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A MENINA E O QUINTAL 

 

O dia era lindo e belo, 

como todos os outros dias 

a menina gostava de brincar 

de casa, de comida e castelo. 

 

O quintal era o seu mundo, 

e ficava bem lá no fundo. 

Tinha amigas, suas parceiras 

que adoravam fazer comidinhas. 

 

A menina fazia casinha no quintal 

brincava, dançava e cantava. 

Sua imaginação era grande 

ena infância e fantasiava. 

 

Os dias se passavam 

e cada momento era só alegria. 

Minha infância foi terna e linda 

com ela não tinha fogo e nem vela. 

 

ALUNA: BIANCA BRITO LIMA 
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POESIA DE MÃE 

 

Hoje é dia de festa 

dia da gente comemorar 

lembro de quando era criança 

Quando a mamãe me arrumava 

ena escola ia me deixar. 

 

A senhora é forte e bela. 

Mãe,te amode todo o meu coração. 

Quero todo dia lhe agradecer 

a Deus por ter você em minha vida. 

 

Recebaminha oferta de carinho e amor. 

Meu melhor presente é o respeito que vou lhe dar. 

Fazer essa homenagem era tudo que eu queria. 

Agora vou terminar minha poesia com muita alegria. 

 

ALUNA: FRANCISCA SILVEIRA SOUSA 

 

 

 

 



4 
 

 

INFÂNCIA FELIZ 

 

Na minha infância, 

pude compartilhar 

muita alegria e harmonia 

ao lado de muitas crianças felizes. 

 

A nossa infância  

foi de muitas brincadeiras. 

Brincávamos de bola, bisca, esconde-esconde 

e adoravamos subir em árvores. 

 

Com o passar dos tempos, 

nós fomos cada vez mais nos afastando. 

Cada um tomou um rumo diferente. 

 

Assim cada um começou 

a ter a sua própria vida. 

Mas por onde nós andarnos,sempre compartilharemos 

a nossa história de uma infância feliz. 

 

ALUNA: VALDENIZA DE LIMA PEREIRA 
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FAMÍLIA 

 

Família, motivo de grande alegria, 

onde Deus a formou com sabedoria. 

Amar a família é um dom precioso 

dado por Deus, o Todo Poderoso. 

 

Na família encontramos apoio,  

atenção e compreensão, 

para cuidar um dos outros todos os dias, 

com muito amor de dedicação. 

 

Em uma família feliz 

há união, onde todos se reúnem 

para trocar experiências, 

e  vivenciar momentos de irmãos. 

 

ALUNA: MARIA FRANCILENE GOMES DE LIMA 
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BELA INFÂNCIA 

 

Na minha infância 

pude ser criança. 

Brincava de esconde-esconde. 

Até comia a fruta do conde. 

 

Era um tempo bom demais 

Que hoje não volta mais. 

 

Como é bom ser criança 

Viver a alegria da infância 

Com amor, paz e esperança. 

 

ALUNA: MARIA DO CARMO RIBEIRO 
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MEU PRIMEIRO AMOR 

 

Aosomdas águas do rio 

meu coração se embalou. 

Senti até um calafrio 

quando ele me olhou. 

 

Saiu de dentro das águas 

com o corpo todo molhado 

e veio ao meu encontro 

se dizendo apaixonado. 

 

No mesmo instante aceitei 

seu abraço caloroso. 

Nunca imaginei 

Sentir um beijo tão gostoso. 

 

Mas que pena que o destino 

nosseparou sem pena 

Fui embora para longe 

lhe deixando a esperar. 

 

Não me despedi de você 

Pois ninguém imaginava 

Não podia nem dizer 

Que a gente se encontrava. 

 

ALUNA: REJANE DE LIMA PEREIRA  
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INFÂNCIA 

 

Na minha infância 

eu vivia alegre. 

Não havia tristeza, 

brigas e nem infelicidade. 

 

Eu brincava livre 

como um pássaro a voar. 

No meu coração não tinha maldade 

Apenas amor para dar. 

