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I – Caros alunos(as), bem-vindos(as) a esta aula 
cibernética! Vocês devem digitar, em primeiro 
lugar,  os seus nomes neste espaço:    
 
II – A turma também: 
 
III- Agora leiam com atenção o bilhete abaixo: 
 
 

 
 
 
 
Oi, pessoal, Oi, pessoal, Oi, pessoal, Oi, pessoal,     

    
Um vírus apaixonado atacou um programa de poesias com a finalidade de Um vírus apaixonado atacou um programa de poesias com a finalidade de Um vírus apaixonado atacou um programa de poesias com a finalidade de Um vírus apaixonado atacou um programa de poesias com a finalidade de rrrroubaroubaroubaroubar----lhe lhe lhe lhe 

versos. O romântico  misturou poemas, libertou rimas, fversos. O romântico  misturou poemas, libertou rimas, fversos. O romântico  misturou poemas, libertou rimas, fversos. O romântico  misturou poemas, libertou rimas, fez mil estrez mil estrez mil estrez mil estripuipuipuipulias e depois fugiu.  (Dizem lias e depois fugiu.  (Dizem lias e depois fugiu.  (Dizem lias e depois fugiu.  (Dizem 

que que que que Helô Bacichette Helô Bacichette Helô Bacichette Helô Bacichette mandoumandoumandoumandou----lhe roubar um beijo da amada, ao invés de ficar bulindo com os textos lhe roubar um beijo da amada, ao invés de ficar bulindo com os textos lhe roubar um beijo da amada, ao invés de ficar bulindo com os textos lhe roubar um beijo da amada, ao invés de ficar bulindo com os textos 

alheios, e ele se foi, voraz, à procura de certa cibernauta virtual que conheceu nas páginas da alheios, e ele se foi, voraz, à procura de certa cibernauta virtual que conheceu nas páginas da alheios, e ele se foi, voraz, à procura de certa cibernauta virtual que conheceu nas páginas da alheios, e ele se foi, voraz, à procura de certa cibernauta virtual que conheceu nas páginas da 

Internet).       Internet).       Internet).       Internet).           

    VVVVocês são meus convidados para o seguinte jogo: como técnicos de informáticaocês são meus convidados para o seguinte jogo: como técnicos de informáticaocês são meus convidados para o seguinte jogo: como técnicos de informáticaocês são meus convidados para o seguinte jogo: como técnicos de informática,,,,    devem devem devem devem 

consertar, o mais rápido possível, os programas ‘bagunçados’ pelo vírus.consertar, o mais rápido possível, os programas ‘bagunçados’ pelo vírus.consertar, o mais rápido possível, os programas ‘bagunçados’ pelo vírus.consertar, o mais rápido possível, os programas ‘bagunçados’ pelo vírus.    

    É só ir É só ir É só ir É só ir descendo as páginas, desenvolvendo as atividades propostas.descendo as páginas, desenvolvendo as atividades propostas.descendo as páginas, desenvolvendo as atividades propostas.descendo as páginas, desenvolvendo as atividades propostas.    

    Importante! Antes de passar deImportante! Antes de passar deImportante! Antes de passar deImportante! Antes de passar de    um exercício para outro, chamem  por mim. um exercício para outro, chamem  por mim. um exercício para outro, chamem  por mim. um exercício para outro, chamem  por mim.     

Tchau!Tchau!Tchau!Tchau!    

    

MarileneMarileneMarileneMarilene 

 

Jogo 1: 
 



 O primeiro desafio de vocês é reconstruir este  
poema de Helô Bacichette, pois o vírus trocou 
algumas palavras.  (Elas estão sublinhadas, é só 
desfazer a troca. Utilizem, para isto, os recursos 
“recortar” e “colar” do Word):  
 
 
MENSAGEM 
 
 
Na esquina  
do cidade  
nosso amor 
olha a abraço 
 
nas ruas 
passos 
cansaço 
atravessam  
a pressa 
e o espaço 
 
dentro de nós 
o pequenos 
da vida. 

