NOVEMBRO/2013
A nossa bandeira
No dia 19 de novembro comemoramos
o dia da bandeira nacional
Para nós é linda e especial
Demonstrando amor fraternal.
O verde é das matas que belas
paisagens retrata
Apesar da destruição
é linda a nossa nação.
O amarelo é do ouro e do sol
Tristes recordações nos traz
Pois fomos roubados anos atrás.
Mas mesmo assim tem
Muita riqueza a nossa nação.
O azul do Brasil
bonito feito carrossel
Doce como o mel
Como toda beleza do céu.
Branco da paz
Pois em nosso pais não há guerra e
destruição, só tem paz amor e gratidão.
Não temos saudades do tempo que
passou porque o Brasil estará para
sempre em nosso coração.
A bandeira é especial para
todos que vivem na terra natal!
Que encanta com suas cores,
e perfume e desperta amores.
* Poema da aluna Fabiula Buture Santos da Escola Municipal José Nery Napoli
Carneiro.

OUTUBRO/2013
Símbolo da nossa Pátria
A Bandeira Brasileira é a mais bela de todas
Ela é o símbolo da nossa pátria
Cada cor de nossa bandeira possui um significado.
O verde representa nossas matas,
O amarelo representa nossas riquezas,
O azul é o nosso céu,
E o branco a paz.

Você sabia que cada estrela da nossa bandeira representa um estado brasileiro?
Eu amo meu país
E sinto orgulho de ser brasileiro.
* Poesia do aluno Leonardo de Oliveira Fittkau da Escola Municipal Professora Dalila
Ayres.

SETEMBRO/2013
A nossa bandeira
No dia 19 de novembro comemoramos
o dia da bandeira nacional
Para nós é linda e especial
Demonstrando amor fraternal.
O verde é das matas que belas
paisagens retrata
Apesar da destruição
é linda a nossa nação.
O amarelo é do ouro e do sol
Tristes recordações nos traz
Pois fomos roubados anos atrás.
Mas mesmo assim tem
Muita riqueza a nossa nação.
O azul do Brasil
bonito feito carrossel
Doce como o mel
Como toda beleza do céu.
Branco da paz
Pois em nosso pais não há guerra e
destruição, só tem paz amor e gratidão.
Não temos saudades do tempo que
passou porque o Brasil estará para
sempre em nosso coração.
A bandeira é especial para
todos que vivem na terra natal!
Que encanta com suas cores,
e perfume e desperta amores.
* Poema da aluna Fabiula Buture Santos da Escola Municipal José Nery Napoli
Carneiro.

AGOSTO/2013
Azul
Branca
Verde
Amarela
São as cores que iluminam o Brasil Varonil

Nela está escrito as palavras que para cada um de nós é importante:
Ordem e Progresso
O Brasil é a nação que clama por libertação.
* Poema da aluna Sabrina Gonçalves da Costa da Escola Municipal Doutor Jahyr
Lopes.

JUNHO/2013
"Amada Bandeira Brasileira"
A Bandeira Brasileira é e deve ser sagrada, pois ela representa o país em que
vivemos.Nada foi colocado lá, por acaso ou por bonito.
A Bandeira Brasileira leva quatro cores, verde, amarelo, azul e branco, e também
está escrito dentro dela "Ordem e Progresso".
Com tudo ela é amada e idolatrada como:
O verde da natureza
O amarelo do sol que ilumina o dia-a-dia
O azul do nosso lindo céu
O branco que representa a paz que nosso país sempre deseja ter.
Como diz o hino:
Em nosso peito juvenil amada terra BRASIL.
* Texto da aluna Renata Czapiewski da Escola Municipal Professor Bernardo
Litzinger.

MAIO/2013
"Eu amo a Bandeira Nacional"
Os portugueses dizem
que descobriram o Brasil
Só invenção, aqui viviam
os índios, nossos irmãos.
Com o grito do Ipiranga,
Dom Pedro libertou a população.
Depois criaram a bandeira,
como símbolo da nação.
A nossa bandeira traz
orgulho e satisfações,
suas cres são as mais
belas, entre outras nações.
O verde das matas mostra
riqueza e muita beleza,
apesar da destruição.
O amarelo ouro
nos traz tristes recordações,

pois fomos roubados,
por outras nações.
Com tanta fumaça e poluição,
o azul do céu do Brasil
tem beleza infantil...
O branco da paz, traz
esperança e gratidão.
- Aqui não tem guerra não!!!
* Poesia do aluno Otaviano Araújo Carneiro da Escola Municipal José Nery Carneiro
Napoli.

ABRIL/2013
Saudação a Bandeira
A bandeira representa tudo
Pois é ela nosso escudo
De uma terra garrida
Faltando ser mais protegida
Pela grande exuberância
Há muitos que não dão importância
Pelas muitas belezas
Crida pela própria natureza
Símbolo da nossa Pátria
És a bandeira do Brasil
Com suas cores branco,
verde, amarelo e azul anil
O verde das nossas matas
Que embelezam a natureza
Hoje com grande exploração
Até dói dentro do coração
O amarelo ouro lembra
Nossos tesouros
Matéria-prima explorada
Um pouco por cada estado.
* Poesia da aluna Adria Cristina do Prado da Escola Municipal Dalyla Ayres.

MARÇO/2013
Oh! Salve a Bandeira do Brasil
A mais bela de todas
Com suas cores a brilhar.
Tem o verde vibrante das florestas
O amarelo das riquezas
O azul celeste do céu
O branco luminoso da paz.

Suas cores também lembram
As histórias de bravura
Dostempos de tanta luta.
Também tem grandes heróis
Que ficaram marcados no tempo
E que paz trouxeram para nosso povo.
Não podemos esquecer
Do seu povo trabalhador
Que na Ordem e Progresso
Seu país levou.
* Poesia do aluno Francis Alexandro de Jesus da Silva da Escola Municipal Professor
Bernardo Litzinger.

FEVEREIRO/2013
"Tudo tem a ver com alguma coisa"
Na bandeira brasileira nada é desperdiçado,
tudo tem um significado
Quando falamos de céu azul,
lembramos do Cruzeiro do Sul
Quando falamos das matas
lembramos do desmatamento
que agora está acontecendo
Temos que ter sentimento...
Precisamos acreditar
que se a gente ajudar
Tudo pode melhorar
Podemos salvar o que ainda não foi perdido
Pois, se não dermos ouvido
Tudo se perderá no infinito
Nossa Bandeira Nacional
é simplesmente sensacional
tudo tem a ver com a história original
O amarelo lembra a riqueza
que é toda a nossa natureza
e é pura beleza
Sem ela não vivemos
Pois, dela dependemos
Nossas riquezas são:
os animais, vegetais e belezas naturais
Então do país precisamos cuidar
Pois, senão tudo iremos matar
Temos que ter consciência
E assim agir "com ciência"

Brasil amado...
Aqui nasci e sou cuidado
Brasil amado...
Marece ser respeitado!
* Poesia da aluna Ana Evelise Correa de Paula, da Escola Municipal Professor
Bernardo Litzinger.

