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Caro(a)  Leitor(a)...

Descobrir-se autor chega ao 2º volume

A Secretaria Municipal de Educação tem uma rica traje-
tória de ações de incentivo à leitura. Nas escolas municipais, 
os livros e a leitura são articuladores de muitas práticas e pro-
jetos, pois são reconhecidos como imprescindíveis para a for-
mação de cidadãos que possam construir uma sociedade mais 
justa, fundamentada nos princípios de respeito e equidade.

A criação da Semana Municipal de Incentivo e Orien-
tação ao Estudo e à Leitura potencializa por meio da Lei nº 
14.999/2009, de autoria do vereador Eliseu Gabriel, uma gama 
de ações já concretizadas nas escolas e amplia o debate sobre 
o incentivo ao estudo e à leitura para outros espaços da cida-
de. Realizado anualmente na segunda semana de abril, esse 
evento congrega várias atividades de motivação para a leitura: 
palestras, simpósios, atividades lúdicas, apresentações, me-
sas de debates, entre outras.

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino participam de 
muitas destas atividades como protagonistas na difusão dos 
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princípios que orientaram a criação da lei. Esse protagonismo 
indica que estamos no caminho certo, fortalecendo programas 
como Sala e Espaço de Leitura, que comemora 45 anos aten-
dendo todos os estudantes das Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental da Rede Municipal em aulas semanais e em pro-
jetos no contraturno.

Além disso, a Academia Estudantil de Letras (AEL) repre-
senta espaço privilegiado de fomento à leitura.

Este segundo volume, que integra as ações da Sema-
na Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura 
2017, consolida o protagonismo desses estudantes, a relevân-
cia dos programas e projetos voltados à leitura na Rede Munici-
pal de Ensino e confirma a importância da Lei nº 14.999/2009.

Nesta obra, estão reunidas produções de estudantes das 
Academias Estudantis de Letras (AELs), projeto que muito tem 
incentivado a leitura e a escrita nas escolas. A temática desta 
coletânea, muito pertinente e atual, é o questionamento ético 
sobre os direitos dos animais contra a exploração, abandono, 
dor e sofrimento.
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Aos estudantes, professores e gestores das esco-
las da Rede Municipal de Ensino de São Paulo que parti-
ciparam da realização da 6ª Semana Municipal de Incen-
tivo e Orientação ao Estudo e à Leitura, agradecemos e 
parabenizamos pelo envolvimento e pela qualidade dos 
trabalhos apresentados.

Boa leitura!
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Diretoria Regional de Educação

Butantã

Coordenadora da AEL na DRE

Flávia Maria Inácio
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Que tal

Um cachorrinho
Na rua sozinho
Na sua,
Ou debaixo de um carrinho

Sem ninguém para brincar
Sem ninguém para amar
Uma noite na rua gelada
Será que vai aguentar?

Um pouco de comida
Pode ajudar
Mas se você adotar um cãozinho
Será a alegria no lar!

Não precisa ser de raça e tal
Pode ser um vira-lata legal!
Muito bem irá fazer
E feliz será o viver!

Giovanna Marques de Barros Andrade, 11 anos
6° ano 

Adote um gatinho

Gatinha sozinha
Andando devagar
Gatinha bonitinha
Andando sem parar

Miau, faz meu coração
Quando te vê pela multidão
Sozinha, andando sem razão
Ai, como dói meu coração!

Quero fazer uma proposta
Será que está disposta?
Que tal adotar a gatinha
Que precisa do seu carinho?
Ajudemos os animais
Pois eles são demais!
Sempre amor e carinho
Um bichinho nos traz!

Sarah Marques de Barros Andrade, 10 anos
5° ano

EMEF Teófilo Benedito Ottoni • AEL Cecília Meireles
Coordenadora da AEL na UE: Marlene Gomes Guimarães de Oliveira
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Miau

Miau faz o gatinho
Quando quer proteção
Meu coração enche de emoção!
Pobre gatinho... querendo ração
Vamos dar a ele proteção?

Uma casinha para morar,
Um dono para beijar
Dê proteção aos animais
E não só pra seu bichinho
Todos eles querem carinho
Inclusive os passarinhos!

Sofia Braga Billafranca, 10 anos
5° ano

EMEF Teófilo Benedito Ottoni • AEL Cecília Meireles
Coordenadora da AEL na UE: Marlene Gomes Guimarães de Oliveira





Diretoria Regional de Educação

Campo Limpo

Coordenadoras da AEL na DRE

Daniele Martins Mônaco
Rita de Cássia Geraldi Menegon 
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EMEF Francisco Rebolo • ael kiusam De Oliveira
Coordenadores da AEL na UE: Renata Takllan Rogow Leung e Ricardo Armenio Moura de Santana

Quero o meu gatinho

Mariazinha é uma menininha
Tão bonitinha e boazinha.
Ela quer um gatinho.
Todo o dia quando acorda, 
Na hora do café é a mesma história:

- Mamãe, quero meu gatinho.
Quero um gatinho fofinho, 
Mansinho e brincalhão.

Mamãe, quero meu gatinho, 
Quero um gatinho lindo,
Que eu possa passar as minhas 
horas vagas com ele, 
E que ele seja o meu amigo.

Não quero hamster, 
Nem coelho, nem canário,
Muito menos cachorro.

Quero apenas meu gatinho, 
Não mudo de assunto.
Quero ter o meu gatinho.

Ana Julia da Silva Almeida, 11 anos
6° ano
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Diretoria Regional de Educação

Capela do Socorro

Coordenadora da AEL na DRE

Marisa Rodrigues das Neves Pais
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EMEF olegário mariano • ael Olegário Mariano
Coordenadora da AEL na UE: Maria Aparecida de Oliveira

O cachorrinho

Achei um cachorrinho na chuva.
À luz do luar

Mas o que faço para agradá-lo?
Tentei de tudo: comida, água.
Mas mesmo passando fome,
Ele queria outra coisa
Mas o quê?
Eu descobri,
Ele precisava de amor, carinho e um lar
Dei também um nome, 
Totó, agora ele está feliz.
Eu o amo!

Marcela Ayuri Mushiyama Mucheroni, 12 anos
7° ano

Os animais 

Os animais são fofos e preguiçosos, 
Lindos e carinhosos.
Eles gostam de carinho e de brincar, 
De correr e de pular.

Alguns são domésticos, 
Outros são selvagens, 
Mas sendo domésticos ou não, 
Todos têm um bom coração.

Quando tratados com amor,
São radiantes e felizes, 
Mas quando tratados sem amor, 
São deprimidos e infelizes. 

Matheus Lima Matos, 13 anos
7° ano
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EMEF olegário mariano • ael Olegário Mariano
Coordenadora da AEL na UE: Maria Aparecida de Oliveira

Animais

Grandes e pequenos.
Selvagens e silvestres. 
Indefesos e ferozes.
São animais...

Os domésticos 
Vivem dentro de casa.
Gostam de atenção
E muito amor...

Os desabrigados 
Vivem nas ruas, 
Com a esperança
De que alguém cuide deles
São carentes
E precisam de atenção...

Domésticos e desabrigados 
Vira-latas e misturados
Com características diferentes
Todos querem atenção
E um lar com muito amor no coração. 

Kailane de Araújo Santos, 13 anos
Isabella Couto, 13 anos
7° ano





Diretoria Regional de Educação

Freguesia • Brasilândia

Coordenador da AEL na DRE

Roberto Antonio Maciel
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EMEF Cecilia Moraes de Vasconcelos • ael Graciliano Ramos
Coordenadoras da AEL na UE: Egle Anny dos Santos, Gabriella Vilaça Costa, Jorge Luiz Castiço de Sousa e Lucineide Vieira da Silva

O tucano

O Tucano desaparece a cada ano
É a ave que eu amo
Por favor, salvem o Tucano!
Porque Eu e Ele te amamos!
O Tucano
O Tucano no geral
É um bicho fenomenal
É uma ave sem igual
Salvem esta ave sensacional!
Tucano
Tem tucano de bico colorido
O tucano é muito divertido
Tem tucano macho e tucano fêmea
E estão em extinção
Coloquem a mão no coração
Salvem os tucanos
Salvem a nação!

Vitória Vieira Nunes, 11 anos
5° ano 
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Diretoria Regional de Educação

Guaianases

Coordenadora da AEL na DRE

Rosana Soares Godinho
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CIEJA Rosa Kazue Inakake de Souza • ael Patativa do assaré
Coordenadora da AEL na UE: Camila de Freitas Galvão, Nilda Aparecida Conrrado de Paula,  

Ricardo Peres de Almeida e Suzana da Silva Marcelino

Racionais

Com tantos animais no mundo,
É difícil de acreditar,
Que já tem aqueles que não existem,
Que é o mais difícil de entender
Que é por causa dos animais
Só que sendo eles os “racionais”.
O bicho é extinto pelo bicho homem
Então quem é mais bicho?
O animal que é irracional; 
ou o racional que se torna um animal?

