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APRESENTAÇÃO 
 

O concurso NA REDE DA POESIA, possui uma linda história 

no município de Tramandaí. Nos anos de 2019 e 2020, a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou mais 

duas edições do concurso, respectivamente a 8ª e a 9ª edição 

do concurso. 

Considerando a importância de incentivar as primeiras 

investidas na arte de escrever e declamar, e tendo em vista o 

fomento de novos talentos e o desenvolvimento do potencial 

criativo de cada um, a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura desenvolve este grande projeto por acreditar que a 

escrita, leitura e declamação de poesias traz para os 

estudantes uma maior relação com o processo da escrita e 

melhora o relacionamento com a literatura.  

Ao lerem e escreverem poesias, além de conhecerem mais 

sobre a história da literatura e do gênero poesia, os alunos 

assimilam novos termos para se expressarem e, com isso, escrever 

e falar melhor. Além desses benefícios, ter contato com a poesia 

é uma das melhores maneiras de expor os seus sentimentos.  

Em sua 8ª edição, o concurso teve como tema “Um por 

todos e todos contra o bullying”. Com esta temática o 

município atende a Lei 13.663 de 14 maio de 2018, que 

dispõe sobre a promoção de medidas de conscientização, 

de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, 

especialmente a intimidação sistemática (bullying) no âmbito 

das escolas.  

Já na 9ª edição, o concurso teve como tema “Vai 

passar”. Esta edição foi certamente uma edição histórica! Em 
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2020, vivenciamos um período ímpar na história mundial, e com 

reflexos significativos na educação. Diante de uma pandemia 

que impôs a necessidade do distanciamento social/físico, a 

rotina de trabalho de professores e de estudo dos alunos 

mudou abruptamente.  

Apesar das imensas dificuldades impostas por este 

cenário, a SMEC decidiu realizar mais uma edição do 

concurso neste ano, adaptando-se a realidade das aulas 

remotas e do distanciamento social/físico.  

Na nona edição, os alunos dos anos finais do ensino 

fundamental, além de escreverem poesias, tiveram que gravar 

em vídeo uma declamação para os seus textos. O tema 

escolhido foi “Vai passar”, onde os alunos foram convidados 

a escolherem algo significativo a eles, que representasse um 

grande desejo de mudança positiva pessoal ou mundial. 

Poetizando os sentimentos de insegurança e medo vividos, por 

toda a humanidade, os alunos da rede municipal de ensino 

de Tramandaí emocionaram a todos com suas lindas poesias 

e declamações. 

As poesias foram avaliadas e compartilhadas também 

nas redes sociais. Os vídeos “viralizaram” nas redes sociais, 

dando uma visibilidade nunca vista nas edições anteriores. 

Ao todo os vídeos com as poesias dos alunos foram vistos por 

mais de 30 mil pessoas. 

A Prefeitura Municipal de Tramandaí através da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tem orgulho em 

apresentar neste livro, a seleção das 114 melhores poesias 

destas duas edições do concurso, valorizando o talento dos 

nossos alunos e estimulando a identidade com esse gênero 

literário. 
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1º lugar na categoria I – 2019 
 

BULLYING NEM PENSAR 
 

O bullying não é nada legal 

Todos somos diferentes 

Ninguém é igual  

Então, não sejas conivente. 

 

Se você sofrer bullying 

Não fique quieto. 

Procure um adulto 

Que esteja por perto.! 

 

Quem pratica bullying  

Se acha poderoso. 

Mas pra quem sofre 

É muito doloroso. 

 

Se você ver seu colega sofrendo  

Não permita acontecer. 

Pois, os que sofrem  

Querem até morrer. 

 

O bullying não é alegria 

E sim sofrimento. 

É pra quem não tem coração 

Nem sentimento. 

 

Vamos estudar sobre o bullying 

Vamos juntos aprender. 

Pois, já está na hora 

De combater e vencer! 

 

Aluno: Enzo Gabriel Fortes Melos - 6º ano 

Professora: Edinéia Roxo Sefrin Franzon 

EMEF São Francisco de Assis 
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2º lugar na categoria I – 2019 

CHEGA DE BULLYING 

 

Quando era criança 

sofria com o bullying 

chorava quieta, 

a tristeza era a minha companheira 

Meu coração era cheio de mágoa e rancor 

a raiva e o ódio faziam da minha vida 

um castelo de horror. 

 

Cansada de chorar 

dei um basta na depressão 

Fui logo fazendo novos amigos 

e alegrando meu coração 

Feridas foram curadas e 

muitas pessoas perdoadas. 

 

O amor, o respeito e a humildade 

salvaram a minha vida 

E hoje quero ajudar 

todas as crianças perdidas. 

 

 

Aluna: Luiza Eduarda Vaz de Souza - 6º ano 

Professora: Angelita Mello 

E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores 
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3º lugar na categoria I – 2019 
 

RESPEITO 

 

Às vezes deixamos a vida de alguém cinza,  

como se não houvesse o prisma, 

para o preto e branco colorir. 

Como se não houvesse mais diversão, 

em uma simples inspiração. 

 

Às vezes uma palavra ou ação 

vira um grande eclipse em um coração,  

que não passa e vira uma grande escuridão, 

e você não vê mais sua direção. 

 

Como acordar e não se inspirar 

para trabalhar ou estudar, 

com o medo de reescrever 

o mesmo dia outra vez. 

 

Às vezes uma palavra em um tom de brincadeira 

vira uma tremenda besteira, astuciosa e maldosa. 

Você pode não entender e nem perceber, 

mas isso acaba se tornando um grande bullying. 

Respeitar é uma dádiva que devemos ter e 

compreender. 

 

 

Aluno:  Lucas Willian de Azevedo Roldão 

Classe de Aceleração do Projeto Ostra 

Professora: Juliana dos Santos Guatimosim 

E.M.E.F. Dom Pedro I 
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4º lugar na categoria I – 2019 

BULLYING 
 

Amigo, vamos melhorar o mundo 

Vamos ver o próximo como irmão 

Não vamos encher de apelido 

As pessoas precisam de mais compreensão 
 

Papai do céu, toca no coração dessas pessoas 

Esse mundo está cheio de discussão 

Nós todos contra o bullying 

Com muito amor e educação 
 

Vamos melhorar o mundo 

Contra o bullying daremos as mãos 

Vamos ajudar quem precisa 

Se livrar da depressão 
 

Faça os outros rirem 

Conte uma piada 

Seja o mais divertido 

Arranque uma gargalhada 
 

Neste mundo de tanto sofrimento 

Precisamos mesmo de união 

Dê sempre o melhor de você 

E pro bullying diga “Não!” 

 

Aluna: Kamilli Vitória Santos dos Reis - 7º ano 

Professora Milena Maria de Mello 

EMEF Erineo Scopel Rapaki 
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5º lugar na categoria I – 2019 

 

NUNCA MAIS 

 

Ele me joga no chão e me chuta. 

Esse “cara” sem conduta. 

O valentão se achando o bonzão. 

Ele vem e eu sofro agressão. 

Alguns zombam e dizem bem-feito. 

Queria saber qual é meu defeito? 

 

Eu volto pra casa chorando. 

Minha mãe preocupada 

Vem logo ajudando. 

Ela vive me levantando. 

 

Eu não mereço! 

Bullying não aceito, isso não se faz 

Agora digo bem alto: 

Bullying nunca mais! 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Filipe Santos Iparraguirre Pinto - 6º ano 

Professora: Silvana Pimentel Wienandts 

EMEF Thomaz José Luiz Osório 
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6º lugar na categoria I – 2019 

PESSOAS DIFERENTES 
 

Em forma de poesia 

Quero chamar atenção 

Para os alunos da escola 

Sobre uma grave situação 

 

Que está acontecendo 

E que não tem precedentes 

Que é a falta de respeito 

Com quem é diferente 

 

Isso é bullying 

A palavra pode ser estranha 

Mas a causa é como um tiro 

Que passa e arranha 

 

Para quem humilha as pessoas 

Como alguém inconsequente 

Não sabe o estrago que está fazendo 

É como o bote de uma serpente 

 

Pense e repense 

Sempre antes de falar 

Bullying é crime 

Devemos sempre lembrar 

 

Seja mais amigo 

Seja mais parceiro 

A palavra de carinho 

Deve sempre vir primeiro! 

 
 

Aluno: Kauan Fraga Gonçalves da Silva - 7º ano 

Professora: Milena Maria de Mello 

EMEF Erineo Scopel Rapaki 
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7º lugar na categoria I – 2019 

 

APARÊNCIA 

 

O bullying é algo ruim, 

Pois humilha as pessoas 

As deixa para baixo 

Desanimada, acabada. 

 

Mas o que todos têm que saber 

É que quem pratica bullying 

É mais frágil do que 

Aparenta ser. 

 

Pense em sua atitude 

E em vez de agredir 

Procure também ajuda 

Para saber como agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Matheus Borba Ávila - 7º ano 

Professora: Silvana Pimentel Wienandts 

EMEF Thomaz José Luiz Osório 
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8º lugar na categoria I – 2019 
 

BULLYING O SIGNIFICADO DO SOFRIMENTO 

 

Bullying, 

A palavra chave para  

o começo do sofrimento. 

Algumas pessoas  

Se destroem por dentro. 

 

A palavra que omite 

Um acontecimento, 

Ou fato que lhe machuca 

Por dentro. 

 

Paralisam totalmente  

Seus sentimentos, 

Quando a palavra morte 

vem em seus pensamentos. 

 

Suas emoções se fundem, 

tornando-os um verdadeiro perigo 

para alguém que pensa em suicídio. 

 

Você liga seu falso sorriso,  

quando por dentro está destruído. 

 

Aluna: Ingrid Amaral Molina - 7º ano 

Professora: Juliana dos Santos Guatimosim 

E.M.E.F. Dom Pedro I 
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9º lugar na categoria I – 2019 

 

BULLYING 

 

O bullying não é coisa que se faça 

machuca, judia, maltrata. 

O bullying, muitas vezes, não é percebido. 

Tem gente que nem dá ouvidos. 

 

Dizem que bullying é besteira, 

mas só quem já sofreu bullying sabe que não é 

brincadeira. 

O bullying não tem graça 

Já vi gente se matar por essa desgraça. 

 

Para o bullying acabar 

precisamos de mais RESPEITO. 

Não interessa se é BRANCO, PRETO, MAGRO, GORDO. 

Já tá mais do que na hora de acabarmos com o 

PRECONCEITO! 

 

 

 

 

Aluna: Júlia Lucero Brandão - 6º ano 

Professora: Marília Ramalho 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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10º lugar na categoria I – 2019 

 

PRESTE ATENÇÃO 

 

Bullying este mal 

que causa vendaval 

em sua mente 

tão inocente. 

 

Esta violenta agressão 

pode causar depressão 

ou até mesmo outra ação 

o que falta é compaixão. 

 

Toda essa violência 

tem consequência 

acontece a toda hora 

precisa acabar agora. 

 

Todos nós precisamos acordar 

que isso não é brincadeira 

e nem qualquer besteira. 

Não podemos nos acovardar. 

 

 

Aluna: Brenda Pereira da Silva - 6º ano 

Professora: Vanderléia Terezinha Minuscoli 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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FORA BULLYING 

 
 

Bullying não é novidade 

Porém causa muita maldade 

Destruindo sentimentos 

Essa é a nossa realidade. 

 

Para alguns é armadura 

E para outros causa amargura 

Outros se quer saberão 

Que nem tiveram coração 

 

Tornando alguns depressivos  

Defensivos, evasivos, introvertidos 

E outros amargurados, desequilibrados 

Desamparados e despedaçados. 

 

Estudos foram feitos 

A perfeição nunca existiu 

As pessoas possuem defeitos 

Então, porque o bullying não sumiu? 

 

Dizem que humanos são superiores 

Em nosso meio existem tantos destruidores 

Denuncie para pais e professores 

Acabaremos com esses conspiradores. 

 

 

Aluno: João Pedro da Silva Mostardeiro - 6º ano 

Professora: Edinéia Roxo Sefrin Franzon 

EMEF São Francisco de Assis 
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O BULLYING NÃO É LEGAL 

 

 

Em forma de poesia 

Vou chamar sua atenção 

Alguns adolescentes 

Sofrem bullying meu irmão. 

 

Se a gente não cuidar 

As pessoas vão sofrer 

Nós precisamos evitar 

Pois o bullying nas escolas 

Está se espelhando. 

 

Brincadeira de adolescente  

Que as vezes parece inocente 

Falam sem perceber 

Mas ferem as pessoas pra valer. 

 

Insultar uma pessoa  

Você pode se dar mal 

Não podemos fazer isso 

Nem com um animal. 

 

Fica a dica... fazer bullying é irracional! 

 

 

Aluno: Marcos Eduardo dos Santos Gonçalves - 6º ano 

Professora: Edinéia Roxo Sefrin Franzon 

EMEF São Francisco de Assis 
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MAIS AMOR E MENOS BULLYING 
 

Não deixe o bullying te abater 

Nós vamos perceber 

Não acredite nos valentões 

Porque os insultos não são de verdade 

Então, vá curtir a vida 

Com mais alegria e felicidade. 

 

Na escola, ninguém te dava bola 

Mas agora tens várias amizades 

Deixe os sofrimentos de lado 

E vá ter amigos de verdade 

Não deixe isso te abalar 

E vamos lá fora brincar. 

 

Siga todas as regras  

Que você vai conseguir 

Leia livros 

E mais compromissos irás construir 

Esquecer todas as desigualdades  

Que os sem corações persistirem  

 

Fale para a professora 

O que estão fazendo com você 

Ela vai ajuda-los a estudar e resolver 

Vamos fazer festa e curtir o que interessa  

Superar tudo isso 

E no decorrer da vida vencer 

Bullying, aqui você não presta! 

