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MINHA HISTÓRIA COMEÇOU ASSIM... 

 

Vou contar a minha história, 

Prometo que não vou chorar, 

Não tive uma boa infância, 

Nem gosto de imaginar. 

 

Meus pais não eram ricos, 

Eram pobres e trabalhadores rurais. 

Sofreram pra criar seus filhos, 

Isso são fatos reais. 

 

Eu era uma criança 

Muito alegre e educada, 

Mesmo sem ter boneca 

Minha vida era engraçada. 

 

Brincava com boneca de milho, 

Mas não perdi a infância. 

Fui trabalhar muito cedo, 

Mas tinha vida de criança. 

 

Me colocaram na escola 

Com sete anos de idade. 

Era uma boa aluna, 

Pois tinha muita seriedade. 

 

Na primeira série, 

Aprendi a ler. 

Lia sempre a cartilha; 

A cartilha do abc. 

 

Meus pais não entendiam 

Para me ensinar a lição, 
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Mas era muito esperta, 

Aprendia com a minha atenção. 

 

Minha mãe não entendia 

Nada de   educação, 

Pois trabalhava o dia todo: 

Tempo não tinha não. 

 

Meu caderno era feio, 

Com as folhas muito escuras; 

Mas fazia minha lição 

Pensando num caderno de capa dura. 

 

Oh, que vida tão sofrida! 

Não gosto de lembrar não, 

Mas não escapamos do passado, 

Faz parte da nossa missão. 

 

Quando chegava o natal, 

Não me sentia bem não, 

Porque meu pai bebia muito 

E às vezes causava confusão. 

 

Confusão com minha mãe: 

Aquela que tanto amava, 

Ficava o dia todo ao seu lado 

Lhe protegendo e a admirava. 

Passava a noite acordada 

Sem conseguir dormir, 

Para o meu pai não chegar 

E não tentar lhe agredir. 

 

Tenho um trauma muito grande 

Quando chega o natal; 
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Às luzes me incomodam, 

Porque lembro da infância 

Que não foi muito legal. 

 

Não tinha muito brinquedo, 

Só uma boneca Vanderleia: 

Aquela que ninguém queria, 

Mas a festa com ela sempre fazia. 

 

Oh, Deus! como é triste 

Ter uma infância ruim! 

Passei por muitas dificuldades, 

Minha infância foi assim. 

 

E o tempo foi passando, 

Em uma adolescente me formei; 

Era uma menina bonita, 

Muitos paqueras arrumei. 

 

Me apaixonei por um rapaz, 

Mas não deu certo não; 

Era muito namorador, 

Só machuquei meu coração. 

E o tempo foi passando, 

E eu sempre a estudar, 

Meu pai sempre incentivando, 

Pois sabia que no futuro iria prosperar. 

 

Aos 15 anos de idade, 

Um moço me encontrou, 

Não tive olhar para ele, 

 

Mas ele logo se apaixonou. 
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À minha procura ele foi, 

E eu sempre a me esconder; 

Achava que era casado, 

Não podia se comprometer. 

 

Mas tudo era engano, 

Com o rapaz logo me encontrei; 

Começamos a namorar, 

Apaixonada também fiquei. 

 

Namorei foi muito tempo, 

Só pensava na diversão; 

Foram seis anos de namoro 

Só alimentando a paixão. 

 

Com o passar do tempo, 

Logo engravidei; 

Fiquei foi desesperada, 

Para minha mãe logo falei. 

 

Coitada da minha mãe, 

Muito assustada ficou, 

Pois meu pai não poderia saber 

O fato que ocorreu. 

 

Minha mãe resolveu tudo 

E organizou o casamento; 

Faltando apenas oito dias, 

Surgiu um triste acontecimento. 

 

Perdi meu primeiro filho; 

Entristeceu meu coração, 

Mas mesmo assim me casei 

Para consolidar a união. 
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A partir daquele momento, 

Minha vida já mudou, 

Era uma senhora casada, 

E a luta apenas começou. 

 

Continuei a estudar, 

Pois não poderia parar; 

Sabia que no futuro, 

Com certeza, iria melhorar. 

 

Terminei o magistério, 

Muito feliz fiquei; 

Arrumei logo um trabalho, 

Pois em uma professora me transformei. 

 

Aluguei uma casinha 

Que mal dava para ficar; 

Só chegava para dormir, 

Pois o dia estava a trabalhar. 

 

Trabalhava todos os dias 

Com muita dedicação; 

Fui ficando conhecida 

Na área da educação. 

Dois anos se passaram, 

Mais uma vez grávida fiquei; 

Dessa vez fui contemplada 

Com filho que Deus me concedeu. 

 

Isso aconteceu no ano de 1995. 

No mês de outubro ele nasceu; 

A coisa mais linda do mundo 

Que o senhor me concedeu. 
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Os dias se tornaram apertados: 

Cuidar de criança e trabalhar. 

Como sempre fui dedicada, 

Com Deus sempre pude contar. 

 

Meu esposo bebia muito, 

O vício o derrubou. 

Imagina minha luta! 

Um grande sufoco se tornou. 

 

Fui em busca de ajuda 

Para meu esposo salvar, 

Pois era o pai do meu filho, 

Jamais poderia o abandonar. 

Esse período foi mais difícil, 

Sinto trauma em falar; 

São desafios da vida 

Que somos obrigados a passar. 

 

Como tudo na vida passa, 

Esse momento passou; 

Com ajuda do nosso Deus, 

Ele se recuperou. 

 

Seguimos a vida em frente, 

Mais seis anos se passaram, 

Engravidei de uma menina, 

Meus dias mais felizes ficaram. 

 

Após o seu nascimento, 

Prestei ao vestibular; 

Uma vaga de pedagogia 

Estava a contemplar. 
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Este ano foi marcado 

Com um triste acontecimento: 

Meus pais sofreram um atentado, 

Foi um ano de sofrimento! 

 

Mas, mesmo assim, 

Ao vestibular prestei, 

Sem muita confiança, confesso! 

Porém uma nota boa tirei. 

Com muito sacrifício, 

Comecei a estudar. 

Trabalhava, estudava 

E dos filhos a cuidar. 

 

No ano de 2007, pedagoga me formei; 

Não pude fazer formatura, 

Mas isso não me fez sofrer, 

Pois só ampliou a minha desenvoltura. 

 

Concursada pela rede municipal, 

Comecei a lecionar. 

Cada vez mais apaixonada, 

Pois estava no sangue a arte de ensinar. 

 

Professora dedicada, comprometida 

Se envolvendo a cada dia na educação, 

Ensinando com alegria 

E muita dedicação. 

 

Fazia cursos e mais cursos 

Sempre na educação, 

Fui ficando conhecida 

Como uma professora de ação. 
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Com o trabalho, fui crescendo, 

Sempre a se destacar. 

Fui convidada para uma coordenação, 

Fiz o trabalho brilhante em prol da educação. 

Passei por muitas escolas, 

Sempre fazendo o melhor: 

Coordenando os trabalhos, 

Mostrando sempre meu valor. 

 

No ano de 2010, outra coisa boa surgiu, 

Fui tutora de uma turma de pedagogia. 

