

 

Tenho a convicção que ele irá ganhar 

E o hexa nós iremos conquistar. 

Com mais esse título 

Iremos comemorar! 

 

(Miguel de Oliveira Moraes – 7º ano C) 

10- O FUTEBOL 

O futebol é muito legal, 

E eu gosto de jogar. 

Gosto de estar com meus amigos 

E com eles brincar. 
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O futebol é um esporte para crianças, 

Pois ele traz alegria e energia. 

Correr, pular e chutar a bola. 

Ele nos faz feliz todos os dias. 

(Icaro Brayan Silva Farias - 6º ano C) 

11- BRINCAR 

Brincar é se divertir 

É com os amigos mil coisas inventar. 

É correr, pular corda e jogar bola... 

E com eles nunca brigar. 

 

Algumas vezes podemos até nos machucar, 

Mas sem ser intencional. 

Com ele fazemos muitas amizades 

E para brincar não tem idade. 

 

A brincadeira é educação  

Gera saúde e felicidade. 

No coração das crianças  

O brincar não tem maldade! 

(Ágata Raquel Santos dos Remédios - 6º ano B) 

12- ELEIÇÃO 

É tempo de votação 

Para escolher os nossos representantes. 

Vamos ajudar o Brasil, 

 Em tudo melhorar. 
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Os deputados e senadores nós vamos escolher, 

Para em Brasília fazerem as Leis, 

Em segurança, saúde e educação, 

Pensemos nisso no dia da eleição. 

 

Vamos votar para presidente da nação. 

Pensemos bem, para depois não chorar. 

Sei que para isso, sou capaz, 

De escolher bem e viver em paz! 

(Jullian Roberto – 6º ano C) 

13- MARITUBA 

Marituba minha cidade querida, 

Nasci aqui nessa cidade bela. 

Não existe outra igual a ela, 

Por seus encantos és a minha preferida! 

 

Mas, hoje sinto uma imensa tristeza, 

Por nossos rios e igarapés estarem poluídos. 

Por descaso nessa vida 

Que só nos dão prejuízos! 

 

Mas posso exaltar as belezas do município 

Pois muitas lembranças ficaram 

Dos brinquedos da praça da matriz 

Que os adultos me contaram. 
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A ti tenho gratidão 

Por tudo que hoje sou 

Aqui tenho família, amigos e escola. 

E quero ter um futuro promissor. 

(Emanuelle Ester – 6º ano B) 

14- A NATUREZA 

A natureza é encantadora 

E nos permite ter vida. 

Gosto de ver o amanhecer do dia 

Que me deixa cheia de alegria. 

 

As árvores pelo vento balançando 

Aves alegres cantando. 

E as borboletas coloridas 

Enchem de alegria a nossa vida.  

 

No final do dia é uma festa 

Os pássaros em revoada voltando. 

O pôr do sol no final da tarde 

Deixa uma eterna saudade! 

(Ana Maria Santos de Lima – 6º ano C) 

 

15-  A VIDA 

A vida é para ser vivida 

De forma correta. 

Fazer tudo o que é certo 

E preservar a vida! 
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A vida é da cor que você pinta 

E pode trazer muita alegria. 

Pode ter também decepção, 

Que magoa o coração! 

 

A vida é para ser viver plenamente, 

Sem brigas e maldades. 

Em um espaço sereno 

Em qualquer idade. 

(Emanuelle Ester batista Barbosa – 6º ano B) 

 

16- BRINCAR 

Gosto de brincar de esconde-esconde 

O brincar me traz alegria. 

Junto com meus amigos 

E me alegrar todo dia. 

 

Brincar é muito divertido 

Com ele me sinto animada. 

 Gosto muito dos meus amigos 

E brincar me deixa feliz e cansada. 

(Ana Beatriz Santos de Lima – 6° ano C) 

17- A SAUDADE 

Saudade é sentir a falta,  

De alguém especial. 

Do meu tio Josy 
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Tio querido e amado. 

 

Que vontade que tenho 

De lhe dar um grande abraço, 

Bem apertado! 

(Riquelme Lindoso Gomes – 6° ano C) 

18- AMOR DE PAI 

O amor de meu pai, 

É um sentimento inexplicável. 

Que dentro do meu coração, 

É uma fonte inesgotável.  

 

Pai, você é o meu guerreiro,  

Sei que sempre me amou. 