 

Aluna: Maria Eduarda Cosme - 6º ano 

Professora: Edinéia Roxo Sefrin Franzon 

EMEF São Francisco de Assis 
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BULLYING É CRIME 

Quem sofre 

Nunca esquece 

Fica triste 

E se aborrece. 

 

Não dê moleza 

Fique atento 

Bullying não é brincadeira 

Pois, a vida não é feita de tristeza. 

 

Faz muito mal 

Não só por fora 

Mas também por dentro 

Bullying não é legal. 

 

Isso leva à prissão 

A mente sofre 

Das pessoas do mal 

Isso é ilegal. 

 

Não escolhemos esse caminho 

Nem ele nos escolheu 

O porquê estamos vivos... 

Até pensamos em suicídio! 

 

Pessoas morrem por causa dele 

Mas devemos ajudá-las 

Bullying é crime? 

Sim! Temos que denunciá-las! 

Contra o bullying, já! 

 

Aluna: Maria Danielle José Duarte – 6º ano  

Professora: Edinéia Roxo Sefrin Franzon 

EMEF São Francisco de Assis 
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PARE COM O BULLYING 

 

 

O bullying causa muitas coisas ruins 

ódio, mágoa, rancor, tristeza, violência e muita dor. 

 

O bullying é o preconceito 

disfarçado de razão é onde o orgulho coloca as 

pessoas no chão, 

principalmente pela falta de perdão. 

 

Mas, precisamos acreditar que com o bullying 

podemos acabar 

amar, cuidar, compreender, perdoar. 

 

Pensar antes de falar, 

colocar – se no lugar do outro, 

pra evitar qualquer desgosto. 

 

Assim podemos mudar, 

esta triste realidade 

e espalhar a felicidade 

em nossa sociedade. 

 

 

 

 

 

 

Aluna: Vitória Cristiny Preto da Rosa - 7º ano 

Professora: Angelita Mello 

E.M.E.F. Nossa Senhora. das Dores 
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BULLYING NÃO 

 

 

O bullying é uma palavra muito feia, 

pois nós não devemos julgar o próximo. 

 

Se ela é alta, baixa 

se é gordinha, isso não é problema, 

problema é você julgar aquilo 

que você não consegue entender. 

 

Pois respeito ao próximo 

é uma coisa que nós precisamos e necessitamos. 

 

Não vamos julgar o próximo 

vamos dizer não ao bullying 

vamos dizer não ao preconceito. 

 

Vamos ser um por todos 

e todos contra o bullying. 

 

 

 

Aluna: Gabriela Eduarda da Silva - 7º ano 

Professora: Angelita Mello 

E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores 
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RECADO IMPORTANTE 

 

Ei você! 

Que gosta de bullying praticar. 

Você que gosta dos outros machucar. 

Vou contar o que o bullying pode causar. 
 

Bullying não é legal não, 

Você gosta de machucar os outros então! 

Você não sabe o que o bullying pode causar. 

Se em alguma pessoa inocente ele chegar. 
 

A auto estima dela pode baixar. 

E a depressão nela pode chegar. 

As pessoas começam se cortar e também podem se enforcar. 

 

Pobres pessoas não sabiam como do bullying escapar. 

Que a única forma que elas tem de escapar é se suicidar. 

 

Então fica a dica quando o bullying for praticar, 

lembre – se do prejuízo que você pode causar. 

Então, pense bem quando o mal for praticar 

o que você vai ganhar se os outros machucar? 

 

Uma punição você vai levar! 

E lembre – se: 

Você não precisa machucar. 

Vá na escola e fale o que o bullying pode causar. 

Como esse poema que acabei de declamar. 

Cuide para o bullying nunca causar! 

 

Aluno: Guilherme da Rosa Tozzi – 7º ano 

Professora: Viviane Falcão 

E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores 
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O BULLYING PRECISA ACABAR 

 

O bullying é o preconceito 

disfarçado de razão 

gera mágoa, dor e ódio 

em nosso coração. 

 

Que direito nós temos 

de agir desta maneira 

causando tanta tristeza 

levando tanta maldade 

pra quem só queria carinho, amor e solidariedade. 

 

Nossa mente, temos que mudar 

precisamos decidir amar. 

a todos sem distinção, 

perdoar, respeitar e não julgar. 

Pra acabar com o bullying 

uma mudança devemos gerar. 

 

A paz e o amor propagar 

para o nosso mundo melhorar. 

 

 

 

Aluna: Mirella Afonso Ferreira - 6º ano 

Professora: Angelita Mello 

E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores 
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SOMOS IGUAIS 

 

Mesmo não parecendo, somos iguais. 

Tem gente que para ser diferente 

Passa por cima da gente. 

 

O melhor é falar com o seu coração. 

Ele é o melhor em dizer a solução. 

Seu coração partido, seu peito ferido, 

A vida sem você, fica aflita. 

 

Vamos melhorar nossa atitude, 

Agir com mais virtude, 

Cair na realidade, 

Agir com maturidade. 

 

É tempo de mudança, 

Deixar o bullying para a lembrança. 

Vamos acender a vela da esperança, 

Agir como criança e ser pessoas de confiança. 

 

Vamos praticar a felicidade, fazer amizades, 

viver de igualdade, respeitar de verdade. 

E, então repetir essa frase comum: 

Um por todos e todos por um! 

 

Aluna: Caroline Model Henrique - 7º ano 

Professora: Juliana dos Santos Guatimosim 

E.M.E.F. Dom Pedro I 
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A VOZ DO POVO 

 

Bullying é uma forma de agressão 

Você já pensou como pode ferir um coração? 

Bullying é uma forma de agredir alguém 

Porque nunca vão querer o seu bem 

 

Se você sofre bullying e não fala com alguém 

Às vezes desabafar pode te fazer bem 

E não revidar com agressão de algum jeito 

Porque se você revidar pode perder o seu direito 

 

Vamos acabar com o bullying em união 

Porque compartilhar um assunto faz bem ao coração 

O mundo desse jeito vai acabar 

O que podemos fazer para isso terminar? 

 

Quem sabe se a gente amasse o outro 

O mundo não iria ficar mais glorioso? 

Com muito amor e carinho no coração 

A gente cuida e protege o irmão 

 

E aí eu, você e todos vamos lutar? 

Não agredindo, mas sim o próximo amar 

Com palavras ruins você julga 

Mas com atitudes boas você ajuda 

 

Aluno: Mateus Elyseu Machado – 7º ano 

Professora: Andressa Borba Hoffmeister 

EMEF Dom Pedro I 
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O BULLYING NÃO É BRINCADEIRA 

O bullying nos causa dor, 

Mas podemos acabar com isso 

Falando com o agressor. 

 

O bullying causa depressão, 

Porém podemos acabar com essa agressão. 

Conversando, mas não com a mão. 

 

O bullying não é brincadeira. 

Você fala da pessoa sem conhecê-la. 

Chega de fazer essa zoeira! 

 

Podemos acabar com essa dor, 

Mas não precisa ser brigando. 

Podemos começar conversando. 

 

Por causa do bullying não precisa se matar, 

Nem se automutilar 

Você só precisa saber como o enfrentar 

 

O bullying é uma forma de agressão. 

Então ajude seu próximo, 

Estendendo sua mão. 

 

 

Aluna: Yasmin Vitoria Ferreira Melo – 6º ano 

Professora: Andressa Borba Hoffmeister 

EMEF Dom Pedro I 
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O QUE DIZER DO BULLYING? 

 

Digo que é uma coisa horrível! 

Onde pessoas sem coração 

Perseguem pessoas inocentes 

que precisam de ajuda. 

O que fazer para que isso não aconteça? 

 

Basta ver os “sintomas”. 

Tem tristeza, 

Tem depressão, 

Tem olhar sofrido. 

Quem faz bullying, 

Pare para pensar 

No sofrimento que causa 

E que leva a solidão. 

 

Sabia que é bom ver um sorriso? 

Que é bom ver uma pessoa feliz 

A pessoa que você debocha e ri, 

Merece seu respeito! 

Não julgue ninguém pela aparência. 

Procure viver com consciência! 

 

 

 

Aluna: Ana Luiza Oliveira Kruger - 6º ano 

Professora: Silvana Pimentel Wienandts 

EMEF Thomaz José Luiz Osório. 
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BULLYING NÃO 

 

 

O bullying não é legal! 

Muitas pessoas praticam isso 

para esconder seus sentimentos. 

 

Já sofri bullying. 

Se isso te acontecer 

Chame um adulto para ajudar. 

Não fique quieto, 

Isso pode piorar! 

 

E se você faz bullying 

Pare por favor! 

Bullying não ajuda em nada 

Quem passa por isso 

Vai se magoar 

Bullying, não! 

É hora de mudar. 

 

 

 

 

 

Aluno: Kauã de Borba da Silva - 6º ano 

Professora: Silvana Pimentel Wienandts 

EMEF Thomaz José Luiz Osório 
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BULLYING MACHUCA O CORAÇÃO 

 

 

Bullying é uma coisa 

Que ninguém merece passar. 

Uma péssima atitude 

Que machuca qualquer coração. 

 

Isso pode magoar as pessoas 

Atitudes duras causam dor. 

Para pessoas serem felizes 

Devemos agir com amor. 

 

Bullying faz com que as pessoas 

Se escondam, passando momentos a sós 

Fechadas, tristes, machucadas. 

 

Procure ajuda para viver bem. 

Não tente se esconder 

Tem gente amiga 

que pode te socorrer! 

 

 

 

 

 

Aluna: Nina Rosa da Fonseca Gonçalves - 6º ano 

Professora: Silvana Pimentel Wienandts 

EMEF Thomaz José Luiz Osório 
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BULLYING 

Bullying é uma coisa 

séria que não dá pra se 

brincar, se você chamar 

de um apelido que ele 

não gosta ele vai se 

chatear. 

 

Não interessa se é 

menino ou menina, 

o sentimento será o mesmo... 

tristeza, raiva, depressão e 

isolamento entre outros. 

 

A gente quando enxergar 

alguém fazendo bullying 

vamos falar para ele(a): 

Ele não gosta e tenta fazer 

o melhor para ajudar. 

 

A solução é parar 

de fazer bullying e 

perguntar para a pessoa 

_Você gostaria de receber 

bullying? 

 

Aluna: Brenda Pelentir da Costa - 7º ano 

Professora: Patrícia Bozza 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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O BULLYING 

O Bullying, você pratica? 

Pois pare, isso só prejudica. 

Você está fazendo o mal, 

isso não é legal! 

Bullying é magoar, 

isso não é respeitar. 

 

Você que é vítima. 

Fale com quem você confia. 

Pois você que se sente mal, 

Isso não é nada legal. 

Você que é gordo, magro... 

Não fique triste porque você 

É como é, e ninguém vai te 

Fazer mudar. 

 

Fale com um responsável 

ou polícia federal, se 

chegar a esse ponto 

não vai ser nada legal! 

O Bullying então, nessa razão, 

Pode chegar a uma depressão. 

 

Ao ponto de vista isto não te desanima, 

pois sabe que isso só atrai vítima. 

Então para de drama aí 

Levante a cabeça e volte a sorrir. 

 

Aluna: Andressa Helena Motta Alves - 6º ano 

Professora: Michele Jeremias Schimidt 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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CONHECENDO O BULLYING 

 

Bullying são agressões verbais e físicas 

Com sua cor, raça e aparência 

Não façam isso 

Pois traz consequências. 

 

Com isso o aluno 

Começa a isolar 

Fica sem comer por dias 

E fica triste em seu próprio lar. 

 

Se você presenciar algo do tipo oriente, 

Pois isso não é legal 

E faça do mundo o 

Bem mais sensacional. 

 

Para acabar com o bullying 

É só orientar 

E transformar o mundo 

Em um melhor lugar. 

 

 

 

 

Aluna: Maria Eduarda de Lima Clezar - 7º ano 

Professora: Michele Jeremias Schimidt 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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BULLYING 

 

Bullying é uma coisa que acontece em qualquer 

lugar, pode ser considerado até normal 

Pode ser na internet ou em uma social, 

quando é desprezado, rejeitado e até excluído 

pode ser de amigo, colegas, parentes, familiares ou até 

desconhecidos. 

 

As consequências podem ser, depressão, agressão 

e várias outras opções existem casos mais fortes 

como homicídios ou até suicídios. 

 

Quando identificar o bullying ficar 

calado nunca vai adiantar, pode ser 

que não resolva ou até piore 

faça algo para melhorar, chame responsável 

e denuncie, isso pode mudar ou melhorar 

 

 

 

 

 

 

Aluna: Lyane Jesus Nunes - 6º ano 

Professora: Michele Jeremias Schimidt 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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CONSCIENTIZE-SE 

 

O bullying é uma coisa horrível, 

pode acontecer com todos, pois não é previsível. 

Se você for testemunha do bullying e não contar, 

no final também vão te castigar. 

 

Não faça o que não quer que façam pra você, 

porque depois disso tudo não pense que vai vencer. 

Bullying é uma coisa que todo mundo detesta, 

não faça mais isso senão acabam com sua festa. 

 

Se você acha que bullying é incrível, 

pode parar, ele é muito desprezível. 

Isso é uma coisa que ninguém acha legal, 

se quando adulto fizer isso vai parar no tribunal. 

 

Pare já com isso, pois não vai querer saber, 

no futuro as pessoas de xingamentos vão te encher. 

Todas as pessoas merecem o mesmo respeito, 

não envergonhe os outros porque eles ficam sem jeito. 

 

 

 

Aluno: Ariel dos santos Machado - 6º ano 

Professora: Vanderléia Terezinha Minuscoli 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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O QUE É? 

 

 

O que é o bullying? 

Só sei que é um ato ruim 

muita gente sofre com isso 

por causa do isolamento. 

 

Acaba afastando-a das pessoas 

a deixa triste 

sem vontade de fazer nada 

e sem confiança própria. 

 

Para resolver 

temos que ter 

coragem, confiança e um amigo 

para que tudo fique mais alegre e descontraído. 

