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PREFÁCIO
 O tema escolhido para a sexta edição do FLAL – Festival de 

Literatura e Artes Literárias de 2019, foi Sementes do Amanhã.

 “Livros são sementes nas mãos de uma criança”, essa frase nos 
leva a pensar no quanto é importante incentivar a leitura.

 Crianças habituadas a livros desde pequenas, aprendem a ler 
com mais rapidez, a pensar e, muitas vezes, é por meio dos livros que 
elas descobrem o mundo.

 Livros em papel, e-books, revistas em quadrinhos, mangás, são 
formas de nos entreter com a leitura.

 A Literatura Brasileira é riquíssima, viajamos para o Sul do país 
com Érico Verissimo em O Tempo e o Vento; conhecemos o homem 
simples do campo com Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas; 
acompanhamos os garotos da Bahia com Jorge Amado em Capitães da 
Areia, e tantos outros romances onde aprendemos a cultura dos povos 
que colonizaram o Brasil e assim vamos conhecendo a história do nosso 
povo.

 Sementes do amanhã inspiraram jovens autores a contar suas 
histórias, suas fantasias, a maneira como veem o mundo,

 Certamente, e esse é o nosso desejo, as sementes nas mãos 
desses jovens trarão resultados muito bons no futuro. 

 Com eles observaremos novos horizontes e eles servirão de 
incentivo para que mais jovens contem suas histórias, participem de 
concursos literários, enriquecendo ainda mais nossa Literatura.

Cristina Cimminiello
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Julgar. Talvez uma das tarefas mais difíceis que se apresenta para 
um ser humano. Como julgar as emoções, os pensamentos, o coração, 
e tudo o mais que um escritor coloca no papel quando cria um texto? 
É complicado né? Nunca considere o resultado obtido pela sua obra, 
como o final, mas sim como uma orientação. Melhorar sempre, uma 
meta a ser seguida.

Luiz Amato



7

Efusivos agradecimentos aos 
autores, de prosa e poesia, que 

dedicaram o seu precioso tempo 
para avaliar os textos de nosso 

concorrido concurso.

Cacilda Guimarães

Cristina Cimminiello

Eneida Cristinna

Ironi Jaeger

Marta Maria Niemeyer



CONTOS E POESIAS



FUNDAÇÃO CASA TRÊS RIOS
IARAS - SP

RESPONSÁVEL:

SEVERIANA PAULINO RODRIGUES

PEDAGOGA



10

CONSTRUINDO
Se você aceitar eu prometo

Te levar para qualquer lugar.
Eu e você, juntos para sempre

Vamos viver e agora viver o presente

Ei! Minha morena
Pra mim você não tem preço,
Eu e você caminhando juntos

Nesse mundo a nossa vida
E vamos construindo

Eu não sei explicar
O que eu sinto aqui no peito
Quando estou do seu lado

Cada vez mais aumenta o batimento

Se você aceitar eu prometo
Te levar para qualquer lugar

Eu e você, juntos para sempre
Vamos viver e agora viver o presente

Vamos jogar na terra as sementes
Que germinarão como as sementes do amanhã

Dando frutos
E a colheita será farta.

001CJT2019  Daniel / Casa Três Rios
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DIA DE SORTE
Será que é o meu dia de sorte?

Esta princesa que estava guardada num cofre,
Deus descuidou e ela voou,

Eu a vi e despertou o meu amor.

Eu prometo cuidar dela direitinho,
Encher de amor e carinho

Eu vou beijar os teus lábios 
Entregar-me no seu beijo molhado.

Obrigado Deus por fazer o seu papel
Com esse sorriso cativante que impressiona
Com o perfume de jasmim que me chama

Diante dessa luz do amanhã

Onde plantamos sementes
E aguardamos o

Germinar no futuro
Transformando em sementes do amanhã.

002CJT2019 / Douglas / Casa Três Rios
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ESSE NÃO É O FIM DA MINHA HISTÓRIA
Sigo em frente driblando as barreiras

Quero que a minha voz atravesse as fronteiras
Não tô de cão, tô te dizendo trancado aqui,

São dias de lutas, vou ter que lutar
Mas, Deus está comigo vai na frente pra me abençoar

Meus dias de glória vão ter que chegar
Deus está comigo ele não irá falhar

Minha vitória eu vou alcançar 
Eu tô ligado que vou prosperar

Minha vida vai mudar
Não quero mais ver a minha coroa chorar

Vindo aqui todos os domingos para me visitar
E várias lágrimas em seu rosto tende a rolar

Por ter que deixar o seu filho para trás
Para muitos aqui isso tanto faz

O tempo não passa, a saudade aperta o meu coração
Logo se desespera, vida sofrida e trajetória incerta

Nem sei o que mais o futuro reserva, 
Batalhas, guerras e vários conflitos

Por esse motivo, mesmo raciocínio e para pensar
Deus me colocou aqui com duas opções

Mudar de vida ou seguir
Minha favela é o meu orgulho no peito

Eu bato de frente com disposição
Não fico em choque, não temo gelo

Não vou arregaçar os pés, mas seguir em frente
Na minha trajetória de dias de lutas,
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E de dias de glória, escreve aí o que estou dizendo
Esse não é o fim da minha história.

Sou a semente do amanhã que germinará,

003CJT2019 / Wesley / Casa Três Rios
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INFELIZMENTE
Infelizmente me encontro trancado

E a vida é muito dolorida aqui desse lado.
Olhando através das muralhas

Posso ver o horizonte,
E imagino como a minha família
Está sofrendo por eu estar longe.

Mas Deus fortalece o meu coração.
Pois, isso é passageiro

E logo eu retorno ao mundão
Graças a Deus tudo isso

Já está perto do fim
Isso tudo serviu de aprendizado

E obrigado senhor Deus
Por sempre estar olhando por mim.

Eu acredito na colheita,
Por isso estou plantando

Sementes do amanhã
Pra brotar a minha esperança
Pra que eu possa recomeçar.

005CJT2019 / Roger / Casa Três Rios
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INTERROGAÇÃO
Como uma simples semente na terra

Irá se derrubar;
Como uma simples raiz

Irá se levantar;
Como uma simples poesia 

Poderei te recitar;
Como uma simples paixão no coração,

Irá se afetar;
Como uma simples...

Pois, bem!
Como pode ser tão simples?

Se teremos que pensar?
Como podemos ver germinar,
As tais sementes do amanhã?

006CJT2019 / Mateus / Casa Três Rios
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LEO, O PARDO
Esse felino

De mordida poderosa!
Espécie de felídeo,

Com mandíbula potente,
Muito conhecido,
Por sua agilidade,

Uma pelagem negra,
E reluzente.

Ocorrendo o melanismo
Provendo de alteração genética.

Devemos nos preocupar,
Para que não entre em extinção,

Da espécie cuidar, para que
Continue havendo proliferação

Das espécies,
E continuem as sementes do amanhã 

Germinando e dando frutos,
E a espécie não entre em extinção.

007CJT2019 / Jonas / Casa Três Rios
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MAIS UM DIA
Mais um dia vai,

Mais um dia vem!
Eu plantei as sementes do amanhã,

Para no futuro colher,
E do nada,

Hoje eu acordei trancado
Num quarto atrás das grades

Na antiga FEBEM,
Arrependimento por não ter escutado
A minha mãe que só queria meu bem

Arrependimento por fazer minha mãe chorar
Bate a neurose de ser mais um detento

Mas, Deus quer o nosso bem, 
Não nos quer ver sofrendo

Eu quero sair e nunca mais voltar
Quero arrumar um trabalho 

E voltar a estudar
Eu quero uma melhora para minha vida

Quero ficar tranquilo com a minha família
Não posso esquecer de Deus mais uma vez

Ele é a salvação para todos nós
Lolaia, lolaie, Deus está comigo

Ele vai me abençoar
Lolaia, lolaie, Deus está comigo

Ele vai me proteger e me ajudar a vencer!