Nunca me deixou  

E todos os dias me ajudou. 

 

Pai, eu te agradeço pelos momentos, 

Que eu passo ao teu lado. 

Pelo teu imenso carinho  

E pelo teu abraço! 

(Thalia Souza Rodrigues - 7° ano C) 

 

19- O AMOR 

O amor é um sentimento 

Que não se pode explicar! 

Complicado de entender, 
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Mas com ele temos que conviver. 

 

Ás vezes, nós amamos alguém, 

Que nos faz sofrer! 

Ele simplesmente vai embora 

Impedindo-nos de viver! 

(Eloanny Victória -6º ano C) 

20- A FELICIDADE 

A felicidade é um sentimento, 

Que eu gosto de sentir. 

Ela alegra o nosso dia 

E nos dá harmonia! 

 

Felicidade é estar com os amigos 

Para conversar e trocar ideias. 

É jogar conversa fora 

Todo dia e toda hora. 

 

Felicidade é estar com a família, 

Em casa e em algumas ocasiões. 

Conhecer também pessoas novas 

É o que me dá alegria! 

(Emanuelly Souza - 9º ano C) 

21- A ESCOLA 

A escola é um lugar de ensinar e se aprender. 

Ela nos transforma em pessoas melhores, 

Para se viver com honestidade 
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E ter sempre dignidade! 

 

Crescemos com sabedoria 

Com tudo o que nos é ensinado. 

Serenos sempre felizes 

Na vida e na sociedade!  

(João Henrique Meireles Gonçalves – 7º ano C) 

22- MINHA FAMILIA 

Minha família é legal 

Na nossa mesa não falta o pão de cada dia. 

Eles me esperam com muita aflição 

E isso me dá alegria. 

 

Amo os meus pais 

Eles são muito especiais. 

Eles são o meu maior tesouro, 

Para mim, valem ouro! 

(Rafael Oliveira Souza -7° ano C) 

23- VOCÊ 

É a razão de eu ser melhor a cada dia! 

Mesmo que falhe em minhas tentativas. 

Arranjo forças para continuar 

Tentando não falhar. 

 

Se hoje tenho um sorriso nos lábios, 

É por que muito lutei e estudei a cada dia. 

Pelos meus sonhos, não vou desistir 
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E por isso muito vou insistir. 

 

Pretendo ser uma pessoa melhor 

Na escola e no relacionamento familiar. 

Cumprir bem o meu dever 

É esse o meu alvo antes do ano acabar! 

(Eloanny Victória Santos Reis - 6º ano C) 

24- A AMIZADE 

A amizade é boa, mas temos que saber escolher, 

Muitas podem nos levar para o mau caminho. 

Dessas devemos nos afastar 

Para a nossa vida preservar. 

 

Os bons amigos nos aconselham a prosseguir. 

E de nossos sonhos nunca desistir. 

Por isso quero ter boas amizades 

E amigos de verdade! 

(Jheyssy Kethelen Miranda Gomes - 6º ano C) 

25- MINHA MÃE 

Minha mãe é uma bela flor, 

Que desabrochou, 

Num lindo campo carregado de amor 

E nunca mais murchou.  

 

Minha mãe é uma guerreira, 

Que não me desamparou. 

Para conseguir o melhor para mim, 
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Muito lutou. 

 

Você é o meu tesouro precioso 

Minha mãe querida! 

Sei que você é a razão 

Da minha vida. 

 

Agradeço a Deus 

Por ter você em meu viver. 

Obrigada por me trazer ao mundo 

E sentir por mim um amor profundo. 

(Thalia Santos e Miguel Moraes – 7º ano C) 

26- A TRISTEZA 

A tristeza deixa as pessoas chorosas 

Por motivos particulares, 

Por amores perdidos, 

Ou mortes de familiares. 

 

Às vezes a desilusão, 

Dói mais que uma traição.  

O coração também dói 

Pior é quando destrói!  

 

Uma família destruída 

É igual a uma casa em ruína. 

Porque os cacos quebrados 

Nunca mais serão colados. 
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(Ágata Raquel Santos dos Remédios - 6º ano B) 

27- O HOJE 

Mesmo no século em que estamos 

Ainda esperamos o dia em que ganharemos respeito 

O meu cabelo não precisa ser o meu pesadelo 

Quantos padrões a sociedade ainda vai impor? 

 

Não quero mais me expor 

Eu vou lutar por minha cor. 

