Poesia Destaque

1º lugar - Santa Catarina
E. N. M. Benta Cardoso - Arvoredo

Meio ambiente
Preste atenção:
Uma história vou contar,
Sobre o meio ambiente que está em aflição,
Você vai se impressionar!
Arrasaram suas margens
Restou só capim.
Não há mais paisagens,
É só queimadas, isso é o fim!

O planeta em que vivemos
Nós temos que preservar,
Com o desmatamento
Precisamos acabar!
O mundo está acabando,
Ele só recebe poluição.

As pessoas estão colocando
O mal no seu coração!
Vamos fazer uma promessa
Se nós ajudarmos também,
O mundo vai retribuir depressa
Com muito amor, carinho e bem!

1º lugar – Demais Estados (MS)
E. M. Polo Crescêncio de Abreu – Rio Verde de Mato Grosso

Vamos reciclar
Todos vamos participar!
É preciso reciclar
Para Rio Verde melhorar
A questão do lixo,
Não é para brincar
Se não tomarmos cuidado irá nos prejudicar.

A coleta seletiva,
Veio com isso acabar.
Todas as quartas-feiras
Nos bairros a coletar
Com alegria e satisfação,
Avisando a população
Reciclar, você tem que reciclar.

Só assim salvaremos,
Nosso planeta tão legal
Unindo nossas forças,
Que idéia genial!

A nossa, Rio Verde agradece
O que se faz nesse lugar,
Escola Crescêncio de Abreu
Ensinando como o meio ambiente cuidar.

1º lugar – Rio Grande do Sul
E. M. E. F. Otaviano Silveira - Sapucaia do Sul

O arroio José Joaquim
No nosso planeta terra
Existe muita água
Infelizmente boa parte dela
Ainda é salgada.
Para nossa feira e ideias
O trabalho, apresentamos
Visitamos nosso arroio
E o que vimos, foi falta de apoio.
No Bruno das Alfaces, a água está limpinha
A mata ciliar permanece inteirinha.
Lá tem limpeza de montão
E uma grande plantação
O prefeito da cidade também teve participação
Ele não concorda, discorda de tanta poluição,
O nosso arroio está limpando,
Mas a conscientização não está adiantando.
No arroio José Joaquim
Tem muita espuma e sujeira
Precisamos cuidar, preservar
Para sair dessa doideira.