 

ALUNA: LARISSA RAYANE RIBEIRO SOUSA 
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MEU QUINTAL ENCANTADO 

 

Quando andava triste ou meio irritada 

ia até ao meu quintal encantado, 

para brincar, pular e correr 

até ficar bastante cansada. 

 

Explorava toda a natureza: 

as árvores, os bichos  

e tudo que lá encontrava apreciando 

toda a sua beleza. 

 

Deixava a imaginação flutuar 

para toda a minha raiva passar. 

Meu coração se enchia de alegria 

ao ver toda aquela harmonia. 

 

ALUNA: MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA 
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PAI E MÃE 

Pai e mãe é muito bom, 

pois eles têm amor no coração. 

Quando a gente vai dormir 

fazem sempre uma oração. 

 

O pai é o mestre. 

A mãe é a educadora. 

Eles querem que os filhos cresçam 

e se tornem vencedores. 

 

Pai e mãe têm um dom 

de cuidar dos seus filhos, 

dar carinho e alimento 

e também muita educação. 

 

Para um pai é muito bom 

Ver um filho já formado. 

Para a mãe é uma honra 

ter praticado o ensinado. 

 

ALUNA: MARIA DE FÁTIMA LIMA NASCIMENTO FILHA 
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AMOR DE MÃE 

 

Ser mãe é um privilégio. 

É conhecer o amor materno. 

É um sentimento grande e sincero. 

É mais que isso, é um amor eterno. 

 

Ser mãe é se preocupar para seu filho educar. 

É encontrar tempo para com ele brincar, 

é imaginar e não ver o tempo passar, 

é prepará-lo para o mundo enfrentar. 

 

Quando te vi pela primeira vez, fiquei encantada, 

O jeio que você me olhou, me deixou fascinada. 

Sei que vou te amar por toda a eternidade 

Só quem é mãe de verdade, vive apaixonada. 

 

ALUNA: MARIA DEUZIRENE LOPES 
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INFÂNCIA 

 

Ai que bom minha infância! 

As brincadeiras na praça. 

Brincávamos de roda, 

todo mundo achava graça.  

 

Uma grande multidão 

cantando músicas de roda 

na claridade da lua bela, 

tinha muitos risos e muita prosa. 

 

Que saudades dessse tempo, 

quando a gente era feliz! 

Nunca me esqueci dos antigos amigos 

e das boas amizades que eu fiz. 

 

ALUNA: MARIA ELIENE DE SOUSA COSTA 

 

 

 

 

 



13 
 

 

MINHA FAMÍLIA 

 

Tenho um segredo a contar 

e vou agora revelar: 

que amo a minha família 

como jamais pensei amar. 

 

Um marido abençoado, 

uma filha maravilhosa. 

É assim que se define 

minha família ditosa. 

 

A família é um berço 

que nos acolhe ao nascer, 

nos dá força e energia 

nos abriga e faz crescer. 

 

Há famílias bem diferentes,  

em gênero, número e cor. 

O que importa é a união, 

o que importa é o amor. 

 

ALUNA: MARI ALCI DE LIMA ALMEIDA 
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DIAS DE SOL E TEMPESTADE 

 

Um dia de sol brilhante 

com aves a voar no céu, 

com árvores verdejantes,  

Tudo isso em um pedaço depapel. 

 

Neste belo dia, 

gostariade cantar para o sol, 

vê-lo brilhar na melodia, 

dançando como um girassol. 

 

Que pena que nem todos os dias são assim. 

Existem os dias de chuva e de tempestade. 

Dias que parecem não ter fim, 

em um tempo de grande velocidade. 

 

ALUNA: MARIA VALDENIRA SANTOS SOUSA 
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A NATUREZA É BELA 

 

Quando criança ficava a imaginar 

Quando eu crescesse 

da natureza queria cuidar. 

 

A natureza é bela. 

Tem plantas, flores verdes e amarelas, 

coloridas ou não, 

elas muito belas são. 

 

Naquele dia que o sol mais brilha  

e as nuvens se escondem, 

acordo com o cantar dos passarinhos. 