E colorir esse mundo sem amor! 

Brancos, pretos todos nós somos iguais.  

Então, porque formamos tantas classes sociais?  

(Sophia Ruanny Pires de Oliveira – 8º ano B) 

28-  O ESTUDANTE 

Ser estudante não é apenas estudar,  

Mas é conhecer e explorar estórias, 

Acontecimentos, religiões e artes. 

 

O estudante mesmo cansado e acordando cedo 

Consegue ir para a escola aprender  

As coisas da atualidade até mesmo do passado 

Ele vai conhecer 

 

O aluno sofre vários problemas  

Tanto em casa quanto na escola, 

Mas ele sempre ganha forças.  

Para ir à escola aprender. 
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Que Deus nos abençoe e nos de forças 

 Para estarmos todos os dias na escola,  

Com colegas e professores 

Para que possamos ter um futuro belo. 

(Gênesis Katibel - 9º ano A) 

29- O BOM ESTUDANTE 

Ser estudante não é fácil, 

Mas também não é impossível. 

Somos estudantes eternos, 

Pois temos todos os dias  

 Novos aprendizados e desafios. 

 

Pode parecer uma perda de tempo,   

Mas nada que aprendemos é em vão.  

Desde uma fórmula de física  

Ou uma regra de Português. 

  

Alegria de ter um diploma  

Até o sentido da vida e do querer 

As amizades que serão eternas 

O que hoje e no futuro podemos aprender. 

 Para um bom estudante ser, 

 É ter disciplina e alegria todos os dias. 

(Samilla Daniela do A. Gigante – 9º ano B) 

30- DIA DO ESTUDANTE 

É o melhor tempo da vida,  
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É quando se descobre os mistérios, 

São os anseios e a busca do querer ser 

E o futuro que pretende ter. 

 

Época de descobrir-se, 

Ir à luta, abraçar as vitórias,  

Caminhos novos almejar  

E todos os sonhos, realizar. 

 

Entender o mundo através dos livros  

É muito mais que ler e escrever  

É viajar sem medo de errar, 

Pois errando, é que se vai aprender. 

 

É saber decifrar os enigmas que surgem  

Enfrentar os obstáculos com confiança, 

É construir seu próprio lema de ver 

Tudo que deseja aprender. 

(Rafaela Santos de Brito - 9° Ano B)  

 

31- POEMA DO ESTUDANTE 

Estudar é uma tarefa difícil,  

Muitas vezes somos fracos  

E desistimos no início. 

 

Mas a sede de aprender e a garra de seguir 

Faz com que não pensemos em desistir. 

Temos um desejo de ser alguém na vida,  
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Esse peso é muito grande e por isso, 

Tentamos ser um bom estudante! 

 

Penso muito no futuro,  

E no dia da minha formatura, 

Onde minha mãe vai estar presente 

Cheia de alegria e orgulho. 

 

No início aprendemos diversas coisas 

 Fórmulas, regras e nossas histórias. 

 Pensamos que não vai servir de nada, 

 Mas tem que ter sempre algo em mente  

Que vai servir muito na caminhada. 

 

Ser estudante é tudo isso, 

Com altos e baixos, 

Seguindo sempre em frente,   

Construindo novos passos. 

(Ueslen Silva da Costa - 9º ano B). 

 

32- DIA DO ESTUDANTE 

Comemoramos em 11 de agosto o dia do estudante, 

Dia esse, que não é tão comemorado,  

Mas mesmo assim, tem seu dia marcado. 

 

Muitas pessoas falam que o estudante 

Só deve estudar, estudar e estudar, 

Para ser alguém na vida e uma profissão exercer  

Esse é o padrão que a sociedade vem mandar. 
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Muitos alunos se destacam 

Outros não, mas todos têm o seu valor. 

Ser estudante não é só estudar, 

Mas é a vida valorizar. 

(Hodavias de Souza Batista - 9º ano A) 

33- MEU AUTOMÓVEL 

Eu tenho um automóvel 

Diferente! 

Ele não assusta bicho 

 E nem atropela  

Gente! 

 

Um automóvel 

Que espera na sua 

Até a tartaruga atravessar a rua. 

Um automóvel que não ganha corrida, 

Mas nunca fez ninguém 

Perder a vida. 

 

Um automóvel 

Que durante a viagem, sem pressa nenhuma 

Admira a paisagem. 

