Prémio - uma aventura literária 2014

Prémio especial do júri na modalidade poesia do concurso
“uma aventura literária 2014”
Aos alunos do 4.º B da EB MONENHOR ELÌSIO ARAÙJO foi atribuído o Prémio Especial do
Júri na modalidade de Poesia (3.º e 4.º Ano) no Concurso Uma Aventura... Literária 2014. O
prémio consiste na publicação do trabalho e ainda como brinde um cheque-livro . Este ano
foram a concurso 10 035 trabalhos individuais e de grupo, de mais de quatrocentas escolas do
ensino básico e secundário de todo o país. Apresentamos o texto vencedor que está também
enquadrado no Projeto Escola + Verde.

SORRISOS, PRECISAM-SE!

Toda a gente a poluir
Mas ninguém a sorrir.
Terra triste, triste está!
Pior do que isto, não há!

Ruas cinzentas, fumo pelo ar.
Não conseguimos respirar.
Carros de um lado para o outro,
Sempre a buzinar.
O volume têm de baixar.

Homens a chegar.
As árvores vão levar.
Animais a morrer.
Mata a arder.
A floresta está a chorar.
Tudo a escurecer.
Assim, não pode ser!
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Águas contaminadas,
Espécies ameaçadas.
Petroleiros a afundar
vão poluir o mar.

A natureza está a sofrer
Mais cuidados devemos ter.

Não deite lixo para o chão,
pois faz muita poluição!
Não despeje esgotos para o mar,
pois os peixes pode matar!

Para isto resolver
Uma solução tem de haver....

Regras vamos aplicar
Para o nosso planeta salvar.

A água não devemos desperdiçar,
pois um dia há de acabar.
Torneira aberta não pode ser,
ainda ficamos sem beber.

Poupar a luz, é uma necessidade.
Toca a desligar a eletricidade.
Energia eólica, energia solar,
são boas maneiras para economizar.

Carros elétricos, vamos usar.
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Carros a gasóleo, vamos guardar.
Melhor ainda, é a bicicleta,
que nos torna uns verdadeiros atletas.

Muitos contentores vamos colocar
para podermos reciclar.
As quatro cores vamos decorar:
Amarelo, verde, azul e vermelho
para depois o lixo separar.

Crianças e adultos vamos trabalhar
Para o nosso planeta brilhar.

Temos que preservar a natureza
para lhe dar outra beleza.
Temos todos de aprender
Para um dia melhor viver.

Da união vamos precisar,
para a Terra salvar.
O nosso mundo é lindo.
Não o podemos estragar.
Ele é nosso lar,
por isso dele vamos cuidar.

Vamos trabalhar
nessa tarefa urgente
para preservar
o nosso meio ambiente.

Para ver o mundo a sorrir,
todos temos de contribuir.
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TURMA DO 4º B
Profª Raquel Mota
EB MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO
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