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AMOR
(Miguel Ricardo Lourenço de Souza)

Eu tenho um coração.
Às vezes, levo um arranhão.
Mas, não fico triste não.

Meu coração é resistente
E adoça muita gente.
Meu amor é gigante
Como o sol radiante.

Miguel tem 8 anos. Gosta de
brincar com a prima Lolo e com
os pais. Ama comer chocolate e
curtir o final de semana em uma
piscina.



O último andar
(Nicole Maria Antonelli)

O último andar é o mais bonito.
De lá   dá  para ver todo o paraíso.
Também dá para avistar o mar.
É lá onde eu quero morar.

De lá da para observar a casa da 
minha tia
Que fica atrás da padaria.
Tudo o que eu posso ver
Não dá para aqui escrever.

No último andar
Onde eu quero morar
Depois que eu me mudar
Você pode me visitar.

Nicole é aluna do 3º ano e  tem 9 
anos. Adora estudar e brincar com 
os amigos. Tira 10,0 nas provas.



A família
(Renato Ramos)

Minha família é muito legal.
Nós gostamos de mingau.
Nós temos um gato.
E ele come rato.

Nós moramos perto do mar
E atrás da casa tem um pomar. 
Há também uma praça
Onde é possível fazer uma caça.

Sempre compramos pipoca
Para dar para o gato Poca.
Já achamos um lobo
Dentro de um quilombo.

Renato tem 8 anos. Nasceu em
Lençóis Paulista. Ama viajar com a
família. No tempo livre, gosta muito
de brincar.



CONTENTES
(Matheus Dias Diório)

A minha família é inteligente.
E todos sempre muito contentes.
Gostamos de ficar juntinhos
E brincar com muitos joguinhos.

A minha família é divertida.
Todos sempre de bem com a vida
Gostamos muito de passear
Por isso, nesse ano vamos viajar.

Mateus tem 8 anos. É muito
comunicativo e brincalhão. No tempo
livre, gosta de andar de moto com o
amigo Nicollas.



Minha família
(Nicollas Corrêa Guimarães)

A minha família é muito legal.
Fico até com alto astral.
Ela me deixa emocionado
Porque vive me dando um abraço.

A minha família fala muito.
Fico até meio mudo.
A minha família come tanto
Que eu tenho até um desencanto.

A minha família enche o saco.
Às vezes, fico tão bravo.
Mas, gosto tanto da minha família
Que eu agradeço todo dia.

Nicollas tem 9 anos. Ama 
viajar e andar de moto. Anda 
de moto desde os 4 anos.



O pior da festa
(Luísa  Ferraz Calza)

A noite chegou
E minha priminha pulou.
Bateu em minha cabeça.
E minha coroa já não era de princesa.

Eu pensei que todo mundo viria,
pois convidei até minha vizinha
para a festa da minha priminha.
E o tema era princesinha.

Esse tema é muito chatinho,
mas minha priminha achou bonitinho.
Eu briguei com minha amiga.
Por isso, a festa não foi muito divertida

Luísa tem 8 anos. Ama andar
a cavalo. Sua égua se chama
Esmeralda.



Os meus amigos
(Gabriela Lopes Gonçalves)

Os meus amigos
sempre estão comigo
Dia e noite, noite e dia
Isso é que é amigo.

Com meus amigos,
eu me divirto muito
Dia e noite, noite e dia.
Juntos, a gente melhora esse 
mundo.

É importante ter amigos
Isso é muito lindo
Obrigada, amigo.

Gabriela é muito alegre. Gosta
muito de assistir TV e brincar
com os amigos.



A amizade
(Camila Gois da Silva)

A amizade é de verdade.
Verdade não é falsidade.
Ter amigos sem inimigos
Para não ficar com cara de poucos 
amigos.

É diversão e emoção.
Sem discussão e comoção.
Sem mentiras, sem ciúmes.
E com cheiro bom de perfumes.

Camila gosta de brincar. Ama
as amigas, a professora e a
família. Adora andar de
patinete.



Em tempos  bem distantes 
Viviam os dinossauros gigantes.

Mas, a era glacial
deu perda total. 

Mudou até o clima ambiental. 

Os vulcões entraram em atividade.
Muitas mudanças ocorreram,

colocando em risco a biodiversidade.

Depois, veio também o cometa, 
tapando o céu de poeira,

acabando com uma parte do planeta,
deixando bastante sujeira. 

Agora nos restam os fósseis,
os estudos com os paleontólogos

para nos apresentar dinossauros imagináveis. 

Os dinossauros