 

Um automóvel 

Que não polui o ar 

Subam neles crianças 
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Vamos passear. 

(Maria Cecília R. de Brito - 7 º ano B) 

 

34- EU TENHO UM AMIGO 

Eu tenho um amigo, 

Que sabe de tudo,  

Que canta comigo 

E vale mais que o ouro! 

 

Eu tenho um amigo, 

Que me acalma! 

Sara minhas feridas 

 Do corpo e da alma! 

 

Meu amigo querido 

É um caramelo muito doce, muito bom, 

E me dá conselhos! 

 

Eu tenho um amigo 

Muito colorido 

Que parece um arco-íris,  

Por ser divertido!  

 

Que lindo amigo 

Doce e confiável. 

Ter um amigo, 

É como sorvete gelado! 

 

Eu tenho um amigo 

Que cura arranhões  

Anima-me e abraça 

Que quero de montão! 

 

Eu tenho um amigo 

Que é fogo aceso,  

Suas brasas alegres 

Sorriem comigo! 

 

Meu amigo querido 

Passa minha tristeza 

Com um carinho 

E um chiclete de framboesa. 

 

Tenho muitas amizades 

Que passaram pelo crivo, 

Mas de todos os esses amigos 

O melhor se chama livro! 

 

(Genesis Katibel - 9º ano A) 

 



32 
 

 
 

35- A MÚSICA 

Música é diversão, 

Pois mexe com os meus sentimentos 

Quando ouço uma bela canção 

 

Palpita o meu coração! 

 

Um dia pretendo viver da música, 

Mas preciso aprender a tocar piano. 

Um sonho que no futuro se realizará 

E isso está nos meus planos. 

 

 A música faz parte da poesia 

Que nos traz muita alegria. 

Ela nos embriaga e traz harmonia. 

 E melhora o nosso dia- dia! 

 (Emanuelle Ester Batista Barbosa - 6º ano B) 

36- UMA ESCOLA DE TRADIÇÃO 

Há cinquenta atrás foi fundada  

A escola Emília Clara de Lima.  

Uma das maiores de Marituba, 

 E isso muito me alegra e me anima. 

 

A 1º de maio ela foi fundada,  

Pelo prefeito Paulo Falcão.  

Isso muito me alegra,   

Pois ele foi filho, desse chão! 
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A primeira gestora dessa escola  

Foi Ana Clara Serrão 

E a atual é a Marizete Aragão. 

 

A primeira secretaria foi Luiza Barata, 

Que hoje é muito espirituosa e é um barato! 

Dona Cota a primeira servente 

Uma maritubense e boa gente! 

  

Em 1970 foi a fundação 

Que se tornou tradição. 

A escola tão pequena 

Passou por grande transformação 

Para a melhoria da educação! 

(Maria Cecilia de Brito - 7º ano B) 

 

37- O BARQUINHO PERDIDO 

Navega no oceano 

Sem rumo e sem direção, 

Se sentido sozinho, 

Porque vive na solidão! 

 

Mas tenho fé em meu coração, 

Pois não perco a esperança e a razão 

Que um dia esse barquinho 

Irá encontrar o seu caminho! 
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Junto com meus irmãos 

Entramos na escuridão, 

Lá encontramos um caminho 

Que levava a libertação! 

 

Sai da solidão, 

Mas lembro como era triste 

Aquele poço e aquele caminho, 

Mas encontrei a luz, que me levou a salvação! 

(Paulo Henrique Ferreira dos Santos - 7 º ano C) 

38-  A ESCOLA EMÍLIA CLARA  

Hoje é o seu aniversario 

Vim te homenagear  

Uma escola de tradição 

Que tem muito amor para dar. 

 

Foi criada por Paulo Falcão 

Com amor no coração 

Ele nos deu esse presente 

Para nossa educação. 

 

Nossa escola foi presenteada 

Com bons funcionários, 

Por isso é a maioral 

E não possui adversários 

(Andrey Valente - 7º Ano B) 
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39- MARITUBA 

Marituba minha cidade querida 

Nasci aqui nesta cidade bela 

Não existe outra igual a ela. 

 

Por seus encantos é minha preferida, 

Mas hoje sinto uma tristeza profunda, 

Por ver nossos rios e igarapés poluídos 

Por descasos nesta vida 

Que só nos dão prejuízos! 

