NOVEMBRO/2010
Amada Bandeira
Singela Bandeira
Verde, amarela
A mais bela entre elas
Só poderia ser brasileira.
Amanda bandeira que orgulho nos traz
Azul como céu, branca da paz
Vamos respeitar sempre a nossa bandeira
Pois muita alegria nos traz.
Guilherme da S. Milek*
*O autor do poema representou a escola municipal Professora Mariana Garcez
Duarte no concurso promovido pela Câmara Municipal de Castro.

_______________________________________________
OUTUBRO/2010
BRASIL...
Pátria de desejos e encantos
Sonho nosso é ver o teu ouro brilhar
Teu anil resplandecer
Nas manhãs ensolaradas
Teus verdes poucos vêem
Onde foi tanta beleza?
O machado de teus filhos
Agora corta tuas árvores
E o sol que aquece tuas lindas praias
Hoje é recoberto por nuvens acinzentadas
Pátria amada,
Recuperarás um dia teus valores?
A mãe de tantas belezas hoje chora
Por ter pouco consigo
Da grandeza das matas
Da pureza do ouro
Brasil, teus filhos esperam
O brilho do sol mais uma vez
A beleza de teu formoso céu
Ó pátria amada,
Dá-nos de novo a chance de sorrir como criança
Resplandece em nosso peito
O sonho de viver sem medo
E de acreditar que a cada amanhecer
Tudo poderá se renovar...

Fernanda de Souza*
*A autora do poema representou o Colégio Estadual Antonio e Marcos Cavanis no
concurso "Saudação à Bandeira".

_______________________________________________
SETEMBRO/2010
Minha Castro
Castro, cidade maravilhosa ,
com beleza estonteante.
Pontos turísticos e paisagens,
Cidade histórica verdejante.
Castro cidade do tropeirismo,
da agricultura e pecuária.
De antigos casarões,
Que ainda preservam as tradições.
Oh!
que
Oh!
que

Cidade cabocla,
alimenta muita gente.
Terrinha sagrada,
acolhe e sustenta.

Terra de Sinhá Moça
de cavaleiros valentes.
Onde o tempo não apagou
o sonho de muita gente.
Essa é minha Castro,
venha visitar.
Lugar como este no mundo,
Você não vai encontrar.
Paulo Luan da Silva Dias
Escola Lourival Leite de Carvalho
Vencedor concurso de poesia do Dia de Castro
_________________________________________________________

AGOSTO/2010
A Bandeira
Gama, Beta
Alfa, Delta
Cruzeiro do sul
Este é meu Brasil.
Sua cor verde
Branco e
Azul Anil

Formas as cores da
Bandeira do Brasil.
E seu lema
Bem escrito
“Ordem e Progresso”
Ainda sonhamos com isso.
Que a utopia
Se realize
E que toda a nação brasileira
Posso se orgulhar
Desta linda bandeira
Jonatan Wilson Maciel de Farias
Escola Municipal Jardim Bela Vista
_________________________________________________________

JUNHO/2010
Minha Bandeira
Minha Bandeira querida
De qual me orgulho muito
Com o verde representando suas matas
Que sem piedade o homem está destruindo.
Os lagos, nascentes, cachoeiras, rios e mares
Precisam de nosso verde
Assim como nós precisamos da água
O verde representa as matas de nossa Pátria
O amarelo nossas riquezas
O azul o céu e o mar
E o branco a paz.
Vamos todos nos unir
E vamos construir uma
Vida melhor para todos!
Ana Paula Meretica*
*A autora representou a Escola Municipal de Jardim Bela Vistano projeto
Saudação à Bandeira.
_________________________________________________________

MAIO/2010
Bandeira
Bandeira, símbolo Nacional
Que representa um país
Bandeira, és tão importante, que tem

Um hino só pra você
Bandeira, com as cores mais belas...
O verde da natureza
O amarelo do sol
O azul do mar
E as estrelas que deixam
O céu mais lindo que é.
Bandeira, tua mensagem é bonita, simples...
Mas, com um significado muito forte
"Ordem e Progresso"
Bandeira, sinal de respeito,
Jamais esquecida.
Pois representa um povo, que
Se emociona e encanta com teu poder.
Verde, amarelo, azul, as cores de um país tropical.
Me orgulho em fazer parte
Dessa terra maravilhosa
Que é você Brasil.
Brasil, orgulho-se
De se ver representado por
Sua Bandeira e é claro pelo Hino Nacional.
Bandeira maravilhosa
Orgulho do país brasileiro.
Caroline A. de Oliveira*
*A autora representou o Colégio Estadual Maria Aparecida Nisgoski no projeto
Saudação à Bandeira.
_________________________________________________________

ABRIL/2010
Saudação à Bandeira
19 de novembro saudamos a Bandeira do Brasil.
Ó Nossa Bandeira querida
Quatro cores ela tem
Verde, amarelo, azul e anil
São as cores do nosso maravilhoso Brasil.
E enquanto de sul a norte
Unidos for o Brasil,
Será sempre respeitado,
Nossa bandeira juvenil.
Instrução grande riqueza,
Toda a gente deve ter,
A nossa Bandeira merece
Ser respeitada pra valer.

O verde lembra as florestas,
O amarelo lembra o ouro
Branco lembra paz
E o azul lembra o céu.
Vamos comemorar com boas festas,
Este nosso grande tesouro,
E mostrar que somos capaz
de homenagear nossa bandeira.
Adamaris Larissa*
*A autora representou a Escola Rural Municipal de Água Morna no projeto Saudação
à Bandeira.
_________________________________________________________

MARÇO/2010
Bandeira Maravilhosa
Bandeira tem o verde da natureza
Tem o amarelo do sol
Tem o azul do céu estrelado
Duma noite encantada
Bandeira é do Brasil
Que faz tantas mil
Quando a vejo
Meu coração bate a mil
Bandeira traz a paz
A paz do Brasil
És tão amada
És maravilhosa
Linda como ninguém
Faz encantar a todos
Ninguém pode negar
As tuas maravilhas
Tatiane Aparecida Machado*
*A autora da redação representou a Escola Municipal Jardim Bela Vista no concurso
"Saudação à Bandeira".
_________________________________________________________

FEVEREIRO/2010
Nossa bandeira
Nós brasileiros temos muito orgulho de ter essa maravilhosa Bandeira.
Que significa o nosso grande e bonito Brasil

Suas cores nos fortalece e nos da brilho verde, amarelo, azul e branco
O verde a exuberante mata
O amarelo as nossas riquezas
O azul, o céu amado com o nosso amor e bondade
Apresentando os nossos estados, com suas estrelas
Em fim a tranqüilidade do branco em sua magnífica faísca.
Bandeira, representa tudo.
É mais ainda o que não vimos.
Por isso, acho que a nossa bandeira é única.
É pra sempre!
É pra toda a nossa vida!
É, somos orgulhosos, de ter essa bela bandeira.
Na faísca esta escrita ordem e progresso
Devemos sempre ter ordem porque sem o Brasil pára.
É a nossa bandeira acaba!
No outro lado está o progresso
Majestoso sonho brasileiro significa que de vemos colocar ordem o Brasil progredir.
Não há progresso sem ordem.
Houve e ame a bandeira do brasileiro.
Ó Brasil é nossa bandeira.
Caroline Alves da Silva *
*A autora da redação representou a Escola Municipal José Nery Carneiro de Napoli
no concurso "Saudação à Bandeira".