008CJT2019 / Fabrício / Casa Três Rios
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MURALHAS
Trancado aqui entre as muralhas,

Só enxergando muros altos e o céu anil

Mas fica tranquila mãe, logo, logo, eu estarei em casa

Pra cuidar da nossa vida

Pra cuidar dos nossos sonhos

Pra mostrar à sociedade

Que eu não sou nenhum monstro

Eu prometo trabalhar e mudar de vida

Fazer uma faculdade de direito ou medicina

Pretendo virar exemplo para os meus irmãos

E mostrar a eles que essa vida que escolhi

Não vale a pena não

 Lembro daquele dia “mano”

A cena de terror e eu estava no bar

Com a minha mina quando fui algemado

Meu Deus! Não acreditei,

Bateu o maior desespero, 

De repente a minha vida se passou 

Todo o retrato em um minuto,

Já logo imaginei que o meu mundo acabara

Hoje me encontro trancado

Dentro de uma Fundação CASA

Mas está me servindo de lição

E também de aprendizado,

E logo sei que sairei daqui
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E tudo irá passar

E para os braços e colo de minha mãe

Irei conseguir voltar.

Será que existe esperança concretizada

Nas sementes do amanhã?

009CJT2019 / Ryan / Casa Três Rios
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SAUDADE
O sol brilha

Hoje é tarde de domingo
Já vi meu pessoal, graças a Deus!

Tudo tranquilo!
Mas logo passou o dia

E eu já sinto a saudade apertando
O coração bate no peito

E naturalmente o desespero
Deus me abençoe!

E também a minha senhora
E se Deus quiser

Logo, logo, logo eu vou embora.
E de longe,

Poderei avistar
O pôr do sol

Transformando em sementes do amanhã
O seu brilho radiante

Em esperança 
De renascer e recomeçar

A cada instante

011CJT2019 / Alex / Casa Três Rios
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TAL QUAL
Entre um ou outro

Encontro os lados opostos
Pontos de interrogação?
Pontos de exclamação!

Eis que se coloca uma vírgula,
Ao decifrar os dois pontos:
Entre uma palavra e outra 

E uma pausa e outra, lá se vai o ponto e vírgula;
E todos eles demonstram a importância

Na sua utilização,
Trabalhando a melodia da frase

Em constante derivação.
E tão logo, vem o dono

De toda a história, 
Para colocar um ponto final.

Considera-se sementes do amanhã?

012CJT2019 / Antonio / Casa Três Rios
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O SONHO DA MARIANE
Quando eu trabalhar eu vou ser médica de hospital, cuidar das 

pessoas, dos bebês pequenos, de todo mundo porque eu não gosto de 
ficar doente, então quero que as pessoas melhorem.

062CJT2019 / Mariane Ramos (21)

QUANDO CRESCER...
Quando eu crescer eu vou ser jogador de futebol, porque eu gosto 

de jogar bola. Eu tenho uma chuteira e uma camiseta de time. Eu gosto 
de esporte, faço academia de manhã. Eu estou bem alto e eu sou forte.

063CJT2019 / Isaac Antônio Leal Barcellos (16)

SOU JOVEM APRENDIZ
Eu estou fazendo curso do jovem aprendiz, eu tenho crachá, tenho 

professora, tenho cartão e ganhei dinheiro. O curso vai acabar e eu vou 
para a empresa, mexer nas máquinas. Depois, eu queria trabalhar no 
shopping para comprar roupas e muitas coisas.

064CJT2019 / Luan Rodrigues Kollet (20) 
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CARLINHOS, O AJUDANTE.
Eu levo café para mamãe.

Pego as canecas para os colegas.
Ajudo a professora.

Quero trabalhar.
Sou amigo de todos.

065CJT2019 / Carlos Alexandre dos Santos Santiago (19)

GRENAL
 Eu gosto de ouvir as músicas do Patati, ver o filme do Scooby 

Doo, ver desenhos. O meu time é o Inter. Meu vô também torce pro Inter. 
A minha mãe torce pro Grêmio. Gosto de jogar futebol no computador. 
E gosto de ver jogo. Queria comprar um vídeo game.

066CJT2019 / João Vitor Chiaramonte dos Santos (15)

SOU GRANDE
Eu não sou mais criança. E não gosto de coisas de criança, de ver 

vídeos de criança.

Tenho celular e fone de ouvido pra ouvir músicas.

Agora eu sou grande. Quero fazer estágio.

067CJT2019 / Arthur Ferreira Matias (15)
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ALUNO TRABALHADOR

Eu trabalho na Câmara Municipal. Lá eu carrego cadeiras, mesas, 
armários. Eu gosto de trabalhar pra sair de casa. E aprendi a andar 
de ônibus. Com o meu dinheiro eu comprei celular e fone de ouvido 
pra ouvir músicas. Quando eu terminar o estágio, vou fazer curso no 
SENAC.

068CJT2019 / Washington Luis de Barros Silva (18)

COISAS QUE EU QUERO
Um dia eu quero trabalhar. Eu quero varrer as folhas das árvores, 

os lixos do chão, juntar as coisas que jogam nas ruas. Quero trabalhar e 
ganhar meu dinheiro e deixar as ruas limpas.

069CJT2019 / Roberta Lopes de Oliveira (20)
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O ARTISTA
Estava no bar comendo pão e tomando café. Estava feliz tinha 

terminado com minha namorada. E ia começar a cantar e fazer show, 
nos Estados Unidos. Já tinha ido na Globo cantar e ganhado prêmio. 

Então fui viajar de avião, fui sozinho. Cheguei e fui na lancheria, 
pedi um xis e um refri. Lá encontrei uma menina, virou minha namorada. 
O nome dela era Fernanda, magra, alta e tem cabelo castanho escuro e 
ondulado. Ela era bonita. 

Depois a Fernanda ficou grávida. Mas eu não queria filhos. Queria 
só trabalhar e cantar. A antiga namorada voltou e chegou me beijando. 
Voltamos a namorar porque eu ainda amava ela. E no final todo mundo 
cuidou do bebê. Porque é errado abandonar filho. 

014CJT2019 / Maria Eduarda da Silva Moreira, Richard Michael 
Cruz da Silva, Thomas Galilei Toschi do Amaral e Paulo Ricardo 

Vieira Nunes

O SÍTIO
O pai João falou para os quatro filhos irem no sítio. No sítio tinha 

bichos e amigos. Um dos filhos falou com uma amiga. Ela chamava 
Camila. Ela estava costurando uma fantasia e um chapéu. O filho estava 
segurando uma bola e foi na rua. Viu o gato no muro. O gato fez miau. 
E acabo a história.

015CJT2019 / Enzo Sturmer Vasconcelos (20)
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FAMÍLIA
Na família, todo mundo toma lanche junto, almoça, toma café. 

Os pais têm que ser amigos dos filhos. E tem que respeitar os pais. 
De noite, tem que ir para cama. E os filhos dão um abraço na hora de 
dormir. 

016CJT2019 / Antonio Marcos Sena da Silva (21)

CARINHO DE MÃE
Os bebês estavam na cama com a mamãe. Eles precisam de amor, 

leite, passear. Eles são pequenos. E carinho dos vovôs. Quando o pai 
sair, a mãe vai cuidar dos bebês. A mãe tem que cuidar com carinho dos 
filhos.  

017CJT2019 / Jeniffer das Neves Ferreira (18)

O NASCIMENTO DO DAVI 
Eu morava numa casa bem grande com grama na frente e carro 

na garagem. Tinha rede e flor. Morava com o meu pai. Um dia fui para 
praia, encontrar minha mulher que estava grávida. Ela estava com muita 
fome e comeu muita coisa. Pizza, massa, churrasco e picolé. Ela passou 
mal e foi para o hospital e teve um menino. O nome do nosso filho é 
Davi.