 
Releiam a poesia depois de refeita: ela é 

muito bonita!      
 

 

Jogo 2 



A poesia “Dividido”, de Helô, também sofreu com a ‘pane’ 
provocada pelo vírus. Clique em cada palavra que foi parar dentro 
do desenho e arraste-a  para o verso de onde ‘fugiu’.    

 
 
 

DIVIDIDO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

coração 

não 

peito 
jeito 

DIVIDIDO 

Meu ... 
disse sim 
disse ... 
batendo 
no ... 
assim 
desse ... 
Co 
            ra 
     ção 
 



Jogo  3 
 
 Desta vez o vírus roubou os versos finais  que 
Helô escreveu, ficando só a primeira estrofe...  
Inspirem-se na beleza dela e concluam a poesia.  

 
 
 

EU DENTRO DE MIM 

ME APAIXONO 

 

Me apaixono 

todos os dias 

como se tivesse 

em mim 

a eternidade 

todos os dias 

me apaixono 

como se tivesse 

em mim 

outra metade 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me apaixono 

todo o tempo 

começo a sentir 

o sentimento... 

Me apaixono assim 

Já nasceu amor em mim. 

 

Guilherme de Jesus Maciel, 
Leonardo Amaral  Moreira 

 

 



 
Completando o meu coração com uma esperança de uma 
bela paixão. 
 
A eternidade de todos os dias com você eu me apaixonei 
como se fosse um amor eterno. 
 
Apaixono-me 

Todos os dias 

Como se tivesse 

em mim 

 
Outra metade estava com você agora está com a gente. 
 

Nak Domingues dos Santos 
 
 
 

Me  apaixono  
todos os dias por  t i 
como se tivesse amor 
em mim. 
 
A eternidade me destrói  
todos os dias  
Me apaixono  
todos os dias por  t i  
Como se tivesse esperança  
em mim  
  

Bruno Correa 

 
Dentro do meu coração 
me apaixono todos os dias  
como se tivesse em mim  
uma paixão  
dentro do meu coração 

Matheus Rocha 

 



A paixão  
dentro do meu coração  
explode todos os dias 
como se você estivesse 
dentro de mim.  

Você completa 
a outra metade 

do meu coração. 
Todo o instante 
me vem essa paixão,  
mas só falta você.  
 

Rafael Souza e Vinicius Teixeira 
 
 
 

De você 
dentro de mim 
Você faz meu coração  
Bater mais forte  
Por isso te amo tanto  

Me apaixono 

todos os dias 

como se você  estivesse 

em mim!!!!!  

Juliana Peres Silveira 
 
 

Me apaixono 
Todos os dias 
Como se tivesse 
em mim 
a vida toda 
inteira 
 
 
 

todos os dias 
me apaixono 
dentro  
de mim     
 (Rutnéia Ferreira de Souza) 
 

 



  

 

De  mim   me   apaixonei    

 Todos  os  dias  

penso    nela  

mas    ela  fica 

fugindo   de  mim . 

Eu  a   amo   

Ela é  o   amor 

da  minha vida     

o  amor  e a paixão.   

 

Lucas de  Souza 
 
 
 
Meu coração 
 só pensa em você 
 a todo instante da vida   
 fico louco por  você 
.  
Todo instante  
penso em você 
como se fosse  
uma eternidade  
mas  é a pura 
 verdade.    
 
Por isso te amo e fico  
louco com teus lábios  
agradeço, amor, por te amar  
por  toda eternidade... 
 estou apaixonado.. 
 

Raquel dos Santos,  Ingrid Andrielly da Luz 
 



 
 

Outra metade completando o 
meu coração 
com uma 
esperança 
de uma bela paixão... 
 Com ou sem a razão  
 você nunca sairá de dentro do meu 
coração... 
 
O amor é tão difícil de encontrar 
mas por você  
Deus fez me apaixonar. 
 

Nathalia Silva,   Maurício Vargas 
 
 
 

Me apaixono toda hora, todo dia, todo tempo 
meu coração 
quando está vazio 
me dá um rancor 
no peito. 
 