 

Mas também posso exaltar,  

Muitas das lembranças que ficaram 

Dos brinquedos da praça matriz 

Que os adultos me contaram. 

 

A ti tenho gratidão 

Por tudo que hoje sou. 

Aqui tenho família, amigos e educação. 

E quero ter um futuro promissor. 

(Emanuelle Esther- 6º ano B) 

40- O ESTUDO NOS DIAS DE HOJE 

Na era em que vivemos  

Os nossos esforços nunca foram tão necessários  

Estudar é um privilégio em qualquer idade, 

Em qualquer fase! 

 



36 
 

 
 

Não são todas as pessoas que valorizam 

Essa nova esperança 

Talvez por não conhecerem 

O lado belo de estudar 

E não anular a ideia de procrastinar. 

 

Posso compreender a falta de empenho, 

Mas nada vai justificar 

A desvalorização 

De se auto educar. 

(Sophia Ruanny Pires de Oliveira – 8º ano B) 

41- A AMIZADE 

Amizade é muito boa, 

Mas temos que saber escolher. 

Muitos nos levam para o mau caminho, 

E deles temos que nos afastar 

Para nossa vida preservar. 

 

Quando temos bons amigos 

Que nos levam para o bom caminho 

Eles nos aconselham a prosseguir 

E nunca desistir! 

(Eloanny Victoria Santos Reis - 6º ano C) 

42- ATÉ QUE EU POSSA ENFRENTÁ-LOS 

Estamos nos afogando 

Em nossos olhos não sei 

O que vamos encontrar 
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Não tenho certeza se devemos voar ou lutar! 

 

Contra isso, estamos apavorados. 

Fingindo agora que não nos importamos. 

Tensão sobre atravessar o ar 

Estou mais do que com medo. 

 

Eu estou aterrorizada  

Não sei o que está acontecendo 

Você pode ouvir meu pulso? 

As palavras estão ficando cada vez mais difíceis. 

 

Para eu falar isso,  

Não é raro deixar 

Os meus medos aparecerem 

Até que eu possa enfrentá-los. 

(Alana Vitoria - 6º ano C) 

43- A ÁRVORE PEQUENA 

Uma arvore pequena 

Linda e completa 

Nunca fica triste 

Só quando suas folhas secam 

 

Sua beleza é inexplicável  

Por isso seus galhos 

 Não se quebram 
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A árvore pequena 

Parece mágica 

Mas na verdade 

É a sua beleza  

Que fortemente brilha 

 Enfeitando a natureza 

 

Ela faz sorrir 

Quem passa por ali 

Ela é bonita como ninguém viu 

(Ana Paula de Alencar, 8 ano C) 

44- QUARENTENA 

O medo está em todo canto 

Existe isolamento, pânico, doença até 

mesmo a morte... 

Dizem que em Wuhan, na China, após 

tantos anos de poluição sonora, 

Podem-se ouvir os pássaros novamente 

cantando. 

E dizem que em apenas algumas 

semanas de quietude 

O céu não está mais cheio de fumaça, 

mas azul, cinza e limpo. 

 

Dizem que nas ruas Anis na Itália 

As pessoas cantam umas para as outras, 

Através dos quarteirões vazios, 

mantendo as janelas abertas. 

Para aqueles que estão sozinhos possam 

ouvir 

Os sons das famílias próximas 

 

Dizem que um hotel no Oeste da Irlanda  

Está oferecendo refeições gratuitas e 

entrega em domicílio 

Hoje uma jovem está ocupada  

Espalhando panfleto com o número de 

telefone dela, pela vizinhança. 

Para que os idosos possam ter para 

quem ligar 

 

Hoje igrejas, sinagogas, mesquitas e 

templos  

Estão se preparando para receber e 

abrigar os sem teto, os doentes e 

cansados 

Em todo o mundo, as pessoas estão 

desacelerando e refletindo 
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Em todo o mundo, as pessoas estão 

olhando para seus vizinhos de uma nova 

maneira 

E em todo o mundo, as pessoas estão 

acordando 

Para uma “nova realidade” 

 

Quão grande somos realmente? 

Quão pouco controle realmente temos  

Para o que realmente importa: amar! 

Então oremos e relembremos que 

Sim, há medo 

Mas não precisa haver ódio 

 

Sim, existe isolamento, 

Mas não precisa haver solidão 

Sim, há pânico, 

Mas não precisa haver maldade 

 

Sim, há doença 

Mas não tem que haver doença da alma 

Sim, existe até a morte, 

Mas sempre pode haver um 

Renascimento do amor 

 

Acorde para as escolhas que você faz e 

como viver hoje? 

