ALUNO(A): Keysa Olivera Santos
ESCOLA: Escola Municipal Érico Sofia Brandão
SÉRIE: 4ª
CATEGORIA: Carta
CLASSIFICAÇÃO: 1º Lugar

Anguera, 31 de Julho de 2009
Maravilhoso Pai:
Estou muito feliz porque estou tirando notas boas. No meu colégio
tenho uma nova família: colegas, professores e funcionários. São pessoas que
compõem a escola e se dedicam aos alunos com carinho.
Tenho uma vida de estudante maravilhosa. Dedico-me com amor aos
estudos, gosto de ler e escrever, produzir textos, brinco no momento certo e sei
respeitar o espaço do colega e do professor. Na escola aprendo valores para
ser uma pessoa transformadora, porque a educação é tudo, principalmente a
ponte para a carreira profissional.
Na minha Escola há uma biblioteca, onde vou no intervalo para ler
livros e buscar novos conhecimentos. Ser estudante é maravilhoso, não tenho
o que reclamar, principalmente do meu colégio. A minha pró é dedicada,
responsável, nos ensina a importância de sermos educados para fazermos a
diferença na sociedade.

Beijos e abraços da sua filha,
Keysa Oliveira Santos

ALUNO(A): José de Azevedo Bião Neto
ESCOLA: Escola Municipal Érico Sofia Brandão
SÉRIE: 4ª
CATEGORIA: Carta
CLASSIFICAÇÃO: 2º Lugar

Anguera, 31 de Julho de 2009
Querido Pai:
Escrevo-lhe para contar como está minha vida escolar este ano. Faço
sempre minhas atividades com responsabilidade, respeito os professores,
funcionários e colegas. E o mais importante é que não deixo as brincadeiras
atrapalhar meus estudos. As minhas notas foram excelentes neste primeiro
semestre, até recebi elogios dos professores. Uma das atividades que mais
gosto de fazer na escola é ir a biblioteca ler livros para viajar no mundo da
leitura.
Farei dos meus estudos a base do meu futuro porque sonho com uma
profissão digna dos meus estudos. Então continuarei me dedicando a este
sonho para que se torne possível.
Na minha escola troco conhecimentos a todo momento, entre amigos e
professores.

Beijos do seu querido filho,
Jose de Azevedo Bião Neto