Jhenifer Soste da Silva, 26 anos
Módulo 4° ano

Eles têm vida!

Na vida da natureza,
De tudo somos capazes,
Pensando na humanidade
Que na vida são vorazes,
Quero pedir que defendam
O direito desses “rapazes”.

Estamos vivendo num mundo
Que nos traz ambição,
Que às vezes o egoísmo
Endurece o coração,
Em nome dos animais
Luto pela compaixão.

Porque são inocentes,
Mas têm vida com certeza!
Garanto que os animais,
Para nós são uma riqueza,
Pois são a coisa mais linda,
Que Deus fez na natureza. 

José Martins Filho, 44 anos
Módulo 4° ano
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CIEJA Rosa Kazue Inakake de Souza • ael Patativa do assaré
Coordenadora da AEL na UE: Camila de Freitas Galvão, Nilda Aparecida Conrrado de Paula,  

Ricardo Peres de Almeida e Suzana da Silva Marcelino

A proteção dos animais

Se você maltrata um animal,
Põe na rua, sem piedade
Você pode ser preso,
Ou privar a liberdade
De um “ser” amigo,
Que te ama de verdade.

Mas não pode esquecer,
Que neles há confiança.
E que eles têm carinho,
até de uma criança.
Vamos defendê-los!
Tenham esperança!

Guysllia Clemente de Oliveira, 17 anos 
José Carlos, 25 anos
Módulo 4° ano





Diretoria Regional de Educação

Ipiranga

Coordenadora da AEL na DRE

Nelsi Maria de Jesus
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emef Des. Francisco Meirelles • ael Ferreira Gullar
Coordenadoras da AEL na UE: Carlyne Cardoso de Paiva, Ingrid Gonçalves Trivellini Okajima e Larissa Amélia Alves da Costa

O jacaré

O jacaré nada,
Nada pela água;
Quando ele encontra a caça,
Acontece a maior desgraça.

Não! Não há perdão
Pra quem vier aqui!
Vamos ver agora,
Quem vai sorrir!

João Victor Schiezari, 11 anos
6° ano

Os animais

Um cachorrinho bem fofinho,
Cada passarinho no seu ninho;
Quero um cachorro bem pequenininho
Pra eu não ficar sozinho.

Um passarinho é bom para cantar,
E uma concha faz o som do mar;
E o passarinho quer voar,
Mas ele está com medo de se arriscar.

Quantas variedades de animais,
É tanta espécie que não acaba mais;
Algumas famílias ficam felizes demais,
Quase todo mundo ama os animais.

Jean Lins da Silva, 12 anos
6° ano
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Leopardo

Não tenho este animal para mim,
Mas eu gosto dele assim;
O animal que eu gosto se chama leopardo,
Quando ele corre, ele sai em um disparo.

Não consegue me pegar,
Eu sou tão rápido, se quiser, posso voar;

Eu estou queimando o chão e  
marcando a floresta,
Nada pode me parar porque tô com pressa.

Jonyson Ribeiro de Oliveira, 12 anos
6° ano

Animal de estimação

Animais de estimação são tão legais,
São amigos que te amam mais e mais.

Na minha casa tem duas cachorrinhas, 
Suzy e Belinha,
Eu gosto da Suzy, ela é tão fofinha!
Mas Belinha veio primeiro e é legal,
E esse poema chegou ao final.

Lucas Dealis Lima, 11 anos
6° ano

emef Des. Francisco Meirelles • ael Ferreira Gullar
Coordenadoras da AEL na UE: Carlyne Cardoso de Paiva, Ingrid Gonçalves Trivellini Okajima e Larissa Amélia Alves da Costa
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O poema do leão

O leão corre, corre pela selva,
À procura de caça;
Quando ele encontra o animal,
Acontece uma desgraça.

Quem consegue  deter,
O grande leão forte;
Você está sem sorte,
Na minha frente, acredite.

Pedro Henrique Sousa, 12 anos
6° ano

Eu amo os animais 

Os animais são uma paixão para mim,
Quando estou triste, penso num leão;
Às vezes, até num pavão,
Animal é uma paixão, eu os amo de coração.

Um mundo sem animais é um mundo sem vida,
Nunca tive um cachorro, gato, 
papagaio e canário;
Tem gente que pergunta então por que 
você gosta dos animais,
Se você não tem um;
E eu digo é preciso amar, somente isso!

Pedro de Assis Araújo, 12 anos
6° ano

emef Des. Francisco Meirelles • ael Ferreira Gullar
Coordenadoras da AEL na UE: Carlyne Cardoso de Paiva, Ingrid Gonçalves Trivellini Okajima e Larissa Amélia Alves da Costa
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Os cachorrinhos

Os cachorrinhos são fofos,
Eles são bem bonitinhos;
Quando eles bagunçam, 
Ninguém resiste aos seus olhinhos.

Quando eles bagunçam,
Dá uma bravura;
Mas quando eles olham pra gente,
Ninguém resiste à doçura.

Quando os cachorrinhos começam a latir,
Eu não aguentava mais não parar de sorrir.

Tainara de Lima da Silva, 11 anos
6° ano

Os gatinhos

Os gatinhos são muito doces
E alegres também;
Quando eles começam a miar, 
Não dorme ninguém.

Uma vez, eu fui buscar
Ele lá em cima do telhado;
De repente ele pulou
E ficou com pelo espichado.

Quando eu era pequena,
Gostava de brincar
Com os gatinhos da rua,
E não conseguia parar.

Thayna Pareja, 11 anos
6° ano

emef Des. Francisco Meirelles • ael Ferreira Gullar
Coordenadoras da AEL na UE: Carlyne Cardoso de Paiva, Ingrid Gonçalves Trivellini Okajima e Larissa Amélia Alves da Costa
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emef Marechal Eurico Gaspar Dutra • ael carolina maria de jesus
Coordenadores da AEL na UE:  Marisa Pires Duarte e Charleston Ricardo Simões Lopes

Um gato manso...

Não dava corda
Para outro gato, brigava!
Quando passava uma brisa,
Seu pelo...
Iluminava. 

Klewerson dos Santos Dias, 12 anos
7° ano

Uma arara do céu

Linda como um floco de neve,
Ela é branquinha.
Mas ela vive na casinha.
Tem a peninha branquinha,
Que fofinha!

Klewerson dos Santos Dias, 12 anos
7° ano

A raia do rabo-de-arraia
Ela é ágil,
Ela é feroz,
Ela é grande...
Sua pele é azul,
Igual ao céu.   

Klewerson dos Santos Dias, 12 anos
7° ano
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emef Marechal Eurico Gaspar Dutra • ael carolina maria de jesus
Coordenadores da AEL na UE: Marisa Pires Duarte e Charleston Ricardo Simões Lopes

Quando um Coleirinho...

Cantava no seu ninho
Sua mulher, a Coleirinha
Teve um filhinho
Agora não se escuta mais músicas
Agora se escuta...
Berros!!!

Klewerson dos Santos Dias, 12 anos
7° ano

Uma onça-pintada...

Onça empalhada...
Em um museu,
Ela se mexeu.
Corri, e ela, correu também.
Olhava sempre pra mim...
Olhou a luz e empalhou.

Klewerson dos Santos Dias, 12 anos
7° ano

A dona  Mazé

Viu sua capivara.
Tinha nela uma barata,
Pegou-lhe uma vara...
Acabou dando uma pisada
De recompensa à capivara
Deu a ela uma batata.

Klewerson dos Santos Dias, 12 anos
7° ano





Diretoria Regional de Educação

Itaquera

Coordenadora da AEL na DRE

Lúcia Ramalho Nunes Munis
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emef Brigadeiro Correia de Mello • ael lima barreto
Coordenadoras da AEL na UE: Rita de Cássia Caramasqui e Ana Lúcia Francisco Silva

Defesa e proteção dos animais

Proteger os animais 
É importante demais
Já que eles são nossos amigos leais!

Esses animais apesar de irracionais
Têm sofrimentos reais
Por isso, nunca maltrate os animais!

Dessa forma protegê-los é vital!
Já que seu amor é incondicional
Merecendo assim cuidado e proteção total!

Portanto, faça do animal
Um companheiro leal!
Na alegria e na tristeza 
Ele é fundamental!

Sarah de Souza Machado, 12 anos
6° ano 
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EMEF Danylo José Fernandes • AEL Walcyr Carrasco
Coordenadores da AEL na UE: Vanessa do Nascimento Vicentini e Guilherme Cunha de Carvalho

Seja amigo dos animais

Alguns animais
Podem ser amigáveis
Outros podem ser agressivos,
Graciosos ou divertidos
Mas, o mais importante,
É torná-los nossos amigos.