Desenvolvi um bom trabalho 

Com dedicação e alegria. 

 

Neste mesmo ano, 

Fiz minha especialização 

Para acrescentar meu currículo 

E se envolver mais na educação. 

 

Sempre prestando serviço 

Em prol da educação, 

Pois fazer o que gosta 

Causa imensa satisfação. 

 

Mas não fiquei apenas 

No fundamental não! 

Fui dá aulas nas turmas de pedagogia pela fera, 

Qualquer disciplina fazia a transformação. 

 

Os alunos me amavam, 

Sempre queriam mais, 

Pois fazia a diferença: 

Faltar com harmonia, jamais. 
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Em 2014, assumi a coordenação: 

Coordenação geral da educação. 

Fiz valer o meu esforço, 

Valorizando a formação. 

 

Trabalhei com os professores 

Temas muito importantes, 

Transformando a nossa rede 

Com resultados impactantes. 

 

O município de cajueiro 

Bem conhecido ficou 

Com o resultado do IDEB 

Que a educação mostrou. 

 

Passei três anos me esforçando 

Na transformação do professor, 

Pois acredito no seu potencial 

Quando mostra seu valor. 

 

Fazia formação do PNAIC 

Com muita dedicação, 

Com professores dos anos iniciais 

E via o resultado na avaliação. 

 

Criamos o nosso projeto 

“educação da gente” 

O qual foi um grande sucesso, 

Trouxe um resultado excelente. 

 

Durante esse período, 

Trabalhei pra valer, 

Porque acredito no que faço, 
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Pois o ensino deve prevalecer. 

 

Após três anos na coordenação, 

Assumi a Secretaria de Educação. 

Foi uma luta muito pesada, 

Ser secretário não é mole não. 

 

Mas tinha uma equipe boa, 

Que sempre pude contar, 

Desenvolvíamos o trabalho: 

A população vivia a contemplar. 

 

Assumi a secretaria 

Substituindo outra profissional; 

O final não foi muito legal, 

Pois sofri muito por questões pessoais. 

 

No ano de 2015, submeti-me a um mestrado. 

Esse aconteceria no Paraguai, ou seja, fora do país. 

Foi uma luta tremenda, foi muito desafiador, 

Mas foi uma escolha que fiz.  

 

A luta foi ficando mais pesada,  

Pois o trabalho tinha que conciliar, 

Mas como não tenho medo de nada, 

Pra o Paraguai tive que viajar. 

 

Foi uma viagem longa, 

Mas em busca de crescimento 

Sempre querendo crescer, 

Ampliando o meu conhecimento. 

 

Essa vida muito corrida 

Me deixa muito feliz, 
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Pois sou uma grande apaixonada 

Pelo o que sempre escolhi. 

 

Mas com muita correria, 

Pesquisa, cansaço e dedicação, 

Consegui concluir minha dissertação. 

 

Em 2017, voltei ao Paraguai 

Onde fiz minha apresentação 

Com muita força de vontade 

E muita dedicação. 

 

Hoje sou mestra com muito orgulho: 

Se foi fácil? Claro que não! 

Mas como sempre não desisto fácil, 

Consegui com muita garra e determinação. 

 

Não posso esquecer de mais uma luta, 

Das minhas publicações. 

Já publiquei quatro artigos, 

E neles, trazendo vária considerações. 

 

Considerações sobre alfabetização, 

Pois desse universo posso falar: 

Artigos que contribuirão para os professores 

Que sua leitura possa fazer seu trabalho avançar. 

 

No ano de 2011, tive uma grande perda.  

Perdi minha mãe querida: 

Aquela que tanto amava 

E me dava sentido na vida. 

 

Com a sua partida, 

A vida não era a mesma. 



22 

Tive que me adaptar 

Para a luta continuar. 

 

Mas como nada pode parar, 

Ainda tinha papai para cuidar. 

Muito velhinho e cansado, 

Mas alguém para contar. 

 

O tempo foi se passando, 

Mais cansado ele ficou. 

De uma você foi acometido, 

Daí a luta somente começou. 

 

Passaram-se dois anos, 

Sempre dele a cuidar. 

O pior que não podia andar 

E começou a piorar. 

No ano de 2019, o pior aconteceu. 

Meu pai acabou falecendo 

Com uma infecção urinária, 

Seus órgãos foram desfalecendo. 

 

Ainda na minha angustia 

Pude a Deus agradecer 

Por ter me dado a oportunidade 

De ver meu pai envelhecer. 

 

Minha vida não é fácil, 

Sempre vivo a buscar, 

Dando o melhor de mim 

Para na vida prosperar. 

 

Gosto muito de escrever 

E também de pesquisar. 
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Já publiquei quatro artigos 

E pretendo continuar. 

 

Minha linha de pesquisa 

É sempre na alfabetização, 

Acredito nesse trabalho 

E me causa satisfação. 

 

Coordeno uma escola 

Com muita seriedade, 

Orientando os professores 

E satisfazendo a comunidade. 

Sou professora apaixonada 

E acredito na formação, 

Pois é o combustível de uma escola 

E fortalece a educação. 

Como gosto de estudar, 

O doutorado estou a cursar. 

Sei que é muito cansativo, 

Mas um dia chego lá. 

 

Sonho muito alto, 

Sei que um dia vou alcançar, 

Pois quem busca sempre alcança, 

Por isso estou a caminhar. 

Mas a história não para por aqui. 

Pensava eu que 2020 teria algo especial. 

Me enganei totalmente! 

Algo de muito triste aconteceu. 

 

No início da minha história, 

Falei de um grande amor, 

Amor esse que durou 30 anos, 

Mas que terminou com uma grande dor. 
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O dia 19 de março de 2020 

Amanheceu como outro qualquer. 

Meu esposo e eu felizes para trabalhar, 

E assim o fizemos. 

Me levou na escola e seguiu para o seu trabalho com 

muito amor. 

 

O meio dia chegou, 

Ele foi me buscar 

Como todos os dias: 

Com alegria e amor. 

Felizes como sempre, 

Comigo a conversar, 

Buscando alguns planos 

Para no futuro realizar. 

 

Fomos para casa 

Com a nossa missão cumprida. 

Ao chegar em casa, 

Lá estava nossa filha querida. 

 

Ele levou carne 

E também um saboroso feijão. 

Tinha tanto amor por mim 

Que não queria me ver com preocupação. 

 

As horas se aproximando, 

Ele voltou para trabalhar 

Como sempre bem contente, 

Com sua farda a amar. 

 

Passou a tarde tirando muita foto, 

Brincou com todos, pois assim fazia todos os dias, 
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Mas a hora estava chegando 

E ele nada sentia. 

 

As 17h 30 da tarte, 

Resolveu nos buscar: 

Eu e sua filha amada 

Para umas compras realizar. 

 

Era um homem muito apaixonado, 

Para nós não deixava nada faltar. 

Era meu fã número 1, 

Fazia tudo para me agradar. 

Eita, meu amor...! 

A hora estava a chegar. 

Fizemos as compras 

E o filho fomos visitar. 

 

Ao sair da casa do filho, 

Sua irmã os chamou para jantar. 

Ele amava estar junto à família, 

Fomos logo correndo pra lá. 