018CJT2019 / Cleyton de Vargas Freitas (19)
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SONHO DE MENINO
Um menino que morava na Zona Sul, andava de Chevette branco 

do pai. Ele usava uniforme do colégio. Gostava de coisas de marca, boné 
e tênis caro. Ele tinha que trabalhar de porteiro, estudar, para guardar 
dinheiro, ajudar a mãe. Queria comprar uma bicicleta para passear. 
Ele ainda não namorava, mas gostava de uma menina. E sonhava em 
comprar uma moto, ir no shopping e comprar um par de óculos da 
Oakley. Mas em casa ele dorme em um colchão no chão.

019CJT2019 / Daniel Bruno de Souza (18)

CORDEL DO AMOR
Minha família é amor no coração

Mora no peito e meu peito sente amor.

022CJT2019 / Franciele Carine Jacques Appelt (20)

CORDEL DO MC EMMANOEL
Meu nome é Emmanoel

Do Sul sou mc 
E vou viajar 

Pelo mundo no céu
E avião 

E ganhar muito dinheiro
Quero fama, quero grana

Quero moto, quero óculos

020CJT2019 / Emmanoel Gonçalves (17)
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CORDEL DO TRABALHADOR
Eu estudo

Eu trabalho
Todo dia eu vou para escola

Ando de ônibus sozinho
E ajudo a minha família

E acabou a história

024CJT2019 / Emmanoel Gonçalves (17)

CORDEL DO RESPEITO
Respeita a minha vida

Respeita as minhas coisas
Eu quero poder ter o que é meu

Sem ninguém me mandar
Eu não posso respirar

Tem sempre gente me mandando pra cá pra lá

023CJT2019 / Bárbara de Souza Lemos (17)

CORDEL DO MEU LAR
Com minha mãe quero estar
Na minha casa no meu lar

Preciso respirar
Não quero no abrigo morar

029CJT2019 / Bárbara de Souza Lemos (17)
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CORDEL DOS SEM CASA
Todo dia trocam de lugar 

quero respeito e um lugar pra ficar 
Eu gosto de uma casa, daí trocam,

sempre trocam 

Tô cansada de troca, troca 
quero a minha casa

Nem perguntam
e vão trocando
falta de respeito

tratam a gente que nem bicho

Quero respeito e um lugar pra ficar 
quero ter o meu lar

028CJT2019 /Bárbara de Souza Lemos (17)

CORDEL DO NEYMAR
Quando eu for maior, vou ser jogador

Igual os da tv, jogador de futebol
Ninguém vai me enganar

E na Copa do Brasil eu vou jogar
Serei famoso, igual ao Neymar

026CJT2019 / Paulo Ricardo Vieira Nunes
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CORDEL DO BHRAYAN
Eu sou forte e bonito
Das meninas eu gosto

Sou o Bhrayan
Eu trabalho

Sou trabalhador
Sou forte

025CJT2019 / Bhrayan Gabriel Alves Cardoso (20)

CORDEL DO MCBHRAYAN
Quando eu for mc, corrente vou comprar

vou ter óculos, carro, moto e dente de ouro
As novinhas vão brigar 

e vão chorar quando McBhrayan passar

031CJT2019 / Bhrayan Gabriel Alves Cardoso

 CORDEL DO CURSO DO SENAC
Minha mãe ajudou, sou estagiário

Vou no curso para estudar
Tem que ir todo dia, e se comportar

Se não perde o crachá
Fazer barba, não brigar

Não fazer confusão
E não pode faltar

Para ganhar dinheiro
Ser um trabalhador
E ajudar em casa

027CJT2019 / Lucas Rodrigues da Silva (20)
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CORDEL DO BONITO
As gatinhas me querem

eu sou o cara mais bonito da escola
Sei fazer várias coisas
não há quem resista

0030CJT2019 / Robson dos Santos Chaves (17)

CORDEL DO CANTOR SERTANEJO
Moro em uma casa
Com a Bel e a mãe
Minha mãe trabalha

Quando crescer vou cantar
Vou trabalhar

Uma dupla sertaneja vou ter
Eu e a mãe

Músicas do Vítor e Léo vou cantar
Vou cantar borboleta,

Só falta você, fada
E vida boa 

Vou me comportar
Vou ajudar em casa

Vou trabalhar
Vou estudar 
Vou viajar

021CJT2019 / Thomas Galileu Toshi do Amaral (17)
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SER GAÚCHO
Gaúcho de verdade 

Não esquece sua tradição.
Sempre quando sai pega logo o chimarrão.

Ninguém chega aos pés de um gaúcho
Que tem a tradição desde picorrucho.
Acordam cedo para tomar chimarrão
E nunca perdem um pé de mulecão!

Para ser gaúcho tem que ser muito bagual
E até o apelido cusco é muito mais legal! 

072CJT2019 / Miquéias dos Santos da Gama (15) / Turma 92 / Prof. 

JÔ SPINBER
Amizade é tudo para nós

Amizade é o que todo mundo precisa ter
Porque muitos amigos, te dão bons conselhos, carinhos e te ajudam

Nas horas boas e ruins.

Amizade não é só falar que ela é sua amiga,
Amizade é compartilhar

Os segredos, bons e ruins.

082CJT2019 / Andrielly Famoso (12) / Turma 63 / Prof. Cláudia Buck



36

SOU GAÚCHO

Sou gaúcho, sou gaudério
Sem ter o que falar

Sigo minhas tradições
Sem ter o que reclamar

Sou gaúcho, sou honesto
Sou verdadeiro

E minhas tradições são conhecidas
Pelo mundo inteiro

Curtindo o domingo com um chimarrão
Isso é típico gaúcho
Honrando a tradição
Obrigado pela visita 
Nem sei o que falar

Sou gaúcho, sou gaudério
Sem ter o que reclamar.

074CJT2019 / Wagner Mendonça dos Santos (15) / 
Turma 91 / Prof. Jô Spinber
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O QUE É O AMOR?

Amor o que é amor?
Vem do alto, aonde for

Floresce mais que qualquer flor.

O amor é uma coisa louca
Rola até beijo na boca
O amor é tão constante 

Brilha mais que diamante.

É muito louco este querer
Sem você não vou conseguir
Viver sem você ao meu lado

Só fico calado, me sinto maltratado.

076CJT2019 / William S. da Conceição (14) / 
Turma 62 / Prof. Cláudia Buck
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O AMOR

O meu amor está em você
E o seu amor está em mim

Se nos casarmos, 
O nosso amor vai ser sem fim

O meu amor encontrei em você
Quando te vi fiquei sem noção

Quem sabe amanhã nos juntamos, 
E ficamos juntos um montão.

O amor é muito bom
O amor é muito legal
Mas quando eu fico

Com você me sinto fora do normal.

077CJT2019 / Igor Silva (13) / Turma 62 / Prof. Cláudia Buck
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AMIZADE

Amizades existem muitas
Tem a falsa, amorosa e muitas outras

Tem gente que não sabe o que é amizade
E não tem felicidade.

O dia amanhece e a felicidade vem abanando
Latindo alegre sobre a cama

Trazendo a felicidade.

As amizades vêm e vão deixando lembranças
Que nós não esquecemos

E a amizade fica para sempre!

078CJT2019 / Daniel Muller Silva (11) / 
Turma 62 / Prof. Cláudia Buck
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O AMOR

O amor é uma coisa doida, porque
Ninguém sabe da onde vem

E nem quando vem
Ninguém sabe o dia e nem a hora

Mas sabe que sempre tem amor
O amor é lindo

Tem gente que se apaixona
À primeira vista

Tem gente que demora um pouco mais 
Mas o importante é

Que o amor está sempre no ar.

079CJT23019 / Victor Magagnim Garcia (14) / 
Turma 63 / Prof. Cláudia Buck
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AMIZADE
A amizade é uma coisa rara

Tem que dar valor
Não é fácil e nem difícil de achar 

Apenas é questão de esperar

A amizade é uma coisa linda
Traz paz e alegria 

Pra quem já tem harmonia

080CJT2019 / Larissa Santos (14) / Turma 63 / Prof. Cláudia Buck

AMIZADE É TUDO...
Amizade é tudo, tudo que a gente vê

Tudo que a gente sente
Amizade não se compra, se tem...