Não é ter o animal mais bonito
E sim ter um amigo,
Um companheiro divertido!
Se um animal for maltratado,
Isso tem que acabar.

Quando um animal é maltratado
Todos os outros se sentem ameaçados
Isso não é legal, pois não sabemos
Ao menos o que eles pensam.

Então, respeite seu animalzinho
Cuide bem dele, com carinho
Seja do seu animal um cuidador
E dê todo o seu amor.

Deyse Jordania Tinoco, 13 anos
7° ano

O macaco sonhador

Minha vida era tão feliz
Vivia pulando de galho em galho,
solto por aí.

Adivinha quem eu sou?
O macaco sonhador!
Sonhava com uma vida repleta de alegria

Sonhava em ficar com a minha família
Mas tiraram-me isso,
Os meus sonhos todos foram jogados no lixo.

Por conta das ações do Homem
Hoje estou em extinção
Preso em uma gaiola, mico-leão
Sem carinho e atenção.

Aline Santos Rocha, 14 anos
9° ano
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EMEF Danylo José Fernandes • AEL Walcyr Carrasco
Coordenadores da AEL na UE: Vanessa do Nascimento Vicentini e Guilherme Cunha de Carvalho

Sonho de liberdade

Talvez as pessoas não façam por maldade
Trancando os passarinhos dentro de uma grade
Penso como é difícil
A vida desses bichos!

Que sem poder ser livres
Vão ficando sem destino
Ficam pensando na liberdade magnífica
Distanciando-se dia após dia...

O sonho puro e sem maldade
Pode se tornar realidade
Mas que sorte a do passarinho,
Que pode viver bem soltinho,
Em um mundo que para ele
É cheio de carinho!

Gabrielle Palmeira da Silva, 13 anos 
Nicoly Oliveira Gonçalves, 13 anos  
8° ano

Rotina azul

Meu mundo, minha vida
Vejo essas tais de horas e minutos
Bem diferentes,
Não é como antigamente.

Minha avó dizia
Que tudo brilhava,
Porque o sol iluminava
Dias passam, dias voam

Agora acordei
E enxerguei a realidade
Tudo o que minha avó dizia
Era pura verdade!

Ela dizia que pássaros voavam
Pássaros cantavam
Igual a mim: arara-azul
Nessa minha rotina blue
Quem sobrou fui eu.

Olho, ninguém vejo
Novamente a procurar
Sabe o que eu queria?
Que o mundo fosse igual antigamente,

Pássaros a voar.

Julia Martins da Silva, 14 anos
8° ano
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Vidas para amar

Por que fez isso?
Coitado do animal.
Ele não te faz nenhum mal
Nem causou problemas.

Ele poderia ser seu amigo
Poxa, coitado! 
O que ele fez para ser maltratado?

Ele até pode ser atrapalhado e bagunceiro
Mas ele também é legal 
E pode ser seu companheiro

Ele tem sentimentos
E sabe amar.
Ele pode causar problemas
Mas tem uma vida.

E se fosse com você?
Se alguém te maltratasse?
Você iria gostar?
Aposto que não.

Para de maltratar
Para de ser assim.
Eles não merecem
Como eu sei que você não iria merecer.

Maria Eduarda, 13 anos
7° ano

EMEF Danylo José Fernandes • AEL Walcyr Carrasco
Coordenadores da AEL na UE: Vanessa do Nascimento Vicentini e Guilherme Cunha de Carvalho
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EMEF Dr. João Naoki Sumita • AEL MONTEIRO LOBATO
Coordenadora da AEL na UE: Antonia Aparecida Vieira

Animais são importantes

Os animais são importantes
Mas não recebem muito amor
Recebem agressões constantes
E também muita dor

Vamos cuidar deles
Dar carinho e atenção
Amar, respeitar
E não deixá-los sozinhos

Até o infinito
Em qualquer momento
São nossos amigos
São nosso passatempo

Vamos lutar pela liberdade
Vamos proteger
Lutar pela liberdade
Eles irão nos agradecer

Beatriz Pereira Vieceli, 14 anos
Brenda dos Santos Machado, 12 anos
Bruna Beatriz de Jesus Santos, 14 anos
8° ano

A defesa e proteção dos animais

A proteção aos animais
É importante para o país
Por isso a gente
Não pode desistir

Porque se a gente desistir
Eles estarão desprotegidos
Por isso a gente sempre
Tem que lembrar disso

A gente tem de ser unido
Porque os animais
São os nossos melhores amigos

Os que maltratam
Tem que ir para a prisão
Porque somente lá
Eles irão aprender a lição

A gente nunca deve fechar a porta
Porque os animais
É o que importa

Alessandro Hilário de Oliveira,13 anos
Luís Henrique Laranja do Nascimento,12 anos
Phelipe Henrique Barreto da Silva, 12 anos
7° ano
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EMEF Dr. João Naoki Sumita • AEL MONTEIRO LOBATO
Coordenadora da AEL na UE: Antonia Aparecida Vieira

Animais em perigo

Quando o animal é atacado
Ele tenta se defender
Mas quando é muito ferido
Não tem mais o que fazer
Tem que encarar a morte
Pra poder sobreviver
Então denuncie a violência
Para os animais defender

Gabriel Palmieri Reinof,13 anos
8° ano

Diga não aos maus tratos

Já fui muito maltratado
Cansado de apanhar
Eu sou só um gato
Fui feito pra brincar

Vamos mudar isso pra melhor
Se continuar assim
Vai ficar muito pior

Tenho muitos amigos
Cachorro, gato e cavalo
Todos precisam de proteção
Portanto, fiquem ligados!

Kauan Souza de Carvalho Francisco, 12 anos
João Vítor De Napoli, 14 anos
Víctor Ignácio, 12 anos
7° ano
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Divindade animal

Os animais são divindade
Eu digo a verdade
Violência contra eles 
É contra a humanidade

O direito dos animais
Você tem que respeitar
Tem que aprender
Que eles sabem amar

Nesse poema eu passo
Uma mensagem pra você
A violência contra eles
Você vai ter que aprender

Gabriel Rodrigues Guedes,13 anos
Gustavo Alves Fernandes, 13 anos
Rogério Rabello Barardi, 13 anos
8° ano

Proteção e defesa dos animais

Os humanos maltratam o reino animal
E acabam com o habitat natural
Os animais se defendem como podem
Mas os que não conseguem, logo morrem

Os que não morrem são presos
E entram em um eterno desespero
Como queremos acabar com isso?
Se não tem fiscalização, dão sumiço

O homem que não tem compaixão
Faz isso por diversão
E mata os animais de montão

Gustavo da Conceição Pereira,13 anos
Leonardo Silva Souza, 13 anos
Raphael dos Santos Cavalcante, 13 anos
8° ano

EMEF Dr. João Naoki Sumita • AEL MONTEIRO LOBATO
Coordenadora da AEL na UE: Antonia Aparecida Vieira
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EMEF Dr. João Naoki Sumita • AEL MONTEIRO LOBATO
Coordenadora da AEL na UE: Antonia Aparecida Vieira

Sou apenas um gato

Sou apenas um gato
Um gato indefeso
Sem rumo, na rua
Pra aonde irei?

Maltrato, violência, arrogância
O que mais aguentarei?
Sem comida, sem casa, sem rumo
Mas não sou apenas eu!

Cachorros, gatos, pássaros
Todo tipo de animal
Sofrendo como eu!
Se humanos também são animais
Então, por quê?

Ajude os animais
Como se fosse pra você!

Victor Romão Rodrigues, 13 anos  
8° ano

Animais indefesos

Animais sem maldade
Sofrendo nessa cidade
Não sabem o que fazer
Sempre procurando
Um lugar pra se esconder

Mesmo assim animais não guardam rancor
Só querem um lar confortador
Com medo de viver
Nesse mundo só sabem sofrer

Anna Carolina Vieira de Jesus,13 anos
Eduarda de Almeida Lima Alves, 13 anos
Júlia Aguiar da Silva, 13 anos
8° ano
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Ceu Emef Prof Dr Paulo Gomes Cardim • AEL luís gama
Coordenadoras da AEL na UE: Itamara Rocha D’angelo, Monica Messias da Silva e Deborah Monteiro

Animal...

Eles dependem de nós para sobreviver
Passam-se sete ou quinze anos, acabam 
por morrer!

Assim que chegou
Meu melhor sorriso foi você!
O amor vai te surpreender,
Com seus olhinhos vai te convencer
Tudo que precisar, ele irá te trazer!

Ao balançar seu rabo ele vai te surpreender
Seu melhor amigo late ou mia...
E nunca vai deixar você!