 

E a hora se aproximando; 

Chegamos com alegria, 

Mas o cuscuz ainda faltava cozinhar. 

Como era sua comida preferida, 

Achou melhor esperar. 

 

Meu amado resolveu 

Ir para casa se banhar, 

Pois dava tempo o cuscuz cozinhar. 

Mas os bandidos já estavam se aproximando. 

 

Como gostava muito de fumar, 
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Em uma pequena venda parou 

Para seu cigarro comprar. 

Ao descer do carro, ele falou: 

me dê uma carteira de cigarro! 

Os bandidos se aproximaram, 

Dois entraram no carro 

E um infeliz anunciou o assalto. 

 

Meu amado ainda falou: 

tome a chave, leve o carro! 

Mas ele não quis saber. 

Mesmo assim o levou sem dó e sem piedade. 

 

Este homem íntegro e trabalhador 

Ficou entre dois bandidos. 

Só Deus sabe o que ele passou. 

A polícia foi acionada rapidamente. 

 

Mas o meu amor, 

Nas mãos dos bandidos 

Já estava sofrendo. 

E a família a deus intercedendo. 

 

A polícia seguiu o carro 

Tentando salvar o cidadão. 

Meu esposo correndo perigo, 

Mas no final foi muita dor no coração. 

 

Os bandidos foram mortos, 

Não fazem mais família sofrer, 

Mas para nossa grande tristeza, 

Nosso Biga também veio a falecer. 

 

Está aqui o meu desabafo...! 
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Quantos homens de bem precisam morrer? 

Por causa desses jovens que não têm o que fazer? 

Querem ganhar a vida fazendo família sofrer? 

 

Biga era um cidadão do bem, 

Que tinha sonhos a realizar, 

Mas por causa desses bandidos, 

Foi obrigado a parar! 

 

Perdemos um grande homem 

Cheio de amor no coração. 

Me amou de tal maneira, 

Mas Deus lhe deu a salvação! 

 

Aqui não termina a minha história, 

Pois aqui estou ainda a lutar. 

Terminou uma história de amor 

Que a vida pode me presentear. 

 

Meus sonhos continuam. 

Em algum momento quis parar, 

Mas não há vitória sem esforço, 

E a vida não pode parar!... 

Para poesia ficar interessante, 

Uma surpresa vou contar - 

Irei ganhar um (a) netinho(a) 

Para a nossa vida melhorar ... 
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2ª PARTE 

 POESIAS DIVERSAS 
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Trabalhando Com a Leitura 

 

Trabalhar com a leitura 

É coisa de muita emoção -  

Sentir prazer no que faz 

Trabalhando com o coração. 

 

Os alunos leram muito: 

Livros e muita lição. 

Leram, leram bastante, 

Se dedicando na interpretação. 

 

Saímos da sala de aula 

Para momentos de emoção. 

Foram momentos bacanas, 

Momentos de muita atenção. 

 

Fomos à biblioteca 

Para a leitura diversificar. 

Todos lendo animados 

Para leitura intensificar. 

 

Produzimos muitos textos 

Com muita compreensão; 

Cada momento um gênero -  

Os alunos mostrando participação. 

 

Projetos de leitura 

É essencial trabalhar, 

Para que o nosso trabalho 

Venha sempre abrilhantar. 

A leitura desenvolve no homem 

Momentos de grande prazer, 

Lendo livros de verdade, 
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Lhe ajudando a crescer. 

 

Abra esse portfólio 

E comprove a evolução, 

O trabalho desenvolvido 

Vivenciando a educação. 

 

Nada na vida é fácil, 

Nada na vida é invenção. 

Tudo requer esforço, a formação é um complemento 

Da nossa profissão. 

Por isso, queridos amigos, 

Preste muita atenção: 

 

Realizo boas palestras 

Falando sobre educação, 

Conteúdos pertinentes 

À nossa linda profissão. 

 

Temas muito importantes 

Sobre alfabetização, 

Trazendo o letramento 

Importante compreensão. 

 

Pode me convidar, 

Não vai se arrepender.  

Realizo esses momentos 

Para o ensino prevalecer. 

O AMOR 

 

O amor é um belo sentimento 

Que a todos Jesus ensinou. 

Quem não cultiva o amor, 
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Algo para trás deixou. 

 

O amor verdadeiro 

Sai do nosso coração, 

Amando a cada dia 

Tratando bem ao irmão. 

 

O amor nos transforma, 

Pega fogo no coração. 

Ninguém vive sem amar, 

Ninguém manda no coração. 

 

Existe vários tipos de amor 

Que existe em nosso coração. 

Não importa o tipo de amor, 

Depende da situação. 

 

Oh, amor! 

Como é bom sentir você -  

Transforma as pessoas 

Quando começa transparecer. 

 

AMIZADE SINCERA 

 

Amizade sincera, 

Como posso saber? 

Convivendo e observando 

Um dia posso perceber. 

 

Um amigo verdadeiro 

Do outro não desconfia. 

Caminha de mãos dadas 

E sempre em parceria. 
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Um amigo verdadeiro 

No outro deve confiar, 

Provas são evidentes 

E um no outro acreditar. 

 

Fofoca não pode 

Um amizade destruir, 

Pois amizade sincera 

Jamais no mal se constrói. 

 

A amizade falsa 

Um dia se desfaz. 

Deus com certeza mostra 

Porque ele é a paz. 

 

O amigo mentiroso 

Conhecemos pelo olhar. 

Não consegue olhar no olho, 

O objetivo é o outro derrubar. 

Amigo falso, 

Preste muita atenção: 

Você pode disfarçar 

Aos olhos de Deus não! 

 

AMIGOS 

 

Amigos de verdade 

Devem um do outro cuidar. 

Para que a vida fique mais bonita 

Precisamos nos respeitar. 

 

Amigos de verdade 

O mundo sabe enxergar. 

O sentimento é puro 
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E pronto para cuidar. 

 

Amigos de verdade 

Aprendem a confiar. 

Caminha ao lado do outro 

E deixa o coração pulsar. 

 

O amigo de verdade, 

Do outro nada esconde -  

Sempre se faz presente, 

Brinca até de esconde-esconde. 

Amigo de verdade 

Do outro aprende a cuidar, 

Sem pedir nada em troca 

Para o amor a cada dia brotar. 

 

O TRABALHO 

 

O trabalho dignifica o homem 

Por ser uma fonte de prazer. 

Prazer de poder trabalhar 

E na vida prosperar. 

 

O trabalho é algo de Deus 

Para o homem poder crescer. 

Crescer com dignidade 

E na vida vencer. 

O homem que não trabalha 

A vida não é igual, 

Pois o trabalho traz alegria, 

Sem ele a vida é parcial. 

 

Quem tiver o seu trabalho 

Cuide dele com amor, 
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Porque sem ele falta grana, 

Sem ele o frio vira calor. 

 

Hoje posso dizer: 

Sou uma pessoa de sorte 

Porque tenho o meu trabalho, 

Não estou presa a nenhum pacote. 

 

VOCÊS SÃO MAIS QUE VENCEDORES 

O dia está chegando. 

Sei da sua dedicação. 

