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Ser criança é…

A melhor coisa que há no mundo.

Mergulhar nas águas do mar

A ver quem chega primeiro ao fundo.

No fundo não havia nada

Só tinha areia à tonelada.

Voltei para cima e respirei,

Fui para o parque e brinquei.

Encontrei os meus amigos a jogar.

Perguntei-lhes se podia ficar

Ele responderam assim:

- Hoje é Dia da Criança, por isso sim!

Fomos comer um gelado 

Até que vi o meu amado

Levei-o a ver o pôr-do-sol

Mas depois encontrei um caracol

Contei isto à minha mãe.

Ela deu-me um presente e disse:

- Feliz Dia da Criança!

                                                 Rita, 6ºA

Dia mundial da criança

Ser criança é ser livre!

É muito divertido!

                                  Jorge, 6ºA

Ser criança é ser feliz.

Ser criança é ter liberdade

Para ver todo o mundo,

Para ver toda a humanidade.

Eu gosto de ser criança

Para poder voar

E tenho de ter esperança

Para o mundo não acabar.

                             Henrique, 6ºA

Ser criança é correr, brincar, saltar, divertir!

Hoje todas as crianças do mundo estão a festejar este dia.

                              Alexandrina, 6ºA

Quando se é criança,

Tem-se o maior coração

A energia de tudo o que é activo,

A vida completa por acção.

                            Alexandre, 6ºA

Ser criança é …

É brincar, jogar, saltar

Sem ninguém nos empatar.

É falar, falar, falar,

É rir sem parar

Ser criança é uma dádiva de Deus.

Mariana, 6ºA
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A amizade

A amizade é linda.

É um sentimento verdadeiro 

Não se pode pagar com dinheiro.

 Inês, 6ºD

Amigos

Amigos, amigos há muitos!

Engraçados

Divertidos,

Conselheiros… 

Adoro todos, todos, todos

Porque são verdadeiros amigos.

Mara, 6ºD
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Santos Populares

Santo António, São João, São Pedro,

Venham sem demora

Corram para o nosso lar

Que já chegou a hora.

                             Alexandre, 6ºA

Santo António está a chegar,

As farturas vou comer.

Nas marchas vou dançar.

Ai! Que saudades vou ter.

Em todo o Minho,

Os santos se vão comemorar.

Cada um é diferente

Mas todos hão-de chegar.

                             Henrique, 6ºA

Santo António, Santo António,

Na tua festa vou estar, 

Vou dançar tanto, tanto,

Até me cansar.

                             Alexandrina, 6ºA

Santo António, Santo António,

Nesta festa vou estar

No Santo António vamos dançar 

Toda a noite sem parar!

                                       Daniela, 6ºA

São João, São João,

Na tua festa vou estar

Vou compar um balão 

Para à minha amiga levar.

                                      Mariana, 6ºA

Santo António, Santo António,

Eu te vou festejar 

Para no próximo ano

Tu me poderes ajudar.

                                     Jorge, 6ºA

 A cor do amarelo
Diz-me meu amor

Diz-me, por favor,

Da alegria 

O amarelo é a cor

Mas do amarelo

É qual a cor?

Diz-me, não te cales 

Diz-me, mas não fales

Dos teus olhos

O amarelo é a cor

Mas do amarelo 

É qual a cor?

Diz-me, não entendo

Diz, não tenhas medo

Da minha escola 

O amarelo é a cor

Mas do amarelo

É qual a cor?

Diz, se é segredo

A mim podes dizer.

Do Sol

O amarelo é a cor,

Mas do amarelo

É qual a cor?

Não é segredo nenhum.

Eu digo, sem medo algum.

O amarelo é da 

Cor do amarelo,

Pois só do amarelo 

É do amarelo a cor.               

                                Jorge Lomba, 7ºE
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