Mariana Catherina Lima Ferreira R. da Silva, 14 anos
8° ano





Diretoria Regional de Educação

Jaçanã • Tremembé

Coordenador da AEL na DRE

Ivan Venturini
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Emef Lourenço Filho • AEL Ilan Brenman
Coordenadora da AEL na UE: Newci Sanches Prado

Um grito de socorro

Uma folha balança no alto da floresta
Um som ecoa na minha alma
Uma cauda aparece de relance
Uma flecha dispara de repente
Um macaco chora ferido no topo de uma árvore
Seus olhos emitem uma melancolia eterna
Em meu coração uma dor palpita cada  
vez mais forte
Minha mente bate sempre na mesma tecla:
“Por que o ser humano insiste em matar os 
mais fracos, puros de coração e alma”?
Só para provar o quão fortes e corajosos são?
Lágrimas caem de meus olhos ao ver
O último suspiro de esperança, de alegria;
O último som;
O último olhar de ternura ...

Maria Carolina Fernandes Mesquita, 13 anos
8° ano

Não maltratem os animais

O que se passa na cabeça de uma pessoa
Que maltrata bichos tão inofensivos?
Não fazem mal a ninguém.
Apenas querem carinho...
A cada ano que passa, mais animais são extintos.
Onde será que vai parar esse mundo perdido?
Temos que defender os nossos animaizinhos
Pois eles são nossos amigos!
Deixe um pote de ração e água pelas ruas!
Uma pequena ação, já é uma boa ajuda!

Thamiris Castagna Fortunato de Abreu, 12 anos
Kamili Roberta Garcia Benedito, 12 anos
6° ano

Gabriele Da Silva Toyota Belasco, 12 anos
7° ano
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Emef Lourenço Filho • AEL Ilan Brenman
Coordenadora da AEL na UE: Newci Sanches Prado

Onde está o respeito?

Os peixes, na água gelada da lagoa.
Fazem leves cócegas aos meus pés.
As formigas levam comida para seu lar
Enfileiradas ao meu lado na grama.
Os sapos fazem uma música ritmada
Com seu coaxar de dós, rés e mis.
Pata nada pela lagoa, com seus filhotes logo atrás.
Como uma bela família.
Deitada na grama eu penso:
“Como é possível alguém agir de forma tão cruel?”
O mundo está cada vez mais próximo de seu fim.
Os animais, a natureza, tudo está tão devastado.
Minhas esperanças vivem em cada alma carente.
Sem amor, sem carinho.
Sempre se esquivando no perigo.
Ninguém é digno de uma vida assim.
Desde o mais calmo e inofensivo.
Até o mais feroz e audaz.
Eles querem apenas carinho!
Todos são iguais e precisam de cuidados, amor, 
carinho e principalmente respeito.

Maria Carolina Fernandes Mesquita, 13 anos
8° ano





Diretoria Regional de Educação

Penha

Coordenadora da AEL na DRE

Thalita Garcia Lopes
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EMEF 19 DE NOVEMBRO • AEL MARINA COLASANTI
Coordenadoras da AEL na UE: Keythe Ramos Garcia, Valderci de Souza e Juliana Regina Marques Pereira

Ame e respeite

Amar é amor, 
Amar é ser amado, 
Se você não respeita os animais, 
Você não deve ser respeitado, 
E nem deve ser amado

Alice Melo Santos, 12 anos
7° ano

Mais amor

Os animais são os melhores, 
Pela força, pelo caráter, 
Pelo amor, por tudo.
Eles nunca poder ser maltrados.
Eles podem ficar tristes, 
Sozinhos e abandonados.

Isabella Cristina Carvalho da Silva, 12 anos
7° ano

Respeito

O amor com os animais
É igual ao amor com nossos pais.
Os animais são essenciais
São seres vitais

Trate os animais com respeito
Porque eles podem desaparecer
Os animais trazem amor, respeito e confiança
Bem diferente das drogas e bebidas
Que só nos trazem matança

Gabriel Lucas Gomes da Silva, 13 anos
8° ano

Os animais

Os animais são muito importantes
Para nossa evolução
Brigas e violência
Não fazem parte desta união
O amor é essencial
Para a liberdade e união

Isabella França de Castro Souza, 14 anos
8° ano
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EMEF 19 DE NOVEMBRO • AEL MARINA COLASANTI
Coordenadoras da AEL na UE: Keythe Ramos Garcia, Valderci de Souza e Juliana regina Marques Pereira

Amo os animais

Amo os animais
Amo por demais
Por eles faço tudo
Como faço com todo mundo!

Cachorro late, 
Gato mia
E meu coração 
Reage todo dia!

Meu cachorro, meu amigão
Gosto de você um montão
Eu chego e te dou um abração
E você vem e enche meu coração!

Amo os animais, eles são muito legais
Eu os amo por demais
Por eles faço tudo
Como faço com todo mundo!

Bruna Lee Veríssimo Lima Santos, 12 anos
7° ano

A convivência

Os animais são como nós
Precisam de cuidado e natureza
Querem viver em liberdade
Pois fazem parte da sua beleza
Agora vou falar
Dos animais de estimação,
Eles são da nossa convivência, 
E precisam de total dedicação
Não são brinquedinhos
Mas sim seres vivos
São bem espertos 
E muito fofinhos

Trazem em seu coração
Respeito e amor.
E esperam de nós
Muita, muita emoção.

Ana Júlia Teixeira, 12 anos
7° ano
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Escolha o certo

Tem pessoas que não tem amor no coração
Pegam os animais e batem
Enquanto outras se doam com carinho
Para cuidar, amar e manter boa relação.

O mundo é formado por pessoas más
Sendo que as más se concentram em ferir
Em destruir os demais seres vivos
E ainda aplaudem, soltam risos.

Mas também é formado por pessoas boas
Sendo que estas se concentram em 
respeitar, 
Em tratar, amar os demais seres vivos
E ainda os protegem e só aí soltam risos.

Então, se você tem um animal
Seja ele cachorro, gato, coelho ou outro
Escolha cuidar dele enquanto é tempo
Lembre-se de que ele é indefeso
Mas acima de tudo é um ser como você. 

Júlia Aparecida de Souza, 13 anos
7° ano

EMEF 19 DE NOVEMBRO • AEL MARINA COLASANTI
Coordenadoras da AEL na UE: Keythe Ramos Garcia, Valderci de Souza e Juliana regina Marques Pereira

Não maltratem os animais

Gosto dos animais
Eles são muito legais
Se forem falar deles
Lembrem de como eles são leais

Gosto do campo
Porque de flores é cheinho
Gosto da mata
Pela diversidade de bichinhos

Gosto de todo ser vivo
Principalmente dos animais
Peço ao papai do céu
Que proteja estes nossos amiguinhos

Nem todos precisam gostar deles
Mas todos devem tratá-los bem
Nem todos precisam ter um
Mas todos devem respeitá-los também.

Vitória Regina Campos dos Santos, 12 anos
7° ano
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Proteção aos animais

Os animais precisam de liberdade, força e união
Pra violência e tristeza, eu sempre digo não
Assassinato e destruição, 
Não é uma boa ação.
Os animais são importantes
Para a nossa evolução
Então por que não deixamos o preconceito 
de lado
E formamos uma grande união
Para que todos os animais recebam 
Nossa proteção?

Julia Sandra Souza Gomes, 13 anos
8° ano

Liberdade aos animais

Os animais são nossos amigos
Então, não podemos bater ou matar
Porque isso é crime ambiental.
Eles são livres como nós
Não deveriam ser tirados
Do seu habitat natural
Para simples diversão
De pessoas egoístas
De pessoas do mal.

Quando você está meio triste
Tristes eles ficam também
Quando você está feliz
Feliz eles ficam também
Pois os nossos sentimentos
São os deles também.

Rubens Fortunato T. da Silva, 12 anos
7° ano

EMEF 19 DE NOVEMBRO • AEL MARINA COLASANTI
Coordenadoras da AEL na UE: Keythe Ramos Garcia, Valderci de Souza e Juliana regina Marques Pereira
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EMEF Professor Abrão de Moraes • AEL Luís Fernando Veríssimo 
Coordenadoras da AEL na UE: Zípora Maria de Carvalho Silva e Magda Berigo Guerreiro

Eu só quero carinho

Preciso de amor e carinho,
Amo leite de montão.
Sou muito carinhosa.
O luar é meu amigo.
Eu sou uma gatinha.

Nos ares gosto de cantar,
O bom da vida é voar.
Posso até ser pequeninho,
Mas em gaiolas, odeio ficar.
Eu me chamo passarinho.

Cuide bem de mim,
E não me faça de palhaço,
Pois, não sou um bobo da corte.
Eu só peço carinho.
Posso ser só um animal,
Mas não sou bobinho.