A paixão é 
sentimento lindo de se ver  mas o importante é eu amar você. 
 

Matheus Sigalles Fagundes 
 

 
 

 
 
 



 
 
Meu coração bate por ti 
 

Me apaixono 

todos os dias 

como se tivesse 

em mim 

por isso digo: te amo  

Muito atenciosamente, 

Me apaixono 

todos os dias 

como se tivesse 

em mim 

 

Jefferson Juan Salvador de Carvalho 
 
 

AMO QUEM ME AMA  
PORQUE O AMOR  ATRAVESSA 
A ETERNIDADE... 
 
 

IVO RENATO MARCHIORO GARIGHAN, 
 LUCAS MIGUEL SOARES  MAKOSKI,  

LUCAS DOS SANTOS BERNARDES  
 

 
Me apaixono 

todos os dias 

como se tivesse 

em mim 

mais de um coração 
 

Luís Carlos Cardoso, Mauricio Garcia 
 e Jonathan Afonso   
 



 
Mas me apaixono 
pelo seu calor  
pela conquista  
de seu amor  
 
Me apaixono 
 pelo seu corpo 
 pelo seu rosto 
 pela sua beleza 
Com a mais pura certeza. 
 
 
Kevin Willian G. Costa, Mauricio Paiva Souza  & Thiago C. Bicca 

 
 

Me apaixono  
todos os meses 
Como se tivesse 
em mim 
a eternidade  
 
Todos os meses  
me apaixono 
como se tivesse 
em mim 
outra metade 
 
 
 

Alice Ramires,  
Daniel Parizotto 
 e Acxelly Silva. 
 

 
 
 

Me   apaixonei por você 
e juro que  vou te  amar  
até  a eternidade! 

Emely Lopes 
 



 
 
Me  apaixonei por você 
e   irei te amar até a eternidade.... 

Gabriela Beatriz e Danielle Machado 
 
 
Do seu coração 
Apaixonado, 
Mas nós  
Sabemos 
 que um dia estaremos juntos, 
para sermos  muito felizes. 

Wallace de Oliveira Franco 
e Cássio Alberto Chaves de Oliveira 

 
 
 
 
 
Todos os meses penso em você 
 Meu coração não para de bater, 
E eu não sei o que fazer 
Sem você, meu bem.  
 

Kássio Leonardo Silveira, 
Natan Cardoso Teixeira, 

Jardhan Lucas Duarte Lutz 
 
 
 
 
 
Me apaixono 
como se tivesse  
a eternidade!! 
 

Alessandra Souza,  Alexia Duarte 
 
 



 
Me apaixonei de verdade. 
Em você eu confio  
você é a minha cara   
metade . 
 
Todos os dias eu penso 
em você, 
e por você 
eu poderia até morrer. 
 
De verdade,  é você que 
eu  quero ficar  
para e eternidade... 
 

Mariana dos Santos e Luciane Medeiros de Oliveira 
 
 
VOCÊ  ME  COMPLETA 
NÃO IMPORTA O QUE EU FAÇA 
SÓ PENSO EM VOCÊ 
 
VOCÊ É MEU GRANDE AMOR  
POR TODA A ETERNIDADE 
SEI QUE SEM  VOCÊ 
EU NÃO EXISTO 
DE VERDADE. 
 
VOCÊ  É  A  OUTRA METADE 
DO MEU CORAÇÃO 
PRECISO  DE  VOCÊ 
 POIS NÃO  
CONSIGO SOBREVIVER 
SEM O SEU AMOR. 
 
 

Natasha C. M. e    Willian Veiga Silveira 
 
 
 



Fora de mim, 
como se não  
estivesse afim, 
mas eu quero você 
pra mim... 

viver sem você 
não sou nada. 
 
Camila da Rosa Rodrigues, 
Alexia Monteiro da Silva. 

 
Jogo 4 

 
Agora vocês são convidados a ajudar o vírus maluco a 
brincar com dois poemas de Helô Bacichette, misturando os 
versos e criando uma nova poesia! 