Por isso devemos valorizar as amizades

Quando a gente perde uma amizade
Não se pode esquecer de 

Guardar no fundo do coração
Nós devemos confiar nas amizades e tudo vai dar certo.

As amizades são tudo para nós, 
Sem as amizades a vida iria 
Ser triste, por isso devemos 

Amar nossas amizades.

081CJT2019 / Amanda Padilha (11) / Turma 63 / Prof. Cláudia Buck
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OPORTUNIDADE

Hoje vim falar de oportunidade,
Para muitas pessoas oportunidade nem existe

Mas para mim, oportunidade é meu futuro

Lógico, que tem vezes
Que não tenho vontade de ir para a escola

Mas sempre lembro que é meu futuro 
Em jogo

Puxo-me em todas as atividades
Eu amo estar na escola

E ver todos os meus amigos.

083CJT2019 / Kemily Vaniel (11) / Turma 61 / Prof. Claudia Buck
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AMIZADE

Amizade passa
Como um avião

Que logo cai no chão
Pois tem uma atração

Que depois vira paixão
E todo mundo sai do chão

E virão a ser melhores amigos
E dão as mãos

Depois rola uma atração com seu melhor amigão
E depois voltam de avião.

084CJT2019 / Eduarda da Silva Nunes (15) / Prof. Cláudia Buck
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TODOS SOFREM, NÃO IMPORTA O POR QUÊ...

Por que todos falam: “vista-se como uma menina, 
Coloca um vestido, use rosa”?

Por quê?
Por que você não deixa eu ser como eu sou?
Eu não gosto de vestidos, odeio maquiagem,

Não gosto de rosa!
Não preciso colocar um vestido para ser uma menina,

Não preciso por maquiagem para ser feminina,
Mas eu sei que minha opinião não importa
Porque me olho no espelho e me sinto feia,

Você fez eu me sentir feia.

086CJT2019 / Maiara Rodrigues (12) / 
Turma 61 / Prof. Cláudia Buck
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POETA MALUCO

Veja e reveja aquilo de 
Quem vê o coração

Não revela aquilo de quem leva

Amar não é levar a dor
De quem gosta de carregar

Mira Miranda que me leva na banda

Vira e revira aquilo
Que vira Coca-Cola

Leva-me e cola
Cora coroa me leva gente boa.

087CJT2019 / Elizangela dos Santos Soares (13) / 
Turma 73 / Prof. Carla Leitão
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EU QUERO

Eu quero viver mais,
Eu quero mais amor

Eu quero mais confiança
Eu quero

Que as pessoas me amem,
Eu quero ser muito feliz

Eu quero,
Amar, amar e amar

Eu quero,
Aprender mais,

Eu quero,
Viver amando.

088CJT2019 / Marlize Charão Matheus (13) / 
Turma 73 / Prof. Carla Leitão
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MINHA ESCOLA É TUDO!

Minha escola é um lugar grande, limpo e organizado, 

E é também tudo de bom pra gente.

Minha escola está completando 25 anos e nós aqui aprendemos a 
respeitar

Nossos colegas, nossos professores, e todos aqueles que nos 
rodeiam

Pois a escola é TUDO.

Nós temos que cuidar de nossa escola, fazendo dela um lugar 
melhor

Pois nela aprendemos a ser pessoas melhores!

089CJT2019 / Thiago Eduardo da Rosa Ferreira (12) / 
Turma 63 / Prof. Cláudia Buck
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SAUDADE DA MINHA ESCOLA AMADA

A escola é um lugar lindo, 
Lindo de se estar

Hoje venho aqui a minha escola homenagear
Sem minha escola não seria ninguém,

Estou na escola para aprender,
Espero que algum dia

Eu possa te surpreender, minha escola amada.
Se algum dia eu for eleito,

Presidente do Brasil
Não se preocupe escola amada,

Que voltarei sempre para matar as saudades!

090CJT2019 / Herick Ricardo dos Santos da Silva (11) / 
Turma 62 / Prof. Cláudia Buck
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UMA BOA ESCOLA

Quero desejar a escola Cléo dos Santos 
Um feliz aniversário

Hoje é 25 anos
Amanhã é centenário
Minha escola é ótima, 

Para aprender e ensinar
A escola Cléo dos Santos

É realmente um bom lugar para estudar
Essa escola muitos anos tem que durar
Para nossos filhos e netos aqui aprender

Qual é o sentido de estudar? 
Qual é o sentido da educação?
É também o sentido de viver!

091CJT2019 / Manuella Ribeiro Maia Dias (12) / 
Turma 62 / Prof. Cláudia Buck
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MINHA ESCOLA

A escola é para mim, a minha segunda casa,
Lá fiz minha segunda família, 

Com amigos e professores,
Na escola aprendi que para ser um profissional brilhante 

Preciso estudar.
Amo meus professores, amigos e colegas,

Amo aprender e estudar
Amo me divertir com meus amigos da escola

Adoro as atividades em aula,
O diretor é muito legal e amigável,

A vice-diretora nem se fala, ela é incrível e adorável.
A escola está sempre limpa e organizada,

Me orgulho muito em saber que tenho os melhores professores do 
mundo!

092CJT2019 / Jonatan Flores dos Santos (15) / 
Turma 62 / Prof. Cláudia Buck
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ESCOLA

O nome dela é Cléo dos Santos,
Se você quer aprender
Venha para cá misturar

Tenho certeza que você vai gostar.
Ela é sofisticada

E organizada
E tem gente querida, gente legal.

Mas posso te dizer 
O que aqui não tem, desaforo e confusão

Porque esta escola não tolera, não.

093CJT2019 / Nicolly da Silva (11) / 
Turma 62 / Prof. Cláudia Buck
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COMO EU AMO MINHA ESCOLA

Eu amo a minha escola assim
Como um poema para mim

Amo estar lá
A minha escola é o meu lar.

Quando eu piso lá 
Vejo que é um lugar especial

De estudar
As matérias são boas de aprender
Os professores são bons pra valer.

Na minha escola aprendi a respeitar a todas as pessoas
Escola igual a minha não há
Passei de ano muitas vezes

Vou amar a minha escola para sempre!

094CJT2019 / Amanda Padilha (11) / 
Turma 63 / Prof. Cláudia Buck
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O TEMPO
O tempo passa rápido!
Nem o vemos passar

Com chuva ou com sol,
Com a gente ele quer brincar

O minuto ou a hora
O relógio a passear

Com o barulho do “tic tac”
Nos deixamos levar.

033CJT2019 / Kauanny Elieidhy Queiroz Vieira dos Santos (13)

ARCO-ÍRIS
Você olha para o céu

E o vê brilhar
Com sete cores
A deslumbrar

Na Bela Vista, há um!
Todo sábado tem

Um projeto colorido
Com livros, crianças,
Brincadeiras também.

Lemos histórias
Recitamos poesias

Sempre com muita alegria.

034CJT2019 / Kauanny Elieidhy Queiroz Vieira dos Santos
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OBSERVANDO O VOO DOS PÁSSAROS
Fico observando
Aqueles pássaros
Que voam tão alto

Será que estão à procura de algo?
Ou será que estão fugindo?  Do quê?

Fico observando
Aqueles pássaros
Que voam tão alto

Fugindo do nosso cotidiano barulhento?
Ou será que o que buscam está além do horizonte?

Fico observando
Aqueles pássaros
Que voam tão alto

035CJT2019 / Erick Jarlan Lima dos Santos (15)
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UMA GRANDE JANELA

Todos os dias, de preferência à noite, observo pelo vidro da janela, 
aquelas coisinhas lindas do lado de lá, da janela branca com seus vidros 
quase transparentes.

