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A faxina

Luís Renato S. Ferreira,  Rhayane S. dos Santos, 
Nicolas S. Conceição, Júlia Queluz de Lima (4º B)

Era um menino
Que nasceu na China
O que ele fazia?
Faxina!

Faxina no quarto!
Faxina no banheiro!
Faxina na sala!
Faxina no chuveiro!

Esse garoto gostava 
De xadrez, por isso
Jogou três vezes...

Jogou, perdeu, ganhou
E a brincadeira continuou!



Julho – O mês da Alegria

Gabriela Araújo Santos (5º A)

Chegou o mês
Com muita alegria,
Com muita comida
E com muita cantiga!

São vários tipos de festa,
Festa julina, festa caipira, 
Festa colorida, tem até pescaria.
Festa caprichosa, muito maravilhosa!

Vai começar a dança,
O vestido balança,
A poeira levanta
Olha quanta festança!

Tem fogueira e
Bandeiras divertidas, coloridas
Venha cá, venha dançar
Porque a festa já vai começar!



Sobre a Festa Julina

Ralley Eduardo Gomes de Souza Silva (5º A)

Estou tão feliz, o dia vai chegar.
Demorou muito, mal posso esperar.
Vou comemorar, sei que vou gostar.
Meus amigos todos lá vão estar!

Ah, isso vai ser legal!
Vai ter comida geral!
Não toda, lógico que é pouco.
Nossa, com a comida vou ficar louco!

Eu gosto mais da pipoca, 
E não se esqueça da paçoca.
Muito bom a pescaria.
Podia ser pirataria.

Os fogos de artifícios
Vão estar no ar
Todas as pessoas vão olhar
Espero te encontrar!



O rato e o gato

Kamilly Vitoria Santos Alves (4º B)

O rato e o gato parceiro
de braço, amigos infinito
Nunca inimigo
Jogam xadrez até três vezes

São animados e engraçados,
Brincam e divertem até quando anoitece!

Una Fiesta

Maria Valentina Siso Castillo (5º A)

Una fiesta muy linda tenemos nos otros
Uno bailar longo para ti divertidas y alegres
Ahi diversion expandida por aqui
Tengo mucha alegria y felicidad

Tambien ahi una fiesta em Julio
Llamada Julina y cuando es em Junio
es Junina ahi mucha emocion 
Y esperanza y amor es genial es cuol es lindo!

Es de tudo menos aburrido
Es colorido tambien entrelenido
Y ahi mucho mas 
Coisas my lindas veo venir
Y espero que estes aqui.



A Festa Julina

Paloma Cristina dos Santos (5º A)

Na festa julina
A gente brinca de montão.
A gente pula e se diverte
Dançando uma canção.

Na escola a gente aprende
E se diverte também
Junto com  a professora cantamos muito bem
E uma história contamos também.

A festa Julina é grande a bessa,
Nunca vi festa como essa.
Com meus amigos pulo até cansar
Porque nessa festa a gente quer cantar.

Nessa festa quero dançar,
Dançar muito até cansar.
Pulo com a minha professora sem parar,
Assim, a diversão nunca vai acabar!



Divertindo com a Festa Julina

Débora Morais de Almeida (5º A)

A festa julina está chegando
E a gente vai se animando
O mês é de muitas alegrias
Com muitas sintonias.

Tem cachorro quente
E tem bastante, pra muita gente.
Preciso escolher meu par,
Para poder dançar.

Gosto das danças tradicionais,
Lindo, bonito e muito mais!
Gosto do jeito de se vestir:
Camisa xadrez, calça e bota faz-me sorrir!



As alegrias da Festa Julina

Maria Luiza Oliveira Henrique (5º A)

Para festa de São João,
Eu tenho que me arrumar!
Já fiz uma roupa nova,
Só falta escolher meu par...

Já escolhi, venha cá você!
Vamos dançar esse balancê!
Tem canjica e muito mais
E os professores são como os pais.

Nesse mês de Santo Antônio
Tem São João pra festejar.
E São Pedro tem a chave
Para no céu a gente entrar.

Venha cá, meu balãozinho,
Digo aonde você vai?
Volte aqui nesse instantinho,
Daqui você não sai!

Se eu fosse você 
Eu já vinha preparado
Que na JGG
Ninguém consegue ficar parado!



Festa Julina

Arthur Evangelista Fabiano (5º A)

A festa está boa
Sinto muita animação.
A sinfonia está afinada
Pois é noite de São João!

A fogueira tá queimando
Vamos pular e dançar
Quando a sanfona tocar
Quero ver cada um pegando seu par!

