O GRANDE PRECURSOR
Preste agora atenção
No que eu vou lhe falar
Por meio de um cordel
Uma história vou contar
E também já prometo
Não vou te desapontar
É Monteiro Lobato
O nosso grande precursor
Na literatura ele
Foi um grande professor
Em suas obras buscaria
Da verdade ser um defensor
Todo o universo infantil
Em seus contos retratava
Foi o criador do sitio
Que a todas encantava
Mas não termina por aí
Pois histórias ainda faltava
De tão bom escritor tem
Suas obras conhecidas
Que tem deixando memórias
Que jamais serão esquecidas
E em todas as línguas
Uma em uma sendo traduzida.

Bárbara Bontorin, Laura Strapasson, Nayara Speranceta – 9º Ano B

OS DENTES DE BERENICE
Essa história é de Egeu,
Que sua prima admirava,
Não por causa da beleza
Mas do sorriso que dava,
Tão lindo quanto a neve
Seu jeito lhe fascinava.
E em um dia fatídico
Obsessivo ele se tornou
Logo que a Berenice
No mundo dos mortos acabou.
No enterro da prima, Egeu
Nno escritório se trancou.
Depois de uma soneca
Abre a porta desesperado
Logo nota em Berenice,
O corpo desfigurado
Ainda faltava uma parte
Era seu sorriso de lado.
E em cima da cômoda
Dentro de um caixa achou
Oos dentes de Berenice
No instante em que acordou
E observou também uma pá
Que alí não a colocou.
Nessa Historia de horror,
Fica também o mistério
Do caso de Berenice
Mas não apaga o critério
De que pode ser seu primo
Que formou esse mistério.

Paloma Trevisan, Karina Klüppell, Maria Fernanda – 9º Ano

THE NIGGA OF FUTBALL, PELÉ!
Resolvi falar de Pelé
Mesmo no meio de tantos
Nascidos em Três Corações
Pelé brilhava nos campos
E com só 17 anos
Foi contratado pro Santos.
Vou te falar uma coisa
O muleque encantava
Tinha muita habilidade
Onde jogava brilhava
O chamaram pra seleção
E ele nem imaginava.
Foram campeões do mundo
E todo mundo descobriu
Que Pelé era o melhor
Só que, não só do Brasil
Era o melhor do mundo
E o povo admitiu
Tentaram Pelé contratar
Ele disse: Eu não saio e pronto
Pois meu time é o Santos
E não vou tirar o manto
E até se aposentar, foi no Santos
A jogar prêmios ele ganhou tantos.

Nicholas – 9º Ano

MALÉVOLA ADORMECIDA
Pairava uma antiga lenda
Em um lugar desconhecido
A dois reinos que eram opostos
Isso sempre foi dito
Somente um herói ou um vilão
Salvaria dois reinos perdidos
Nascia no reino dos Moors
Uma doce criatura
Malévola era o nome
Uma fada em aventura
Sua alma inocente
Com tempo ficou madura
Se envolvendo num romance
Com um jovem camponês
O amor não existiu
Tirar suas asas ele fez
Esse virou majestade
Amaldiçoar filha do rei
Aurora na floresta cresceu
E com malévola se encontrou
Apesar de não admitir
Foi ela quem sempre cuidou
E quando se fez a maldição
O beijo de malévola a acordou.
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