Uma mais bonita do que a outra. Mas espere aí! Não são humanos. 
Se fossem seriam os melhores. Elas não têm idade nem gênero e fazem 
muitas pessoas felizes.

A cada ano e a cada instante, são criadas mais e mais e ficam 
à procura de seus pares perfeitos, mas quando não os encontram, são 
encontradas por eles.

Estou falando das histórias. Desde romances improváveis de um 
gato malhado e uma andorinha Sinhá, até as aventuras inacreditáveis de 
uma boneca de pano falante. E no mundo das histórias o único limite é 
a imaginação.

036CJT2019 / Erick Jarlan Lima dos Santos
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FRUTO DA AMIZADE

Felicidade, pois bem!
Fruto bom esse que se pega no pé

Do pé da amizade
Que se não cuidado

Acabará com corações arrasados

Talvez eu pudesse dar minha palavra
Que a sua árvore é grandiosa e imortal

Mas não!
É melhor você mesmo descobrir.

Há muito tempo, quando adulto era moleque
E moleque era criança

Já dizia um grande filósofo
Do anonimato das ruas

Que a semente de um grande amor
Está entrelaçado com a amizade.

037CJT2019 / Erick Jarlan Lima dos Santos
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CONTROLE

Eu vim aqui perder o controle,
Mas em frente segui
Não quero desistir,

Mas não sei se vou conseguir persistir.
Apenas busco paz para minha alma

Enquanto a carne busca aplausos para o coração.
Não sei se quero atenção

Ou se quero um pouco mais de coerência
Não sei se luto ou se paro para olhar
Só que eu tinha o controle de tudo,

Mas nem tudo esteve no controle como imaginava

038CJT2019 / Marcus Vinícius dos Santos (16)
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MEU AMIGO TEMPO

Eu encontrei um grande amigo
Se chamava tempo

O tempo me aguarde
O tempo me ensinou,

Mas com o passar do tempo
Percebi que nem tudo dependia do tempo,

Pois o tempo só traz as respostas
Depois que fazemos algo

Para colher com o passar do tempo.

040CJT2019 / Marcus Vinícius do Santos
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AMOR? AMOR!

Sempre quis amar
Sempre quis ser amado

Amor? Amor!
Simples palavra

Com grandes significados
Amor? Amor!

Eu aprendi a amar
E gostei

Amor? Amor!
Chorei quando se foi
E sorri quando voltou

Amor! O verdadeiro amor!
Não é caro e nem cobrado,

Mas é de graça e 
Com grande significado. Amor!

039CJT2019 / Marcus Vinícius dos Santos
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MANIPULADORES

Diga-me como o mundo tá?

Diga-me como minha vida tá?

Esse espelho só pode estar quebrado

Diga-me o porquê de não me incluírem na sociedade e sempre 
criam um padrão ou oferecem drogas

É, estamos sujos e precisamos de uma lavagem. Essa lavagem 
“cerebral”: acordar e esquecer as dores. Acordar e enxergar tudo 
melhor, mas não. Eles nos limpam para ficarmos mais sujos. Eles nos 
fazem aceitar o não deles e nunca duvidar do sim.

Somos como marionetes controlados pelo poder e julgados pelo 
dinheiro, mas um dia vamos nos libertar, pois beleza acaba e dinheiro 
também. A morte chega e nos faz reféns; o brilho de um olhar se apaga 
e a conta bancária zera.

042CJT2019 / Marcus Vinícius dos Santos
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FINGIMENTO

Todos nós sabemos
Mas fingimos que não.

Todos nós ouvimos
Mas fingimos que não.

Por que não fingir,
Que não fingimos?

Por que não saber e demonstrar?
Por que não ouvir e poder falar?

Somos cheios de riquezas,
Mas fingimos que não.
Somos todos capazes,
Mas fingimos que não.

Por que fingir? 
Se tudo que precisamos

É nos olharmos no espelho?

044CJT2019 / Marcus Vinícius dos Santos
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PARA SEMPRE

Se tudo ao nosso redor
acontecesse de repente

todo amor duraria para sempre.

Se todos que conosco convivem,
tivessem olhar sorridente

muitas famílias durariam para sempre.

Como eu queria que o amor
não fosse apenas ilusão

fosse fogo que aquece o coração.

Como eu queria que tudo fosse um paraíso
construído de repente,

mas que durasse para sempre.

047CJT2019 / Iara Reis
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ARCO-ÍRIS

Na floresta do amor me perdi
Mas, na ponta do arco-íris encontrei

O melhor caminho a seguir.
Hoje sou feliz!

Pois nas cores do arco-íris
Busquei a alegria.

Lá encontrei paz, amor, tranquilidade
Amigos sinceros,

Que dão parte do seu amor para mim. 
E me fazem sorrir todos os dias.

048CJT2019 / Iara Reis
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INSPIRAÇÃO

Inspiração vem de cor
Vem da brisa do mar

Vem do ar, vem do além
Do que você possa imaginar

Inspiração é sonhar e acreditar
Que você pode voar
Pode se entusiasmar

Na ação da tua criação.

050CTA2019 / Ester de Jesus Ferreira
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O MENINO E O LIVRO

Era uma vez um menino muito pobre, que via as crianças com 
brinquedos caros e novos e tudo que ele tinha era um livro velho, sem 
capa e mesmo assim estava sempre lendo.

Tempos passaram e o menino sempre com seu livro velho. As 
outras crianças estranhavam, porque nunca o viam com nenhum 
brinquedo e na escola, nos intervalos ficava na biblioteca.

Quando questionado por que agia assim, ele explicou: Minha 
família não tem condições de comprar brinquedos. Um dia encontrei 
um livro velho e sem capa numa calçada. Abandonado!  Peguei-o e li. A 
partir daí não consigo parar de ler. Este é o motivo de ficar na biblioteca, 
o que, além de me distrair, aguça minha imaginação e me traz muitas 
riquezas.

Que tipo de riqueza?  Cultura, conhecimento... não há riqueza 
maior que o que nos proporciona a literatura. A leitura nos abre mil 
portas. Se eu tivesse que escolher brinquedos ou livros, certamente 
escolheria livros, pelo poder que têm de desenvolver a imaginação e 
aumentar o nosso conhecimento.

Depois de algum tempo, o garoto se surpreendeu ao encontrar 
vários colegas reunidos na biblioteca conversando, discutindo sobre 
livros e demonstraram-lhe gratidão, por ter apresentado um mundo tão 
maravilhoso e mágico: O mundo literário.

049CJT2019 / Iara Reis
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PRIMAVERA CHEGANDO

Primavera chegando
Um lindo jardim

Com flores se renovando
Pássaros e pardais

Nas árvores cantando

Oh! Primavera, venha
E traga contigo 

O doce aroma das rosas
Rosas e orquídeas 

E o amor
Aos meus dias.

051CJT2019 / Ester de Jesus Ferreira
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O SER HUMANO E O TEMPO

Esses dias eu estava pensando: nosso tempo está passando e a 
cada dia, bolamos um novo plano.

Ninguém percebe o caos que criamos e as providências não 
estamos tomando. Ninguém sente o clima pesando pelo caos e a energia 
negativa do ser humano.

Eles querem outro mundo, outro plano. Se acham que iremos 
juntos, estão se enganando.

O ser humano e seu tempo. Por isso eu vivo muito leve, pois o 
tempo é breve e eu sei que você percebe.

054CJT2019 / Adson das Neves dos Santos
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DÚVIDA

O doce da tua boca ou a boca mais doce que já beijei.
O beijo mais gostoso que já dei

Príncipe ou plebeu?
O importante é que me apaixonei porque és tão lindo, carinhoso e 

atencioso!
Sei não. Acho que já te quis um dia

Meus olhos te olham, minhas mãos querem te tocar. Será que eu 
posso?

O desejo de te querer, a vontade de te amar, devo ou não? Devo me 
arriscar? Tenho medo e insegurança.

Fico encantada ao te imaginar e realizada ao te encontrar.
Imperfeição não vejo, mas quem disse que apaixonada vê defeito?