 

AMANHECER 
 
Céu claro 
Derrama sol 
Sobre o azul 
- nosso amor 
Desperta 
Nas nuvens. 
 

 
 

SELINHO 
o amor 
passeando 
distraído 
nos teus lábios.  
 

Céu claro 

Passeando 

Derrama sol 

Distraído 

Sobre o azul... 

 

Nosso amor 

Nos teus lábios 

Desperta nas 

Nuvens  

 

Jefferson Juan Salvador de Carvalho 

 



 
 
 
 
 

 
NOSSO AMOR 

PASSEANDO  

DISTRAIDO 

NOS TEUS LABIOS 

SOBRE O AZUL 

DERRAMA SOL 

NAS NUVENS 

IVO RENATO MARCHIORO GARIGHAN, 

 LUCAS MIGUEL SOARES  MAKOSKI,  

LUCAS DOS SANTOS BERNARDES  

 

Céu claro 

desperta  

o amor,  

derrama sol 

sobre o azul 

 

- nosso amor 

passeando  

distraído  

nos teus lábios. 

Luís Carlos Cardoso, Mauricio Garcia e Jonathan Afonso 

 

 



 

Passeando distraído pelos teus lábios. 

O amor desperta as nuvens 

Do céu claro 

E derrama sol 

Sobre o azul  

Do nosso amor. 

Kevin Willian G. Costa, Mauricio Paiva Souza  & Thiago C. Bicca 

 

Céu claro 

Sobre teus lábios 

Distraído 

 

Nosso amor derrama 

Sol sobre o azul 

E desperta nas nuvens 

O amor nos teus lábios 

Alice Ramires, Daniel Parizotto e Acxelly Silva. 

 

Ao amanhencer do dia  

 

Céu azul 

Sobre nosso amor 

Derrama nas nuvens 

Desperta o sol 

Com muito calor  

 

 

 

 

 



 

Selinho roubado 

Tava passeando 

Distraído 

Nos teus lábios 

Com o amor 

Assim fico. 

 

Guilherme de Jesus Maciel, 

Leonardo Amaral  Moreira 

 

 

Nas nuvens 

Desperta nosso amor 

Passeando pelo céu claro 

Derrama o sol sobre o azul do céu 

Os amores nos distraem nos nossos 

Lábios 

Nak Domingues dos Santos 

 

O amor claro   

e distraído  

que derrama  

sobre o azul  

dos teus lábios  

Bruno Correa 

 

 

 

 

 



 

Céu claro  

derrama sol 

 sobre o azul 

 nosso amor  

desperta 

 nas nuvens 

 passando distraído 

 nos teus lábios. 

Matheus Rocha 

 

Derrama o sol  

sobre o  

nosso amor  

passeando  

distraído  

nas nuvens  

sobre o azul do 

céu claro. 

 

Desperta o amor 

nos teus lábios. 

 Rafael Souza e Vinicius Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O amor  

sobre o azul do  

céu claro 

Desperta  

o nosso amor. 

 

Passeando  

nas nuvens,  

distraído,  

o amor 

derrama sol  

nos teus lábios... 

Nathalia Silva,   

 Maurício Vargas 

 

 

 

Céu claro  

derrama  

distraído  

sol  

nos teus lábios. 

 

Sobre o azul  

Passeando 

–nosso amor  

desperta as nuvens. 

 

Raquel dos Santos,  Ingrid Andrielly da Luz 

 



Céu claro 

Sobre o azul 

passeando 

                                                                       

Nas  nuvens 

Desperta 

- nosso amor   

nos  teus   lábios.  

 

Lucas de  Souza 

 

SELINHO 

nos teus lábios.  

desperta 

- nosso amor 

 

CÉU CLARO  
NOS TEUS LABIOS 
 NOSSO AMOR  
DESPERTA  
NAS NUVENS 
E DERRAMA O SOL SOBRE O AZUL! 

