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                                                HAICAI 

 

               

 

                Hoje um belo dia 

                Decidi sair de casa 

                Pra ver a natureza 

  

Feliz caminhando pela rua 

Veio a chuva num segundo 

Pra casa eu voltei e esperei  

 

Logo logo ela passou 

E surgiu na minha frente 

Um lindo arco-íris 

 

Que na hora me animou 

E no momento eu pensei 

Depois da tempestade vem a calmaria 

  

 

 

 

                                                                 Grazielly, Ana Carolina e Julia B. 

 



PARÓDIA - QUERO EMAGRECER  

Já decidi que finalmente essa semana 

Eu vou conseguir emagrecer 

Só que a parte mais difícil pra mim  

É eu parar tanto de comer 

Lasanha, feijão, sorvete, bala, macarrão 

Não dá para me segurar  

Mas teve uma vez que eu tinha comido tanto  

Que achei que ia começar a rolar 

Então um dia minha mãe me levou no shopping 

Parou e então começou a perguntar  

- Como vai a sua dieta? 

Então eu nervosa respondi: 

- O, mãe, a gente tá no shopping, 

Olha o assunto que vai falar pra mim 

mas tá indo divagarin 

a dieta tá divagarin humhumhum 

É uma alface num hamburgão 

Muita calda num sorvetão 

Muito queijo no macarrão 

Eu cansei de ser gordo 

Eu só penso em comer 

E eu não sei o que eu vou fazer 

Todo dia é essa luta eu vivo assim 

Eu cansei de ser gordo!                              Grazielly, Ana Carolina e Julia B. 

                    



                                      CRÔNICA III - OUSADIA 

A moça ia no ônibus muito contente desta vida, mas ao saltar, a 

contrariedade anunciou: 

  - A sua passagem já está paga, disse o motorista. 

 - Paga por quem? 

 - Esse cavalheiro aí. 

 - Esse moço alto, magro e loiro? 

 - Esse mesmo. 

 - Eu já devo ter visto este homem, mas eu não posso aceitar. 

 - Mas ele já pagou senhora. 

 - Tudo bem, vou falar com ele. 

 A moça com sua educação foi conversar com o moço que pagou sua 

passagem. 

 - Oi, moço, tudo bem? 

 - Oi, tudo bem sim. 

 - Eu queria saber por que você pagou a minha passagem? 

 - Eu estou fazendo uma campanha para o respeito e para bondade ao 

próximo. 

 - Que legal pela sua atitude! 

 - Eu estou ajudando os moradores de rua e também resolvi vir aqui ajudar 

alguém. 

 - Entendi, achei bem legal, então vou aceitar. 

 A moça acabou aceitando a bondade do moço. 

 - Ah, mas afinal, qual é o seu nome? 

 - Meu nome é Augusto. E o seu? 

 - O meu é Maria. 

 - Que nome bonito. 

- Obrigada. 

- Você quer participar da minha ONG? Estou precisando de alguém para 

me ajudar. 

- Que legal, vou aceitar então. 

A moça aceitou a proposta e com a sua atitude demonstrou que devemos 

ter respeito ao próximo e sermos bondosos. 

                  
                                                                 Grazielly, Ana Carolina e Julia B. 

 



                                                  

 

                                                        HAICAI 

 

 

           Árvores são como nós  

           Nascem, crescem, 

           Reproduzem e morrem. 

 

                                                                                   A vida é como rosas. 

                                                         Bela, 

Mas com seus espinhos. 

 

Viva cada segundo 

Como se fosse  

O Último.  

 

Alguns amores são iguais a 

                                                                            Tempestades, marcam 

                                                                            Sua vida e vão embora 

 

 

                                                       Alexandre, Vitor F., Paulo e Julia P. 

 

 

 



CRÕNICA - MULHERES TAMBÉM... 

Esses dias atrás foi o dia das mulheres, até aí tudo bem, até que eu 

entrei no Instagram e vi várias postagens sobre homens que maltratam as 

mulheres, etc. Concordo que vivemos em uma sociedade extremante machista 

e hipócrita e que os homens ultrapassam todos os limites, mas vocês já 

pararam para pensar que não são só os homens que maltratam as mulheres?  

Nós mesmas, mulheres maltratamos umas às outras, seja uma filha com sua 

mãe, uma ex - amiga sua, que acabam praticando a mesma coisa. Então que 

direito você tem de reclamar dos homens? 