Sentimento imaturo e indecisão cruel. Apenas inspiração por palavras, 
mas não apenas palavras. É meu coração escrito, letra por letra.

055CJT2019 / Jéssica Santos Melo Jesus
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MADRUGADA SINCERA

 Em um determinado momento, o tempo para. O coração pesa, o 
vento não fica tão fresco, e nem mesmo os olhos se aquietam. O tempo 
para pra mim, mas vejo tudo passar. O tempo parou para mim, para que 
eu possa pensar.

 Sou forte por guardar tudo e assumir tudo. Mas as coisas que me 
atormentam, me fazem fraquejar. 

 Acordar e nem ter a certeza de uma mão amiga. Ter pessoas ao 
redor pra falar e falar... E, até mesmo, pro dedo apontar. Mas nenhuma 
delas para ouvir.

 Eu considero que na madrugada a magia acontece, a tristeza 
vem e a solução também.

 O peso nas costas cresce, penso que já é minha cruz. Bebo água, 
coço a cabeça e volto pro início...  Tristeza.

 Olho para um lado e para o outro; não vejo ninguém. Nem 
mesmo alguém ao longe, com quem eu possa contar. Uma hora nos 
sentimos sozinhos, mas a vida toda estamos assim.

 Um amor deixa de ser o mesmo e esfria.

 Um momento de reflexão é essencial, e uma vida confusa 
é predominante. Nessas horas, até um simples ponto final se torna 
complicado. 

 Nessas horas, nem mesmo se aumentar os dígitos de zeros na 
conta, ajuda; pode até tocar a música mais irritante que não atrapalha 
esse momento.

 O tic tac me incomoda, mas se o tempo está mesmo parado, não 
posso reclamar. Um ponteiro me diz pare, o outro fala continue, e os 
segundos me dizem tudo é muito rápido. 

 Aproveite!

057CJT2019 / Marcus Vinícius dos Santos
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SÍNDROME DE KAFKA

 Estou me sentindo desolado, desconfortável. Todos esses verbos 
que comecem com “des”.

 Talvez esteja perante a uma síndrome que me deixará à deriva 
em uma imensidão azul, que, com águas tão calmas, confundirei o céu 
com o mar.

 Estou me sentindo tão.... Desequilibrado? 

Meu peito vazio; sinto como se faltasse gravidade. Nossa! Onde 
estou? Um astronauta perdido no espaço? Essa foi a situação que me 
restou.

 Eis que então.... Um comando saíra do meu rádio completamente 
danificado. Testando! Testando! Apolo 11, missão completa já pode 
voltar.

 E quando menos espero, estou na Terra.  Sem ao menos piscar. 
E um monte de pessoas, meu nome não paravam de gritar. 

 Se vivi tudo isso, por que estou me sentindo como se essa 
síndrome estivesse impregnada na minha pele?  Em que, essa situação 
aparenta ter acontecido contra mim ao invés de a favor?    

 Porque estou me sentindo, como se o próprio niilismo fizesse 
parte de mim, fazendo com que as minhas crenças e valores parecessem 
infundados.

 Valores esses que eu tanto idolatrava.

058CJT2019 / Erik Jarlan Lima dos Santos
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SEMENTE DO AMANHÃ

Se nos alimentarmos desse fruto bendito 
Algum conhecimento vamos adquirir

Mas eu sou muito preguiçoso
É difícil a leitura para mim

O conhecimento é tenso
Tenho raciocínio lento e sempre fui assim

Do futuro espero algo melhor
Nós somos jovens o intuito é evoluir

Nossas mentes estão tão vazias
Ouçamos os conselhos da tia,
Pois o bem ela quer pra nós
Apesar de sabermos disso,

Às vezes não queremos ouvir,
E nem percebemos o que está por vir

Mas não tem como resistir.
Nossas mentes estão tão fechadas! 
Vamos usar um livro para expandir.

059CJT2019 / Adson das Neves dos Santos
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FALANDO DE AMOR

Olha, eu vim falar de amor

Nem sei por onde começar.

Com o lápis e um papel

Eu vou tentando me expressar.

Estou trancado, enclausurado

Estou dentro de uma prisão

Pagando pelos meus erros

Passando a maior solidão

E os moleques da quebrada 

Como será que eles estão?

E a menina que eu amava

Eu nem sei por onde anda

Não escreve uma carta 

Nem sequer se lembra de mim

Acredito que o nosso amor

Deve ter chegado ao fim

Só depois que vim pra cá

Que eu pude perceber

Que o amor é só de mãe

Nesse sim eu posso confiar

E nunca irei me decepcionar

Me perdoa, mãe querida

Por te fazer chorar

Ter que sair aos domingos
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Para vir aqui me visitar,

Te prometo melhorar

E na vida crescer

Como ser humano

Que acredita num novo viver

E como sementes do amanhã renascer.

004CJT2019 / Artur / Fundação Casa Três Rios
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CORRENDO CONTRA O TEMPO
Como dizem, o tempo não para,

O tempo não podemos parar.
O tempo corre depressa.

Mesmo que corramos muito,
O tempo não conseguimos alcançar.

Estamos presos longe do tempo,
E isso podemos mudar.

Quebremos as correntes do tempo, 
Para que possamos alcançar o tempo!

032CJT2019 / Raine Santana (18) / Projeto Arco-Íris - Jauá

LITERATURA
A literatura surge no dia

Como sol na manhã
Como o verso na poesia

Vento e ventania
 Levando letras e girassóis

Soando como notas e cantoria
Sorriso e alegria

Abraços e gritaria
Coisas belas 

Flores na primavera!

056CJT2019 / Raine Santana / Projeto Arco-Íris - Jauá
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PRIMAVERA LITERÁRIA

E de repente eu suspirei o ar da vida
Eu suspirei um ar real

Eu suspirei um ar de resposta
Dentre ventos e ventanias

Os livros foram uma melhoria
Durante uma dezena de anos eu me senti perdido
Mas em uma primavera eu encontrei a resposta

Lendo e escrevendo, escrevendo e lendo
Pois isso é tão importante.

Como isso é tão importante!
Pois o mundo é cheio
Cheio de coisas vazias

O mundo precisa de primavera
O mundo precisa de leitores

O mundo precisa de escritores
O mundo precisa de desabafo

O mundo precisa de uma primavera literária!

041CJT2019 / Marcus Vinícius dos Santos / 
Projeto Arco-Íris - Jauá
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A REALIDADE DE UM SONHO

Sonhei com um belo céu
Mas com a maldade em terra

Sonhei com o belo mar
Mas maldade em quem o navegava

Sonhei com um belo lugar
Mas com pessoas más

Sonhei com o que há de melhor
Mas em seguida veio o pior

Então me perguntei:
O que é sonho?

Será uma ilusão?
Ou será o futuro?

Não encontrei a resposta,
Mas quando despertei

Eu vi que estava
Vivendo naquele mundo.

043CJT2019 / Marcus Vinícius dos Santos /
Projeto Arco-Íris - Jauá
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SEMENTES DO AMANHÃ 

Cresci para ser alguém, assim como cresço para não depender 
de ninguém.  Pretendo ser o futuro do amanhã, pois dizem que somos 
a diferença do hoje e o resultado do depois. Mas como isso pode ser 
verdade, se mesmo assim eu necessito de quem já veio do passado? 

Ser manipulado ou ser jogado, ser coerente ou ser independente, 
não é tão simples assim, ser o que queremos ou o que vocês pretendem 
que sejamos. Todo dia, toda hora estamos sendo julgados, ou, até 
elogiados, mas nunca vamos escapar de cada olhar venenoso de um 
amigo. 