Emely Lopes 
 

 
 
CÉU CLARO DESPERTA NOSSO AMOR... 
SOBRE O AZUL 
NAS  NUVENS DESPERTA O SOL-*-* 

Gabriela Beatriz e Danielle Machado 
 
 
 
 
 



 
Céu claro 
Sobre o azul do céu 
Passeando 
Nas nuvens 
Desperta 
O amor  
Nos teus lábios. 

Wallace de Oliveira Franco 
e Cássio Alberto Chaves de Oliveira 

 
 
Sobre o azul  
Das nuvens 
O amor está passeando 
Sobre céu claro 
Fico distraído 
Nos teus lábios. 

Kássio Leonardo Silveira, 
Natan Cardoso Teixeira, 

Jardhan Lucas Duarte Lutz 
 
Céu claro 
desperta  
nosso amor 
nos teu lábios  
distraído 
nas nuvens 
o amor 
derrama o sol 

Alessandra Souza,  Alexia Duarte 
 
Desperta  nas nuvens o amor  
Nos teus lábios. 
Derrama sol, sobre o céu azul 
Passeando distraido   nosso amor 
Sobre o azul  do nosso amor 

Mariana dos Santos e Luciane Medeiros de Oliveira 
 
 



Céu claro 
Sobre o azul 
Desperta o nosso amor 
 
Passeando nas nuvens 
Distraído nos teus lábios 
Derrama o amor 
Sobre o sol. 

Natasha C. M. e    Willian Veiga Silveira 
 
 
Céu claro 
Nosso amor  
Desperta as nuvens dos teus lábios  

Camila da Rosa Rodrigues, 
Alexia Monteiro da Silva 

 

 

 

Matheus Sigalles Fagundes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jogo 5 

 
 O vírus intrometido teve a audácia de digitar dois 
versos seus no poema de Helô Bacichette! É como 
colocar uma touca velha numa linda debutante: 
destoa, dá na vista!  Vocês irão logo encontrar estes 
versos intrusos. Então é só deletá-los para todo o 
sempre! 
 
 

TRÂNSITO SENTIMENTAL 
 

 
versos 
nas calçadas 
macaquinhos nervosos 
poetas 
nas esquinas 
- sinal 
verde 
da bandeira do Palmeiras 
nas ruas 
do coração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jogo 6 
 
Não é que o vírus libertou todos os versos de 
uma linda poesia intitulada “Esperança de quem 
me ama”? Reúna-os, da maneira que acharem 
mais legal, recriando a poesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Escreva um e-mail para Helô Bacichette, 
comentando sobre as poesias dela: 
 
 
Seus versos nos fizeram  lembrar e imaginar os momentos bons e 
ruins de nossas vidas. 
Também inspiraram nossas idéias, aumentando nossa amizade e 

estimulando a nossa humildade com toda capacidade de sermos 

humildemente felizes. 

BEIJOS  DA NATY E DO MAURICIO 

 

 

       Bom, para começar queria dizer que adorei seus poemas, eles 

me inspiraram para criar coragem e dizer para uma menina que amo 

muito ela. 

         Por isso quero dizer que seus poemas pode mudar a vida de 

várias pessoas. 

         Também que estou louco para te conhecer. 

Você parece ser uma pessoa  muito legal e carinhosa 

          Espero que goste muito desse e-mail. 

Jefferson Juan Salvador de Carvalho 

 

 

 

 



 

 

Helô, seus poemas me fizeram  lembrar de uma paisagem legal, o 

pôr-do-sol do Guaíba e muito mais.. 

Seus versos são diversos, legais e amorosos. És uma bela poeta.... 

Nak Domingues dos Sntos 

 

Seus poemas nos ajudaram a conhecer um outro lado que existe, 

Com eles nós pudemos adquirir um conhecimento maior, 

Pudemos aprender e conhecer os poemas que nos conquistaram. 

Assim poderemos também escrever poemas com sentimento e afeto... 

Sem mágoa, sem raiva, só com amor. 