Também sei da sua capacidade, 

Por isso não tenho dúvida 

Que faremos grande comemoração. 

 

Os mestres lhes ensinaram 

Com muita dedicação. 

Agora vocês irão mostrar 

Que aprenderam a lição, 

Coragem e determinação. 

 

Não tenho dúvida da vitória 

Que vocês terão, 

Porque conheço a cada um 

E sei que a escola terá satisfação. 

 

Vocês são capazes 

De uma boa nota conquistar, 

Pois sabemos doa seus esforços 

Irão fazer a nossa escola brilhar. 
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Confiamos em vocês, 

Pois são jovens de valor. 

Mostram isso todos os dias 

Com muito esforço e amor. 

 

Confiamos em vocês 

Sem nenhuma dúvida restar, 

Pois são alunos inaura casado, 

São feras e vão arrasar. 

 

Boa sorte, meus amores, 

Deus está a te ajudar. 

Com o conhecimento adquirido, 

A excelência vão mostrar! 

 

MINHA CIDADE QUERIDA! 

 

Meu pequeno cajueiro, 

Terra amada e querida, 

Tanto orgulho tenho de ti, 

Não quero te ver esquecida, 

Pedaço de chão..., 

Porque moras no meu coração, 

Não podes estar passando 

Por tanta destruição. 

 

O povo cajueirense 

Precisa tanto de ti. 

Cajueiro, cajueiro -  

Deves voltar a sorrir. 

 

Minha pequena cidade 

Onde meus filhos criei. 

Terra amada e querida, 
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Nunca te deixarei. 

 

Mas estou ficando triste. 

Muita coisa já mudou. 

Cadê nossas lindas praças? 

E o verde onde ficou? 

 

Fico a me perguntar: 

O que será desse pedaço de chão? 

Com tanta gente sofrendo 

Sem ter um pedaço de pão. 

 

O povo está indo embora, 

Pois não tem em que trabalhar. 

Será que voltará a ser uma vila? 

Meu deus, não podemos nem pensar! 

 

Cidadãos cajueirenses 

Prestem muita atenção, 

Cajueiro é nossa terra, 

Portanto, seja realmente cidadão! 

 

MINHA TERRA NATAL 

 

Parabéns, minha cajueiro, 

Por mais um ano chegar, 

Teu povo torce por ti, 

Por te querer bem e amar. 

 

Oh, pequeno cajueiro, 

Enfeitado de flor! 

Não quero te ver morrer, 

Pois por ti sinto muito amor. 

Cidade querida por todos, 
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Estás em nosso coração. 

Terra amada e querida, 

Não quero te ver na escuridão. 

 

Antes era uma vila, 

Hoje cidade se formou. 

Espero que não volte ao passado, 

Pois um povo por ti lutou. 

 

Os filhos ilustres 

Hoje entram na história. 

História de luta e amor 

De um povo sonhador. 

 

60 anos de história, 

Preciso te ver crescer. 

Regredir não podes mais, 

Pois teus filhos precisam te agradecer. 

 

Parabéns, minha terra amada, 

Pedacinho de torrão, 

Precisamos te ver crescendo 

E alegrando nosso coração! 

 

SER MÃE... 

 

Ser mãe é amar 

E perdoar. 

É chorar e sorrir. 

É caminhar e não cair. 

É uma dádiva de Deus. 

 

É um ser sublime 

Que nunca desiste 
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Do seu filho amado. 

Sempre está perto 

E nunca distante. 

 

Deus é tão maravilhoso 

Que nos deu uma mãe, 

Uma protetora -  

A rainha do lar. 

 

Mãe é uma flor de formosura. 

É carinho e ternura. 

É encanto 

Sem amargura. 

 

É uma das mais belas flores! 

Que pena, não tenho mais! 

Papai do céu a levou, 

Mas creio que um anjo se tornou! 

Termino meus pequenos versos 

Parabenizando todas as mães, 

Pedindo as bênçãos do senhor, 

Pois todas são cheias de amor! 

 

SER PROFESSOR 

 

Ser professor não é pra qualquer um. 

Tem que ter dedicação, 

Para ensinar e ver a evolução. 

Ser professor é ter paixão, 

Amor e dedicação. 

Sabendo que sua luta é reconhecida -  

Reconhecida e com valor -  

Ver a vida passar com harmonia 

Fazendo educação com dedicação. 
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ENTÃO CHEGOU O NATAL! 

 

O natal chegou 

E você se alegrou. 

Por que será? 

Ah! natal é tempo de amor! 

 

Você irá receber vários abraços. 

Abraços fortes e verdadeiros, 

Mas também outros fortes e falsos, 

Não podemos perder os verdadeiros companheiros. 

 

Há pessoas que ficam tristes nesta época. 

O motivo só pode ser banal, 

Mas sabemos que nesta época 

Jesus representa o natal. 

 

Precisamos repensar 

Coisas boas do coração. 

Fazer amigos de verdade 

E viver sempre em união. 

 

Não apenas no natal 

Dar um abraço com emoção, 

Querer mostrar para o outro 

Que o ama como irmão. 

 

Todos os dias ao acordar, 

Um agradecimento temos que fazer 

Ao grande criador do universo, 

Para as batalhas do dia vencer. 

 

Deixo aqui o meu abraço 
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Muito forte e verdadeiro, 

Para todos os amigos 

Que tenho como irmãos verdadeiros! 

 

DIA DAS MÃES 

 

O dia das mães está chegando. 

Vem um aperto no coração, 

Porque não tenho mamãe 

Para saldar com emoção. 

 

Mãe é algo muito importante 

Que causa admiração. 

Deus nos fez com muito amor, 

Com muito amor no coração. 

Todas as mães do mundo 

Deveriam ter o coração cheio de amor, 

Para dar de graça ao seu filho, 

Pois é amor encantador. 

 

Ser mãe é maravilhoso 

E seu filho proteger, 

Pedir a Deus várias bênçãos 

E sempre a ele agradecer. 

 

Hoje posso dizer: 

Obrigada, meu senhor, 

Pela dádiva de ser mãe, 

Cuidando dos filhos com amor. 

 

Sou uma mãe feliz, 

Carrego meus filhos no coração, 

Ajudando no seu crescimento 

Com muito amor e dedicação. 



41 

 

Procuro sempre buscar 

A melhor forma de amar, 

Pois filho é uma benção, 

Só nós podemos carregar! 

 

Maria José C. Toledo (doutoranda em Ciências da 

Educação) 

[13:06, 20/10/2019] 

 

A ARTE 

 

A arte é uma atividade humana 

Que causa admiração, 

Nos mostra as emoções 

Que sai da imaginação. 

 

A arte está ligada à estética. 

A arte é uma manifestação 

Causada pelos artistas 

Mostrando a interpretação. 

 

A arte é um reflexo do ser humano 

E estuda os movimentos. 

Através da arte é possível aprender 

E a realidade de descrever. 

 

A arte também é linguagem, 

Se expressa pelos movimentos: 

A dança, a música, teatro ... 

De acordo com os momentos. 

 

Através da arte 

Expressamos sentimentos. 



42 

A arte traz alegria, 

Sem falar nos movimentos. 

 

DIA DA ÁRVORE 

 

Oh, querida árvore, 

Quanto te quero bem! 

