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                                              Cabeça nas Nuvens  

  

                            Pra mim ler é uma 
                            viagem, se quiser vir 
                            não precisa de medo, 
                            somente coragem. 
  
Onde posso visitar 
paraísos encantados 
e castelos assombrados, 
encontro fadas e 
duendes, que estão 
sempre dando presentes. 
  
De carona, num cometa, 
vou para o espaço 
com alegria de dar 
um abraço nas 
estrelas que passo. 
  
Eu moro nas nuvens, 
com uma canção de paz, 
que está sempre 
a tocar para que  
eu possa sonhar. 
                                                          Augusto Fonseca, Isabelle,  Carlos,  Jean e Ana Caroline 
 



                                 Voando na Imaginação 
  
 
 
 
Eu viajo na imaginação, 
culpa da professora! 
Ela conta muitas histórias, 
caixinhas cheias de livros 
com histórias e poesias, 
ela sempre carrega 
para iluminar o meu dia. 
  
O meu coração bate forte 
pela Teca, 
Mas que Teca? 
Pela a professora da biblio, 
da biblioteca. 
  
 
 
                        Jean , Augusto  Fonseca, Isabelle, Carlos e Ana Caroline 
 



O Corvo 
 

Lá vem o corvo 

cantando poesias, 

para alegrar 

o nosso dia, 

faça sol, faça chuva, 

o corvo Otelo 

sempre está nas alturas. 

 

A bruxa da Irlanda 

foi logo desmentindo, 

- Não inventem moda não! 

Esse corvo despenado 

nunca vai sair do chão. 

 

Mas Allan sabia, 

que o corvo azulado 

voaria tão alto, 

que nem o Super Man 

enxergaria. 

 

 

 

Jean, Augusto Fonseca, Carlos, Isabelle e  Ana Caroline   



                                       Imaginando Poesia  
Use a imaginação, 
Viaje  de montão 
leia seus livros, 
e sinta a emoção. 
   
É muito bom ler, 
é o único lugar, 
que você viaja parado. 
  
Ei, se liga! 
Esse mundo é irado! 
  
Na poesia tudo pode acontecer, 
é alegria que faz viver, 
na emoção de poder ler. 
  
No céu colorido 
a leitura do infinito. 
  
 A poesia dá histórias, 
que faz mergulhar na fantasia. 
E não se esqueça, 
viaje na poesia. 

                                                            Letícia Peruchin, Náthaly  e  Rafael 



                                        Trururum Trum Trum 
 Trururum Trum Trum! 

A transformação 

vai começar 

o que vai ser? 

O que será? 

Vamos todos esperar!  

   

Trururum Trum Trum! 

Tá ligado? 

Ou tá com medo?! 

Tenha cuidado! 

Pode ser muito irado, 

pode ser muito engraçado!   

  

A rainha vai virar 

sapo e o sapo 

vai virar rei! 

A rainha casa 

com o sapo, 

mas este sapo? 

Trurum Trum Trum!            

Jamais será rei.                                                     Tobias ,  Ana ,  Letícia  e  Juliano 

 



                                                Dois Amores 
 
  

Dois amores 
num instante 
na luz da lua brilhante! 
Um pássaro voando 
neste céu distante. 
 
Dois amores valiosos, 
não existe igual não, 
pois quando se ama, 
é pura emoção. 
  
Com amor, às vezes briga, 
mas logo, logo volta, 
pois o amor de verdade, 
não separa não. 
  
Com o amor, 
tem que ter cuidado, 
pois uma briguinha à toa 
pode causar o maior estrago. 
  
                                                                     Taís, Bruna, Ana Letícia e Allan 



                                                       Kimbalo 
  
Um menino nasceu assim, 
assim alegre, 
em Porto Alegre. 
  
Nove anos se passaram, 
e Kimbalo resolveu, 
ir para Caxias do Sul, 
vender seus doces. 
  
Seus doces, 
são tão deliciosos, 
que até são adorados 
pelo papa Francisco. 
  
Histórias não tem idade, 
pode velho, pode novo, 
o velho lembra... 
e o novo?! 
Ah!O novo sonha! 
  