 

 

 

 

Aluna: Nathália Evaldt de Guimarães Teixeira - 7º ano 

Professora: Suzemara Wirtti 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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APELIDO 

 

 

O bullying é apelido 

é também zoação 

deixa qualquer um abatido 

e machuca o coração. 

 

Muitas pessoas não são iguais a todo mundo 

por isso existe a discriminação 

o bullying não é brincadeira não 

se pensarmos direito não vale a pena 

continuar com essa humilhação. 

 

O preconceito com as pessoas diferentes 

não deve existir em nosso meio 

pois o bullying nas escolas 

está se tornando um grande defeito. 

 

 

 

 

 

Aluna: Giovana Jiang - 7º ano 

Professora: Suzemara Wirtti 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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BULLYNG 

 

 

Não diminua o outro 

por ser quem ele for 

seja respeitoso 

e não cause dor 

 

Por fora pode parecer calma 

mas está com dor na alma 

autoestima é importante 

deixa uma alma vibrante. 

 

Bullying causa suicídio 

vamos todos ser amigos 

mas é sempre complicado 

o medo de ser rejeitado. 

 

 

 

 

 

 

Aluna: Maria Eduarda Linck - 7º ano 

Professora: Suzemara Wirtti 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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O BULLYING 

Xingar, bater e espancar, 

Muito mal pode causar. 

O bullying é algo tão cruel 

Que faz muita gente ir cedo para o céu. 

 

Até uma agressão verbal, 

Pode fazer muito mal. 

O bullying não pensa em ninguém não, 

Ele só quer você no chão. 

 

Se com você isso acontecer, 

Há muita gente que ajuda pode oferecer. 

Se você sofrer alguma agressão, 

Com uma denuncia o bullying 

Vai ter a punição. 

 

Quem pratica essa agressão, 

Nas consequências não pensa não. 

Quando uma pessoa é agredida, 

Ela pode ser ferida. 

 

Essa agressão descomunal, 

Machuca de forma física e mental. 

O agressor é invejoso, 

E essa inveja o torna perigoso. 

 

Esse vilão real, 

Pode fazer muito mal. 

Cortando o mal pela raiz, 

Pode fazer muita gente feliz. 
 

Aluna: Cauane Quadros da Costa – 7º ano 

Professora: Milena Maria de Mello 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice 
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CHEGA DE BULLYING 

Perguntei para Deus 

Para que tanta maldade. 

Perguntei para o céu 

Qual é o problema da sociedade. 
 

Somos todos da mesma raça 

Mas não temos todos o mesmo pensamento 

Podem existir pensamentos ruins, 

Mas que passam com o tempo. 
 

O momento da infância 

Não passa assim tão cedo. 

Pelo menos é o que acho 

O que tenho no pensamento. 
 

Mas alguns só tem maldade 

E fazem bullying até sem querer. 

Outros simplesmente falam o que pensam, 

Nos fazendo assim sofrer. 
 

Denuncie, não ajude os que praticam o mal. 

Pois você pode deter o bullying 

E ser alguém muito especial. 
 

Muitos tem medo de dizer 

Mas estão sendo maltratados. 

Não feche os seus olhos, 

Tente ajudá-los. 
 

Ajude o agressor 

Assim como o agredido. 

Ajudando a todos 

Seremos um País mais unido. 
 

Não deixe o bullying crescer 

Pois a maldade não compensa. 

Não deixe o bem morrer 

Talvez assim o bullying a gente vença. 
 

Aluna: Mayara Barassi da Silva – 6º ano 

Professora: Milena Maria de Mello 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice 
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BULLYING 

Meu rosto arde 

Minhas mãos tremem 

E as lágrimas que ardem como fogo 

E as pessoas apenas riem de mim. 

 

Não consigo mais sorrir 

Só consigo chorar e gaguejar. 

Enquanto eu estiver viva 

As pessoas me verão cair, chorar e sangrar. 

 

Eu passo horas vendo o sangue 

Escorrer pelos meus braços. 

Meus amigos não falam mais comigo 

Porque, segundo eles, eu choro por tudo e não presto. 

 

Meus pais não sabem de nada 

Pois eu sempre finjo com um sorriso e está ótimo. 

Meu irmão mais velho sabe e me ajuda, 

Passa horas me consolando e abraçando. 

 

E bem eu chego em casa 

E passo duas horas sozinha 

e nas duas horas eu choro 

porque no colégio eles me batem, me dão apelidos 

e depois dizem que são meus amigos. 
 

Aluna: Alicia Alexandre – 7º ano 

Professora: Suzana Reis 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice 
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O BULLYING 

Crianças, adolescentes ou até adultos, 

Todos podem ser vítimas de bullying. 

 

Aquela brincadeira que você não gosta 

Aquele deboche não carinhoso 

Aquele apelido que dói, 

Que dói lá no peito. 

 

Tudo pode parar em briga, 

Em machucados a si próprio 

E em problemas psicológicos. 

 

Só brincadeiras, só deboches, 

Só apelidos de mau gosto, 

Qualquer um desses é bullying. 

 

Você sofre bullying? 

Não, são só brincadeiras! 

Brincadeiras que podem ferir alguém 

Não só fisicamente, mas, também, psicologicamente. 

 

Se você pratica o bullying, 

Normalmente você o sofre, 

Fizeram comigo, vou fazer com os outros. 

 

Lembre-se: a dor que você sentiu é tão dolorosa, 

Então por que praticar com o outro, 

A mesma coisa que você sofreu? 

Com o bullying não se brinca. 

 
 

Aluna: Maria Eduarda Castanho – 7º ano 

Professora: Suzana Reis 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice 
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O MAL DO BULLYING 

 

Quando o bullying acontece, 

Tudo piora. 

Muitas vezes o bullying acontece 

Sem que se perceba. 

 

É muito fácil falar, 

É muito fácil praticar, 

Mas tem que ajudar. 

É preciso parar. 

 

Bullying não é brincadeira 

Muita gente de bobeira 

Achando que é brincadeira. 

 

Enquanto por aí, 

Gente na depressão, 

Jogados em um colchão, 

Com uma rachadura no coração! 

 

Aluna: Bianca Teresinha Fernandes – 7º ano 

Professora: Suzana Reis 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice 
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CRUEL BULLYING CRUEL 

 

Bullying é um problema social 

só pode acabar mal 

agressão física ou verbal 

alguém sempre sai chorando no final 

somos seres humanos, 

somos todos iguais, 

diferenças raciais, 

criadas pelo nosso pai, 

pra ensinar lição, 

que somos todos irmãos. 

Respeite as diferenças 

ninguém é melhor que ninguém 

bullying é crueldade 

faça sempre o bem 

sem olhar a quem. 

 

Aluno: Bernardo da Silva Minuto – 6º ano 

Professora: Kátia da Silva Batista 

E.M.E.F. Jorge Enéas Sperb 
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ESSA POESIA É A RESPEITO DO BULLYING 

 

O bullying é crime 

é falta de respeito 

é a falta de consideração, 

quem faz o bullying na escola 

tem que levar suspensão. 

Bullying é uma coisa errada 

por isso, não faz isso 

para não arrasar com a sua vida 

e a dos outros, 

porque se não você vai para a prisão. 

A poesia foi uma mensagem 

para você não fazer bullying 

e pra quem sofreu desculpe. 

Abra seu coração 

acabar com o bullying 

é nossa missão. 

 

Aluno: Enzo Sena da Silva – 6º ano 

Professora: Kátia da Silva Batista 

E.M.E.F. Jorge Enéas Sperb 
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BULLYING NÃO 

 

Bullying não, 

Tem que ser solução. 

Conte para seus pais, amigos,  

E até para direção. 

 

Se você ver que estão fazendo, 

É melhor esclarecer, 

Porque o bullying só faz sofrer. 

 

Praticar o bullying, não faz sentido 

Pois machuca, ofende e deprime, 

Tenha amor no coração, seja amigo. 

 

Não veja o bullying, como brincadeira  

Machucar o outro não é diversão  

O respeito é a solução. 

 

Aluna: Lindsay Helen Terra Castro – 6º ano 

Professora: Kátia da Silva Batista 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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A SAÍDA É DENUNCIAR 

 

Bullying significa 

Brigão, valentão 

Que ataca os fracos 

E os deixa na mão. 

Às vezes, é por causa da roupa 

Ou porque é magro, ou porque é gordo. 

O que sofre essa agressão 

Acaba entrando em depressão. 

Muitos pensam até em se matar. 

Ficam quietos, sofrem calados, 

Mas assim não pode ficar 

A saída é denunciar. 

 

Aluno: Matheus Nogueira da Silva – 7º ano 

Professora: Silvana Pimentel Wienandts 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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VIDA X BULLYING 

 

Bullying é um papo 

muito delicado 

Existem vítimas 

Por todos os lados. 

Você pode ajudar 

Se souber de alguém 

Nesta situação. 

Seja amigo e estenda sua mão. 

Se você sofre o bullying 

Por favor, não revida 

Procure alguém 

Peça ajuda e salve sua vida. 

 

Aluno: Evandro Micael Nascimento da Silveira - 7º ano 

Professora: Silvana Pimentel Wienandts 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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BULLYNG NÃO É BRINCADEIRA. 

 

Há quem ache que bullying é brincadeira. 

Presta atenção! 

E largue de besteira! 

Bullying é agressão! 

 

Atinge grandes e pequenos, 

Sem nenhuma exceção. 

Cuidado com o que faz, meu amigo! 

Pode levar à depressão. 

 

É praticado por quem não é consciente, 

Debocha e ri dos outros, 

Com atitudes sem razão, 

Achando que está agradando a gente. 

 

Geralmente fazem bullying, 

Daquele que é mais fraco, 

Tem alguma diferença e, 

Às vezes, tem alguma deficiência. 

 

Isso não é brincadeira não! 

Respeito é bom e gosto! 

Então procure, nas suas brincadeiras: 

Usar o coração! 

 

 

Aluna: Tayssa Silva Borba - 7º ano 

Professora: Margarete Korf Gaspar 

EMEF Indianópolis 
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BULLYNG MATA. 

 

Pessoa que faz bullying, 

Se acha o tal, 

Zoa e ri dos outros, 

Fazendo gozação, 

Acha que está brincando, 

Mas é uma grande agressão. 

 

Coitado! Se acha o valentão! 

Fazendo bullying com seu irmão! 

Faz o outro se sentir ninguém, 

De tanta azaração! 

 

Vamos parar por aqui! 

Bullying é um ato que não faz bem! 

Não use de maldade, 

Para machucar alguém! 

 

Seja atencioso e gentil! 

Carinho também faz bem! 

Faça com o outro, 

O que gostaria que fizessem, 

Com você também. 

 

 

 

Aluno: Isaac Abreu De Souza - 6º ano 

Professora: Clarice Escouto dos Santos. 

EMEF Indianópolis. 
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BULLYNG NÃO É AMÁVEL. 

 

Um menino a rir, 

Outro a chorar, 

Ninguém para ajudar. 
 

Muita gente acha engraçado, 

Risadas pra todo lado, 

O bullying é desagradável, 

Acaba com a infância, 

E também com a juventude. 
 

Amável não é a pessoa, 

Que tem que tem esta atitude, 

Parece inocente, 

Brincadeira de adolescente. 
 

Quem pratica não tem noção, 

Faz para chamar a atenção, 

Diz que não teve intenção, 

Mas não é bem assim, não! 
 

Muita gente diferente, 

Por isso a discriminação, 

O bullying não é brincadeira não. 

Se pensarmos direito, 

Não vale a pena, 

Continuar com esta humilhação. 
 

As pessoas, às vezes, falam sem pensar, 

Chegam a humilhar e agredir, 

Moralmente, sem justificação, 

Daí eu pergunto: isso vale a pena? 

Eu acho que não! 
 

Aluno: Eduardo Santos Gonçalves Ferreira - 6º ano       

Professora: Clarice Escouto dos Santos  

EMEF Indianópolis 
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BULLYNG NÃO É BRINCADEIRA. 

Bullying não é brincadeira, 

Se está vendo, 

Se está perto, 

Não fique quieto! 

 

Se ligue! 

O bullying pode estar por perto, 

Pois quem pratica, 

Pensa que é um sucesso! 

 

O bullying é um crime! 

Que leva à depressão. 

Geralmente é cometido, 

Por quem se acha o valentão! 

 

Também acontece, 

Nos ambientes escolares, 

Mas não deixa de existir, 

Nas ruas e nos bares. 

 

O praticante do bullying, 

Se considera superior, 

Fala que é companheiro, 

Mas não trata com amor! 

 

Lembre-se: 

Trate seus amigos com carinho, 

Assim você será legal, 

E nunca estará sozinho! 

 

Aluna: Nicole Moscardini da Silva – 7º ano 

Professora: Margarete Korf Gaspar. 

EMEF Indianópolis. 
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MAS QUAL O DEFEITO? 

 

Preconceito não é bom! 

Tem muitos efeitos! 

 

Pessoas de orelha grande, 

Pessoas de testa grande, 

Pessoas que usam óculos, 

Pessoas gordas ou magras demais! 

Mas qual o defeito? 

 

Melhor é a diferença! 

Melhor é nossa presença! 

Nos lugares todos debocham. 

Preconceito é coisa chata! 

Machuca, mata e maltrata! 

 

O bom é ter respeito, 

O bom é ter amizade, 

Evitar toda a maldade. 

Acabar com o preconceito! 

Não importa como eu seja! 

Afinal: qual o defeito? 

 

 

 

Aluno:  João Inacio da Silva Nunes - 7º ano 

Professora: Margarete Korf Gaspar. 

EMEF Indianópolis. 
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1º lugar na categoria II – 2019 

 

BULLYING É COISA SÉRIA 

 

Bullying é uma atitude do mal. 

Ter amigos é bem mais legal. 

Não rebaixe os outros, para se vangloriar. 