Katlyn Fonseca Lopes, 13 anos
8° ano

O animais e os homens

Animais são bonitos
Seu lugar não devia ser restrito,
Pois caçam para se alimentar,
Os homens caçam para judiar.

Quem devia ser chamado de animal,
É o homem, um verdadeiro irracional.
Até mesmo os predadores
Têm medo dos caçadores.

Pois predadores
São bem diferentes de caçadores
Animais são inocentes, 
E caçadores indecentes.

Queria ter todos para mim
Pois eu não dou fim,
Comigo estão seguros,
Com os caçadores, estão em apuros.

Katharine Galindo da Silva, 12 anos
6° ano
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O Leão

O leão parece feroz,
Mas tem bom coração, não é mal.
O leão só demonstra braveza,
Para defender seu habitat natural.

Ana Beatriz Cerqueira, 12 anos
7° ano

Minha gata

Querida gata
Você é minha amada
Minha afilhada
E é safada.

Um dia você vai fugir
E eu vou te achar
Em qualquer lugar
Vou te amar.

Beatriz Soares de Paiva, 11 anos
6° ano

EMEF Professor Abrão de Moraes • AEL Luís Fernando Veríssimo 
Coordenadoras da AEL na UE: Zípora Maria de Carvalho Silva e Magda Berigo Guerreiro
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EMEF Professor Abrão de Moraes • AEL Luís Fernando Veríssimo 
Coordenadoras da AEL na UE: Zípora Maria de Carvalho Silva e Magda Berigo Guerreiro

Amo minha tartaruga

Cuido da minha tartaruga
Desde pequenininha,
Comprei ela no pet shop. 

Minha tartaruga é muito fofinha,
Ela gosta de comer alface.
Gosto de cuidar dela.

Ela tinha uma irmã,
Só que morreu,
Então ficou sem companhia

Então comprei mais uma 
Pra ela não ficar sozinha.

Nicolas Davi Aves Santana, 12 anos
7° ano
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EMEF Professor Abrão de Moraes • AEL Luís Fernando Veríssimo 
Coordenadoras da AEL na UE: Zípora Maria de Carvalho Silva e Magda Berigo Guerreiro

Mais respeito

As araras-azuis
Querem ser libertas
Para voar à vontade,
Com muita felicidade.

E mais,
Trancadas sem voar
E a toda hora
Só chorar.

Queria falar mais
Sobre todos os animais,
E agora volto a rimar
Só pra mais falar.

A onça pintada
Sua pele tão farta
Com suas garras afiadas
Só quer ser respeitada.

Monique dos Santo Molina, 12 anos
6° ano
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EMEF Professor Abrão de Moraes • AEL Luís Fernando Veríssimo 
Coordenadoras da AEL na UE: Zípora Maria de Carvalho Silva e Magda Berigo Guerreiro

Haicais
é um poema de origem 
japonesa, que chegou 
ao Brasil no início do 
século 20 e hoje conta 
com muitos praticantes 
e estudiosos brasileiros. 
No Japão, e na maioria 
dos países do mundo, é 
conhecido como haiku.

Meu dragão

Eu tenho um dragão,
Que mora na minha imaginação.
Um sonho, não uma ilusão.

Adriana Ferreira de Oliveira, 13 anos
8° ano

Animal especial

Meu cachorro é legal,
Não importa o que seja,
Ele é meu animal especial.

Ana Beatriz Vieira Vale, 12 anos
6° ano
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Peixinho

O meu peixinho
É bem fofinho, quando
Troco a água ele fica feliz.

Henrique Gomes de Brito, 13 anos
7° ano

Diversidade

Não importa a raça,
Cor ou nação.
O que importa é o que temos no coração.

Jayane Meireles Santiago, 13 anos

7° ano

Um beija-flor

Olha, vou te falar,
Quem tem um beija-flor
Não sabe voar.

Melanie Oliveira Rocha, 12 anos
6° ano

EMEF Professor Abrão de Moraes • AEL Luís Fernando Veríssimo 
Coordenadoras da AEL na UE: Zípora Maria de Carvalho Silva e Magda Berigo Guerreiro
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EMEF Barão de Mauá • AEL Eva Furnari  
Coordenadoras da AEL na UE: Regina Fiúza e Geise Grangeiro Costa

Amor animal

Não importa o tipo de pessoa que 
você é.
Já deve ter imaginado um amigo 
eterno, quem não quer?

Que você sabe o que diz, sem ele 
dizer uma palavra.
Que quando você estava sozinho, 
ele que te acompanhava.

Que passa momentos especiais, 
sempre com você.
Custe o que custar, não importa o 
que acontecer.

Em qualquer hora ele estará te 
protegendo.
Te protege mesmo se ele estivesse 
morrendo.
Vocês dois no mundo seguindo e 
vivendo.

Proteção aos animais é essencial.
Nunca maltrate qualquer animal.

Pedro Paulo Lima do Nascimento, 14 anos
9° ano
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Vamos proteger nossos animais! 

O que são seres vivos?
O que são animais?
O que são seres humanos?
Somos todos iguais!
 
Animais são espertos e sentem dor
Também pensam como nós.
E o fato de tentar se defender
Não quer dizer que seja um animal feroz.
 
Um cachorro é companheiro
Um gato consegue nos entender.
Bichos da mata até nos atacam
Mas é somente para sobreviver.
 

Animais se sentem ameaçados
Sentem perigo no ar.
Então fazem o mesmo
Que qualquer um poderia fazer.
 
Um animal comer o outro
É apenas questão da natureza.
Porque eles nunca fariam mal
A qualquer um que apareça.
 
Nós queremos o mesmo
Todos querem viver.
Então para que fazer mal
A quem não faz mal a você?!!!

Thamires de Souza Azevedo, 16 anos
Membro Vitalício

EMEF Barão de Mauá • AEL Eva Furnari  
Coordenadoras da AEL na UE: Regina Fiúza e Geise Grangeiro Costa
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EMEF Barão de Mauá • AEL Eva Furnari  
Coordenadoras da AEL na UE: Regina Fiúza e Geise Grangeiro Costa

A natureza

Você tem que amar os animais
E não matá-los
Não pode fazer isso não
Eles têm que ter nossa compaixão.

Se maltrata o que é da natureza
Deus não vai gostar
Porque ele criou os animais
Para a gente cuidar.

Luiza da Costa Souza Ferreira, 9 anos
4° ano
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O amor por um animal é incrível

E ao mesmo tempo inexplicável
É um amor incondicional.
Não tem nada de anormal.....
Quando ficamos tristes ou magoados 
Com eles, logo são perdoados
E o nosso amor fica assim
Pra cá e pra lá
Difícil de acabar.

Alyce Paranan Lima, 13 anos
8° ano

Animais

Os animais são amigos
Os animais são bons companheiros
Não nos traem, não nos deixam.
Alguns são maltratados e outros não
Devemos amar a todos
Ajudá-los e respeitá-los, pois 
Sempre estarão lá, como
Amigos verdadeiros

Felipe Davanzo Damaceno, 13 anos
8° ano 

EMEF Dr. Fábio da Silva Prado • AEL CLARICE LISPECTOR  
Coordenadoras da AEL na UE: Arquidamea Maria Carraci, Alessandra Silva de Alencar,  

Irene Bueno Norgang e Nadia Gonçalves Guerra
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EMEF FIRMINO TIBÚRCIO DA COSTA • AEL VINÍCIUS DE MORAES  
Coordenadora da AEL na UE: Regina Barbosa Martinez

Proteja  seus  animais

Proteja os animais, eles precisam de 
coragem e paz.
Não é somente alimentá-los, também é 
acariciá-los.
São tão inteligentes que demonstram 
amor pra gente.
No final das contas são eles que nos 
fazem contentes.

Os animais são legais,
E nos amam demais.
Eles ficam contentes,
Quando convivem com a gente. 

Lindos são os gatinhos!
Só que sofrem, coitadinhos!
Animal não precisa apanhar!
Nem nunca se machucar!

Nunca vão nos abandonar.
Sempre vão morar no nosso lar.
Nunca devemos maltratá-los,
E, sempre amá-los.