                                                 Juliana, Letícia Gasparin, Augusto Peruchin e Fernanda 
 



Fantasiando 
Abram um livro, criancinhas, 
viagem na fantasia! 
Mergulhem na imaginação, 
que é obra da criação. 
Conheçam um novo mundo, 
de aventura, alegria 
e de pura emoção. 
Será verdade ou feitiçaria, 
desta bruxa descabida, 
que vem de Londres, 
que é muito longe, 
o que eu vejo? 
É uma bruxa colorida! 
Agora, a vida real. 
A escola me chama. 
Lobo mau, Três Porquinhos, 
Branca de Neve e Sete anões. 
Será verdade, 
ou será invenção? 
O príncipe zangão, 
o pirata doidão, 
o castelo azulado, 
o cavalo assustado, 
a fadinha malvada, 
o pirulito voador. 
Será mentira 

 ou será verdade?                                                   Taís, Bruna e Allan 



Zás-Trás 
Zás-trás! 
Faltou gás! 
Lê-lê, hora de lê, 
Puxa!Puxa! 
Olha a Xuxa! 
Eti! Eti! 
Quebrou meu capacete! 
No canto da magia, 
tem muito guarda-chuva, 
pois lá tem chuva, 
tem poder e alegria, 
caravelas e espumas, 
e as palavras que encantam 
são feitas com amor. 
Veja só que engraçado! 
Princesa encantada virou sapo, 
Chapeuzinho Vermelho 
virou lobo malvado, 
e fada encantada 
virou bruxa malvada. 
Não era uma vez não, 
então nunca esqueça, 
num lugar muito perto, 
muito além de Berlim. 
Olha só a confusão, 
que o rei arrumou, 
o jacaré virou rainha, 
aqui em Caxias. 
E no olho mágico da porta, 
onde a rainha olhou, 
os Sete Anões atrasados, 
“abra cadabra” a enfeitiçou. 

                                                                                 Vitor, Hellena, Enzo e Michelli 



                                  Enrolando a Imaginação 
Desenhos colorido 
invadem a imaginação. 
Histórias emocionantes, 
cheias de ação. 
  
Cinderela, moça bela, 
que se encontra no castelo, 
apaixonada pela fera. 
  
Branca de Neve, 
brinca na neve, 
Cheia de alegria 
com a dona Maria. 
  
Chapeuzinho Vermelho 
se olha no espelho, 
arruma o cabelo 
e sai ligeiro. 
  
Pula, pula, roda e canta 
dança, dança, vai dançar, 
esta história não termina, 
quem quer continuar?! 
                                                                                    Juliana, Letícia Peruchin  e  Augusto Prandi 

 



                                      As Letras da Alegria 
  

Livro é igual a animação, 
a cada página que lemos, 
surge a imaginação. 
  
Amar livros 
é uma tradição. 
A cada verso que faço, 
surge uma nova emoção. 
  
Escrevendo vamos 
além das poesias, 
assim chegamos, 
no mundo da fantasia. 
  
Um sorriso, um olhar, 
a cada palavra, 
um luar. 
  
Lembre-se de uma coisa, 
toda imaginação 
pode um dia 
se tornar realização. 
                                                              Náthaly, Rafael, Letícia Peruchin e Juliano 

 



                                 Os Versos 
 
As letras formam palavras, 
as palavras formam frases 
as frases formam poesia, 
para nós viajarmos 
no mundo da fantasia. 
 
A cada novo verso, 
uma palavra que contagia, 
os livros mostram 
a verdade da magia. 
 
Os sonhos nos levam 
Nos caminhos da emoção 
para chegarmos é preciso muita diversão. 
 
Para fazermos uma canção 
vem letras do coração. 
Para fazer uma poesia, 
vem versos da alegria. 
E nunca esqueça, 
tudo deve ser pura imaginação. 
 
                                          Letícia Peruchin, Náthaly , Juliano e Rafael  



                                             Natural 
Nesta festa animal 
tudo pode acontecer, 
eu faço o que pode 
e o que não pode 
eu faço acontecer. 
   

Para entrar nesta festa 
dinheiro não precisa pagar, 
basta imaginação de criança 
e alegria para brincar. 
  
Todo bicho pode vir 
deve antes descobrir, 
o segredo do coração 
com respeito e emoção. 
  
Crocodilo? Molhou o pé! 
Gavião? Deixou o ninho! 
Elefante? Ficou gigante! 
E o jabuti? Ficou sozinho! 
  
Há muita coisa divertida 
no mundo da imaginação, 
na experiência da natureza 
convivem o ódio, o amor e a paixão. 
    

Veja só a emoção 
que deu por conta disso, 
que bichos são esses 
nobres desaparecidos? 
Eu sei sim, eu sei sim, 
tomaram rumo ao sumiço, 
cara de assombração. 

                                                                                  Enzo,  Michelli, Vitor e Hellena 
 



                                           No Céu da Boca 
  

No banco preto e branco 
um homem assustado, 
chama logo a atenção 
do menino que 
vende doces. 
  
Kim pega seus doces 
e lhe oferece, 
na sua cabeça passa perguntas: 
- Como se chama? 
- O que traz aí? 
- Trago caixas com poesias, 
que dá asas para a imaginação, 
com magia e ilustração. 
  
- Trago caixas, 
com contos de fadas e duendes, 
com elas podemos imaginar 
a fantasia de brincar. 
  
                                                           Hellena, Vitor, Michelli  e Enzo 
  

 