Fazer bullying pode matar. 

Se você pratica o bullying é melhor parar, 

Isso não vai te levar a nenhum lugar. 

Cabelo, roupa e cor, não definem seu valor. 

O que realmente importa é o seu interior. 

Bullying na escola já é normal, 

Mas se todos nos unirmos, acabamos com o mal. 

Professores, colegas e funcionários 

Todos merecem ser respeitados. 

Agressão ou até mesmo palavras 

Podem machucar como facadas. 

Algumas “brincadeiras” podem machucar, 

Mesmo você achando que não vão influenciar. 

Bullying é um crime, ele oprime. 

Na internet, em casa ou na escola, 

Ele não faz bem de nenhuma forma. 

Não espalhe bullying, espalhe amor. 

Não faça mal ao próximo e evite essa dor. 

 

Aluna: Emily Ferreira Carvalho - 9º Ano 

Professora: Suzana Marlete dos Reis 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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2º lugar na categoria II – 2019 

 

EU QUERO SABER  

Ajude-me a entender  

De onde vem  

Esse prazer de diminuir alguém  

para se sentir bem. 
  

Eu quero saber  

Se por acaso o sofrimento do próximo  

Irá te enaltecer  

Você se acha mesmo no direito de o desmerecer?  
  

Às vezes, o bullying é inconsciente  

É claro, agora pode parecer conveniente  

Você não vê a dor da vítima  

Mas me faça um favor:  

Abra a sua mente. 
  

É tudo tão normalizado  

“Deixa de frescura”,  

“É só uma brincadeira”  

Dizem os culpados  

Como se eles não soubessem   

o trauma que isso causa na sociedade  

Todos já passaram por isso, não é novidade  
  

Tratam como se não fosse crueldade  

“Não é um ato de maldade”  

Entenda que isso não lhe dá a liberdade  

De julgar alguém por sua própria diversidade  
  

Espero que quando você entender  

Que com bullying não se brinca  

Faça-te aprender e se arrepender  

De todos que um dia você já fez sofrer  

Aluna: Camili Vitória dos Santos Oliveira - 9º ano 

Professora: Bárbara Fraga 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice 
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3º lugar na categoria II – 2019 

O BULLYING 

Quero um lugar melhor 

Onde as pessoas não se sintam mal 

Onde não exista agressores 

Aplaudidos pela plateia no final 

 

Porque essa plateia que assiste 

Deveria mesmo denunciar 

Porque ninguém merece 

Sofrer e apanhar 

 

Esses valentões 

Deveriam ser observados 

Porque muitas vezes 

Em casa são maltratados 

 

Tenha cuidado com as pessoas 

Agressor não tem cara e nem perfil 

Melhore o dia de alguém 

Dê um bom dia, faça um elogio! 

 

Vivemos todos juntos 

Moramos no mesmo lugar 

Precisamos ter educação 

Para em um mundo melhor chegar! 

 

Aluno: Kauê Azevedo Pimienta da Silva - 8º ano 

Professora: Milena Maria de Mello 

EMEF Erineo Scopel Rapaki 
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4º lugar na categoria II – 2019 

BULLYING 

 

 

O bullying não é legal, 

é algo imaturo 

que deveria ser ilegal. 

 

Isso é horrível 

com várias consequências. 

Vamos parar com essa violência! 

 

Bullying é algo desprezível 

que muitos pensam ser invisível. 

Nós ao invés de fecharmos os olhos 

vamos abri los e trabalhar 

para o mundo melhorar. 

 

Vivemos nessa hipocrisia 

ninguém é respeitado 

isso me dá agonia 

espero que isso um dia acabe! 

 

Mas isso só cabe a nós 

Vamos nos juntar e erguer nossa voz. 

 

O mundo vai mudar 

E eu espero estar aqui para olhar 

o mundo melhorar. 

 

 

Aluna: Juliana Bitencourt Bitencourt - 9º ano 

Professora: Viviane Falcão 

E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores 
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5º lugar na categoria II – 2019 

O BULLYING 

Coisa que causa 

Grande sofrimento 

é algo sem cabimento 

faz chorar, gritar 

e ao mesmo tempo 

faz calar 
 

Aconteceu comigo, com meu amigo 

Acredito que deve ter 

Com você acontecido 

Mas não se cale, fale 

Denuncie 

Não fique a chorar 

Confie que tudo vai mudar 
 

Não se deixe abater 

Acredite que você vai vencer 

Vai superar e por fim se alegrar 
 

Não deixe de rir 

Nem de brincar e estudar 

Não podemos deixar passar 

Vamos todos denunciar 
 

Vamos todos nos unir 

O bullying destruir 

Com o preconceito acabar 

E uma nova união selar. 
 

Aluna: Mariana Ramos – 9º Ano 

Professora Carolina S. C. Bazanella   

EMEF São Francisco de Assis 
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6º lugar na categoria II – 2019 

 

 

OLHANDO PARA DIFERENÇAS 

 

Praticar algo que traga tristeza. 

Não verá a melhor forma de lidar com a fraqueza. 

Tratar o outro com gentileza 

certamente poderá te levar a grandeza. 

 

Sendo assim aprenda a lidar com as diferenças. 

E te livrarás de muitas encrencas. 

Praticar atitudes fraternas 

pode te levar a amizades eternas. 

 

Tenha sabedoria para lidar 

e também ajude a consolar 

mas não comece a se isolar. 

 

Comece mudando suas atitudes 

e não seja uma pessoa rude 

viva com plenitude. 

 

Aluna: Raphaella Flores - 9º ano 

Professora: Vanderléia Terezinha Minuscoli 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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7º lugar na categoria II – 2019 

POR QUE COMIGO? 

Por que isto está acontecendo comigo? 

O que eu fiz de errado? 

Eu era feliz, 

minha vida perfeita, mas isto no passado. 
 

Agora só resta escuridão, 

cacos, medo e lágrimas… 
 

Tudo começou na escola, 

quando, por ser diferente, 

me bateram, feriram, xingaram 

e ainda ficaram contentes! 
 

Hoje pago o preço, 

por ser especial, 

e sinto que logo, logo, 

minha vida vai ter um final; 
 

Fico cogitando a ideia, 

de me suicidar, 

para sair desse sufoco 

que parece não terminar. 
 

O bullying destruiu minha vida 

meus planos e meus sonhos… 

Tentei avisar não me ouviram, 

disseram que eu estava mentindo, 

agora além da depressão, 

só restam morte, sepultura e vazio… 
 

Chegou  a hora da despedida 

acabou não tem mais jeito, 

e de mim neste mundo resta 

o poema que guardo no peito. 
 

Aluna: Ana Luiza Barbosa da Silva - 8º ano 

Professora: Viviane Falcão 

E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores 
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8º lugar na categoria II – 2019 

NINGUÉM ESTÁ SÓ  

 

 Eu nunca interferi  

Preferi não agir  

E até hoje quando vou dormir  

A culpa sempre está ali  
  

Eu não vi mais a menina sorrir  

Eu vi o menino apenas rir  

E isso até hoje  

Martela e martela aqui  
  

Este é meu conselho para os jovens hoje em dia:  

Estenda sua mão,  

Pense além da sua vida.  
  

E jamais ligue para quem critica 

Você faz o bem?!  

O bem é a saída!  
  

Você não só, ninguém está!  

As árvores se encontram em suas raízes  

O sol ilumina a lua  

O outono vem com a ventania  

O verso acompanha a poesia  

Enfim, nós, sempre, temos alguém.   
  

Seja com um abraço inesperado  

Daqueles bem apertados  

Que juntam todos os pedacinhos  

Que estão despedaçados  

O amor vai te surpreender!  
  

Lute, resista, persista, ajude, abrace  

E, por fim, diga: “eu passei por isso!”  

Pois você não está só, ninguém está.   
 

 

Aluna: Taíne Schiavon - 9º ano 

Professora Bárbara Fraga 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice. 
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9º lugar na categoria II – 2019 

SOFRENDO BULLYING 

Antes estudar, 

Me trazia alegrias, 

Hoje em dia 

Traz agonias, 

 

Hoje não quero 

Ver o dia amanhecer 

Pois sei que na escola 

Bullying vou sofrer, 

 

Antes eram meus amigos 

Agora são só colegas 

Antes eu até saia a festejar 

Agora não quero nem estudar, 

 

Mas pensando bem 

Nada mais vi 

Me abater 

Pois vou fazer 

O impossível para vencer 

 

Eu sei que 

Em qualquer situação 

Provavelmente 

Terá uma superação. 

 

Aluna: Andrielli Silveira – 9º ano 

Professora:  Carolina S.C.Bazanella  

EMEF São Francisco de Assis 
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10º lugar na categoria II – 2017 

VAMOS CONVERSAR? 

Tantos sofrendo, 

Tantos morrendo, 

Tantos sozinhos e, 

Tantos sem caminho. 
 

Ninguém para ajudar, 

Só lamentar, 

Com pessoa praticando este mal, 

O bullying: é algo boçal. 
 

Com certeza os praticantes, 

Acham que são mais importantes, 

Fazem os outros sofrerem, 

Na mente e no coração. 
 

Mas com união, 

Podemos vencer esta batalha, 

Prevalecendo o bom senso, o respeito e a bondade, 

Ajudaremos quem não sabe o que fazer. 
 

Se todos se respeitassem, 

Não haveria essa chatice! 

Bom trato e parceria, nos tirariam dessa agonia. 
 

Deixe de ser valentão, 

Olhe para seu irmão, 

Atenção e uma boa prosa, 

Também pode ser a solução. 
 

Aluno: João Arthur Boeira da Silveira - 8º ano  

Professora: Leci Capaverde. 

EMEF Indianópolis 
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CHEGA DE BULLYING 

 

O Bullying nas escolas é muito comum. 

O agressor ri, zomba, bate. 

Mas para a vítima, não é brincadeira. 

Ela  sempre dirá que está tudo bem, 

Que está tudo tranquilo. 

Mas não está nada bem. 

O bullying causa danos para as vítimas, 

Danos físicos e mentais. 

A pessoa pode ficar agressiva e também tentar o suicídio. 

Começa a ficar antissocial e depressiva. 

Para que isto não aconteça, diga não ao Bullying! 

Vamos vencer o Bullying. 

Nós não podemos deixá-lo crescer. 

Nós temos que acabar com ele. 

Chega de Bullying! 

 

Aluno: Arthur Lima de Castro - 8º Ano 

Professora: Suzana Marlete dos Reis 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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BULLYING 

 

Bullying não é brincadeira 

Isso pode acontecer a vida inteira. 

Uma triste realidade 

Os agressores só fazem maldade. 

As vítimas se entristecem 

Os agressores parecem crescer. 

Chamam de feio, de magro, 

De gordo, de baixinho ou de alto. 

As vítimas começam a se isolar 

E sozinhas no quarto, desatam a chorar. 

Então elas fazem um plano bárbaro 

E os dias serão contados. 

Pensam na arma, 

Pensam no dia. 

No dia em que acharem um revólver, 

Adeus mundo bonito. 

Não deixe isso acontecer, 

Procure ajuda. 

Ou ajude seu amigo, 

Que está a sofrer. 

 

Aluno: Kelsin Sena da Silva - 8º Ano 

Professora: Suzana Marlete dos Reis 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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BULLYING, UMA CRUELDADE 

 

Desde o início dos tempos, 

O bullying vem corrompendo. 

Tantos jovens passaram por ele, 

Por esta crueldade desumana, que nunca acaba. 

Que coisa profana! 

O que podemos fazer, pra acabar com essa ideia 

mundana? 

Pare com essa tortura, 

Com essa perseguição. 

Essa não é a solução, 

Pra acabar com seus problemas, meu irmão! 

O que você vai conseguir com isso, parceiro? 

Só vai ficar com a consciência pesada o dia inteiro... 

Pra que se envolver, não entre nessa roubada. 

Vou mandar meu proceder, você não vai prevalecer. 

Crescer com essa ideia, não vai ser nada bom. 

Você deve estar num estado de satisfação. 

Por acabar com os outros, só vão te chamar de valentão! 

Você está achando que vai ganhar um presente, de melhor exclusão. 

Você deve estar numa profunda ilusão, numa forte emoção. 

Não destrua ninguém, não! 

Ó, vou mandar a última letra. 

Por favor, não destrua ou despreze ninguém! 

Você planta o que colhe, você que escolhe. 

Então, pra que tentar ser o maioral pra cima dos outros, 

Se um dia, todos acabamos morrendo no final? 

 

Aluno: Yhago Coimbra Maciel Pedroso - 8º Ano 

Professora: Suzana Marlete dos Reis 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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A SALVAÇÃO ESTÁ PERTO 

 

Bullying, a pior forma de agressão 

Que destrói o físico, 

E até o coração. 

Esta forma de exclusão, 

Tão preservada, 

Ainda consegue invadir as escolas 

E causar grande desgraça. 

A salvação, 

Todos nós temos em mão. 

Basta encarar essa solução. 

Precisamos ter a consciência, 

De não perturbarmos, 

Os colegas da nossa convivência. 

Um carinho, um afeto 

Trazem a felicidade 

Pra alguém que está com a morte por perto. 

Precisamos ajudar, 

Pois um abraço ou um beijo 

Pode a muitos salvar. 

 

Aluno: Thômas Ximenos Romero -  8º Ano 

Professora: Suzana Marlete dos Reis 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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SÓ PEÇO  

 Se eles soubessem o quanto suas atitudes refletem em mim  

Se soubessem o quanto suas palavras me destroem  

Será que mesmo tendo consciência de todo o meu sofrimento  

Iriam parar?  
  

Eu não aguento mais.  

Por favor, alguém me tira daqui.  

Está tudo desmoronando, me detonando  

Ninguém merece isso.  
  