Respire, ouça os ruídos fabricados pelo 

seu pânico: 

Os pássaros já estão novamente 

cantando 

O céu está clareando 

 

No hemisfério norte a primavera está 

chegando 

E sempre somos envolvidos pelo amor 

Abra as janelas de sua alma 

E embora você não seja capaz de tocar a 

pessoa pela mão 

Do outro lado do quarteirão 

Cante para elas...  

 

(Aluna: Genésis Katibel – 9º ano A)    

 

45- O AMOR 

O amor salta do meu peito 

E corre pela rua, 

Não importa se você está  

Longe ou perto 

Vou te amar eternamente 
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O amor é uma companhia 

Que quero comigo todo dia 

Andando juntos e realizando sonhos 

E quebrando barreiras. 

(Andreza Penha, 8º ano A) 

46- MÚSICA E DANÇA 

 

Música e dança 

São as formas de eu me expressar 

Quando não tem ninguém para desabafar 

 

É um sentimento único 

É um sentimento profundo 

Só eu entendo 

Só eu sinto 

 

Desde pequena 

Queria ser dançarina 

Mas ainda não tive o apoio necessário 

Então tenho que seguir em frente sozinha 

(Samya Christine Oliveira, 9º ano C) 

47- AQUELA NOITE 

 

Aquela noite eu brinquei,  

Como se as crianças presentes fossem legais 

Como se meus sapatos não estivessem limpos 
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E minha testa não suada. 

Eu me diverti como em uma das minhas noites banais 

Com amigos já conhecidos e leais. 

 

Porém eu percebi: 

Diante os muitos anos da minha vida 

Eu tinha conseguido um resultado 

Que parecia até mentira! 

Enganei a mim mesmo 

E esqueci toda a minha ira. 

(Avilla Maysa, 9º ano C) 

 

48- MINHA CIDADE! 

Marituba é uma cidade feliz, 

É o lugar onde eu nasci. 

Vivi minha infância e a juventude, 

Com muito amor e saúde. 

 

Marituba tem seus igarapés, 

As danças e o Círio de Menino Deus,  

Padroeiro do nosso município 

Sempre guiando os filhos seus. 

 

Eu amo essa terra bonita, 

Cheios de encantos e vida. 

Oh minha Marituba, 

Sou eternamente grato, cidade querida. 
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(João Henrique Meireles Gonçalves - 7º ano C) 

49- MARITUBA, A MAIS AMADA DO PARÁ! 

Marituba a cidade mais amada do Pará. 

Aqui nasci, estudei e cresci, 

Pretendo estudar, me formar e trabalhar, 

E por aqui ficar. 

 

Cidade de muitas tradições, 

No futebol temos equipes de perfeição, 

O Flamengo Sport Clube, 

Sem esquecer o Marituba. 

Que são times de campeões. 

 

Nossos igarapés são conhecidos 

Por toda a população, 

Que se divertem aos domingos e feriados  

Com muita animação! 

(Lucas Matheus Silva de Lima – 7° ano C) 

50- MARITUBA TERRA DE ESPERANÇA! 

Marituba minha terra natal,  

Onde nasci e vivi toda minha infância.  

Terra dos mariuaras, 

São fontes de riquezas e de belezas!  

 

Ela nasceu em função da estrada de ferro de Bragança  

Carregando muitas histórias. 

Tantos sonhos e muitas esperanças 
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E um passado de glórias! 

 

Marituba possui a herança de seus antepassados.  

A caixa d'água onde o trem passava 

E o amor ele carregava 

E levava a felicidade em sua bagagem. 

 

(Paulo Henrique Ferreira dos Santos 7º - Ano C) 

51- MARITUBA MINHA TERRA 

É a terra dos umaris, 

O lugar onde todos podem ser felizes. 

Eu a considero a mais bela do Pará  

Ela tem cultura e um povo de luta! 

 

Marituba tem seu hino, 

Que canta as belezas e um passado de glória! 

Com lindos versos e cores 

E a sua linda história! 

 

Sou feliz por morar aqui  

Nessa terra onde eu nasci. 

Vou ficar por aqui 

Onde eu posso ser feliz! 