És uma bela árvore 

Que a todos nos convém. 

 

Devemos cuidar de você 

Para o ar purificar. 

Precisamos do ar puro 

Para a vida melhorar. 

 

Hoje podemos dizer: 

Grande poder você tem, 

Muito importante pra mim 

E pra o meio ambiente também. 

 

Hoje está complicado, 

O homem a destruir. 

A vida ficando mais difícil 

E o meio ambiente poluir. 

 

Moradores da terra, 

Prestem muita atenção: 

Preservar é o nosso dever, 

Fazemos parte da nação. 

 

FAMÍLIA 

 

Família a gente não escolhe, 

É benção no coração. 
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União deve se fazer presente, 

Buscando sempre a comunhão. 

 

Um não pode falar do outro 

Para não gerar confusão. 

Qual é a família 100%? 

Mas é corda do coração. 

Família benção de Deus 

Que trago no coração. 

Procuro sempre respeitar 

E ter muita gratidão. 

 

Não basta em uma família 

Se reunir pra conversar, 

Deve ter muita harmonia 

E a família conservar. 

 

Amo muito a minha família 

Que eus me presenteou. 

Não troco por outra qualquer -  

É família de valor. 

 

Minha família querida 

Guardo no meu coração, 

Com ternura e amor, 

Respeito, carinho e gratidão. 

 

CORAÇÃO APERTADO! 

 

Hoje só resta lembranças 

De um pai espetacular 

Que me ensinou a ser gente 

Com o seu jeito de educar. 
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Com o coração abatido, 

Venho aqui falar 

De um pai diferente 

Que deus pode me presentear. 

 

Quem tiver seu papaizinho, 

Dele cuide em zelar, 

Porque quando Deus o leva, 

Não podemos mais cuidar. 

 

Eu cuidei bem do meu pai. 

Amei com toda emoção. 

Papai do céu o recolheu, 

Mas está vivo no meu coração! 

 

FILHOS QUERIDOS 

 

Como é bom ser mãe! 

Como é bom amar, 

Como é bom ter filhos, 

Como é bom apreciar. 

 

Filhos benção de Deus, 

Grande amor no coração. 

Falo dos meus dois filhos 

Que carreguei no meu barrigão. 

 

Pude amamentar, 

Pude educar, 

Pude acariciar, 

Pude lhes ensinar. 

 

Ensinar que a vida 

Nada lhe dá de graça, 
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Estudar é o caminho 

De uma boa herança. 

 

Hoje meus dois amores 

A Deus posso agradecer 

Por vocês existirem 

E com amor a vida vencer. 

 

Lembro-me de muitas coisas 

Que juntos pudemos vivenciar, 

Respeitando uns aos outros 

Para nossa família feliz continuar. 

 

Deles posso falar 

Com muita propriedade, 

Pois são pedaços de mim, 

Filhos de qualidade. 

 

A filha é uma flor, 

O filho um homem de valor. 

Sou suspeita em falar, 

Só agradecer o pai criador. 

 

Éricka é o nome dela. 

Érick um pedaço do coração. 

Os dois são a minha vida, 

Tragos os dois no meu coração. 

 

PAPAI QUERIDO 

 

Através da rima, 

Vou tentar expressar 

O meu sentimento por ti. 

O coração estar fortemente a pulsar. 
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Oh, pai querido! 

Lutou tanto para nos criar. 

Hoje se encontra tão fraco, 

Mas nosso Deus está a cuidar. 

Lembro-me de muitos momentos 

Que contigo pude passar. 

Momentos bons e ruins, 

Mas com amor pudemos contar. 

 

Lembro-me de quando era criança, 

Seus conselhos a escutar, 

Me incentivando pra estudar 

Para na vida poder prosperar. 

 

Não tinha muita leitura, 

Só o nome sabia assinar, 

Mas tinha um vasto conhecimento, 

Pois a vida pode lhe ensinar. 

 

Hoje as lembranças invadiram meu ser, 

Mas de ti estou a cuidar, 

Pai querido e amado, 

O momento é de muita força a buscar. 

 

Mas quem tem Deus, 

Tem dele a proteção -  

Tenha certeza disso, 

Pois com ele teremos a salvação. 

Pai, tu sabes como eu sou -  

Filha querida e amada por ti, 

Sempre me abençoa. 

Obrigada por tudo que adquiri! 

 

Sempre peço a Deus 
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Pela sua recuperação, 

Mas Deus sabe de todas as coisas 

E com certeza terá a sua benção. 

Obrigada, querido pai, 

Do fundo do meu coração! 

Deus está no controle de tudo 

E vai lhe dar a salvação! 

 

A VIDA... 

 

A vida nos surpreende 

Com bastante surpresas 

Que só sabe explicar, 

Não sabemos de nada 

Diante da sua grandeza. 

 

Somos apenas seres humanos 

Com alma e coração, 

Mas não podemos esquecer 

Que eus nos dá a salvação. 

 

Às vezes fico a pensar 

O que seria de nós sem o perdão! 

Deus é tão maravilhoso 

Que de nós tem compaixão. 

Na vida nada somos, 

Não adianta se ver diferente, 

Pois precisamos entender 

Que ser gente é ser consciente. 

 

Consciente de seus atos, 

Consciente de sua existência, 

Consciente de que nada somos 

E com os irmãos demonstrar paciência. 
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A vida é tão curta, 

Pois com Deus devemos aproveitar. 

Não querer ser melhor que ninguém, 

Porque para o pó iremos voltar. 

 

O nosso coração 

Deve manter sempre o amor, 

Ajudando uns aos outros, 

Sem ambição, e com temor. 

 

Termino as minhas palavras 

Com o coração cheio de amor, 

Para dá a quem não tem 

E buscar sempre ao senhor! 

 

MULHER... 

 

Tua beleza é exuberante, 

Tua bondade é infinita, 

Tua firmeza é significante. 

 

Mulher, mil vezes mulher. 

Mulher que carrega o amor. 

Mulher que demonstra seu valor. 

Tu és uma flor que busca o calor. 

 

Mulher, sempre mulher, 

A vida te fez invejável, 

Pois nenhum ser tem a tua formosura -  

Formosura admirável. 

 

Tu tens a garra de um leão 
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Quando   luta por tua cria, 

Ninguém   ouse atrapalhar, 

Pois o senhor te guia. 

 

Mulher amada e admirada -  

És um ser de grande talento. 

A luz de Deus te ilumina, 

A voz de Deus é teu acalento. 

 

Meus parabéns a todas as mulheres 

Que, assim como eu, vivem a lutar. 

Lutar por dias melhores, 

Lutar para que seus objetivos 

Possam alcançar! 

 

CONQUISTAS... 

 

Somos seres humanos 

De um imenso valor, 

Para conquistar a vida 

Lutando sempre com amor. 

A vida não é tão fácil, 

Temos sempre que persistir 

A busca no dia a dia, 

Para um dia conseguir. 

 

Consegui algo melhor 

De um jeito especial, 

Sem perder a batalha árdua 

Cuidando sempre do emocional. 

 

Penso sempre desse jeito 

Nunca pano em desistir. 

