
Relação dos ganhadores 

 

Poesia 

 

Faixa Etária de 6 a 10 anos 

1º Lugar – Anny Eduarda Guimarães Santos 

2º Lugar – Andrey Ravy Santana Santos 

3º Lugar – Rafaela de Jesus Menezes 

 

Faixa Etária de 11 a 14 anos 

1º Lugar – Miriane Loraine da Silva Barbosa 

2º Lugar – Giovanna Bispo de Jesus 

3º Lugar – Jaislainny Mickelly Lima Paixão 

 

Menção Honrosa: 

1 – Rayssa de Araújo Santos 

2 – Isabelly Santos Santana 

 

Faixa Etária de 15 a 18 anos 

1º Lugar – Aline Andrade Oliveira 

2º Lugar – Cleane Lima da Paixão 

3º Lugar– Emanuelle Leal Dias 

 

Menção Honrosa: 

1 – Miriam Cristine da Silva Barbosa 

 

Desenhos/pinturas: 

 

Faixa Etária de 6 a 10 anos 

1º Lugar – Reinan dos Santos Menezes 

2º Lugar – Gustavo Henrique Andrade Mendonça 



3º Lugar – Andrielly Rocha Silva 

 

Menção Honrosa: 

1 – Dayane Andrade Santos 

 

Faixa Etária de 11 a 14 anos 

1º Lugar – Cristian Guilherme de Jesus Santos 

2º Lugar – Thyago Witor de Jesus Silva Costa 

3º Lugar – Dhenisson Oliveira de Carvalho 

 

Menção Honrosa: 

1 – Christiano Lucca Carvalhal Barros 

2 – Marlon Nunes Porto Silva 

 

Faixa Etária de 15 a 18 anos 

1º Lugar – João Pedro Almeida Santos 

2º Lugar – Mory Alves Santos Oliveira 

3º Lugar– Micael Alves dos Santos 

 

Menção Honrosa: 

1 – Emilly Oliveira Santos Reis 

2 – Ronaldo Piazentine Lima Santos 

 

Confira as obras:  

 

ANO VI: Obras classificadas – Desenhos/Pinturas – Clique aqui. 

ANO VI: Obras classificadas – Poesia 

 

Categoria: de 6 a 10 anos 

 

1º Lugar – Anny Eduarda Guimarães Santos 



Com essa pandemia desencontrei dos meus amigos 

Por questão de segurança 

Eles ficaram em minha lembrança. 

 

Foi tudo tão de repente 

Um fato que assustou muita gente 

A Covid veio do nada 

E assim matou muito inocente. 

 

Tudo isso despertou algo diferente 

A professora é boa e inteligente 

Em tempos de pandemia 

A nossa alegria só se vê nos olhos da gente. 

 

Vou falar em esperança 

Não devemos perde-la no coração 

Voltar para a escola foi muito bom 

Só em pensar já sinto emoção. 

 

Lave bem as mãos com água e sabão 

Álcool em gel vamos usar, não podemos desviar 

Agradecer é necessário, pois a vacina chegou 

Relaxar, agora não, siga a recomendação. 

 

 

2º Lugar – Andrey Ravy Santana Santos 

 

É chato usar máscara 

Mas máscara tenho que usar 

Tenho muito cuidado 

Para o Covid não me pegar. 



 

Hoje eu vou a escola 

Aprender muito mais 

Nós não temos recreio 

Mas estamos todos em paz. 

 

O nosso lanche é na sala 

Mas não muda o paladar 

Ele é sempre muito gostoso 

E nos ajuda a estudar. 

 

A vacina já chegou 

Meus pais também já tomaram 

Logo serei vacinado 

E com fé em Deus esse vírus será eliminado. 

 

 

3º Lugar – Rafaela de Jesus Menezes 

 

Me preparei bem cedinho 

Para voltar a escola 

Tudo pronto e arrumadinho 

Esperando aquela hora 

 

Minha escola toda limpa 

Com murais espalhados 

Nos davam boas vindas 

Nos fazendo sentir amados 

 

Quando eu cheguei na sala 

Me chamou a atenção 



A sala quase vazia 

E sem muita diversão 

 

Todos estavam de máscara 

Passando álcool em gel na mão 

A distância estava marcada 

Todos prestavam atenção 

 

Estava estudando em casa 

No celular, quando dava! 

Agora estudo presencial 

Está tudo sensacional. 

 

Categoria: de 11 a 14 anos 

 

1º Lugar – Miriane Loraine da Silva Barbosa 

 

O que é uma família? 

 

Família não é só sangue, tem a ver com união. 

Na família existem brigas, mas depois vem o perdão. 

Sendo pai, mãe, irmão ou amigo, o que vale é a consideração. 

Pois uma família bem unida só faz bem ao coração. 

 

 Se família fosse só DNA, não existiam os irmãos do coração. 

São aqueles irmãos por adoção, que chegam através de uma ação. 

Encontram novos pais e irmãos, e uma família de respeito. 

E entre eles sempre tem muito amor, pois são grandes irmãos do peito. 

 

Ser família é bem mais que uma palavra. 

Ser família é amor, carinho, respeito e união. 



E para ser uma família feliz e abençoada, 

Todos temos que ter um pouco de Deus no coração. 

 

 2º Lugar – Giovanna Bispo de Jesus 

 

Perseguição 

 

Prestando mais atenção 

Você verá a perseguição 

Falta de noção, incompreensão 

“Só nos resta a oração”. 

 

Não é de hoje essa tensão 

Quando o assunto é intolerância 

Com a umbanda sempre houve discriminação. 