(Cledyson Kauã Guedes da Cunha - 7° Ano C) 

52- OBRIGADA MARITUBA 

Marituba, Marituba  

Minha terra querida do Pará!  
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Como vila nasceste, 

Com teu povo labutar! 

 

És bela e formosa Marituba  

Deixou para os teus filhos a tua cultura. 

As músicas e as danças 

Os costumes e as tradições.  

 

Oh, minha Marituba! 

Agradeço-te desde já, 

Por ter nascido dentro de mim 

Um grande amor por ti! 

(Thalia Souza Rodrigues - 7º ano C) 

53- MARITUBA MARIUARA! 

Marituba terra dos umaris, 

Onde está o monumento do Menino Deus 

Considerado uma das sete maravilhas do Pará  

E és o orgulho dos filhos seus! 

 

Marituba tem história, 

Pois ao lado da caixa d'água  

Era por onde o trem passava 

E os seus encantos ele deixava! 

 

Marituba é rica em cultura, 

Mas da arquitetura poucas coisas ainda restam, 

Apenas uma das casas dos operários 
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Que sua história elas contavam! 

 

Eu amo essa terra de umaris, 

Onde nasci e pretendo ficar por aqui, 

Construir a minha família 

E continuar essa linda história! 

(Miguel de Oliveira Moraes - 7º ano C) 

54- O ESTUDANTE 

Para ser um estudante 

É preciso muito estudar e saber,  

Que temos que ser corajosos 

Para um bom estudante ser! 

 

Temos que estar em busca de ampliar 

Os conhecimentos e jamais desistir, 

Para que o futuro seja brilhante 

E por isso, temos que insistir.  

 

Ser um bom aluno 

É preciso procurar se destacar 

Para que num futuro próximo 

Posso relembrar! 

(Rayane da Silva Penedo – 9º ano B)  

55- MARITUBA 

Minha cidade és tão pequena, 

Mas por nós és tão grandiosa. 

Em 1907 surgiu uma vila, 
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Que se tornou uma cidade primorosa!  

 

O seu povo hospitaleiro 

Recebe a todos com respeito. 

Vem gente de todo lado 

E são recebidos desse jeito! 

 

O umari te deu o nome 

Tuba (tambor) te completou. 

A vila operária hoje é município 

E Marituba se chamou! 

(Renan Hykaro - 9º ano B) 

56- O NATAL 

O natal é uma data muito especial 

É um tempo de fé e esperança, 

Porque nasceu um menino 

Como qualquer criança! 

 

O Natal me deixa muito feliz. 

Comemoramos com nossas famílias, 

É um momento de muita paz e união, 

Em todos os corações!  

 

No natal existe a ceia, 

Mas não é para todos não.  

A troca de presentes, que nem todos têm, 

Mas o Menino Jesus sempre vem! 
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(Ana Maria S. de Lima – 6° ano C) 

57- A NATUREZA 

É o meio em que vivemos. 

As árvores nos dão alegria, 

Sombra, madeira e purificam o ar, 

E o alimento a cada dia!  

 

Que pena, que a estão destruindo, 

As florestas sumindo, com tanta destruição! 

Os rios estão poluídos 

E os seres vivos estão em extinção!   

(Jhonnys Gabriel da S. Munhoz – 6º ano C) 

58 - “MARITUBA: NOSSA TERRA, NOSSA GENTE, NOSSA HISTÓRIA” 

Cidade linda e quente 

Acolhedora de muitos 

Que passaram por aqui. 

Maria fumaça marcou 

A presença de muitos que 

Moraram ali. 

 

Tínhamos também refrescantes igarapés, 

 Que com o crescimento desordenado 

 Muitos foram acabados. 

 

Restaram famílias boas que tanto 

Amam e valorizam este lugar 

Ó querida Marituba,  
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Como é bom viver 

E te abraçar. 

 

Papa João Paulo II 

 Veio te abençoar. 

Menino Deus te abraça 

E todos que por lá passaram 

Seus braços hão de levantar. 

 

(Rosa Maria Amim da Rocha EJA 4ª ETAPA) 

59 - O Filme 

Sorria você está sendo filmado 

Na cena do crime  

O negro é o crucificado 

Hipocrisia racial 

São cenas filmadas 

Na vida real do preto favelado 

Nos becos da favela 

Perdem - se sonhos... 

 

 

(Ingrid Vitória Barbosa - 7° Ano C). 