Ana Carolina Sena de Melo, 12 anos
6°  ano

Animais  especiais

Quando amamos
Não maltratamos
Quando cuidamos
Não abandonamos

Nossos animais
São muito especiais
São como amigos
Precisam de abrigos

Cuide dele intensamente
O ame loucamente
Proteja-o incondicionalmente
Precisamos disso urgentemente

Nossos bichinhos
Precisam de carinhos
Precisamos cuidar
Pois irão nos completar

Giulia Catarina Silva  da Cunha, 14 anos
8° ano
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Defenda os animais

As raposas são animais que podem  ficar 
em extinção
Não são para caçar não 
Elas estão livres e felizes
Se forem caçadas se tornam infelizes

As baleias estão em extinção
Por causa de pessoas sem consciência
Sem preocupação
Com a sua sobrevivência

Puma é um animal incrível
Pena que o que fazem com ela é horrível
Matam apenas por matar
Dá até vontade de esganar

O cachorro tão fofinho e bonitinho
Quando os largam na rua, todo mundo fala, 
“tadinho“!
Mas ninguém ajuda ou recolhe os  
abandonados
E quando um malvado os acham, oh! Só os  
defensores poderão alcançá–los

Antonio Carlos R. S. da Silva, 14 anos
8°  ano

EMEF FIRMINO TIBÚRCIO DA COSTA • AEL VINÍCIUS DE MORAES  
Coordenadora da AEL na UE: Regina Barbosa Martinez

Proteção e defesa dos animais

Animais tão calmos
Querendo uma simples paz
Sofrendo por pessoa
Que nem sabe o que faz...

Raivosos são caçados
Quando são deixados
Por nós sem coração
Jogados por sua ação.

Larissa Santos Justino da Silva, 14 anos                            
8° ano
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EMEF FIRMINO TIBÚRCIO DA COSTA • AEL VINÍCIUS DE MORAES  
Coordenadora da AEL na UE: Regina Barbosa Martinez

Quanta judiação

Você já percebeu como o humano é ruim?
Como ele trata os animais? É assim...
Espancados, maltratados, 
abandonados...
Assustados, largados, mais que 
escandalizados

O mundo precisa mudar
Vamos tentar ter um outro olhar
Ou isso vai continuar
O mundo precisa protestar

Se conscientizar, e... Se conscientizar
Olhar com outros olhos
Por que não ajudar?
Em vez de os braços cruzar?

Pai, mãe, filhos, amigos e eu sim
Numa luta constante sem fim
Se contagie, não os abandone
Conto com você, não estacione

Beatriz Soares Nascimento, 13 anos
8°  ano

Ecoa um grito

As folhas caem,
As lágrimas também,
Os animais se abatem
E a tristeza convém.

O ser humano bate calado
O animal apanha aos prantos,
Eles pedem socorro nos olhando de canto,
Nós  ignoramos  e  deixamos  de  lado.

Aonde está a proteção?
Do gato, da ave e do cão?
Onde foi parar o respeito?
Nós, realmente, não os tratamos direito.

Eles imploram por proteção,
São poucos os que dão atenção,
Mas, se deixarmos as coisas  
do jeito que estão,
Nada vai melhorar, não vai não, nem a 
morte do cão.

Kleber Gonçalves de Souza, 14 anos
8° ano
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EMEF FIRMINO TIBÚRCIO DA COSTA • AEL VINÍCIUS DE MORAES  
Coordenadora da AEL na UE: Regina Barbosa Martinez

Nossos animaizinhos

Animaizinhos, pobres animaizinhos!
Desprezados pela sociedade,
Passam fome, querem atenção,
Mas o ser humano não estende a mão.

Os animais sofrem sem saber,
E quem sabe o que fazer?
Maltratados injustamente,
Por pessoas delinquentes!

Às vezes recebem carinho,
De pequenos e grandes anjinhos,
Mas poucos têm um lar,
Para se alimentar e se abrigar.

Outros têm a sorte,
De encontrar alguém do bem
Que os ame e os queiram bem
Então ame seu bichinho, um ser tão  
pequenino.

Luana Inácio da Silva, 14 anos
8° ano

Animal

Não é ser humano
Quem maltrata um animal carente
Não é gente
Quem agride um animal inocente

Animal é gente
Animal é inocente
Animal é amigo
Animal é carente

Não se sabe o que os animais passam na rua
Se é fome, frio, medo ou dor
Só sabe-se que ao chorar olham pra rua e...
Animal se trata com muito amor

Animal não faz mal
Animal só faz bem
Defenda os animais
Porque eles são nota cem

Beatris Magalhaes Russo, 14 anos
8°  ano
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EMEF FIRMINO TIBÚRCIO DA COSTA • AEL VINÍCIUS DE MORAES  
Coordenadora da AEL na UE: Regina Barbosa Martinez

Proteja  os  animais

Os animais são únicos,
Presente dos céus.
São muito maltratados e assombrados,
Que dó, parecem dentro de mausoléus.

O cachorro, animal bonzinho,
É lindo, educado e muito fofinho.
Não é muito bem cuidado,
E sim, maltratado.

São fofos e comem rato,
Esse é o tal do gato.
Ele estará, para sempre, te amar,
Cuidado! Para não o maltratar!

Animais merecem respeito,
Sejam eles gato, cão ou bicho 
melequento.
Cruel o homem tem sido,
Para os animais pequenos e já crescidos.

Ryury Santos de Fátima, 14 anos
8° ano 
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Sentem eles, sentimos nós

Os animais de estimação  
Precisam de proteção
Assim como qualquer outro bichinho
Precisa de carinho

Animal não é brinquedo
Sente fome, sente frio e sente medo
Assim como sente amor, carinho e desejo
Animais não devem ser descartados e sim 
aceitados

Eles precisam de amor, carinho e compreensão
Proteger os animais é nossa missão
Mesmo um sendo feio e outro bonito
Todos precisam de carinho

Os animais da floresta são  
agressivos por extinto
Atacam por sentir medo  
quando são invadidos
Os animais só precisam  
do seu direito reconhecido
Pois, com esses direitos,  
não serão mais agredidos

Dizem que curam várias coisas,  
a solidão, a depressão
Já que a cura vem, o que se há de fazer?

Sei sim, sempre os proteger
Principalmente os que estão em extinção
Pois todos eles fazem parte da nossa criação.

Luiz Carlos Schneider Mattje, 14 anos
8° ano

O  julgamento 

Podemos julgar o coração de um homem
Pela forma como trata os animais
Por que eles não são tratados por iguais?
Já que somos todos racionais?
Eles também precisam de proteção
Mas acho que você não tem noção
Bichinhos precisam de lar
E alguém para amar
Eles são seus melhores amigos
Você percebe o sentido?
Se não, se faça reflexivo
Será que você agora se dá conta?
Que eles só querem sua alegria pronta?

Lenita Oliveira dos Santos, 14 anos
8° ano

EMEF FIRMINO TIBÚRCIO DA COSTA • AEL VINÍCIUS DE MORAES  
Coordenadora da AEL na UE: Regina Barbosa Martinez
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EMEF Humberto de Campos • AEL João Cabral de Melo Neto 
Coordenadoras da AEL na UE: Renata Aparecida de Silva Fico e Erica dos Santos Marques

O canto dos passarinhos

Os passarinhos cantam bem
São alegres e bonitos
Animados também
Incríveis e unidos

Andressa Villas Boas Pereira, 11 anos
6° ano

Eles não têm culpa 

O bichinho não tem culpa
Se ele faz o que faz
Às vezes nem pedimos desculpas
Para mostrar que ele é capaz

Um animal bebê, todo mundo gosta
Quando cresce viram as costas
Se você ama um bichinho
Por que deixá-lo sozinho?

Bianca Nogueira José, 12 anos
6° ano

Ratinho 

Eu tenho um ratinho
Muito alegre e espertinho
Ele tem 5 filhinhos
Dentro do seu ninho

Camily Vitória Torres, 14 anos
8° ano

 

Sonho 

Meu sonho é ser sereia
E viver no mar com as baleias

Camily Vitória Torres, 14 anos
8° ano
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EMEF Humberto de Campos • AEL João Cabral de Melo Neto 
Coordenadoras da AEL na UE: Renata Aparecida de Silva Fico e Erica dos Santos Marques

Boby e a borboleta

Boby, querido, lindo passarinho
Vive dentro de uma gaiola sozinho
Querido e bonzinho
Vive querendo voar em um ninho

Triste e solitário vive meu passarinho
Com um olhar triste querendo viver a natureza
Sozinho pensa como vivem os animais 
livres
Sozinho vive sem amor, sem carinho

Boby vê uma borboleta azul
Que vive solta por aí
Bonita voa de norte a sul
Animadinha pousa na janela
À procura de uma amiga amarela

Giovanna Oliveira Almeida, 12 anos
8° ano

Joaninha 

Um ser pequenino
Cheio de pintinhas
Vive por aí voando
Às vezes triste, sozinha

Mariana de Oliveira, 14 anos
8° ano

Meu cachorro Lucky

Minha vida é alegre
Mas às vezes fico com febre 
Mesmo assim você consegue me deixar 
feliz
Até mesmo quando estou infeliz
Você é meu amigo, meu protetor, meu Hulk
Quero te agradecer, muito obrigado
Meu cachorro Lucky