Toca, toca, sanfoneiro
Toca, toca, sem parar
Não quero ninguém
Sem dançar!

Com as tradições 
Temos várias opções
Na pescaria
Pesco vários peixões!

A sinfonia começou
Quero todos com seu par
Quero ver todo mundo
Pulando e dançando sem parar!



Festa Julina

Mirely de Sousa Santos (5º B)

Festa Junina
Tem canjica
Tem fantasia
E muita alegria.

Festa junina
Tem comida
Brincadeira
E a dança da cadeira.

A festa junina
Tem bolha de sabão
E muita diversão
Tem que ter agitação.

Na festa junina
Tem pescaria
Dança e
Alegria!



O sol vai raiar

Maycon de Oliveira Coelho (5º B)

Festa junina é uma beleza
E tudo que tem nela é uma pureza.

Todos vamos brincar
Até a festa acabar!

Se você dançar você vai se animar
Comer canjica você vai adorar.

É muito bom estourar bolhas de sabão
E se divertir de montão.

Se você pescar muitas prendas você vai ganhar
E você vai festejar!

Quando você brincar
Você vai correr e pular.



Poema da Festa Junina

Lucas Isaque Silva (5º B)

Venho fazer um
poema de lazer

E também com
muito prazer

Você vai estrelar
brilhar e vai raiar

Com muita dança
e fogo no ar

E muitas amigas
pra conversar

Brincar de ganhar
rifas e prêmios a guardar

Com muita alegria
no coração 

Com dança de
apresentação.



A Festa Junina

Rebeca Nogueira dos Santos (5º B)

O sol vai brilhar
Para a festa junina começar
Para a gente dançar
E sair do lugar.

Com lanche sem acabar
E dança sem parar
Comendo lanche e lanchinhos
Vendo a dança de pertinho.

Antes da festa começar
Dá vontade de dançar
Como uma moleca na rua
Sem parar. 

Mas a festa não pode parar
Senão, vai ter tristeza no ar.
Bolinha de sabão pra cair no chão
E doces de montão.

Bem diferente dançar
Em casais sapatear
Vai ter gincana sem parar
Até a festa acabar!



A festança

Vinícius Yuri Silva (5º B)

Festa junina e só diversão 
Tem muita ação
E você cairá no chão
Com brincadeiras de montão.

É muito bom
Como bolha de sabão
Diversão como em um colchão
E também tem um festão rapidão.

Legalzão como um sorrisão
Você vai amar e adorar
Vai festejar e admirar
E tem a comida!

Quando você alcançar você vai cantar 
Quando você caminhar você vai dançar
E comemorar
E gritar de alegria!



Festa Junina

Gustavo Henrique Costa Nascimento (5º B)

A festança vai começar
Bandeirinhas coloridas
pra enfeitar

Pipoca vai arrebentar,
Algodão doce, cachorro quente
Correio elegante,
Nas barracas irei comprar

Aproveite, minha gente
A festança já vai começar
E vai até o sol raiar!



Festa Junina

Nikolas David Alves Costa (5º B)

Festa Junina está chegando
Todos vão se alegrando
A gente vai dançar...
Até a festa acabar!

Nós vamos pegar a madeira
Acender a nossa fogueira,
E cantar...
Até o sol raiar.

Nós vamos cantar cantigas,
Segurando umas bexigas
Até estourar,
Assim todos vão se assustar!

Vai ter muita diversão
Brincando com bolas de sabão
Vou brincar no touro mecânico
E minha mãe entrará em pânico!



É noite de São João

Lauany Lauren Pereira Felix (5º B)

Tem pipoca, 
Tem pé de moleque
Paçoquinha, pinhão
É noite de São João!

A fogueira está queimando
Vamos pular e dançar
Quando a sanfona tocar
Quero ver cada um pegando seu par.

Toca, toca, sanfoneiro
Toca, toca, sem parar
Não quero ver ninguém parado,
Balanceio, vamos lá!



É noite de São João

Alyssa de Souza  (5º A)

Na minha festa junina tem pipoca e muito mais
Lá tem muita gente e criança até demais.
Vamos logo, a festa vai começar!
Junto com meus amigos eu começo a cantar.

As danças são tradição
Com minha família eu pulo de montão
Vamos cantar 
Nessa festa de arrasar!

Nessa festa a gente comemora
Vamos logo, está chegando a hora.
Desculpe-me agora tenho que ir embora
E com uma música enfim, tenho que dizer 'fim'...



