
 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO (A): Adrielle de Jesus Silva 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A): Maria José de Oliveira Almeida Brito  

ESCOLA: Escola Ovídio Balbino de Almeida / Núcleo Regionalizado “A” 

ANO: 5º 

TURNO: Vespertino  

1º LUGAR / POESIA 

 

O Meio Ambiente é a casa de todos 

Por isso devemos cuidar 

Para cada dia mais 

Nossa vida melhorar. 
 

Olá, estou aqui, 

Pronto para lhe falar: 

Lixo na lixeira em primeiro lugar, 

As pessoas devem se conscientizar, 

E a natureza passarem a preservar! 
 

Quando eu vou para escola, 

Preciso ter educação, 

Falo com meus amigos e amigas 

Não joguem lixo no chão, 

Porque essa atitude causa 

Uma enorme poluição... 
 

 



Eu sou uma estudante, 

Tenho que dar exemplo, 

Gosto de tudo limpo 

E do Meio Ambiente cuidar, 

Não joguem lixo no chão, 

Porque é falta de educação, 

Tudo que polui a natureza, 

Causa muita destruição. 
 

Quanto ao Meio Ambiente, 

Precisamos conservar, 

Para em cada novo dia, 

A natureza melhorar, 

Com o pensar e o agir 

Nossas atitudes irão mudar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO (A): Emerson Cardoso Pereira 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A): Jaci Silva Santos 

ESCOLA: Prédio Escolar Cezário Boaventura de Jesus / Núcleo “C” 

ANO: 4º 

TURNO: Vespertino 

2º LUGAR / POESIA 

 

Procura-se algum lugar na terra 

Onde as plantas e animais vivam sempre em festa 

Onde não devaste matas, 

Nem bichos das florestas. 

 

Procura-se alguém consciente 

Que mude o pensar e o agir, 

Que faça dessa geração 

Pessoas capazes de refletir! 

 

Você que mora nesse Planeta, 

Colorido como um arco ires, 

Com lindas paisagens e belos animais, 

Precisa ter mais cuidado em preservar. 

 

Então o Planeta procura 

Com urgência e determinação, 

Pessoas que se preocupem com os animais, 



Com as plantas e com a futura geração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO (A): Maria Eduarda Oliveira Martins 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A): Silvia Bastos Nunes Matos 

ESCOLA: Prédio Escolar Orlando Carneiro / Núcleo Regionalizado “B” 

ANO: 5º 

TURNO: Vespertino 

3º LUGAR / POESIA 

 

Cuidar do Meio Ambiente 

Não é mais que nossa obrigação, 

Melhor cuidar agora 

Para não prejudicar a futura geração. 
 

Jogando lixo nas ruas 

Os humanos fazem poluição, 

Prejudicando o Planeta, 

Causando dor no “coração”. 

 

Passarinhos e borboletas 

Não querem mais voar 

De tanta sujeira 

Que escurecem o ar. 

 

Pessoas jogam lixo no mar, 

Prejudicando a vida dos peixes, 

Quem nem nadam mais rápido 

Exibindo suas cores. 



 

Você olha para cima 

Ver o céu tão cinzento 

De tanta sujeira 

Que as pessoas estão fazendo. 

 

Precisamos ter consciência, 

Pensar e agir, 

Para acabar com a poluição 

E fazer o mundo sorrir! 