Abro a janela e vejo como são lindos. 

 

ALUNA: MARIA CARLEIDE SILVEIRA SOUSA 
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UMA CASA ENCANTADA 

 

Uma casa, uma casinha, 

onde moravam várias criancinhas. 

Elas viviam felizes, 

e todas eram bonitinhas. 

 

Eu vivia em uma casa encantada, 

onde ninguém, brigava. 

Todos davam risadas 

e a alegria nela reinava. 

 

Um sol brilhava perto dessa casinha, 

onde moravam cinco irmãos. 

que ficavam felizes quando não iam trabalhar, 

e tristes quando iam colher feijão. 

 

ALUNA: LÚCIA HELENA DA SILVA 
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MINHAS MANHÃS DE DOMINGO 

Durante minha infância, 

vivi muitos momentos marcantes. 

Estava sempre na igreja. 

Meus domingos eram interessantes. 

 

Nas manhãs de domingo, 

era gostoso acordar. 

Tomava meu café, 

precisava me alimentar. 

 

Meu transporte era uma bicicleta 

que eu pedalava sem parar. 

Percorria alguns quilômetros 

para a igreja chegar. 

 

Quando chegava à igreja, 

tudo era alegria. 

Cantava e ouvia histórias, 

a Bíblia também eu lia. 

 

ALUNA: DAMIANA SOLANGE LIMA SILVA 
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INFÂNCIA 

 

Minha infância querida 

que gosto de lembrar. 

As brincadeiras, e amigos 

que eu adorava abraçar. 

 

As brincadeiras no quintal. 

O domingo na vovó. 

A família reunida, 

era tudo que havia de melhor. 

 

Da infância, uma saudade gostosa, 

onde tudo se iniciou. 

Um tempo que não volta mais. 

Uma lembrança que ficou. 

 

ALUNA: YARA ALINE ALVES HONORATO 
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA 

 

Família tem que ser unida, 

para enfrentar as tristezas,  

e compartilhar as alegrias,  

pois é o amor que fortalece a família. 

 

Pai e mãe são sagrados, 

devemos respeito e o cuidado.  

Eles nos dão amor, 

e nos ajudam com fervor. 

 

A família é o lar 

que sempre nos acolherá,  

apoiando e protegendo 

nos momentos que precisar. 

 

Toda família tem um história, 

seus costumes e tradições. 

Mas o que importa de verdade, 

É viver no amor, na paz e união. 

 

ALUNA: ANTÔNIA FRANCINILDA SILVA FREITAS 
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AMOR... 

 

O amor é um sentimento, 

que sentimos no nosso interior, 

onde só o coração pode,  

sentir o que ele nos proporcionou. 

 

O amor é como o vento, 

nãoo vemos, mas podemos senti-lo. 

Quando dois olhares se encontram, 

e juntos no mesmo laço, resolvem se unir. 

 

Quando dois corações se unem,  

um amor começa a surgir,  

onde duas pessoas resolvem,  

ficar juntas até o fim. 

 

Amar não é simplesmente,  

Umgesto de carinho,  

precisa de sentimento 

para encontrar o seu caminho. 

 

ALUNA: MARIA ANGÉLICA DA COSTA PEREIRA 
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O SONHO DE UMA CRIANÇA 
 

Quando criança 

Tive um belo sonho 

Um sonho risonho. 

 

Mas só quando adulta 

pude alcançar. 

Viajar para trabalhar 

em cidade distante do Ceará. 

 

E lá muitos objetivos conquistei 

e também me apaixonei. 

Por um belo baiano 

e até me casei! 

 

Também me decepcionei 

porque desempregada fiquei. 

E lá se foi 

tudo o que eu conquistei. 

 

Perdi o meu ‘azulado’ 

Para uma ‘amarelada’ 

porque os dois estavam 

muito apaixonados. 

 

Voltei para o Ceará. 

E os meus olhos continuaram a brilhar, 

pois hoje estou atuando como professora 

com muito amor em um sistema escolar. 

 

ALUNA: RAILDA NOGUEIRA XAVIER 