As coisas podem demorar e vão demorar, pois nada é perfeito. 
Mas ainda sem fugir do contexto, não sou independente e nem tenho 
o poder de mudar tudo, como tudo diz “Sementes do amanhã”, é mais 
que uma e nem tão pouco como duas, são milhares iguais e diferentes. 
Não colocando na conta, peso, altura, capital ou até tonalidade da pele, 
mas contando na verdade o que vem do coração. Não posso fazer a 
diferença com os olhos fechados; não posso fazer a diferença com os 
braços cruzados; não posso e nem devo fazer a diferença com os ouvidos 
tapados, pois tudo isso é crucial para não sair do lugar. Não queremos 
ofender ninguém, não queremos machucar ninguém, só queremos ser o 
que nos prometeram: “Sementes do amanhã “.

060CJT2019 / Marcus Vinícius dos Santos / 
Projeto Arco-Íris - Jauá
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QUEM MEXEU NO MEU SONHO

Busque o seu sonho
Sem se cansar

Para que ele vire realidade
É necessário lutar

Todas as barreiras
Temos que enfrentar

Como os ratinhos
Nosso queijo conquistar

Unidos no projeto Arco-íris
Iremos buscar

Com toda a vontade
O queijo mágico encontrar.

045CJT2019 / Jesiane Santos Melo Jesus e Ytalo Reis da 
Conceição / Projeto Arco-Íris - Jauá
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MÃE BIPOLAR

 Sua mãe é bipolar? Pois, a minha é. No sentido doce e no 
sentido amargo. Quando está no sentido doce ela é legal!  Dá abraço, 
dá carinho, deixa você assistir o que quiser, porque nem liga para as 
notícias do jornal.

 Final de semana passa, segunda chegou. As coisas limpas do 
domingo, na segunda já sujou, e, nessas horas nem passarinho levanta 
voo. Crianças, vão tapando os ouvidos que lá vem uma história de 
terror e uma mãe furiosa. Não adianta nem cantar prosa, que é aí que a 
sandália levanta voo. 

 Quando está passando pano na casa, parece até piada. Tem que 
fazer jogo de ninja, só para passar do quarto para sala. Mas, existe algo 
incomum, algo sobrenatural: Não tem nada tão valioso como o amor 
maternal!

052CJT2019 / Mairlon Silva Santos / Projeto Arco-Íris - Jauá
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O MUNDO DA IMAGINAÇÃO

Ninguém sabe sobre esse mundo, 
mas ele existe. 

Nele há uma porta aberta 
com muitas coisas escondidas, 

mas não são secretas. 
Lá podemos fazer o que quisermos;

podemos abrir os braços e voar,
podemos encontrar as pessoas dos nossos sonhos.

Todos os autores já visitaram esse mundo 
cheio de histórias esquisitas:

objetos falantes, livros que voam,
joias raras também existem lá. 

Nenhum planeta a ele se iguala. 
Não depende de riqueza monetária. 

Esse mundo fica na cabeça e no coração. 
Esse mundo inexplicável 

É o mundo mágico da imaginação.

053CJT2019 / Mairlon Silva Santos / Projeto Arco-Íris - Jauá
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ÁGUA

Limpa, transparente, fonte de energia

Águas que descem correntes rios afora

Nasce na fonte de maneira tão simples

Água da chuva

Água da torneira

Água do poço

Águas do rio

Água do açude

Águas do mar

Águas da fonte

Águas do jarro

Água fonte de vida

Água doce 

Água salgada

Água do oceano

Água da bolsa

Água dos cactos

Água da mina

Águas minerais

Água um viés de sustentabilidade

Na fonte água que jorra

Água que mata a sede

Água alcalina
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Devemos preservar nascentes, rios e oceanos

Água cristalina

Totalmente puras e fluídas

Água é formosa e branda

A água brota do chão, pura e sem contaminação

Molha a plantação

Água turva

Água que corre entre pedras

Insurgência, mina de água e água nativa

Transformada em nascentes das sementes do amanhã

070CJT2019 / Poliana Rodrigues Araujo (15) / 1ª Série Ensino 
Médio / E.E. Dr. Avelino Aparecido Ribeiro – Iaras-SP
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O QUE É SER GAÚCHO

Do alto da coxilha, vejo uma tempestade tremenda, traz uma 
chuva de amor, afasta de mim o temor de não ter os carinhos da prenda.

Com o porto redomão sigo minha campereada, no coração um 
orgulho, na tradição eu mergulho e nos versos de frase rimada.

Vejo um grande movimento no pago, trago uma certeza comigo, 
que sempre se faz um amigo, quando se oferece um amargo.

Depois lasquei uma carne para encher o bucho, festa de fandango, 
espora e mango, mostrando o que é ser Gaúcho!

073CJT2019 / Felipe de Ávila Viana (15) / Turma 92 / EMEF 
Vereador Cléo dos Santos de Alvorada-RS / Prof. Jô Spinber
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SOLIDARIEDADE

Alguns são felizes pelo que carregam no bolso
Outros pelo que têm no coração.

Está se sentindo sozinho, preencha este espaço
Com solidariedade e amor no coração

Eu não acredito em caridade
Mas sim que as pessoas ajam com solidariedade 

E amor no coração.

Amigos reunidos
Coração aberto

Quando estou com você
Vejo a solidariedade por perto.

075CJT2019 / Nicolly de Almeida (11) / Turma 62 / EM<EF 
Vereador Cléo dos Santos de Alvorada-RS / Prof. Cláudia Buck



87

ESCOLA DO MEU CORAÇÃO

Escola do meu coração 
Juntos todos unidos 

Para mais uma comemoração
E que juntos neste dia virão 

Abraçados parabenizar nossa 
Escola do coração.

Escola Cléo dos Santos, agradecemos
Por mais um ano de vida

Ajudando em nossa comemoração
Parabéns, é o que desejamos neste dia

Tão importante em nossas vidas.

095CJT2019 / Sophia Gabrielli da Silva Marques (12) / Turma 62 / 
EMEF Vereador Cléo dos Santos de Alvorada-RS / Prof.  Cláudia Buck
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QUINTO
Lugar

A MAGIA DOS LIVROS

Em um lindo e humilde vilarejo, onde tudo era coberto de neve, as 
crianças mal podiam sair para brincar e não havia nada que as alegrasse 
e as fizessem felizes.

E foi nesse cotidiano monótono, que certo dia chegou uma nova 
família e, dentre seus membros havia uma menina com idade entre 8 e 
9 anos, que vivia sempre acompanhada por um livro de histórias e um 
ursinho.

Acima da casinha de boneca onde a menina sentava para ler com 
seu ursinho, surgia uma fresta de luz, o que fez com que um grupo de 
crianças se dirigissem até lá, para matar a curiosidade e indagar o que 
fazia todos os dias naquele lugar. Ela explicou: Acontece que leio para 
o meu ursinho, imaginando uma plateia que ame livros tanto quanto eu.

Depois desse dia, algumas crianças se juntavam à menina. À 
medida que o número de crianças aumentava, a fresta de luz também 
ia aumentando, e, ao redor da casinha, surgiam flores lindas! E o que 
chamava mais atenção é, que devido ao clima, seria difícil imaginar a 
possibilidade de haver flores tão lindas quanto aquelas.

Os pais das crianças, encantados com a transformação do lugar 
começaram a ir ler também.  A casa de boneca ficou pequena, então 
mudaram para a sala de casa, com isto a fresta de luz aumentava e mais 
flores nasciam.

E, em pouco tempo, todos os moradores do vilarejo queriam ler. 
Então, construíram uma sede, onde todos, encantados e apaixonados 
pela leitura, se reuniam. E no vilarejo, que antes era coberto de neve e 
dominado pela monotonia, agora havia um sol a brilhar, lindas flores 
e pássaros por todos os lados. Também a alegria estampada no rosto 
das pessoas, com sorrisos mais reluzentes ao fim de cada reunião, cuja 
pauta principal era a leitura. 
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Olhos brilharam ao verem surgir uma biblioteca e esta ser cuidada 
como se cuida de flores no jardim. Muito felizes e agradecidos pelo 
gesto de uma criança, que, com um livro e um ursinho, de forma tão 
inocente, trouxera um motivo de alegria e união, apresentando o prazer 
da leitura e da literatura à comunidade, antes triste e pacata...