Leonardo Amaral,Guilherme de Jesus Maciel 

 

 

Adoramos todas as suas poesias. 

Foi muito divertido trabalhar  

com elas. 

Adoramos poesias de amor  

e as que nós lemos foram bem 

Interessantes. 

Alice Ramires, Daniel Parizotto e Acxelly Silva. 

 

Bom, seus poemas são bem legais,  

 PARABÉNS 

Kevin Willian G. Costa, Mauricio Paiva Souza  & Thiago C. Bicca 

 

Achamos legais as poesias da senhora; 

Nós queríamos saber algum site que tenha suas poesias. 

E nos dê o nome de algum livro seu!  

Luís Carlos Cardoso, Mauricio Garcia e 



Jonathan Afonso   

 

Gostamos muitos dos teus versos. achamos muitos legais,  eles 

fizeram  parte de nossas vidas, conquistando sua amizade. 

Agradecemos, 

Tchau, HELô. 

Raquel dos Santos e  Ingrid Andrielly da Luz 

 

A  sua  poesia é    muito   boa,    é  o   melhor    livro   que    eu    li   

até   hoje.  É  um   livro   muito  bacana .                                                    

Eu   gostei   de   uma   parte   bem    engraçada   que    a   minha   

turma  também  achou     muito  legal.  

É   o   melhor  trabalho    que  eu  já  fiz  com   a  minha   professora.    

Adorei   o  trabalho.  

Lucas de  Souza 

 

Para um bom texto é preciso de criatividade e isso você teve de 

sobra. Adorei os seus textos. 

Foram feitos com muita criatividade, amor e carinho, por isso eles 

ficaram bem bonitos... 

 

Rutnéia Ferreira de Souza 

 

Adorei as poesias  porque todas tem sentido.  

Matheus Sigalles Fagundes 

 

 

PREFERIMOS TEXTOS, MESMO ASSIM GOSTAMOS BASTANTE 

DOS SEUS VERSOS NOSSOS PARABÉNS, CONTINUE ASSIM. 

IVO RENATO MARCHIORO GARIGHAN, 

 LUCAS MIGUEL SOARES  MAKOSKI,  



LUCAS DOS SANTOS BERNARDES  

 

Helõ, 

 Adorei seus versos. Espero algum dia aprender a escrever 

assim. Tenho vontade de aprender, pois os versos que faço não são 

tão bons como os seus. Mil beijos 

Amanda Moura 

 

Helõ, 

 Eu adorei as suas poesias, elas falam sobre  o amor e eu gosto 

muito de poesia de amor. Adorei esta sua poesia e escrevi dois versos 

finais para ela: 

 : 

ACONCHEGO 

 

A música das ondas 

Embala nossos sonhos 

Nos braços do mar 

O amor acena 

Com mãos de luz 

                                                       (Helô Barcichetti) 

“Com  mãos de luz” 

você me toca 

nosso amor não acabe agora. 

                                                              (Débora Silva da Rosa) 

  

 

Nós  gostamos muito das suas poesias , são muito legais e 
interessantes para nós,  jovens  ´´adolescentes´´..bjs       

  De ; Mariana  y  Luciane 
Para: Helo    

Eu gostei  muito de seus livros  



admirei muito seu trabalho. 
E espero que você goste da nossa escola porque pode ter certeza que 
você vai ser muito bem recebida aqui na Ana íris do Amaral .  