 

Se vê no dia a dia 

A minoria sofrendo por dissipação 

Enquanto a maioria persegue 

Fere, julga e interfere 

 

Amém pra quem quiser 

Axé pra quem aceitar 

Do que adianta querer ser bom 

Se sequer sabe respeitar? 

 

 

3º Lugar – Jaislainny Mickelly Lima Paixão 

 

O que fizemos com o mundo? 

 



Lixo nos rios, lagos e cachoeiras 

Todos acham isso uma besteira 

Agora eu pergunto: 

O que fizemos com o mundo? 

Onde isso irá parar? 

Nenhuma tecnologia nos ajudará 

A escapar dessa prisão 

As árvores queimamos, 

Os rios contaminamos 

E os animais matamos 

O que mais os humanos farão? 

Uma simples questão: 

Devemos seguir em frente, então? 

Mas como? 

Se já não temos mais o controle em nossas mãos? 

 

Menção Honrosa: 

 

1 – Rayssa de Araújo Santos 

 

Meio ambiente 

 

Esse mundo está perdido 

Tanto desperdício e estrago 

Nessa corrida sem sentido 

Estamos todos desorientados. 

 

São tantos animais morrendo 

Nesse mundo só vemos crueldade 

Rios destruídos com a poluição 

Peixes e vegetação estão todos abandonados. 



 

 As pessoas precisam da natureza 

Mas não cuidam e respeitam 

Nossas belezas estão acabando 

Para onde vamos com esse mundo insano? 

 

2 – Isabelly Santos Santana 

 

Eu sonhei e foi tão lindo 

Não queria acordar 

Sonhei que a Covid 

Nunca entrou no meu lar. 

 

Mas o sonho acabou 

E as lembranças tristes voltavam 

Alegrei-me em saber 

Que vou voltar a aprender 

 

Na escola foi diferente 

Quase não tem muita gente 

A máscara de jeito nenhum pude tirar 

Para não correr o risco de nos infectar 

 

Foi bom rever meus amigos 

Pena, não pude abraçar 

Vou ter que aguentar mais um pouquinho 

Até tudo acabar 

 

Minha mãe já foi vacinada 

O meu também foi 

Fico muito aliviada 



Pois eu amo todos dois. 

 

Categoria: de 15 a 18 anos 

 

1º Lugar – Aline Andrade Oliveira 

 

Alguém 

 

A porta estronda no rosto de alguém 

Alguém que ouve o trovão interno de si 

Alguém que tem suas lágrimas condenadas 

Alguém que não tem voz, nome ou rosto 

 

Alguém é ninguém que sonha com cama macia e vazio preenchido 

Alguém sonha em ser gente, alguém sonha em ter vida 

Quem é alguém? 

Esse alguém precisa de alguém, precisa de oportunidades, merece ser alguém. 

 

Todo dia alguém morre de frio 

Todo dia alguém morre de fome 

Morre sem moradia, educação ou escolhas 

Você sabe quem é esse alguém? 

 

2º Lugar – Cleane Lima da Paixão 

 

EI, eu estou aqui… 

Ele chuta e eu sinto, 

Ele bate e eu assisto. 

E se o murro… 

Afetar o meu mundo? 

O que eu poderei fazer? 



Eu não tenho como correr 

E nem como me socorrer. 

Não consigo falar: para! 

Pois, em mim, ainda não existe fala. 

E você deve estar se perguntando quem eu sou 

Eu sou aquele que, um dia, a mamãe tanto planejou. 

 

E com medo, agora estou, 

De que a mamãe não realize aquilo que tanto sonhou. 

Eu queria poder dizer, 

Sem temer, 

Meu papai é protetor. 

Mas, na verdade, ele é… 

É um agressor! 

 

3º Lugar– Emanuelle Leal Dias 

 

Meu mundo confuso 

 

Erro nas falhas, nas falhas eu erro. Conto de fadas, abismo do mistério. 

Creio e reflito: algo memorável, algo que sinto, sou subestimável? 

 

Torno-me superior não pelo que digo, mas sim pelo que faço. 

Pelo menos não sou fingida e nem deplorável. 

O meu recinto se torna “falho” quando eu resisto à violência. 

Me subestimam, se desesperam, me castigam na esfera social, 

Estou perdida… Sou anormal? 

 

Me diz se é isso: um jogo teatral? É o que sinto, um vendaval. 

Dentro de mim, rodopiando. Eu digo sim aos seus comandos. 

Dentre partida vou avisando, a minha ida e a do outono. 



 

Meu mundo é gigante, o seu, egoísta. 

Com a pandemia minha autoestima acaba quando a sua começa. 

Violando meu espaço, você me infringe, sabota minha moral. 

Queria ser quem eu sou, mas pra você vê nada mudou. 

Não vão me culpar só por amar, porque sim… Toda forma de amar é linda! 

 

Menção Honrosa: 

 

1 – Miriam Cristine da S. Barbosa 

 

Sociedade tolerante 

 

A sociedade diz: com calça rasgada, blusa decotada? 

Ela deu motivo, por isto foi assediada. 

Julgam a forma dela se vestir, 

não a forma como o homem deveria se comportar. 

 

 Se sair de casa é assaltado ou até morto. 

O gay teme se assumir e ao preconceito não resistir. 

O negro é humilhado e criticado, 

Sem nunca ter feito nada errado. 

 

Respeito, liberdade e igualdade, 

É o que queremos de verdade. 

Tendo uma sociedade tolerante, 

Não seremos um povo errante. 

 

  

 

 



 