Desistir é para os fracos, 
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Pois tenho um caminho a seguir. 

A vida é muito boa 

Quando vivemos com a emoção, 

Fazendo aquilo que gosta 

Pra não ter decepção. 

 

Sou uma pessoa simples, 

Mas de um grande coração. 

Busco sempre o melhor para mim 

Vivendo sempre com emoção. 

 

Amo de verdade o que faço, 

Não deixa a desejar não! 

Perfeita também não sou, 

Mas busco realização. 

 

Para ter minhas conquistas, 

Fui firme e forte nas ações -  

Com toda garra e humor, 

Sem parar nas decepções. 

 

Decepções sempre teremos, 

Mas não podemos desanimar, 

Pois a vida Deus nos deu de presente 

E não podemos desperdiçar. 

 

Penso que com minhas palavras 

Venho a outros incentivar, 

Para que veja a vida 

E dela não venha desviar. 

 

Ser firme no que faz 

É algo espetacular, 

Pois assim tem as conquistas 
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E tudo possa conquistar. 

 

MOMENTO DE REFLEXÃO 

 

No silêncio começo a pensar 

Sobre como a vida aproveitar. 

Nem todo mundo sabe disso, 

Pois dela precisamos cuidar, 

Porque a nossa vida é um sopro; 

Hoje estamos aqui, 

Amanhã podemos estar acolá. 

Não sabemos o dia de amanhã, 

Qual a surpresa que pode nos chegar. 

 

Pense no nosso querido Gugu -  

Em um dia estava bom, 

No outro veio a falecer. 

Não sabemos o dia de amanhã, 

Portanto a Deus temos que obedecer. 

 

A vida é uma caixinha de surpresa. 

Cabe a cada um, dela cuidar, 

Pois o tempo está passando, 

Não podemos desperdiçar. 

 

Gostaria, neste momento, 

De uma coisa te alertar: 

Ame mais os outros 

E uma vida feliz passe a levar. 

 

Você ama sua vida? 

Ame mesmo pra valer, 

Pois só temos uma mesmo  

E queremos sempre vencer! 
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SONHOS 

 

Sonho existe em nossas vidas, 

Basta a gente querer sonhar. 

Sonho muda todo sentido 

Quando a gente tende a buscar. 

 

Os sonhos saem da nossa mente 

Para vida enfeitar. 

Só cresce na vida quem sonha, 

Basta nele acreditar. 

Tenho muitos sonhos na vida, 

Quero um dia conquistar, 

Mas, para isso acontecer, 

Basta apenas querer lutar. 

 

Meu sonho começou pequeno, 

Hoje grande posso falar, 

Já conquistei muito na vida, 

Mas ainda estou a sonhar. 

 

Sonhos possíveis de realizar, 

A vida há de me proporcionar. 

Disso ninguém duvide, 

Pois na vida pude buscar. 

 

Pessoas que não sonham, 

Da vida nada sabe contar. 

O sonho deve existir 

Para um dia realizar. 

 

Sonhei um dia ir longe, 

Já estou chegando lá. 
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Com mais uma ajuda de Deus, 

Com certeza irei chegar. 

 

PROJETO LEITURA 

 

Durante esse período, 

Lemos textos pra valer. 

Vários gêneros textuais 

Foram momentos de prazer. 

Li crônicas muitas vezes, 

Li com bastante atenção -  

Crônicas muito engraçadas, 

Mas ficou grande lição. 

 

Ah, eu também li muito! 

Várias memórias literárias. 

Escrevi muitas memórias 

E trago aqui várias. 

 

A escola livramento 

Não brinca de educação, 

Levou o projeto a sério 

E aqui está a nossa ação. 

 

Com as memórias literárias 

Pude minha infância lembrar, 

Foram momentos bacanas 

Para escrita transformar. 

 

Senhores aqui presentes, 

Nossa escola é espetacular. 

Nossos trabalhos estão aí 

Para que possam apreciar. 
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BRASIL ATUAL 

 

Quero neste momento 

Com você compartilhar 

Minha opinião sobre o Brasil: 

Onde iremos chegar? 

Nação brasileira, 

Povo de grande coração, 

Precisamos nos unir 

Para mudar essa nação. 

 

O povo está mostrando 

Uma grande desunião, 

Falando de “a” e “b” 

E esquecendo da sua participação. 

 

O nosso país precisa 

De um povo lutador, 

Não para destruir, 

Mas para buscar o seu valor. 

 

País do futebol 

Não pode mostrar fraqueza, 

Pois somos um povo livre, 

Por sinal, de uma grande beleza. 

 

Meu Brasil, amo você, 

Mas precisa se desenvolver. 

Todos estamos torcendo 

Para ver você crescer. 
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AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

 

Neste momento venho aqui 

Apenas para agradecer. 

Agradecer por tudo que passei, 

Mas com Deus pude permanecer. 

Foi um ano muito difícil, 

Porém com ele pude aprender. 

Aprender que a vida não é fácil 

E também com ela pude crescer. 

 

Realizei muita coisa boa, 

Mas também erros cometi, 

Porque não sou perfeita 

E com eles aprendi. 

 

Agradeço sem nenhuma demagogia; 

Agradeço de coração; 

Agradeço os bons amigos 

Com o coração cheio de gratidão. 

 

Aos que comigo conviveram, 

Aquele que em mim pode confiar; 

Ao nosso Deus e Senhor 

A quem pude sabedoria buscar. 

 

Pedir desculpas a todos, 

Pois algo sem querer pode magoar, 

Porque o ser humano não é perfeito 

E ao outro pode desagradar. 

 

Quero sempre ser boa amiga 

E ao outro não decepcionar. 

Gosto de fazer amigos 
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Para na vida me ajudar a caminhar. 

 

A minha família em especial, 

Pois com ela sempre pude contar. 

Tristeza não pode me contagiar 

Porque a família sempre estava a me amar. 

 

Amigos deixo aqui 

Um enorme abração, 

Agradecendo a todos 

Pela consideração! 

 

Pedimos ao nosso Deus 

Que sempre possa nos auxiliar, 

Para que tenhamos novas conquistas 

E o sucesso possamos alcançar! 

 

ANO NOVO 

 

O ano novo está chegando, 

Muita surpresa ele traz -  

Coisas boas e ruins, 

Mas também algo que nos satisfaz. 

 

Fazemos um planejamento 

Para o ano iniciar, 

Não sabemos o caminho 

Ou se vamos realizar, 

Pois o futuro a Deus pertence -  

Não podemos adivinhar, 

Mas de uma forma ou de outra 

Temos que planejar. 

Vida sem planejamento 

Deixa tudo a desejar, 
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Precisamos estarmos atentos 

Para na vida não tropeçar. 

 

Ô, Ano novo está vindo 

Cheio de novidade -  

É uma caixinha de surpresa 

Nos dando também oportunidade. 

 

Oportunidade para crescer, 

Oportunidade para construir, 

Oportunidade de transformar; 

Oportunidade para vencer. 

 

Desejo a todos vocês 

Um ano novo cheio de realizações, trazendo muita paz 

no coração, 

Com amor e muita satisfação! 

 

O MUNDO PAROU...! 

 

Meu Deus, como assim? 

O mundo parou! 