Sinto meu coração acelerar toda hora  

Sinto o sangue fervente em minhas veias  

Sinto cada músculo do meu corpo se contrair 

implorando misericórdia  

Sinto meus ossos cansados de tentar me manter firme  

Sinto meu organismo não querendo mais me manter viva  
  

Tentei procurar ajuda e o que ouvi foi  

“Faz parte do seu amadurecimento”  

Entretanto, será que não sabem  

que estou morrendo por dentro?  
  

Julgam-me superficialmente  

por ser quem eu sou talvez,  

eu seja mesmo o que dizem…  
  

Só peço que amenizem  

essa dor que faz  

com que eu me sinta inferior.  
  

Aluna: Júlia Migliavasca da Silva - 9º ano 

Professora: Bárbara Fraga 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice. 
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APOIE MAIS! AJUDE MAIS!  

Bullying! Bullying! Bullying! Bullying!  

Uma nova palavra para uma velha prática.  

Temos que ver quantas lágrimas escorrendo para 

perceber que isto só traz sofrimento?!  
  

Nestes versos trago apoio!  

Nestes versos trago paz!  

Nestes versos tento ajudar  

quem está sofrendo!  

Tento abrir a mente  

De quem está fazendo o outro  

sofrer violentamente.  
  

Você que está lendo! Ajude mais!  

Apoie bem mais!  

Tente trazer daquele sofrimento  

o mais próximo da paz!  
  

Se um é bom, dois é melhor ainda  

Se dois é melhor ainda, três é demais!  

Então daquele um tente fazer  

Um por todos e todos contra o bullying!  
  

Faço estes versos para nova geração  

Vim com a melhor inspiração  

Para fazer do bullying   

um ato da velha geração.   

 

 Aluno: Vinícius Xavier Maria - 9º ano 

Professora Bárbara Fraga 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice. 
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OS OLHOS  

Aqui, ali  

Olhos atentos observam tudo  

Lá, acolá  

Apesar disso até parece mudo  

  

Escancarados a rir  

Risadas de desprezo  

Que na verdade mantém preso  

O perdão a proferir  

  

O medo de repreensão paira no ar  

Tornando mais difícil de respirar  

Todos a observar, mas ninguém a ajudar  

A pobre pessoa a chorar  

  

O tempo passa rápido demais  

E quem nada faz, ajuda no sofrimento  

E onde estão aqueles que não riem?  

Onde estão os braços que acalentarão a pobre 

pessoa a chorar?  

  

Aluno: Dioniso Antunes - 9º ano 

Professora Bárbara Fraga 

E.M.E.F. General Luiz Dêntice. 
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DIGA NÃO AO BULLYING 

 

Quem semeia maldade não colhe amor 

Se você não quer se machucar 

Aos outros não cause dor 

Plante a esperança e aprenda a amar 

 

Seja feliz 

E faça o outro sorrir 

Para assim, 

Sua autoestima subir 

 

O Bullying pode levar ao suicídio 

Numa viagem sem passaporte 

Cuidado com palavras e atitudes 

É um caminho só de ida como a morte 

 

Se você não quer fazer sofrer 

Para o bullying diga não 

E no outro dê um abraço 

Trate-o sempre como irmão. 

 

Aluno: Gabriel da Conceição Cardoso - 8º ano 

Professora: Milena Maria de Mello 

EMEF Erineo Scopel Rapaki 
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UM MUNDO CONTRA O BULLYING 

 

Não se pode fazer bullying 

Praticar bullying é complicado 

Um mundo sem bullying 

Será um mundo idealizado? 

 

O bullying não deveria 

De jeito algum ser incentivado 

Quanto mais plateia e descaso 

Mais alguém sofre calado 

 

Aceite as diferenças 

Pare com as “brincadeiras” 

As palavras são como flechas 

Muitas vezes certeiras! 

 

Pra quem lança, pode não parecer 

Mas quem é atingido demora a se recuperar 

Por isso não use suas palavras 

Como flechas prontas a machucar! 

 

Imagine um mundo sem bullying 

Que mundo tão melhor seria 

Um lugar em que não se fere 

Um lugar de alegria! 

 

Aluno: Natan Bilieri Warth - 8º ano 

Professora: Milena Maria de Mello 

EMEF Erineo Scopel Rapaki 
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BULLYING 

 

O bullying é um crime 

Que pode levar a depressão 

Geralmente é cometido 

Por quem se acha “valentão” 

 

Muitas vezes acontece 

Nos ambientes escolares 

Mas não deixa de existir 

Nas ruas e nos lares 

 

O praticante do bullying 

Tende a se considerar superior 

Se disfarça de forte e malandro 

Mas as vezes, é quem mais precisa de amor 

 

Somos todos seres humanos 

Sem perceber, podemos errar 

Mas se ferimos alguém 

Devemos sempre nos desculpar 

 

Por isso, trate todos com educação 

E cuidado com o que vai dizer 

Lembre-se de transmitir o bem 

Para o bem receber! 

 

Aluno: Taisson dos Santos Silveira - 8º ano 

Professora: Milena Maria de Mello 

EMEF Erineo Scopel Rapaki 
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BULLYING?! AQUI NÃO! 

 

 

Já pararam para pensar? 

Essa coisa sem noção, 

pessoas fazendo bullying 

só para chamar a atenção. 

 

Vocês acham que é certo? 

Essas brincadeiras sem graça, 

pessoas estão se isolando 

e nem saindo mais de casa. 

 

Todos falam que é normal 

que é só uma brincadeira. 

E lá se foi mais uma vida 

por causa dessa zoeira. 

 

Então pensa um pouquinho. 

Já tá mais que na hora 

de tudo isso acabar 

e se fosse com você? 

Você iria gostar? 

 

Cor da pele, raça ou classe social 

você acha que isso importa? 

Diga não ao bullying 

e vamos fechar essa porta. 

 

 

Aluna: Kailane Mendonça - 9º ano 

Professora: Viviane Falcão 

E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores 

 

 



 

Prefeitura Municipal de Tramandaí 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

82 

 

 

PRECONCEITO NAS ESCOLAS 

 

 

Preconceito não é brincadeira, 

Mata a alma e envenena. 

Preconceito nunca é compreendido 

até você mesmo ter sentido. 

 

Creio que juntos vamos conseguir 

mudar essa falta de noção. 

Vamos olhar não com os olhos 

e sim com o coração. 

 

Preconceito com a cor da pele, 

com o cabelo e as crenças… 

Chamando de ralé. 

Gente! Ninguém é como você quer! 

 

Vamos escrever uma nova história 

cheia de vitórias 

com respeito e igualdade. 

Vamos reconstruir essa cidade. 

 

E aí vamos juntos lutar 

e o mundo transformar! 

 

 

 

 

Aluna: Lidiane K. S. Maiocchi - 9º ano 

Professora: Viviane Falcão 

E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores 
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BULLYING E PRECONCEITO 

 

O tema que eu vou citar agora, 

é de arrepiar. 

Bullying e preconceito, 

difícil de acreditar 
 

Difícil de acreditar. 

Que hoje em dia mesmo com tantas mudanças. 

As pessoas continuam na ignorância. 
 

Humilhar e fazer chacota de um ser humano, 

que de todos é igual. 
 

Onde já se viu espancar alguém 

Só porque é homossexual! 

Ou então julgar alguém pelo fato de ser diferente. 

É por isso que a sociedade está matando muita gente. 
 

Nerd, pobre, cabelo duro, gay, boiola entre outros insultos. 

Pessoas se jogando na depressão. 

Será que isso é justo? 
 

Por isso venho dizer em forma de um poema. 

Não deixe que suas diferenças, se tornem um problema! 

Problema nenhum ser diferente em uma sociedade banal. 

Pior seria desses, todos ser igual. 
 

Igual a essa gente que finge uma falsa alegria. 

Cada vez mais se afogando na hipocrisia. 

Então falando sobre bullying e preconceito. 

Pra tudo isso acabar comece pelo respeito! 

 

 

Aluna: Nicole Luana de Deus Rodrigues - 9° ano 

Professora: Viviane Falcão 

E.M.E.F. Nossa Senhora das Dores 
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PERSEGUIÇÃO E ACEITAÇÃO 

O Bullying nas escolas 

Não é algo legal 

Pois fere todos em geral 
 

Enquanto alguns estão rindo 

Outros estão chorando 

Pois seus amigos estão o espantando 
 

A escola gera amizade 

Entre colegas e professores 

Onde todos devem trocar flores 
 

Para alguém que era perseguido 

Conseguir a “aceitação” 

Significa ter superação 
 

As vezes fazemos bullying 

mesmo que sem querer 

mas esse não é o nosso dever 
 

Respeitar o que pode e o que não pode 

é fundamental, e assim 

tornaremos o mundo em um lugar excepcional 
 

Se todos cantarem juntos 

Todos irão se alegrar 

E talvez até mesmo festejar 

E nunca mais o sofrimento irá ganhar 

 

Aluno: Kauã Fraga Gonçalves  - 9ºano 

Professora: Carolina S.C.Bazanella 

EMEF São Francisco de Assis 
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BULLYING NA ESCOLA 

 

O bullying está por todo lado 

Tem gente que pratica a ação 

Pois acha que é descolado 

Tem gente buscando superação; 

 

O bullying as vezes surge de uma brincadeira de 

momento 

Que sem pensar 

Pode causar 

Muito sofrimento; 

 

Tem quem sofre e procura fazer amizade 

Mas não com qualquer pessoa 

E sim com um amigo de verdade; 

 

Tem quem sofre e procura se isolar 

Não sente vontade de nada 

Muito menos de estudar; 

 

As vezes quem pratica são seus colegas 

Que aproveitam a saída da professora 

Pra saírem das regras; 

Se você sofre, você vai vencer 

Não precisa te abater! 

 

Aluna: Alanis Gonçalves - 9º ano 

Professora Carolina S.C.Bazanella 

EMEF São Francisco de Assis 
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SUPERAR O BULLYING 

Na escola, temos colegas incríveis, 

Mas também, tem pessoas difíceis. 

Alguns, são nossos amigos, 

Já outros preferem ser inimigos. 

 

O bullying precisa ser resolvido 

Professores, precisamos que nos deem mais ouvidos! 

Vamos à escola para estudar, 

Não para apanhar. 

Não joguem nossos livros no chão, 

Isso causa sofrimento em nosso coração. 

 

A superação dá uma razão para viver. 

Por isso, o bullying deve se resolver. 

A amizade nos traz tanta alegria, 

Nos faz querer sair da cama todo dia. 

 

Com amigos, a vida fica mais colorida! 

Vamos para festas e sorrimos muito! 

Amigos são presentes da vida. 

 

Não podemos nos abater por não vencer, 

Isso faz parte. 

Nunca devemos parar de correr, 

Correr atrás dos nossos sonhos e os obter. 

 

Aluna: Bianca Ferreira - 9ºano 

Professora Carolina S.C.Bazanella 

EMEF São Francisco de Assis 
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BULLYING 

 

 

Muita gente acaba sofrendo 

e acaba se trancando 

ou se suicidando 

e muito triste fica seu pensamento. 

 

Pessoas que vivem em um mundo 

onde a solidão é sua amiga 

vivem assim dia a dia 

e caem em um poço bem fundo. 

 

Todos fogem da realidade 

mas isso não é a preocupação 

porque todos são da mesma nação. 

 

Isto não é certo 

porque vivem em um lugar deserto 

mas para vencer, todos têm capacidade. 

 

 

 

 

 

Aluno: Henrique Machado Meneguel - 8º ano 

Professora: Suzemara Wirtti 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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BULLYING 

 

Todos podemos sofrer 

às vezes sem motivo 

eles nos roubam o sorriso 

alguma coisa devemos fazer. 

 

Cada um deverá fazer sua parte 

aceitar nossas diferenças 

independente das crenças 

cor não define caráter. 

 

Nossas diferenças únicas nos tornam 

bullying causa depressão 

deverá ter força para superar, 

pois causa dor no coração. 

 

Para esta batalha ganhar 

o respeito é o que nos transforma. 

 

 

 

 

 

 

Aluna: Nicoli Lemos Rodrigues - 8º ano 

Professora: Suzemara Wirtti 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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SENTIMENTOS E SOFRIMENTOS 

 

 

Não aguento mais essa sensação 

estou sempre sem conseguir falar 

insegurança e medo invadem meu coração 

da cama não quero levantar. 

 

Chego na escola toda desanimada 

pessoas me agridem com suas palavras 

quero ir embora, não sei o que fazer 

será que isso é mesmo viver? 

 

Preciso de ajuda, é difícil explicar 

apenas um amigo, pra me ajudar 

por que me machucam, sem precisar? 

 

Somos diferentes, isso é normal 

vamos sempre, nos respeitar 

se abra comigo, vem conversar. 

 

 

 

 

Aluna: Gabriella Rabelo de Lima - 9º ano 

Professora: Vanderléia Terezinha Minuscoli 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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PARA REFLETIR 

 

 

É de extrema importância nossa união 

tratar o outro como gostaríamos de ser, 

todos sabendo como fazer a prevenção 

sem julgar ou desmerecer. 

 

Devemos saber respeitar… 

as diferenças, opções, opiniões… 

mesmo não gostando, aceitar 

sem machucar os outros corações. 

 

Fazer alguém se sentir especial 

independente de como seja 

é agir de forma racional. 

 

Não é olho por olho, não estamos em guerra, 

faça aos outros o que para si deseja 

se fizeres isso ninguém erra. 

 

 

 

 

Aluna: Eduarda Dutra Colla - 9º ano 

Professora: Vanderléia Terezinha Minuscoli 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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EU NÃO AGUENTO MAIS. 

Senhores pais: 

Eu não aguento mais. 

Todo dia essa droga, 

Pois não me deixam em paz. 

 

O bullying nunca foi, 

Apenas uma brincadeira, 

Já estão me irritando, 

Todo dia essa asneira. 

 

Ele é algo muito ruim, 

Pode levar algumas pessoas ao seu fim. 

Praticado por alguém que é muito mau, 

Porém essa pessoa fica achando que é o tal. 