Daniel de Amorim Miguel, 12 anos
6° ano

Os ratos 

As pessoas dizem: 
“Os ratos são feios e fedidos”
Mas será mesmo isso?
Todos sabemos,
 no fundo eles são fofinhos

Os ratos não são fedidos
Eles só precisam de mais carinho
Os ratos não são malvados
Apenas precisam de mais cuidados

Daniel de Amorim Miguel, 12 anos
6° ano
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EMEF Humberto de Campos • AEL João Cabral de Melo Neto 
Coordenadoras da AEL na UE: Renata Aparecida de Silva Fico e Erica dos Santos Marques

O papagaio

Fala como autofalante 
Mas não é fraco, forte é
Só não é forte no banho
Porque se comporta estranho

Josué Guarachi Quispe, 12 anos
6° ano

Joaninha 

Olha a Joaninha
Ela é tão fofinha
Suas manchas pretas
São tão perfeitas

Josué Guarachi Quispe, 12 anos
6° ano

Passarinho

Tão esperto meu passarinho
Que até fez seu ninho
Já tem muitos filhotes
Todos eles lindinhos

Luana Domiciano Carvalho, 12 anos
6° ano

Joaninha

A joaninha é tão pequenina
Suas bolinhas são tão fofinhas
Delicada como flores da primavera
Delicada como pétala de rosa
Tão sensível quanto floquinho de neve
Tão bonita quanto uma fada encantada

Luana Domiciano Carvalho, 12 anos
6° ano

Amora 

Amora, a cachorrinha da minha prima,
Conquistou a todos com seu incrível 
carisma
Ela é bem branca com manchinhas
Nós éramos como perfeitas amigas

Até que um dia ela foi embora
Minha tia a levou para outra família
Ah, como minha prima chora
Pois ela era sua filha

Maria Eduarda Costa, “Madu”, 12 anos
6° ano
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EMEF Humberto de Campos • AEL João Cabral de Melo Neto 
Coordenadoras da AEL na UE: Renata Aparecida de Silva Fico e Erica dos Santos Marques

Animais 

Cores, sons, jeitos, escamas
Diferenças são maravilhosas
Animais são incríveis
Com suas características
Fabulosas

Mas algumas pessoas 
Não olham desta forma
Olham os animais
Como problema
Não como amigo

Outras pessoas têm o seu
Mas não dão valor
Por isso, não deixe de amar 
seu bichinho

Sophia Ramo de Souza Rosa, 12 anos
6° ano

Aranhas

São os bichinhos
Mais excluídos
Têm 8 patinhas
Andam por aí
Livres e sozinhos

Mariana de Oliveira, 14 anos
8° ano

Frida, a cachorrinha

Frida, a cachorrinha
É muito fofinha
Toda gordinha
Dá vontade de morder
Essa gracinha

Frida é clarinha
Feito nevezinha
Come de tudo
Uma gulosinha

Quando seus donos saem
Frida fica solitária
Implorando por uma companhia
Fica toda agitada

Frida é sapeca
Adora brincar
Mas quando se trata
De ficar só
Faz careta de dar dó

Mariana de Oliveira, 14 anos
8° ano
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EMEF DONA JENNY GOMES • AEL RICARDO AZEVEDO 
Coordenadora da AEL na UE: Rosana Demetrio da Silva Mendes e Mônica Leopoldino Silva Fernandes

Respeite a natureza

Não destrua a natureza
Ela é linda demais!
E as rosas vermelhas
Trazem muita paz

Não mate os animais
Isso é triste demais
Os animais são bonitos
Até os golfinhos e os passarinhos
Todos merecem: respeito e carinho!

Ana Alice Francisco Pereira Brás, 10 anos
4° ano

Ana Julia Francisco Pereira Brás, 9 anos
3° ano

A proteção dos animais

Como a natureza é bela 
Maravilhosa é ela
Que une os homens e animais
E muito mais
É tempo de conscientizar
E além de preservar
Temos que cuidar
Sim, cuidar dos animais! 
Dar a eles todo carinho
E ver como é lindo 
O ninho do passarinho
Temos que dar carinho 
Para os nossos bichinhos
É nossa obrigação
Sempre alertar e com muito amor no coração
A natureza preservar.

Dandara Luanda, 11 anos
5° ano
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Sem maltratar os animais

Quando passo na rua vejo vários animais
De todos os tipos, alguns iguais
Muito triste por sinal

Pra que pegar pra depois abandonar?
Larga de lado sem ligar.

Animal não é humano
Mas não deixa de ter sentimentos
Medo, fome e até frio.

Eles querem ser amados, respeitados e 
bem tratados
Então não deixem eles sofrerem se não 
fizerem nada de errado

Larissa Sobral Arroyo Garcia, 13 anos
8° ano

EMEF PRES. JOÃO PINHEIRO • AEL FERNANDO PESSOA 
Coordenadora da AEL na UE: Marilena Alfano Teixeira Lima

Cuidados com os bichinhos

Cuide de seus bichinhos
Não faça mal a eles
Pois os animais são muito importantes para o mundo
Nunca devemos maltratar os animais.

Eles também amam, também gostam de brincar
E serem educados às vezes
Mais importante é que eles também
Ficam tristes se são maltratados
Eles querem ser amados e sentem saudades dos 
seus donos.

Emanuelly Alves Hidalgo, 13 anos
7° ano
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EMEF PRES. JOÃO PINHEIRO • AEL FERNANDO PESSOA 
Coordenadora da AEL na UE: Marilena Alfano Teixeira Lima

Bichinho de estimação

Eu tenho um bichinho 
De estimação
É um lindo cachorrinho
Que só come ração

O meu irmãozinho
Um bichinho quis também
Escolheu um passarinho
E na gaiola vive bem

A minha prima Renata
Escolheu logo uma gata
Meio branca, meio cinza
Vive a lamber a pata

Meu amiguinho da escola
Me contou de seu bichinho
Sei que vive na gaiola, 
Não me lembro o nome agora!

Até a vovó 
Cuida tanto do Romeu
É seu peixe no aquário
Viu? Adulto também tem o seu!
Se você já tem o seu
E já sabe dos cuidados
Dê um abraço no seu bichinho
Que estará sempre ao seu lado.

Thais Zanardo Caires Pinheiro, 13 anos
8° ano
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Não matem os animais

Não matem os animais
Porque eles são legais
E eles são especiais

Nossos bichinhos de estimação
Que moram dentro do nosso coração

Os nossos bichinhos são fofinhos
Bem bonitinhos
E melhores amigos do mundo!

O gato e o cãozinho
São nossos amiguinhos 
São tão bonitinhos

Cayo Seixas dos Santos, 11 anos
5° ano

Danilo Alves Soares, 9 anos
Gustavo Bento, 9 anos
4° ano

EMEF PROFESSOR MAESTRO ALEX MARTINS COSTA • AEL RUBEM ALVES 
Coordenadoras da AEL na UE: Monique dos Santos Vilela e Érica Nascimento

Panda, pandinha

Panda, pandinha
Você é tão fofinha
Que eu teria você
Na minha casinha
I love you, pandinha

Felipe Oliveira Alves,10 anos
Nathalia Argolo da Cruz, 10 anos
5° ano
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O cuidado com o cachorro abandonado

Eu vi na rua
Um cachorro abandonado
Levei para casa
E ele se sentiu acomodado 

Dei um belo banho nele
E ele ficou lindo 
E se sentiu importante
Adorei meu cachorrinho

Isabella Cotrim Cândido Hayne, 9 anos
Nycole Daroz Tertuliano, 9 anos
4° ano

Cachorro, cachorrinho

Cachorro, cachorrinho
Me dá um carinho
Estou querendo um amorzinho
Vou te proteger
Neste mundo de perigo
E dar um abrigo

Um abrigo com amor
Vou te acolher
Com calor

Tayla Lemos Brito, 11 anos
5° ano

EMEF PROFESSOR MAESTRO ALEX MARTINS COSTA • AEL RUBEM ALVES 
Coordenadoras da AEL na UE: Monique dos Santos Vilela e Érica Nascimento

Meu passarinho

Meu passarinho é fofinho
Mora dentro de um ninho
Quando bate aquele dó
A gente faz carinho

Não vou deixar você
Preso nunca
Porque você gosta
De carinho na nuca

Maryani Brito, 11 anos
Sophia de Fátima Ferreira, 10 anos
Lara Pires Silva, 11 anos
5° ano

O gato

O gato é tão fofinho
Me dá um carinho
Te quero como um gatinho
No meu colinho.