046CJT2019 / Iara Reis / Projeto Arco-Íris – Jauá
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QUARTO
Lugar

O AMANHÃ

O hoje é efetivamente

Gênese do amanhã, claramente

O eficaz plantei insistentemente,

Seu fruto eu aguardo ansiosamente

Com essa obra obterei, consequentemente

O ilustre gratificante

Como cultivei o eficaz adorado

Já apostei no ilícito, desaprovado

Muitos tentam, é praticando

E com o desfecho não agrada

Destino pendente, idolatrado

Infelizmente, rei do pecado!

Por vocês, nem imaginado.

Já quando esperei o esperado,

Fui desamparado

Me levantei da queda, desconfortante.

Resultado da semente foi impressionante!

Acertar no alvo devo, igual o melhor atacante,

Futuro reluzente.

Melhor amante

Quando eu estava no fundo do poço
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Foi marcante

Sai da escuridão

Semelhante a uma guerra foi complicação

Graças a Deus, irmão!

Fiquei perplexo!

Mais não foi mole não!

Minha escalada ao Everest da decisão

Hoje arara azul, dela faço o compartilhamento

Expressando grande emoção.

010CJT2019 / José / Fundação Casa Três Rios
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TERCEIRO
Lugar

 

  EU E MINHA LÁGRIMA NO ROSTO

 Queria suicidar-me no meu próprio sentimento. Forte, né? 
Mas pensei se valeria a pena deixar de sonhar e ser apenas lembrança. 
Sonhar ou esquecer que um dia, o “dia foi dia”. Mas qual motivo me 
levou a querer cometer o suicídio? – Amor... Ah! Quando me lembro 
da raiva de eu mesma, sorte ou azar? Quem pode me dizer? 

Lágrimas que molham meu rosto.... Nem há lenço para enxugar!

Um anjo ou um ser humano, quem pode me salvar? Já nem sei. Só 
sabia que já tinha ido ou tinha desistido da tentativa. Um pássaro? – À 
cada minuto uma miragem. (Estou quase sem ar).

Viver na luz ou continuar sendo perseguida na escuridão. Como 
queria ver pela última vez aqueles olhos azulados! É, mas a única coisa 
que vejo desde que aqui cheguei é a escuridão, cada vez mais e mais 
querendo se aproximar. Será que só haverá escuridão daqui por diante?

Estou morrendo por dentro e já não encontro sequer compaixão e 
só me resta minha própria solidão. (O ar cada vez mais indo embora).

Que sentimento cruel me faz ficar apaixonada e apaixonada hoje 
estou. Indecisa.  Como poderei detê-la?

Sinto a tontura, em seguida o desmaio. Ao acordar, com os olhos 
ainda embaçados, me deparo com a luz, mas como pode haver luz no 
meio da escuridão profunda?  Será que a luz que eu vejo me quer? Vou 
tentar me esconder.  Mas em minha frente, vejo um labirinto. Será que 
devo ir ou continuar aqui?  Como não tenho nada a perder se entrar, vou 
tentar. Tomara que eu encontre a saída.... Entrei, como sempre em um 
labirinto, caminhos que não dão a lugar algum. Continuando, de repente 
uma luz pisca, eu me assusto e pergunto: Quem está aí?  O silêncio é a 
resposta... O caminhar me levou a exaustão; sinto sede; onde encontro 
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água para beber? Naquele mesmo momento ouço um sussurro. Será 
que estou no céu, no céu com as estrelas? Deus irá me perdoar? Sou 
um anjo com asas, mas em mim não há nada, será miragem? Continuo 
a ouvir sussurros, agora com clareza chamando meu nome.  Mas não 
vejo ninguém. Será um pesadelo ou o fim da minha vida? Uma voz diz: 
-- “Eu abençoo ou perdoo”.  Não ouço direito, mas alguém tenta me 
falar. Às vezes ligo para o que os outros dizem, mas nesse momento a 
vontade era gigante de saber o que queriam comigo.

Dúvida que me destrói. Será que os anjos da morte irão me 
mostrar o caminho ou eu mesma terei que me encontrar? – Sinto-me 
sozinha com tantas perguntas... 

É. Mas chegou a hora do meu juízo final. Agora as verdades veem 
à tona. Deus irá me perdoar?

061CJT2019 / Jéssica Santos Melo Jesus / Projeto Arco-Íris – Jauá
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SEGUNDO
Lugar

NOVA VISÃO, NOVO SENTIMENTO, 
NOVA ATITUDE

É manhã. Levanto da minha aconchegante cama e vou até o 
banheiro. Lavo o rosto e escovo os dentes. Dirijo-me à cozinha para 
preparar uma xícara de café. O corpo está acordado, o espírito, só com 
o café. Assim tenho a certeza de que terei um bom dia.

Embora eu não tenha aula hoje, por ser um dia de reunião 
pedagógica extraordinária na minha escola, minha irmãzinha está na 
creche. Mamãe a deixará lá cedo. Ao meio dia teria que buscá-la e 
cuidar dela. Então quero aproveitar, ao máximo, esta manhã.

Vou à varanda de casa, que fica no segundo andar, de onde posso 
apreciar as árvores, as flores, o canto dos diversos pássaros, afinal o 
lugar onde moro é repleto de natureza. Recebo no rosto uma brisa leve, 
que me faz recordar as últimas férias: a descida da serra passando por 
túneis até chegar ao litoral. Esta lembrança é rapidamente interrompida 
ao ver uma garota, com seus, aparentemente, 15, 16 anos, com um 
irmãozinho no colo que chorava e com sua mãozinha socava o ombro 
da irmã. 

O que o menino queria? Por que maltratava a irmã daquela forma? 
O motivo desconheço. Então, para a minha surpresa, a irmã para de 
andar, olha o irmão, segura a sua mãozinha que lhe batia, leva-a à sua 
boca e beija-a ternamente. O garotinho repousa sua cabeça no peito da 
irmã e para de chorar. Os dois continuam a sua caminhada.

O carinho dessa irmã fez meu coração pesar. Minha alma desceu 
ao fundo do poço. Seria eu capaz de armar a minha irmã com esse 
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mesmo amor? Não tenho sido impaciente com ela? Uma menina de 
apenas quatro anos de idade. Cuidar dela sempre foi um fardo. Quando 
ela vai crescer e eu poder ter o tempo livre só para mim?

Em meio a esta aflição exame de consciência, o meu celular toca. 
É mamãe. 

Quer saber se tudo está bem. Se Beatriz e eu almoçamos.se ela está 
brincando. O que eu estou fazendo. Amor de mãe pelos filhos. Então 
pergunto-lhes se posso levar a Bia para tomar sorvete na Amarena e 
leva-la para brincar no parquinho do balneário. Ela admirada e alegre 
com o meu pedido, responde: “Claro que sim, meu filho!”

Aquele gesto da adolescente fez-me abrir os olhos, amar, cuidar 
da minha irmã, como nunca cuidei

071CJT013 / Miguel Nascimento Teodoro (13) / 8º Ano B / Cidade 
de Águas de Santa Bárbara – SP
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PRIMEIRO
Lugar

    TEMOS QUE SER FORTES

Às vezes penso que...
Somos como uma planta

Temos estágios na nossa vida, 
Temos partes que mudamos

E como as plantas, temos que ser cuidadas
Somos frágeis

E a tristeza é enorme quando nos esquecem
Mas temos que ser fortes e resistir à dor

Mas diferentes das plantas, temos que 
Aprender a cuidar de nós mesmos,

E temos que triplicar as nossas forças
E mostrar no mundo que somos mais fortes!

085CJT2019 / Amanda Alves (11) / Turma 621 / EMEF Vereador 
Cléo dos Santos de Alvorada-RS / Prof. Cláudia Buck
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PATROCINADORES
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