 

Todos falam que são contra o bullying, 

Mas quando veem alguém sofrendo, 

Pouco ou nada fazem. 

Atenção meus senhores: 

Isso exige atenção. 

 

Não pratique o bullying, peço por favor! 

Não aguento ver este horror! 

Nem gente inconsequente! 

Pense com amor! 

Pense e seja diferente. 

 

Aluno: Henrry Correa Pacheco - 8º ano 

Professora: Leci Capaverde. 

EMEF Indianópolis. 
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BULLYING 

O bullying é uma forma de intimidação, 

Os mais fracos sempre são o alvo da agressão, 

Cada dia um insulto, 

Uma brincadeira diferente e, outros que já conhecemos. 

 

As brincadeiras, levam à tristeza e depressão, 

Daí em diante, só lamentação, 

Porque em alguns segundos, 

Tudo pode mudar, 

Você nunca vai saber o que vai acontecer. 

 

Pode ser em segundos, meses ou anos, 

Acontecimentos inesperados não tem como prever, 

Pode ser fatal e muitas marcas deixar. 

 

Tomara que o pior não aconteça, 

A vítima pode superar e outros caminhos tomar, 

Mas, com certeza, 

Nunca vai deixar de lembrar. 

 

Para ajudar alguém, 

Temos que nos preocupar. 

Ela pode até negar, 

Mostre que você se importa, 

Demonstre amor e confiança. 

 

Talvez, o que ela mais precisa, 

É de um amigo para conversar, 

Ela simplesmente quer desabafar, 

Uma boa conversa pode tudo mudar. 
 

Aluna: Lana Laureane Da Rosa Ertzogue - 9º ano 

Professora: Margarete Korf Gaspar. 

EMEF Indianópolis. 
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BULLYING 

O bullying causa tristeza e depressão, 

Só quem sofreu entende, 

A verdadeira dor da discriminação, 

Pois, nem sempre o problema, 

É ser fora do padrão. 

 

Pessoa que faz bullying vive presa na escuridão, 

Causa tristeza e dor nos outros, 

Como forma de intimidação, 

Os mais fracos, 

Sempre são o alvo de sua agressão. 

 

O aluno que sofre bullying, 

Perde a vontade de ir na escola, 

E do mundo se isola, 

Enquanto que o outro, 

Ri, sentindo-se o maioral. 

 

Porque em segundos, 

Tudo pode mudar, 

Você tem que se importar, 

Para ajudar a superar. 

 

Não seja mais uma vítima, 

Nem um causador, 

Seja apenas um parceiro, 

Dê seu ombro, seja amigo, dê amor. 

Colocando um ponto final, 

Nesta história de tanta dor. 

 

Aluna: Bruna Reis Fernandes - 9º ano 

Professora: Margarete Korf Gaspar 

EMEF Indianópolis 
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BULLYING 

O bullying é um grande problema, 

Não devemos tratar ninguém assim, 

Sem agressão, revolta, tristeza ou dor, 

Pois, tem gente que finge não levar a sério, 

Porém, por dentro, muitas marcas ficaram. 

 

Sensação ruim de rejeição! 

Não despreze, 

Seja amigo, 

Busque compreender! 

Busque se importar! 

Pessoas tem alma e não são lixo! 

 

Não queira ser melhor que ninguém! 

Seja humano! 

Peça desculpas! 

Mostra que se importa! 

Que não teve intenção! 

Que não fez rejeição, 

Nem causou depressão. 

 

Não é muito fácil, 

Mas faz toda a diferença, 

Mostre que todos tem importância, 

Que são muito especiais, 

Muito diferentes, 

Porém todos iguais. 

 

Aluna: Bruna Franciele Silva Dias - 9º ano 

Professora: Margarete Korf Gaspar. 

EMEF Indianópolis. 
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NÃO SEJA APENAS MAIS UM 

 

Vivemos em uma sociedade delinquente, 

Onde pessoas não aceitam o fato de ser diferente. 

Isso é uma tremenda falta de respeito, 

Não seja esse tipo de sujeito. 

 

Esses atos de discriminação ferem o coração. 

Respeite a diferença e peça perdão. 

Seja grato, tenha mais compaixão. 

Assim,  seremos todos contra a solidão. 

 

O bullying , palavra tão estranha, 

Que as pessoas deveriam ter vergonha. 

Adolescentes sofrem e pensam em desistir. 

Isso não deveria existir. 

 

E não é só isso não! 

Ele ainda pode causar a depressão. 

Somos todos irmãos, vamos ter mais amor no coração 

E acabar com essa discriminação. 

 

 

 

Aluna: Greice Andriele Klauck da Rosa – 9º ano 

Professora: Andressa Borba Hoffmeister 

 EMEF Dom Pedro I 
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UM MUNDO MELHOR 

Cada dia que passa 

O bullying vem aumentando. 

Pessoas estão se mutilando, 

Ou até se suicidando. 

 

Quem pratica isso não tem amor, 

Pois não sabe a dor que causa 

A quem machucou. 

 

O bullying pode causar vários danos 

Como a depressão. 

Faz pessoas se sentirem inferiores, 

Com apelidos constrangedores. 

 

Sonhamos com um mundo melhor, 

Onde não há dor e violência, 

Onde somos todos iguais 

E não haja diferenças. 

 

Todos merecem respeito, 

Independente de quem for, 

Pois ninguém é perfeito, 

Mas todos precisam de amor. 

 

Não importa o que dizem. 

Não esqueça! 

Você é especial, 

Não importa o que aconteça. 

 

Aluna: Lhiriel Emerim da Silva – 9º ano 

Professora: Andressa Borba Hoffmeister 

EMEF Dom Pedro I 
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NÃO É BRINCADEIRA NÃO 

 

Muitos acham que o bullying é brincadeira, 

Mas não sabem da metade das consequências. 

Não importa o que tu és ou tua crença, 

Tens que aprender a respeitar as diferenças. 

 

Pena que tem gente que se acha o valentão! 

Um dia o jogo vira e o cara acaba na prisão 

Fazemos o bullying sem saber o significado. 

E depois, querem ser perdoados. 

 

O bullying não só causa tristeza, 

Mas também algumas doenças. 

Uma delas é a depressão, 

Que te leva a automutilação. 

 

Se tu sofre isso, não fique quieto não! 

Procure uma pessoa e peça orientação. 

Não se preocupe se chorares desesperado. 

Saiba que Deus, sempre vai estar do seu lado. 

 

 

 

Aluna: Andressa da Rocha – 9º ano 

Professora: Andressa Borba Hoffmeister 

EMEF Dom Pedro I 
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O BULLYING CAUSA DEPRESSÃO, NÃO BRINQUE 

COM ISSO NÃO 
 

O bullying é praticado por pessoas de modo errado. 

Não cometa agressão. 

Aja com o coração! 

 

É um crime que leva à depressão. 

Normalmente é cometido 

Por quem se acha o valentão. 

 

Geralmente acontece 

Nos ambientes escolares, 

Mas não deixa de existir 

Nas ruas e em nossos próprios lares. 

 

Não deixe o bullying 

Fazer parte de você, 

Porque no futuro 

Você pode se arrepender. 

 

O cyberbullying é cometido pela internet 

E pode machucar demais. 

Por trás de um perfil 

Se esconde um ser incapaz. 

 

O bullying é uma ação, 

Também uma agressão. 

Batendo, ofendendo, gritando, 

O bullying você está praticando. 

 

Aluna: Kailaine Eduarda de Oliveira Reis de Oliveira – 8º ano 

Professora: Andressa Borba Hoffmeister 

EMEF Dom Pedro I 
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BULLYING 

 

O bullying é praticado 

por pessoas de maneira errada. 

Não cometa agressão, 

haja com o coração. 

 

Não deixe o bullying 

Fazer parte de você. 

Porque depois 

você irá se arrepender. 

 

Com o bullying não se deve brincar, 

Pois com ele você pode se machucar, 

agredir ou violentar, 

isso pode até matar. 

 

São tipos de bullying 

praticados na escola. 

Maltratar alguém, 

Acaba com você também. 

 

 

 

 

Aluno: Luíz Henrique Nunes Gonçalves Machado - 8º ano 

Professora: Juliana dos Santos Guatimosim 

E.M.E.F. Dom Pedro I 
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PARAR E AJUDAR, APRENDER A RESPEITAR 

Tristeza, culpa e desilusão 

Para que tamanha agressão 

Conviver com as diferenças 

Conviver sem desavenças. 
 

Aprender a amar 

Saber respeitar 

E os nossos atos, repensar 

E se desculpar. 
 

Que covardia 

Sofrer por apenas ser 

Quem é... 

Uma ironia! 
 

Somos diferentes 

Adultos, crianças e adolescentes. 

Somos gente! 

Não somos iguais 

E isso nos torna especiais. 
 

Um simples ato de ajudar 

A vida de uma pessoa, pode salvar 

Para problema mais sério não se tornar. 
 

Todos temos defeitos 

Ressaltar os dos outros 

Não temos o direito. 
 

Já está na lei, pensar antes de agir 

Repensar antes de falar 

Vamos parar e refletir 

Para essa violência acabar! 
 

Aluna: Vitória Nunes Pacheco - 9º ano 

Professora: Terezinha Pizoni Marques Ribeiro 

EMEF Thomaz José Luiz Osório. 
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EMPATIA 

 

Empatia é o ato de se colocar no lugar do outro. 

Quem sabe isto possa 

Mudar o mundo algum dia? 
 

Um mundo com empatia, 

É um mundo aonde todos andam juntos, 

Sem violência, apenas paz! 
 

Um mundo com empatia, 

Aposto que não teria 

Tamanha covardia… 

Como o ato do bullying. 
 

Não faça besteira! 

E se fosse com você? 

O que faria? 

Violência não é brincadeirinha. 
 

Não deixe as pessoas para baixo, 

Ajude elas a levantar! 

Violência não é algo de se aceitar. 
 

Se continuarmos assim, 

Pensando com empatia, 

Quem sabe a gente possa, 

Mudar o mundo algum dia? 

 

Aluno: Murilo Gomes Figueiredo - 8º ano 

Professora: Terezinha Pizoni Marques Ribeiro 

EMEF Thomaz José Luiz Osório. 
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QUEREMOS 

 

Corpo, números, classe social 

Esse é o nosso diferencial 

Não ser igual. 

Queremos a paz mundial, o 

Sossego espiritual, a aceitação 

Corporal e mental. 

 

Queremos a liberdade do preconceito, 

Bater no peito e dizer para o mundo 

Inteiro: -Eu me aceito! 

 

Queremos a sensação de libertação… 

Não queremos mais exclusão, 

Humilhação… 

Somente ser a gente 

Porque é lindo ser diferente! 

 

Queremos que toda forma 

de preconceito acabe 

Que o amor e o respeito 

se espalhe 

E a voz de que sofre bullying 

Não se cale! 

 

Aluna: Amanda Santos Rocha - 9º ano 

Professora: Terezinha Pizoni Marques Ribeiro 

EMEF Thomaz José Luiz Osório. 
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CONSEQUÊNCIAS 

 

O bullying 

Sabe-se que deixa consequências. 

Marcas… 

Rastros… 

Lembranças desagradáveis… 

Traumas de infância… 

Momentos de angústia… 

Crises de ansiedade… 

É isso que define o bullying. 

É isso que uma simples piada causa. 

É isso que o bullying faz. 

Está ciente do que está causando? 

Tem certeza que quer fazer isso com uma pessoa? 

Não? 

Não te julgo por fazer. 

Em algum momento de minha vida 

Eu fiz, eu pratiquei… 

Claro, foi sem perceber. 

Eu te julgo por saber das consequências 

E ainda assim praticá-lo. 

Bullying é como um monstro. 

Que mora no nosso peito. 

E é nosso dever não deixar escapá-lo. 

E afetar a vida de outra pessoa. 

E se ele escapar… 

Está ciente das consequências? 

 

 

Aluna: Júlia Fortes de Oliveira - 9º ano 

Professora: Terezinha Pizoni Marques Ribeiro 

EMEF Thomaz José Luiz Osório. 
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NOS FAÇA ESSE FAVOR,  

DIGA NÃO A ESSE TERROR! 

Não acho graça, 

rir de uma raça, 

humilhar por uma cor… 

Pare com isso e faça-nos este favor! 
 

A aparência por fora, 

não é nenhum motivo de julgamento, 

aceite também a minha religião, 

e enquanto não atingir ninguém, 

compreenda o meu pensamento, 

não precisa nem entender, mas não se esqueça: 

é minha forma de acreditar e respeite a minha crença! 
 

Ainda não entendo como julgar alguém diferente, 

e não quem pratica o terror à gente, 

quem faz ofensas que geram muitas lágrimas, 

lágrimas que formam profundas águas, 

águas que servem de lugar 

para que sofre bullying e não consegue mais aguentar, 

querer se jogar e se afogar… 
 

Incompreensível é o bullying e não a diferença, 

cor, raça ou crença… 

O preconceito, 

é como a escuridão, 

Para que amedrontar sem motivo ou razão? 

Se for para ofender, desculpe! 

Mas não queremos esse tipo de opinião! 
 

Depois não haverá nada a fazer, 

ajude antes do pior acontecer, 

não deixe de a vítima proteger, 

e o agressor combater, 

assim, ninguém irá injustamente … morrer! 

Aluna: Rafaela Magni Claro - 8º ano 

Professora: Terezinha Pizoni Marques Ribeiro 

EMEF Thomaz José Luiz Osório 
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BULLYING NÃO É LEGAL! 

Vou falar agora mais com muito respeito 

Sobre o que é bullying e quais são seus direitos 

Agressão física ou verbal 

Quem pratica bullying pratica o próprio mal. 
 

Falo uma coisa se ainda for um rapaz 

Quem responde seus atos são seus pais 

Não faça isso tenha muita atenção 

Bullying é crime e tem punição. 
 