Emely Lopes 
 

HHHHelô, seus  poemas são muito legais elô, seus  poemas são muito legais elô, seus  poemas são muito legais elô, seus  poemas são muito legais     
Gostei muito de todos eles,antes nós nunca tínhamos ouvido  falar de Gostei muito de todos eles,antes nós nunca tínhamos ouvido  falar de Gostei muito de todos eles,antes nós nunca tínhamos ouvido  falar de Gostei muito de todos eles,antes nós nunca tínhamos ouvido  falar de 
você . Mas agora nós adoramos ler seus poemas e gostaríamos de você . Mas agora nós adoramos ler seus poemas e gostaríamos de você . Mas agora nós adoramos ler seus poemas e gostaríamos de você . Mas agora nós adoramos ler seus poemas e gostaríamos de 
conhecer seus livros para ter mais conhecimento sobre seus textos.  conhecer seus livros para ter mais conhecimento sobre seus textos.  conhecer seus livros para ter mais conhecimento sobre seus textos.  conhecer seus livros para ter mais conhecimento sobre seus textos.      
    UM ABRAÇO UM ABRAÇO UM ABRAÇO UM ABRAÇO DO PESSOAL DO ANA IRIA DO AMARAL ... DO PESSOAL DO ANA IRIA DO AMARAL ... DO PESSOAL DO ANA IRIA DO AMARAL ... DO PESSOAL DO ANA IRIA DO AMARAL ...         

Gabriela Beatriz e Danielle Machado  
 

                                    
Muito bom seus poemas, estamos  muito afim de adquirir o 
seu livro porque fala muito de amor e paixão, isso os jovem 
de hoje gostam muito, ainda mais quando estão namorando, 
isso já ajuda o relacionamento, isso é muito bom. 

Wallace de Oliveira Franco  
e Cássio Alberto Chaves de Oliveira 

 
Nunca vimos você, mas já lemos suas poesias e as achamos   
interessantes e legais. Nós gostamos dos assuntos e qualquer  
dia podemos ler de novo. 

Kássio Leonardo Silveira, Natan Cardoso Teixeira, 
Jardhan Lucas Duarte Lutz 

 
Helô, gostamos  muito dos seus poemas e esperamos  que você goste da 
nossa escola! 
Vamos receber você com muito carinho!!! 
Abraços !! 

Alessandra Souza,  Alexia Duarte 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OI . EU, NATASHA, E O MEU COLEGA WILLIAN  
ADORAMOS SUAS POESIAS.  
COMO GRATI DÃO,  RESOLVEMOS  FAZER UMA 
POESIA EM SUA HOMENAGEM. 
 
 
PARA UMA FLOR  UMA POESIA 
 
DEI MEU CORAÇÃO 
 A UMA ENORME GRATIDÃO 
MOSTREI MEU SENTIMENTO 
POR APENAS UM MOMENTO 
 
UMA ROSA LHE DAREMOS  
PARA DE NÒS NUNCA 
ESQUECER... 
QUEREMOS QUE LEMBRE DELA  
POR TODO O AMANHECER 
 
ESPERO QUE GOSTE DA FLOR 
POIS NELA COLOCAMOS,  
TODO NOSSO SENTIMENTO: 
PARA UMA FLOR, UMA POESIA. 
 

Natasha C. M. e    Willian Veiga Silveira   
 
Helo,   nós  gostamos  muito  dos  seus poemas e  gostaríamos de ler  Helo,   nós  gostamos  muito  dos  seus poemas e  gostaríamos de ler  Helo,   nós  gostamos  muito  dos  seus poemas e  gostaríamos de ler  Helo,   nós  gostamos  muito  dos  seus poemas e  gostaríamos de ler  
alguns livros seus para  saber  mais sobre seus textos  que são muito alguns livros seus para  saber  mais sobre seus textos  que são muito alguns livros seus para  saber  mais sobre seus textos  que são muito alguns livros seus para  saber  mais sobre seus textos  que são muito 
legais......legais......legais......legais......    
UM  ABRAÇO   DOS  ALUNOS DA TURMA C11  DA ESCOLA UM  ABRAÇO   DOS  ALUNOS DA TURMA C11  DA ESCOLA UM  ABRAÇO   DOS  ALUNOS DA TURMA C11  DA ESCOLA UM  ABRAÇO   DOS  ALUNOS DA TURMA C11  DA ESCOLA 
ANA IRÍS  DO AMARAL*ANA IRÍS  DO AMARAL*ANA IRÍS  DO AMARAL*ANA IRÍS  DO AMARAL*----****    
    

Camila da Rosa Rodrigues,  
Alexia Monteiro da Silva.    

 
 
 

 