Sarah Suellen dos Santos Silva, 10 anos
4° ano
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EMEF PROFESSOR MAESTRO ALEX MARTINS COSTA • AEL RUBEM ALVES 
Coordenadoras da AEL na UE: Monique dos Santos Vilela e Érica Nascimento

Os animais

Não mato os animais
Porque são especiais
E muito legais!
Eles são sensacionais
Eles são demais!

O leão e o tubarão
Estão no nosso coração.

Os cachorrinhos
São nossos bichinhos
E os gatinhos são tão fofinhos!

Filipe Seixas, 10 anos
Vitor Lima Rodrigues, 10 anos
5° ano





Diretoria Regional de Educação

Pirituba

Coordenadora da AEL na DRE

Edileusa Andrade de Carvalho Araujo Costa
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EMEFM Antônio Alves Veríssimo • AEL Conceição Evaristo
Coordenadoras da AEL na UE: Gabriela Passos dos Reis e Luita Helena Lima de Castro

Proteja os animais!

Quando você vê um animal na rua, o que faz?
Será que ele está sofrendo?
Ajude-o!
Se não conseguir, peça ajuda à alguém!

É eu sei, parece que não há nada de errado!
Mas se ele estiver com dor?
Os animais não sabem falar, como a gente!
Então procure ajuda!

O fato de que os animais não falam 
como a gente,
não significa que eles sejam inferiores!
Proteja e defenda um animal!
Não deixe que eles sejam extintos!

A natureza, tão linda
os animais, plantas.
Vamos proteger o que resta dela!
E não deixemos que fique tudo cinza!

Letícia de Sousa Pereira, 11 anos
6° ano





Diretoria Regional de Educação

Santo Amaro

Coordenadora da AEL na DRE

Claudiana Alves de Lima
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EMEF Liliane Verzini Silva • AEL Carolina Maria de Jesus
Coordenadora da AEL na UE: Denise Aparecida de Melo da Silva

Bicho foi feito para ser amado

Não para ser judiado
Carinho, abraços e beijos
Estes são apenas alguns desejos
Abrigo, comida e bem-estar
Isto poucos sabem dar.
Bicho foi feito para amar e ser amado.

Ana Vitória Ferreira de Souza, 9 anos
4° ano

Nosso amigo

Animal não é brinquedo
Muito menos descartável
Se não tiver condições, não adote
E se tiver seja amável.

Maltratar os animais é crime
Então faça a sua parte
Não maltrate os coitadinhos
Para não parar atrás das grades
Abra um espaço em seu coração
Defesa e proteção são nossos ideais
Mas nunca maltrate os nossos animais

Rita de Cássia Souza Gomes, 10 anos
5° ano
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Passeando no zoológico

Encantei-me com aquele olhar
Era a onça pintada
Que pedia para eu narrar
O seu pedido de socorro
Sua expressão revela o choro
Que o mundo não se tocou
Sobre a urgência de a fauna salvar

Geovana Souza Barreto, 9 anos
4° ano

Todos com sua personalidade

Se vivem em meio à selva selvagem
Cada um no seu espaço
Nos mostrando que de fato
Se amam e se respeitam na diversidade

Ana Julia Romanholi G. Almeida, 9 anos
4° ano

Para que maltratar os animais?
Homenagem a Daniel Munduruku

Para que maltratar
Se você pode o ajudar
Bater? Não! Não mesmo

Vou ver sua espécie crescer 
Vou ajudá-los a sobreviver
Como os indígenas 
Também tenho o dever
De a eles proteger

Os animais precisam de 
Abrigo, amor e carinho
Cuidados especiais e muita paz
Os lindos animais

Os animais precisam ser cuidados
Podem ser de qualquer raça ou cor
Por eles sinto amor
Daniel Munduruku também ama os animais
Pois todos são especiais.

Larissa Cardoso Bezerra, 12 anos
5° ano

EMEF Liliane Verzini Silva • AEL Carolina Maria de Jesus
Coordenadora da AEL na UE: Denise Aparecida de Melo da Silva
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Seja legal

Seja firmeza
Ajude os animais
E proteja a natureza

Sarah da Silva Santos, 10 anos
5° ano

 

EMEF Liliane Verzini Silva • AEL Carolina Maria de Jesus
Coordenadora da AEL na UE: Denise Aparecida de Melo da Silva

Proteção e defesa dos animais

Os animais precisam de amor e carinho
E nunca ficarem sozinhos
Precisamos protegê-los porque
Sabemos que um dia iremos perdê-los

Precisamos de alegria 
Para brincar com eles todos os dias
Precisamos tomar cuidado
Para eles não morderem o nosso sapato
Precisamos cuidar deles o dia inteiro
Pois são arteiros

Sarah Silva Santos, 10 anos
5° ano
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A força do poder

Na floresta tem um rei
Ele é o leão
Quem dera se ele
Tivesse o poder de mudar 
Esta situação

O homem tem poder 
Poder de destruir o nosso habitat
Destruindo a floresta
E tudo mais que nela há

Morre o rei leão
Morre o lobo-guará
Sofre a girafa
E a cobra não tem onde morar
O mico-leão-dourado
Não tem como se salvar

EMEF Liliane Verzini Silva • AEL Carolina Maria de Jesus
Coordenadora da AEL na UE: Denise Aparecida de Melo da Silva

E no final como nossa floresta vai ficar?
Triste saber que um dia
Nossa floresta vai acabar
E os animais? Onde vão morar?

Se eu tivesse poder
Mudaria esta situação
Salvaria a floresta e os animais
Desta destruição

Se quero ajudar é porque
Eles sofrem com o abandono 
Daquele que um dia foi seu dono

Vinicius Rodrigues Afonso, 9 anos
4° ano





Diretoria Regional de Educação

São Mateus

Coordenadoras da AEL na DRE

Nara Nemoto
Patrícia Nickel Silva Paranhas
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EMEF Emílio Ribas • AEL Paula Pimenta
Coordenadora da AEL na UE: Girseley Sato

Todo animal deve ser respeitado

Um cachorro faz seu dia mais feliz
Isso é o que o homem diz
Animais são seus melhores amigos
Lambendo até a ponta do seu nariz
Mas você tem que proteger
Pois eles podem desaparecer
Então tome cuidado
Todo animal deve ser respeitado

Bárbara Zapiello Araújo, 13 anos
7° ano





Diretoria Regional de Educação

São Miguel Paulista

Coordenador da AEL na DRE

Adalberto Pereira dos Santos
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CEU Vila Curuçá • AEL joão cabral de melo neto
Coordenadores da AEL na UE: Maria Gorete de Jesus Coutinho Cordeiro e Raimundo Alceide de Souza

Pássaros

Empenados e rápidos
Atentos aos perigos,
Sábios!
Nadam, correm e voam...
Exibem suas penas, pernas e bicos
Porque sabem que são lindos!
Conseguem voar,
Nossa que demais!
Deus fez-me assim
Porque sabe o melhor para mim
E deu-me olhos para admirar
As aves a voar.

Nathan Viana, 15 anos
Membro Vitalício

Animais

Vou pedir um favor
Não maltratem os animais
Eles são seres vivos como nós
E às vezes até melhor que a gente
Então vamos ser melhores!
Não vamos maltratar
E sim cuidar dos nossos animais
Que com o coração amamos demais!

Samira Boeno Said, 12 anos
Suzana Boeno Said, 12 anos
6° ano

Manaus

Manaus terra que me seduz
Terra de muita luz
Terra de rios, árvores e avestruz.
Onde o amor floresce
A paz no coração cresce
A amizade acontece
Com o mundo minecraft
Manaus rola forró
Quase não rola aché
No teatro rola balé.
Mas o que mais me encanta
Nessa terra quase santa
É que lá ainda se encontra
Jacaré, onça e anta.

Cauan Alexandre Conceição dos Santos, 14 anos
7° ano
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CEU Vila Curuçá • AEL joão cabral de melo neto
Coordenadores da AEL na UE: Maria Gorete de Jesus Coutinho Cordeiro e Raimundo Alceide de Souza

O pássaro 

Tem asas mas não voa
Não é porque não quer
E sim porque não pode
Esse é o pássaro na gaiola
Seu canto não é de felicidade
É um pedido de socorro
Um pedido que não entendem
O pedido do pássaro na gaiola
Ora quer ver o céu
Ora quer ver o mar
Mas dentro da gaiola
É só onde pode estar
O triste pássaro na gaiola
É preso sem julgamento
É preso sem ser culpado
E mesmo sem ter feito nada
Fica em cárcere privado
Mas se alguém escuta
Seu pedido de socorro
E abre a gaiola
Já pode ver o céu
Já pode ver o mar
E o pássaro agora livre

Para a gaiola não vai voltar
Liberdade é uma coisa
Que nasce e cresce conosco
E quem quiser mudar isso
Certamente é louco

Laura Martins, 14 anos

8° ano 
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