
ALUNO(A): Abner Braz Lima 

ESCOLA: Centro Educacional Professor Áureo de Oliveira Filho  

SÉRIE/ANO: 6ª Série          TURNO: Vespertino 

MODALIDADE: Poesia       CLASSIFICAÇÃO: 1º Lugar 

 

 

A ESCOLA QUE QUEREMOS É ASSIM... 
 

Para construirmos 

A escola que queremos 

Basta só seguirmos 

Os seguintes mandamentos: 
 

  Escolas adaptados para 

Portadores de deficiência 

Seria uma boa solução 

E de grande eficiência. 
 

Menos preconceito 

E mais união 

Porque na escola 

Somos todos irmãos. 
 

Esperto é quem não liga 

Por ser dirigente. 

Assuma-se e  

Viva contente! 
 

Alunos estudando 

Para aprender, 

Todos interessados 

É assim que deve ser. 
 

Na escola ou no mundo 

Sempre às drogas diga não, 

Afinal estamos na escola 

Para sermos cidadãos. 
 

Escolas limpas e 

Bem organizadas, 

Banheiro de qualidade 

E cantinas arrumadas. 
 

Agora vamos colocar em prática 

Tudo aquilo que aprendemos 

E juntos construirmos 

A escola que queremos. 



ALUNO(A): Erick Almeida Brito 

ESCOLA: Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida  

SÉRIE/ANO: 6ª Série          TURNO: Vespertino 

MODALIDADE: Poesia       CLASSIFICAÇÃO: 2º Lugar 

 

 

QUERO UMA ESCOLA...  

 
Eu quero uma escola 

Cheia de vida e mais divertida, 

Com uma boa educação 

Para toda população. 

 

Eu quero uma escola melhor, 

Com mais união, 

Uma educação de qualidade 

Para a nossa sociedade. 

 

Quero lutar por uma escola 

Com melhor formação, 

Professores e alunos defendendo 

Uma sociedade com menos corrupção. 

 

Para construir uma escola melhor 

Precisa de muita dedicação, 

Porteiro, merendeira, servente, diretor, professor 

E alunos sem discriminação, 

Todos lutando para alcançar 

Uma grande transformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUNO(A): Sthefane Ferreira Farias 

ESCOLA: Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida  

SÉRIE/ANO: 6º Ano          TURNO: Vespertino 

MODALIDADE: Poesia       CLASSIFICAÇÃO: 3º Lugar 

 

 

COMO CONSTRUIR A ESCOLA QUE QUEREMOS?  

  

Na escola que queremos 

Tem que ter mesa e carteira, 

Armário para o professor 

E também computador. 

 

Na escola que queremos 

Tem que ter sala de aula arejada, 

Ter boa limpeza e ser organizada. 

 

Na escola que queremos 

Tem que ter professor capacitado, 

Com vontade de ensinar e aprender 

Para formar seu educando 

Em cidadão qualificado. 

 

Na escola que queremos 

Não tem desigualdade, 

Todo mundo se ajuda 

E aceita a novidade. 

 

Na escola que queremos 

Temos que ter amor e muita atenção, 

Alunos aprendendo 

Com maior dedicação. 

 

Na escola que queremos 

Biblioteca é opção e prioridade, 

Pois nela os alunos aprendem com determinação 

Fazenda pesquisar e lendo de montão. 

 

Na escola que queremos 

Temos compromisso e participação, 

Todo mundo se entende 

Na busca de uma boa educação. 