As pessoas estão presas, 

Você já pensou? 

Todo mundo assustado, 

Um protegendo o outro, 

Outros nem dar valor 

Chegando perto da dor. 

O mundo não é o mesmo, 

Hoje tudo mudou. 

Quando isso passará? 

Ou será que estacionou? 

 

Estacionou não! 
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Deus ainda nos tem amor. 

Quando isso passar 

Venceremos a dor. 

 

As pessoas não serão as mesmas, 

Disso temos toda certeza. 

Algo de bom irá ficar, 

O ser humano tem beleza. 

 

Que mal é esse 

Que o mundo vem assolando? 

Muita gente morrendo 

E os infectados aumentando! 

 

Oremos ao nosso Deus 

Por toda nossa família 

E pelos médicos também, 

Que trabalha e salva com alegria. 

 

Parabéns a toda equipe da saúde -  

Vocês são guerreiros oficiais, 

Pois com ajuda de Deus 

Estão sendo essenciais. 

 

Estão arriscando suas vidas 

Para salvar o cidadão, 

E você que não se cuida, 

Pense pelo menos nesses irmãos! 

 

SAUDADES DA ESCOLA 

 

Aí que saudade da escola! 

Saudade daquele barulho, 

Saudades dos meus alunos, 
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Pois deles sentia orgulho. 

 

Uma escola sem aluno 

É igual uma família sem amor. 

Aquele barulho me faz bem, 

Tudo isso mostra o nosso valor. 

 

A escola está em silêncio, 

Por causa de um terrível mal 

Que estar causando medo 

E com certeza é letal. 

 

O mundo está assustador, 

A nossa cidade também. 

Os alunos fora da escola, 

Pois ficar em casa lhes faz bem. 

 

Reinventamos nossa prática, 

Mas os pais não gostaram não, 

Deveriam mesmo agradecer 

Porque não os deixamos na mão. 

Tudo isso é muito novo 

Para nossa educação, 

Ninguém estava preparado, 

Mas agimos com dedicação. 

 

Saudades dos meus colegas 

E daquele gostoso abração, 

Em breve tudo passará 

E voltaremos dando show de educação! 
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MÃE PEDAÇO DE MIM... 

 

Hoje me veio a lembrança 

Da minha mãezinha, 

Que tudo fazia por mim 

E nunca queria me ver sozinha. 

 

Oh, minha querida mãe! 

De mim Deus te tirou, 

Mas deixou o consolo 

De um Deus que sempre me amou. 

 

Mãe, quando lembro de você, 

Bate forte o coração; 

Só pensando de um dia 

Te encontrar em oração. 

 

Mãe, fostes meu porto seguro, 

A minha âncora preferida 

Que cuidava com carinho, 

Pois fostes muito amada e querida! 

 

Peço a Deus, neste dia, 

Que preencha o meu coração, 

Pois sei que estas bem guardada 

Esperando o dia da salvação! 

 

TUDO PASSA ... 

 

É, tudo passa! 

Nada há de permanecer; 

Como tudo na vida passa, 

A tempestade não vai vencer! 
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Somos seres humanos 

Dispostos na vida a sofrer, 

Ninguém vive só de alegria -  

Disso não podemos esquecer. 

 

Tudo na vida passa, 

Disso temos que entender, 

Pois somos seres viventes 

Querendo na vida vencer. 

 

Precisamos uns dos outros, 

Para as tempestades suportar. 

Segurar firme nas mãos de Deus 

E bons amigos poder contar. 

 

Nossa vida é dada por Deus, 

E dela, ele ajuda a cuidar. 

A cada dia buscamos algo a mais 

Para a vida melhorar. 

 

Mas às vezes foge um pouco 

O controle das nossas mãos, 

Precisamos buscar reforço 

E contar sempre com os irmãos. 

 

As tempestades vêm, 

Mas Deus nos ajuda a passar, 

Segurando em nossas mãos. 

E ao passar, poder se alegrar. 

Tempestade pode passar, 

Pois aqui pra você não tem lugar. 

Deus está à frente da batalha 

E com ele tudo passará! 
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INACREDITÁVEL... UM MÊS! 

 

Eita, meu amado esposo, 

Ainda não consigo acreditar 

Nesta grande tragédia 

Que a vida está a me mostrar. 

 

Nossa família não é mais a mesma, 

Sem você no seio familiar. 

Acho que nunca seremos os mesmos, 

Mesmo tentando a vida levar. 

Sei que a vida continua, 

Mas não está fácil de levar, 

Faltando um membro importante, 

Mesmo forçado teve que nos deixar. 

 

Sei que você sofreu 

Só em pensar em nos deixar, 

Mas o triste momento chegou, 

E nós aqui ficamos a chorar. 

 

A casa está vazia, 

Nossa cama muito fria. 

Os dias não são os mesmos, 

Perdemos a nossa alegria. 

 

A sua linda família 

Só Deus está a sustentar. 

Você está em nossos corações 

E no céu uma estrela a brilhar. 

 

Agradecemos a Deus 

Pelo grande homem que fostes, 

Mostrando sempre um grande coração. 
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E para mim, toda sua paixão! 

 

Que triste dia 19, 

Acho que nunca irei esquecer 

Esse número que também marca 

O dia do seu aniversário. 

Mesmo sendo em mês diferente, 

Marcou para sempre a vida da gente! 

 

NOITES TRAIÇOEIRAS 

 

Meu Deus, que noites difíceis! 

Noites que não acabam mais, 

Noites que o sono não chega -  

É angustia demais. 

 

A nossa bela cabeça 

É uma caixa de surpresa -  

Quando não está bem, 

Está sentindo uma grande tristeza. 

 

Estão sendo dias e noites apertados -  

De uma forma muito agressiva, 

Mas Deus com o seu jeitinho 

Vai tornando-as mais compreensiva. 

 

A nossa vida é uma caixinha de surpresa. 

A cada dia vai abrindo essa caixinha 

E retirando de dentro dela 

Muita surpresinha. 

 

Às vezes boas surpresas 

Às vezes surpresas ruins 

Que nos faz pensar em parar, 
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Parar e não ver o fim. 

 

Mas o  a quem servimos, 

Nos deixa forte pra valer. 

Segura em nossas mãos 

E diz assim: você nasceu pra vencer! 

Ouvindo essa voz, 

Não há tristeza que permaneça, 

E com ajuda dos amigos, 

Deus ordena que a mente esqueça. 

 

Esqueça da tristeza, 

Não do grande amor, 

Porque foi ele que uniu, 

Do coração tira a dor! 

 

VIDA QUE SEGUE... 

 

Deus nos deu a vida 

Para ser vivida com amor, 

Mas pelas estadas da vida 

Sentimos diversa dores. 

 

Como ela não para 

Quando a gente quer, 

Temos que na estrada permanecer 

Com a certeza que iremos vencer. 

 

A vida não para, para quem fica. 

É uma sensação horrível 

De perder alguém que queria viver 

E que sabia tornar fácil uma vida difícil. 

 

Ai, como queria que fosse do meu jeito! 
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Pois a vida continua mesmo a sofrer. 

A continuação não será da mesma forma, 

Mas a história continuo a escrever -  

História de amor 

Que acaba de uma forma trágica. 