Como é nossa festa junina

Amanda Gonçalves (5º A)

Na festa junina tem muita alegria
Tem diversão e muita comemoração
Tem canjica, pipoca e quentão
Quadrilha, fogueira e balão.

Na dança tem muita beleza
E muita conversadeira
A festa junina é muito legal
Porque a comida é especial.

Tem farra pesada
Do nordeste do sertão
E a quadrilha
É a nossa tradição.

Na festa tem barracas
E muita canção
Tem muita gente também
Muita emoção!



A Festa Julina

Laura Emanuelle Oliveira Souza Martins (4º B)

A festa julina
Tem muita brincadeira
E muita barraquinha...
É muito legal e as brincadeiras são geniais.
Eu gosto da festa julina.

Eu adoro, 
Tem muita dançandoE muita música.
Muita gente dançando
E eu também!



As férias

Nicolas de Souza Conceição (4º B)

As minhas férias
foram legais: sol,
alegria e animais...

Nas férias tem diversão
com muito amor
no coração.

Nas férias tem
família, brincadeira
e alegria.

Nas férias tem gincana
Que é muito
Bacana.

Mas na volta às aulas
tem estudo
Diversão e muito
mais educação!



Como era a pré-história

Nicolas Brandolis Ribela (4º B)

Como todo mundo deve
Saber a pré-história foi
Uma época muito hostil.
Vem o velociraptor pronto para
Atacar e matar suas vítimas.

Vem o tricerátops doido para
Te dar uma chifrada e você
deitar na almofada!

Também tem o estreptossauro com 
aquela pata gigantossaura e aquele rabo
gigantossauro, tentando concorrer 
com o Brontossauro!



O amor do dia a dia

Ana Júlia Vieira da Silva (4º B)

Faço essa canção com muito amor no coração.
Faço de tarde, de noite e de dia, com muita alegria.
Com um abraço me desfaço,
Com um sorriso na face.
Eu sou feliz no que eu faço, com paixão
e também com fé no coração.

Amor espalhado no ar.
Amor é a nossa vida com alegria.
Faço rima pronta para sonhar.
A natureza é minha amiga na terra ou no mar.

Com essa canção eu me animo.
Meu coração é bem grandão cheio de amor pra dar.
A minha rima é uma canção.
Quem quiser ser meu amigo já vou logo avisar
Tenho muito amor pra dar.



O zoológico

Julia Queluz de Lima (4º B)

Lugar encantado
Bichos pra todo lado
Fico admirada
Com animais espalhados.

Veja o macaco
Engraçado e 
atrapalhado, comendo
banana sentado!

O elefante com
sua tromba gigante
desfila elegante.

O gavião que
adora um melão.

O rinoceronte
Que tomou banho ontem
Com sunga amarela
Todo tagarela!



Cabelos Infinitos

Rhayane Sousa dos Santos (4º B)

Existe todo tipo cabelo,
Cabelo liso, ondulado, enrolado, cacheado e 
encaracolado
Tem cabelo vermelho, verde
Amarelo e rosado.

Todo mundo tem ou já teve cabeleira
É necessário lavar sempre no chuveiro. Ah! Ah!
Como é bom ter cabelo seja como for, de qualquer 
forma ou cor!

Jardim

Raissa Beatriz Campos Almeida (4º B)

Eu fui passear no jardim
E encantei com um girassol
Que brilhava como o sol.

No jardim tinha várias flores
Rosas, margaridas e violetas
E nelas várias borboletas a pousar.

Era o jardim mais lindo que eu já vi
Como eu gosto de flor
Que tem cheiro de amor!



O Universo

Nathan Viana de Oliveira (4º B)

Um foguete eu vou usar para o espaço explorar
Vamos começar com o primeiro planeta: Mercúrio
É o menor planeta do sistema solar 
E também é bem quente.
Não sei a temperatura, mas eu acho que a 
temperatura pode variar.

Vênus: segundo planeta do sistema solar e a 
temperatura mais ou menos não sei explicar.

Terra: terceiro planeta é diferente, nela tem muita vida
Em geral, a temperatura muda a cada estação do ano:
Primavera, verão, inverno e outono.

Marte: quarto planeta do sistema solar
Também quente, aproximadamente fervente.

Júpiter: é o maior planeta do sistema solar.

Saturno: é um planeta com um anel gigante e 
Sua cor é desconhecida, mas de beleza reconhecida.

Urano: um planeta muito frio
Chega a ficar como um rio, lindo e sombrio.

Netuno: é o último planeta do sistema e a temperatura
não esquenta.

Chegamos ao chão. Se sentir fome, vamos comer um pão.
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