Se for alvo do bullying não deixe pra mais tarde 

Quem pratica bullying sempre vai ser covarde 

E esse ato mexe com a emoção 

Causa tristeza, magoa ou muita depressão. 
 

Quando eu identifico o agressor 

Eu chamo a atenção do indivíduo 

Logo falo não pega no pé do meu amigo 

Agora leve pra vida como aviso. 

 

Eu como um grande amigo 

Falo como amiguinho 

Não se deixar levar pelo mal caminho 

Não se deixe levar pela falsa felicidade 

Fale com seus pais e cuide suas amizades 

Não se esqueça trate todos com carinho 

É mais fácil caminhar quando não se está sozinho. 

 

Aluno: Matheus Gonçalves Nunes - 9º ano 

Professora: Patricia Bozza 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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FIM DO BULLYING 

 

Não devemos olhar os defeitos, 

Pois sabemos que ninguém é perfeito, 

Então se quiser ser respeitado 

Você me deve respeito. 

 

Brincadeiras de amigos 

Até podem acontecer 

Mas desde que suas brincadeiras 

Não possam me ofender. 

 

Bullying pode ser apelido, 

Chacotinha ou agressão. 

Fazendo todas essas coisas 

Você machuca meu coração. 

 

Bullying pode levar a depressão, 

Suicídio ou até ferimentos, 

Mal sabe você 

Que tudo isso machuca por dentro. 

 

Para mim o bullying sempre existiu, 

Tomara que não seja mais assim 

E para a alegria de todos 

O bullying já pode parar por aqui. 

 

Aluno: Lucca Paiva Martins - 8º ano 

Professora: Marília Ramalho 

EMEF Marechal Castelo Branco 



 

 Na Rede da Poesia   

107 
 

 

 

BULLYING 

 

 

Bullying não é brincadeira, 

Pode mexer com os sentimentos você tem que ficar 

atento, 

Pois uma "brincadeira" qualquer pode causar sofrimento. 

 

Praticar bullying é falta de respeito. 

O bullying não é legal 

Não faz bem para o coração 

E é só pra chamar a atenção da gente que não tem 

consideração. 

 

Bullying pode acabar com a felicidade 

E quem pratica age com maldade. 

Temos que tomar atitudes urgentes 

Pois o Bullying pode destruir os sentimentos da gente 

 

Brincadeira ou agressão, temos que ter atenção!!!! 

 

 

 

 

 

Aluna: Isadora Ribeiro da Costa Alcalde - 9º ano 

Professora: Marília Ramalho 

EMEF Marechal Castelo Branco 

 



 

Prefeitura Municipal de Tramandaí 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

108 

 

 

O QUE É BULLYING? 

O que é bullying? 

Bullying é o preconceito, 

Bullying é a agressão, 

Bullying é a falta de respeito 

Bullying pode causar depressão. 

 

O bullying leva ao suicídio 

O bullying não pode ser tratado como normal 

Se você ver alguém praticando bullying denuncie 

Bullying é algo ilegal 

 

O bullying machuca, 

Temos que parar de tratá-lo como zoeira 

Isso é coisa séria! 

Bullying é só mais uma brincadeira! 

 

Temos que respeitar os outros 

Temos que ser amigos 

Podemos combater o bullying 

Se trabalhamos unidos. 

 

Vamos aceitar as diferenças 

Cada um tem seu defeito 

Pode até não aceitar 

Mas trate com respeito. 

 

#Não ao Bullying 
 

Aluna: Manoela da Costa Leite Ferreira - 9º ano 

Professora: Marília Ramalho 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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ESSE VILÃO É REAL 

O bullying é consciente 

É uma brincadeira de adolescente 

É só para chamar a atenção 

De gente que não tem consideração. 
 

Para se sentir bem 

Não humilha ninguém não 

O bullying não é legal 

Não faz bem pro coração. 
 

O bullying causa violência 

E também muitos danos, 

Mas o futuro da humanidade 

Está na mão do ser humano. 
 

Esse vilão real 

Pode fazer muito mal 

Cortando o mal pela raiz 

Podemos fazer muita gente feliz. 
 

Vamos nos alertar 

E também vamos mudar 

Não vamos prometer 

Apenas vamos cumprir, 

Pois o futuro da humanidade 

Depende de você e de mim. 
 

Lembre-se de tratar 

Seus amigos com carinho 

Assim você será legal 

E nunca estará sozinho. 

 

Aluno: Eliel Kaina Moraes da Silva - 9º ano 

Professora: Marília Ramalho 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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1º lugar na categoria I – 2020 

 

UM DIA VAI PASSAR 

Faltam-me palavras para explicar  

O que eu sinto no momento.  

É como uma explosão de sentimentos  

Uma coisa louca,  

Que me desgasta por dentro.  

 

Eu escondo com um sorriso  

A vontade de abraçar.  

Mas não adianta ficar aos prantos  

Pois, no final, tudo isto vai passar.  

 

Vai se despedaçar o furacão  

E, enfim, vai se tornar uma brisa de verão.  

Mas... por enquanto, que não sinto teu cheiro,  

Só me resta esperar.  

 

Esperar não será tão ruim  

Pois Deus nos deu este tempo  

Para respirar, sentir a nós mesmos  

Sem ninguém para nos julgar.  

 

Deixar a alma falar...  

Mas nem sempre é ruim se desesperar  

Pois o desespero é uma forma de se expressar.  

 

Entrar em desespero  

Para perder a si mesmo  

E depois se encontrar.  

Viver cada segundo  

 

Que você tem sozinho  

E não se preocupar  

Pois, um dia, vai passar 

Abraços não serão mais proibidos  

Desejos serão supridos  

E a brisa do vento, enfim, virá nos contemplar.  

 

Aluna: Mayara Barrasi da Silva, 7º ano 

Professora Suzana dos Reis 

EMEF General Luiz Dêntice 
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2º lugar na categoria I – 2020 

 

OLHANDO DA MINHA JANELA 

 

Com tudo isso que está acontecendo, 

Devido ao isolamento, 

Nossas rotinas mudaram. 

 

Olhando da minha janela 

Vejo quanta falta faz 

O convívio com os amigos, 

Ir à escola, andar de bicicleta 

Jogar bola e tudo mais. 

 

Olhando da minha janela 

Imagino mais pessoas 

Na mesma situação! 

Não podemos lidar com o invisível.  

Mas logo vai passar, 

Basta as atitudes mudar. 

 

Olhando da minha janela 

Sinto que temos que ter fé. 

Com o compromisso de todos 

Podemos melhorar a situação. 

Devemos ficar em casa 

Sair só de máscara. 

 

Olhando da minha janela, 

Mesmo com saudade da antiga rotina, 

Sinto que essa pandemia, 

Veio para nos ensinar. 

Olhando da minha janela 

Vejo a união familiar voltar. 

 

 

Aluno: Francisco Oliveira Santos - 7º ano 

Professora: Silvana Pimentel Wienandts 

E.M.E.F. THOMAZ JOSÉ LUIZ OSÓRIO 
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3º lugar na categoria I – 2020 

 

 

MEDO DO DESCONHECIDO 

 

Hoje me deparei, 

com um sentimento diferente, 

dos que eu já vivi! 

 

Veio de mansinho, 

e tomou conta dos meus 

PENSAMENTOS. 

 

É, sem dúvida alguma 

o mais antigo da sociedade, 

e o mais Forte, 

nos dias atuais, 

O Medo!! 

 

Medo, sim, do desconhecido. 

Medo, de algo que só víamos em livros, 

estava em um passado distante. 

Pois, agora, assombra à nossa porta! 

 

Presente, 

quem nos dera, 

vermos o Sol raiar a esperança, 

nos primardes dessa sensação, 

meu refúgio é a Oração! 

 

 

Aluno: Thierry Leal – 6º ano 

Professora: Margarete Korf Gaspar 

EMEF Indianópolis 
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4º lugar na categoria I – 2020 

 

SINTO SAUDADE 

 

Sinto saudade quando eu 

Corria atrás do escolar, de 

Quando eu tropeçava, quando 

Corria para estudar, sinto saudade 

De quando a vice diretora me 

Perguntava “cadê o uniforme” e eu 

Apenas respondia que na varanda estava. 

 

Sinto saudade de chegar na escola 

E abraçar os amigos 

Sinto saudade até daquele que 

Não cuidava do seu próprio umbigo, 

Sinto saudade das broncas 

Dos professores, sinto saudade 

Dos barulhentos ventiladores. 

 

Sinto saudade das risadas 

Que demos, das festinhas que 

Fizemos, da merenda das tias 

Que todos nós comemos, mas 

Sinto saudade, principalmente 

Daquilo que todos nós 

Ainda não vivemos. 

 

Mas não se preocupem, 

Isso tudo vai passar 

Nós vamos sim se abraçar 

E as aulas irão voltar 

Não fiquem para baixo 

Pois Deus desenhou sua 

Vida, basta você pintar. 

 

Aluna: Anna Julia Vieira dos Santos - 7º Ano 

Professora Suzemara Wirtti 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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5º lugar na categoria I – 2020 

QUE FALTA ME FAZ... 

Diante dessa pandemia 

Estamos todos longes 

Mas essa distância  

Não impede de nos comunicar 

Tudo isso vai passar, 

E juntos novamente vamos estar! 

 

Mas por enquanto, cada um na sua casa 

Se protegendo e se cuidando 

E assim nós vamos caminhando! 

 

Saudades também sinto: 

Dos abraços, dos amigos, 

Da comunicação olho no olho, 

De poder andar pelas ruas 

E os parques visitar, 

Quero logo voltar! 

 

Que falta me faz... 

A escola, os professores, os amigos 

Que falta me faz... 

Abraçar sem medo, 

Poder tocar, 

Poder beijar 

E juntos compartilhar! 

 

E assim vamos indo 

Todos os dias insistindo: 

Que nos cuidemos, 

Nos protegemos, 

Nos compreendemos, 

Para que juntos  

Tudo isso enfrentemos! 

 

Aluna: Natalya Freitas Ferreira de Morais – 7º ano 

Professora: Carolina S. Cardoso Bazanella 

EMEF São Francisco de Assis 
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6º lugar na categoria I – 2020 

 

VAI PASSAR... 

 

Ele não fez distinção nenhuma, 

atacou o rico e o pobre, 

ganhou até nome importante: 

de “COVID-19”. 

 

Pôs o mundo à falência, 

e desafiou a ciência, 

em achar uma solução... 

 

Mas até agora, 

 nada, 

e a vacina esperada, 

está longe da nossa mão. 

 

Tenho certeza, 

de que tudo vai passar... 

e logo, 

 voltaremos 

a nos abraçar... 

 

Deus está no controle! 

E não vai nos faltar fé, 

Sempre acredite Nele, 

pois, está sempre pronto  

para nos ajudar, 

basta somente confiar! 

E, logo  

tudo vai passar! 

 

Aluna: Millena Sophia Oliveira da Silva – 6º ano 

Professora: Viviane Rocha Falcão 

EMEF Nossa Senhora das Dores 
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7º lugar na categoria I – 2020 

 

VAI PASSAR 

 

Tenho algo muito importante 

Pra te dizer: 

Não se desespere, não se desanime. 

Tudo o que você pediu ou desejou 

Está próximo de você. 

 

Todas as angústias e incertezas, 

O choro, as lágrimas, os gritos 

Tudo isso, um dia vai passar. 

Tenha calma, seja humilde, 

Gentil e solidário. 

Tenha Fé, respeito e esperança. 

Você precisa acreditar que  

um dia vai passar. 

  

Você vai encontrar a solução 

Para tudo o que aconteceu. 

Você vai voltar a fazer tudo de novo, 

Porque você não esqueceu. 

Você vai retomar tudo aquilo que você pensa 

Que perdeu. 

Só precisa esquecer o que sofreu 

Sonhar e acreditar 

Que todas essas coisas ruins que estamos vivendo 

Irá passar. 

 

 

Aluna: Luiza Aparecida Silva da Silva - 7º ano 

Professora: Juliana dos Santos Guatimosim 

E.M.E.F. Dom Pedro I 
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8º lugar na categoria I – 2020 

 

TUDO VAI PASSAR  

 

Tudo começou com o coronavírus  

que atacou o mundo inteiro  

e fez tudo parar.  

Precisamos ficar em nossas casas  

sempre nos cuidando  

para o vírus não pegar.  

 

Quando a vacina chegar,  

Todos vão comemorar.  

Estou me cuidando  

ficando em meu lar.  

 

Sinto falta da minha família  

e sei que muita gente também.  

Esse vírus invisível  

que faz todos de refém.  

 

Precisamos ter fé  

Não podemos desanimar.  

Tenho esperança que logo  

tudo vai passar! 

 

Nome: Lindsay Hellen Terra Castro - 7º ano 

Professora: Carmen Maria Corrêa Silva 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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9º lugar na categoria I – 2020 

 

 

TUDO VAI PASSAR 

 

 
Corona vírus se espalhou 

e as casas ele visitou. 

Ao tossir ou espirrar 

cuidado para não passar. 

 

Higiene é fundamental 

assim você não ficará mal. 

Fica em casa até tudo 

passar 

Com Deus tudo vai 

Melhorar. 

 
 

Nome: Andressa Leyes - 7º ano 

Professora Evanise Gonçalves Bossle 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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10º lugar na categoria I – 2020 

 

VIDA ATUAL 

 

Minha rotina é complicada, 

Eu fico trancada em casa 

Quase sem fazer nada, 

Por que a escola está parada. 

Vejo na TV as pessoas 

Ficando desabrigadas, 

Sem comida e doentes, 

Cada dia mais isoladas. 

Na minha rua abandonada 

Quem passa está de máscara, 

No mercado entra e passa gel 

Sem aglomeração cambada. 

Mais tarde vai melhorar, 

Logo chega a vacina 

E os doentes vão se curar 

E para sua vida normal retornar. 