Não foi Deus que quis assim. 

Durante a vida vivenciamos momentos mágicos. 

 

Vida ou vida..., que nos causa surpresa! 

Ninguém está preparado para tais, 

Porém a alma geme 

Com esses momentos fatais. 

 

Mais uma página foi virada 

Rasgando o meu coração, 

Mas a vida continua, 

Porém do mesmo jeito não! 

 

SAUDADE QUE DÓI 

 

Infelizmente meus versos, 

Hoje, só me fazem doer, 

Pois meu coração está a sofrer 

Por causa de uma tragédia 

Que nos veio acontecer. 

 

Mataram meu grande amor 

Por falta de experiência. 

Se o refém estava lá dentro, 

Os responsáveis tivessem mais pendência. 

 

Meu esposo como sempre 

Gostava de comprar cigarro. 

Só que no dia 19 a coisa foi diferente. 
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Encontrando três bandidos, 

Onde foi anunciado um assalto, 

 

Ele com muito medo disse: 

Pode levar o carro, tome a chave! 

Mas os miseráveis não quiseram saber 

E levando meu esposo como refém, 

De uma forma muito grave. 

 

Três almas sebosas 

Que viviam para famílias destruir. 

Um deles tinha tornozeleira. 

Isso nos mostra que o sistema precisa evoluir. 

Soltar bandido pra quê? 

Para destruir o cidadão? 

Que paga seus impostos e ainda dá comida ao ladrão? 

 

Meu esposo foi uma vítima 

Desses bandidos miseráveis. 

A polícia sabia que tinha um refém, 

Mas, mesmo assim, tudo foi irreversível. 

 

Um homem íntegro e trabalhador 

Que batalhou durante a vida para algo melhor 

conquistar. 

Que pena! Não ficou claro 

Que o refém precisava se salvar! 

 

A família avisou ... Tem três bandidos e um refém. 

Acho que não ficou claro não! 

Houve um momento de muita bala, 

Tirando também a vida de um grande cidadão. 

 

Sou uma cidadã que contribuo 
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Para o crescimento do meu estado 

Se tratando de educação, 

Mas quero neste momento 

Deixar a minha indignação. 

 

E pedir à nossa polícia 

Que treine mais o seu povo 

Para saber defender o cidadão 

E deixar só o bandido no chão, 

E defender com muita cautela o verdadeiro cidadão. 

 

Esse é um apelo 

Que faço como cidadã 

Para que não aconteça em outra situação. 

Perdemos um pai de família 

Porque faltou mais atenção. 

 

É também um desabafo 

Pela dor que estamos sentindo. 

Quantos cidadãos precisam morrer 

Para que esses bandidos estejam de fato na prisão? 

Foi embora um homem íntegro, 

Cheio de projeto a concluir, 

Deixando sua família 

Num sofrimento sem fim. 

 

O nosso estado precisa de paz, 

Minha cidade também, 

Mas se acontecer fato semelhante, 

Estratégias sejam criadas pensando no refém! 
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SÁBADO DIFERENTE 

 

Mais um sábado diferente, 

Mais um dia de solidão, 

Falta alguém ao meu lado, 

Mas o meu Deus preenche meu coração. 

 

Preenche com amor, 

Preenche com a presença, 

Cuida de mim 

E renova a minha esperança. 

 

IRMÃO QUERIDO 

 

Falar de você é muito fácil, 

Porém dói o meu coração. 

Era um irmão tão querido 

E um grande cidadão. 

 

Meu amado irmão, 

De ti jamais irei esquecer. 

Meu irmão e amigo, 

Sempre vou amar você. 

 

A vida nos deu de presente 

Um homem de um grande caráter. 

Uma pessoa sem pareia, 

Pois nunca iremos esquecer. 

 

Biga, meu grande irmão, 

Foi um pedaço de mim 

Que foi fortemente arrancado -  

Simplesmente assim. 
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Peço a Deus todo dia 

Que lhe guarde em um bom lugar, 

Porque o seu coração era grande. 

Sei que do lado de Deus está. 

 

Sentiremos muita saudade 

Do nosso momento familiar. 

Ficarás sempre guardado, 

E de ti sempre lembrar! 

 

MAIS UM 22 DE MAIO 

 

Meu pequeno cajueiro. 

Meu pedacinho de amor. 

Como estás ficando? 

Sofrido e sem calor! 

Oh, cajueiro, minha terra! 

Onde nasci e me criei. 

Hoje vejo você morrendo. 

Mesmo assim me orgulharei 

 

De ser uma cidadã. 

Cidadã com muito vigor, 

Te ajudando no que posso, 

Levando educação com amor. 

 

Estás a completar 62 anos, 

Mas não temos o que comemorar, 

Só temos tristeza e muita dor 

Por tudo que estar acontecendo. 

 

Nosso povo está sofrendo 

Com um vírus avassalador. 

Temos que ficar em casa 
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Para não passar pela dor. 

 

Muitos cajueirenses morreram 

Neste ano assustador. 

Deveremos ter muito cuidado 

Para não ser mais um sofredor. 

 

Infelizmente, minha terra, 

Esta data não vamos comemorar 

Com festas, como de costumes, 

Para não ser um contaminador. 

 

Mesmo assim, receba meus parabéns 

Com o coração entristecido 

Com tanta coisa ruim acontecendo 

Com o povo amado e querido! 

 

TEMPO DE PANDEMIA 

 

Em que tempo estamos vivendo? 

Tempos de muito pavor, 

Tempo em que as pessoas 

Não se abraçam mais por temor. 

 

As pessoas não são as mesmas. 

Ninguém pode se aproximar. 

Não chegamos perto um do outro 

Porque podemos nos contaminar. 

 

Muitos amigos morrendo 

Por terem se contaminado. 

O vírus é perigoso e letal. 

Temos que ser determinados. 
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É tempo de estarmos em casa 

E evitar aglomeração, 

Para não sermos contaminados 

E adquirir esta maldição. 

 

Você que já tem problemas, 

Tenha muita atenção. 

Uma vez infectada, 

Só Deus para lhe dar libertação. 

Quem nunca pensou 

Que um vírus pararia aflição? 

As pessoas assustadas 

Com medo dessa maldição! 

 

E AS ESCOLAS? 

 

Havendo aulas remotas 

Para as crianças estudarem, 

Alguns pais não aprovaram, 

Pois de sua presença elas dependem. 

 

Ninguém esperava por isso. 

Professor precisou reinventar 

As suas aulas todos os dias: 

Máscara, álcool e gel também está. 

 

A escola está se preparando 

Para o aluno receber: 

Que não será o mesmo aluno, 

E a escola preparada deve estar. 

 

Alunos distante um do outro, 

Professor com mais atenção 

Para nenhuma criança se aproximar, 
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Para não haver aglomeração. 

 

Tudo isso é muito novo, 

Tudo isso tem que ter muita atenção. 

Diretores de escola arrumando o ambiente 

Para que todos possam ter a proteção. 

 

A coisa não será fácil, 

Como todo ano não está sendo. 

Mas não podemos parar, 

Pois grandes vitórias irão aparecendo. 

 



 

 

 

 
 

 