 

Aluna: Pâmela de Moura - 6º ano 

Professora Milena Maria de Mello 

EMEF Erineo Scopel Rapaki 

 

 

 



 

 Na Rede da Poesia   

121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 9ª edição 
 

       
 
           

 

Categoria II  
Alunos de 8º e 9º ano 

 

 

 

da poesia 
Na rede  

Prefeitura Municipal de Tramandaí 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

Vai passar 
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1º lugar na categoria II – 2020 

 

O DESABAFO DE UM CONFINADO 

 

Me diga você então, você é feliz ou não? 

Exercita sua criatividade e sua imaginação? 

Confia cegamente na sua dicção? 

Ou vai ser mais um fruto desse pensamento de baixo calão? 

 

E através dessa poesia, mente e verso 

Com a minha caneta da qual eu escrevo as linhas desse universo 

Eu vim falar não do seu, mas do meu sentimento perverso 

Em um ano que era para haver o grande progresso, e eu demos de 

cara com o recesso... 

 

Trocamos os laços por redes sociais, os beijos e os abraços por 

proteções cruciais 

E eu até entendo o porquê dessas mudanças circunstanciais. 

.Mas a grande circunstância, é que do rico ao pobre, do grande 

ao pequeno, hoje somos todos iguais! 

 

Eu já li minhas quatro paredes, como os livros da minha estante 

Percebi que três ou quatro meses podem passar em um instante 

E que mesmo que seja bom, o ritmo nunca é constante 

E é só quando esse ritmo para, que a gente percebe que nunca fez 

o bastante. 

 

Me diga você então, se o teu sentimento é realidade, se tu já 

paraste para refletir, e buscou de dentro de si, o sentimento de 

humanidade? 
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E voltando ao assunto sobre circunstancialidade, 

As circunstâncias em que estamos vivendo, não te fazem querer viver 

de verdade? 

 

E tu? Que está aí, querendo sair para ver o teu chegado 

Abraçar meio mundo, mas não abraça quem está do lado, teus pais, 

teus irmãos, os que contigo estão confinados... Pois da mesma forma 

que tu queres um amigo, e um papo bem conversado, os que estão 

entre as tuas quatro paredes necessitam dos mesmos cuidados. 

 

Esse ódio perecido no mundão me fez ter tido dias de reflexão, 

vendo a guerra do sim, e a guerra do não! É se eu estou falando 

por mim, ou pela minha opção... 

É se eu estou fazendo "certinho", ou se eu estou fazendo em vão 

E eu quero fazer dessas palavras de desabafo, um tipo de salvação 

Pois enquanto o nível de positividade desce, sobe o da 

depressão... 

Escolha um dos lados, pois eu citei os dois, depende da tua 

percepção... 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Mateus Santos Rocha - 9º ano 

Professora: Terezinha Pizoni Marques Ribeiro. 

E.M.E.F. THOMAZ JOSÉ LUIZ OSÓRIO. 
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2º lugar na categoria II – 2020 

 

VAI PASSAR  

 

Você sabe que tudo vai passar?  

Porque tudo passa...  

Se a alegria e a felicidade passam,  

o medo, a angústia e a tristeza também passam!  

 

Por mais que estejamos no meio do furacão,  

sem ter ideia de quando  

tudo isso vai acabar,  

a nossa angústia não é em vão.  

É só confiar que vai passar!  

 

Um dia você vai acordar  

e o abandono, o medo e a violência,  

com você não vão mais estar.  

Esse dia vai chegar quando  

você acreditar e confiar!  

 

A dor do abandono, da rejeição,  

do preconceito e da discriminação  

Vai passar!  

Sabe por quê? 

 

Porque você vai aceitar que  

para ter um mundo melhor  

você tem que mudar!  
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Isolamento social  

isso é muito incrível!  

Pois é um enfrentamento mundial  

contra um inimigo invisível.  

 

Então vamos nos esforçar,  

os nossos medos e inseguranças controlar  

e os obstáculos enfrentar.  

Sabe por quê?  

Porque tudo vai passar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Thômas Ximenes Romero - 9º ano 

Professora: Carmen Maria Corrêa Silva 

EMEF Jorge Enéas Sperb 
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3º lugar na categoria II – 2020 

 

OS SENTIMENTOS QUE NOS MOVEM 

 

Que momento triste estamos a viver 

Longe da escola, dos colegas e professores 

Sinto saudades quando brincávamos nos corredores 

E nas aulas, das lições, de somar ou de ler 

 

E na educação física, com treinamentos esportivos 

Em que nos sentíamos livres a correr 

Ou no refeitório, na hora de comer 

Entre cheiros, sabores, alegria e risos 

 

Mas logo tudo vai passar 

Nós vamos novamente nos cumprimentar 

Entre abraços e beijos, sentir o amor no ar 

Respeitando a quarentena, vamos apenas esperar 

 

Coragem e esperança, vamos agora expressar 

Nos dias em que essa pandemia reinar 

Porque muito em breve juntos vamos todos estar 

Pois acredite, logo tudo isso vai passar. 

 

 

Aluno: Guilherme Maidana dos Santos – 8º ano 

Professora: Carolina S. Cardoso Bazanella 

EMEF São Francisco de Assis 
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4º lugar na categoria II – 2020 

 

TUDO MUDOU  

 

Tudo mudou em um dia normal  

Pessoas, animais  

E um mercado ilegal.  

 

A ignorância estava mais presente  

“É só uma gripezinha” ou “Isso é coisa da mídia”,  

Até começar a morrer gente!  

 

Trancafiados, enjaulados,  

Ansiosos e com medo.  

 

Somos animais de zoológico  

Entrando em desespero.  

 

Tudo mudou sem ninguém avisar  

O tempo não parou,  

Mas serviu pra descansar.  

 

Mais tempo com a família,  

Aprendendo a dar valor.  

E quando isso passar  

Vamos sentir o calor!  

 

O calor dos abraços, o calor dos beijos. 

Não mais o frio do medo e,sim, o calor do aconchego.  
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Mas por enquanto...  

Ficamos com saudade  

Da vida normal  

E de sair pela cidade. 

 

Agradeço aos médicos, professores  

enfermeiros, funcionários do super 

E caminhoneiros. Todos os profissionais  

Que com sua família não podem estar.  

Tenham fé!  

Tudo mudou, mas já vai passar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna: Mariah Aparecida Bernardes dos Santos - 9º ano 

Professora:  Barbara E. F. dos Santos 

EMEF General Luiz Dêntice 
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5º lugar na categoria II – 2020 

PASSAR, MUDAR OU REINVENTAR? 
 

Tudo passa... 

A gente sabe que vai passar 

A parte mais importante é o que irá mudar 
 

Sim, a mudança já está no ar 

Está nos rostos e nos gostos 

No jeito de se comunicar 
 

Vai passar a pressa, estamos todos nessa 

Cada um na sua e menos na rua 

 

A casa virou abrigo 

As redes sociais o jeito de aproximar amigo 

A família unida 

E o desejo de ter todos que amamos reunidos 

 

Tudo vai passar... 

Mas que não passe a esperança 

Que cada vez mais possamos amar e se solidarizar 

 

Vai passar e deve passar! 

Que passe os individualistas, os mesquinhos 

Somos únicos, mas não somos nada sozinhos 

 

Sei que dá medo, são muitas incertezas 

Perdemos coisas, pessoas, momentos e certezas 

Mas de tudo isso, o melhor devemos tirar 

É hora de se reinventar! 

 

Que possa passar tudo que nos fez chegar até aqui 

E que daqui, possamos seguir melhores 

Possamos fazer a diferença 

E não deixemos mais espaço para a indiferença 

 

Aluno: Joaquim Godoi Esteve - 8º ano 

Professora Suzemara Wirtti 

EMEF Cândido Osório da Rosa 
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6º lugar na categoria II – 2020 

 

COVID 19  

 

Hoje, em forma de verso  

Descrevo um planeta:  

Planeta Terra,  

um pedaço do universo  

totalmente em crise.  

Crise maior que a financeira,  

crise que nos deixa perplexos,  

sem eira nem beira,  

crise emocional.  

 

Covid 19  

Doença traiçoeira  

veio de repente  

abalou a gente  

e nos trouxe: a saudade.  

 

A saudade de entes queridos;  

e, também, muitos corações partidos,  

pela foice da morte, que num só golpe, 

 abalou todas as nações.  

 

Mas, uma coisa te digo:  

vai passar  

Os povos de todas as nações  

Unidos estão contra essa doença maldita,  

que muito nos faz chorar.  
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Unidos venceremos 

nada é maior que a nossa força  

que mesmo em tempos de dor  

soube mostrar-se presente.  

 

Vai passar, minha gente,  

Vai passar...  

 

Aluna: Ana Luisa da Silva - 9º ano 

Professora: Angelita Mello 

EMEF Nossa Senhora das Dores 
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7º lugar na categoria II – 2020 

 

TUDO ISSO UM DIA VAI PASSAR 

 

Estou aqui, vencendo meus medos e inseguranças 

Para trazer um recado de grande importância: 

Hoje no mundo estamos vivendo, uma situação inesperada. 

Diariamente, tudo o que se diz ou o que se faz é muito novo. 

Não se tem certeza de nada. 

 

Você não sabe como vai estar, o que vai fazer, 

Se vai sorrir, chorar, perder, vencer ou correr. 

Também não sabe como prosseguir nessa estrada. 

Está reaprendendo a viver, pois cada dia é um novo dia, uma nova 

jornada. 

 

Por isso, eu peço calma e muita prudência 

A todos que hoje, como eu, não tem certeza de nada. 

Calma, não perca sua excelência. 

Seja humilde, solidário, compreenda que da vida não se leva nada. 

Todo esse vazio e essa desesperança 

Tudo isso um dia vai passar. 

 

Vai passar a dor de estarmos longe de tudo e de todos. 

Vai passar o medo e a insegurança de perdermos 

Coisas e pessoas que são importantes para nós, 

Vai passar a angústia de não podermos estar perto de quem se 

ama. 

Tudo, tudo, mas tudo isso mesmo, um dia vai passar. 

 

E, quando acordarmos será tudo diferente. 

O homem – a natureza – a vida – os valores – as coisas. 

Nada mais será como era antes. 

Só peço que quando tudo isso passar, que sejamos 

Mais humanos e compreensivos, 

Dando valor as pessoas e aos sentimentos. 
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Valorizando o tempo e a vida e não mais vivendo em uma grande 

corrida. 

 

Aluna: Emile Harume Barbosa Soares - 8º ano 

Professora: Juliana dos Santos Guatimosim                              

E.M.E.F. Dom Pedro I 
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8º lugar na categoria II – 2020 

 

DA VIDA PARA O PAPEL 

 

Vai passar! 

Logo abraçaremos nossos amigos, 

Sim, vai passar o isolamento social, 

Que deixa o mundo de pernas pro ar. 

Poderemos em breve, às nossas aulas voltar, 

Sim, voltaremos às nossas vidas normais. 

Quando isso passar, 

Não sei se vou chorar, 

Por ter chegado até aqui, 

Mas quando tudo isso passar, ah! 

Quero estar lendo esta poesia, 

Fazendo as pessoas refletirem, 

Esperando o futuro com alegria. 

 

 

Aluna: Rebeca Miriã da silva Pacheco - 8º ano 

Professora Milena Maria de Mello 

EMEF Erineo Scopel Rapaki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Na Rede da Poesia   

135 
 

 

9º lugar na categoria II – 2020 

 

ISSO IRÁ PASSAR? 

 

Quem sabe? Eu não. Quando isso irá acabar? 

Eu sou só mais um sem as respostas, 

e como posso dizer que vai passar se ninguém sabe? 

 

Se ninguém sabe como todos dizem que vai passar com 

tanta certeza? 

Quando nossas vidas vão voltar ao normal? 

Ou quando tudo voltará ao normal? 

 

São muitas perguntas e poucas respostas. 

Mas, além de tantas incertezas, há também os 

sentimentos, 

sim, eles mesmos, os malditos sentimentos de 

insegurança, medo e solidão. 

 

Se nunca mais isso passar, ou se passar e for tudo 

diferente! 

E se não tivermos mais a simplicidade de viver e ao 

mesmo tempo 

a complexidade de aproveitar a vida? 

 

E, além do mais, tem a tal “quarentena”, 

não que ela seja a melhor coisa do mundo, 

mas também não é a pior, 

ela ajuda o vírus a não se espalhar, mas não ajuda 

nada o psicológico. 

 

Aluno: Gustavo Correia dos Santos - 8º ano 

Professora: Evanise Gonçalves Bossle 

EMEF Marechal Castelo Branco 
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10º lugar na categoria II – 2020 

 

SOMOS O CÂNCER DO PLANETA! 

Também a verdade nos cansa, 

Não liberta nem salva: cansa. 

 

É o cansaço dos que cansaram 

Da obrigação da esperança. 

 

Em casos assim, a razão 

Essa almanjarra de faiança. 

 

Numa beira de aparador 

Á mercê de mão de criança. 

 

Precisa ser bem resguardada 

Lá onde a vista não alcança. 

 

E coloque-se em seu lugar, 

Com mais dura, sustança. 

 

Capaz de melhor resistir 

À vida em sua intemperança. 

 

O mundo está fora de esquadro. 

Na tênue moldura da mente, 

As coisas não cabem direito. 

 

O mundo precisa de um calço, 

Fina fatia de cortiça. 

 

Deus escreve os planos de paz, 

Mas também nos dá a caneta. 
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Nós, nós escrevemos a vida, 

Iphone, a fome, a seca. 

 

A inveja, a mágoa, o dinheiro, a disputa 

Sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. 

 

Somos Pinóquio plantando mentiras, 

E botando a culpa no Gepeto. 

 

O ser humano em resumo, 

É o câncer do planeta! 

 

 

Aluna: Rafaela Valentina – 8º ano 

Professora: Margarete Gaspar 

EMEF Indianópolis 
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