Não estou sendo machista, claro que não, mas é uma regra básica “se 

você não quer que façam isso com você, não faça com os outros”. Só que as 

pessoas não pensam assim. Quantas vezes vocês já viram no jornal que uma 

mulher foi abusada e escutaram “ai oh, ninguém mando sair com roupa curta 

na rua”. Gente, sério mesmo? 

Eu acho que as pessoas podem sair como quiserem nas ruas e ninguém 

tem o direito de encostarem um dedo nelas, mas como vivemos em uma 

sociedade que não respeita nem nossa própria mãe, não é assim. Pare e reflita 

sobre as suas atitudes. 

                                                                 

 

                                                                  Alexandre, Vitor F., Paulo e Julia P. 

 

 

 



                                                                     HAICAI 

 

                               A natureza               

                                    É  

                                   Incrível 

Tudo  

Que vai 

Volta       

             Nuca opte    

             Pelo 

             Mal 

      

                                                            Faça 

                                                           Sempre o 

                                                            Bem 

 

 

                                              

 

                                                                            Heitor, Pedro e Matheus 

 



                                      PARÓDIA – FUTEBOL 

Eu jogo de atacante 

Eu jogo muito avante 

Me trocam por qualquer razão 

Mas acabam se arrependendo, né não!? 

 

Toca de lado  

Dá um drible 

Vai pra cima 

Eu também sou do seu time 

Eu também quero jogar (2X) 

 

 

 

                                                          

                                                                                      Heitor, Pedro e Matheus 

 

                                                

 

 



                                  CRÔNICA III - OUSADIA 

 

A moça ia no ônibus muito contente desta vida, mas ao saltar, a 

contrariedade anunciou: 

  - A sua passagem já está paga, disse o motorista. 

 - Paga por quem? 

 - Esse cavalheiro aí. 

 No fundo do ônibus havia um home grande com um capuz, óculos preto 

e um enorme moletom. 

 Quando chega em sua parada, o homem desce logo atrás e começa a 

segui-la; após um tempo, ela tem a ideia de entrar em uma loja e comprar uma 

nova roupa para se divertir a noite. Na hora do pagamento aconteceu a mesma 

coisa, a moça do caixa diz que seu pedido já está pago, a moça com muita raiva 

pergunta: 

- Mas quem fez isso!? 

   A atendente aponta para o mesmo homem, fingindo escolher uma roupa. 

Com muita raiva a moça sai da loja correndo, mas continua sendo seguida. 

Após ficar relaxada, decidiu tomar café, que para a sua surpresa,  

aconteceu de novo, o pedido já tinha sido pago pelo homem, depois de um tempo 

o homem para de segui-la, e com a cara entristecida a moça estranhou, mas 

continuou brava com o desconhecido. 

 Nem toda uma boa ação gera uma boa reação. 

 

                                           

                                                                               Heitor, Pedro e Matheus 

 



                            PARÓDIA - ME MOSTRAR 

 

Vem me mostrar, mãe  

Vem me mostrar 

Vem me mostrar mãe ea  

Vem me mostrar 

 

Todo dia é isso  

Pois nunca nada muda  

O mundo já está perdido  

Que precisa melhorar  

 

Mas tudo começa por você  

Pense, pense bem nisso  

Muito bem  

Muito bem  

Muito bem  

2×  

Árvore  - Edson Gomes  

               

                                                                                  Vinicius, João F. e Giulia 

 



                                                    HAICAI 

 

Amar é um elo 

Entre 

O vermelho e o amarelo 

 

Não discuto com o destino, 

O que pintar 

Eu assino 

 

Tudo esclarece 

Quando a noite 

Adormece 

 

As palavras 

Só fazem sentido 

Quando eu estou contigo 

                           

 

                                                                                  Vinicius, João F. e Giulia 

 

 



HAICAI 

Tristeza é ruim e mal 

Perdi animais  

Felicidade nunca mais  

 

                                                                                       Amor ah o amor  

                                                                                       Bom e mal  

                                                                                       Bom ou ruim  

 

Medo todos têm  

Isso é se eu  

Vivesse sem ele 

 

                                                              Felicidade difícil para 

                                                              Mim, mas tudo bem 

                                                              Fico assim 

 

 

 

 

                                                                      João Paulo H., Vitor A. e Vitor C. 

 

 

 

 

 



                                    CRÔNICA III - OUSADIA 

            A moça ia no ônibus muito contente desta vida, mas ao saltar, a 

contrariedade anunciou: 

  - A sua passagem já está paga, disse o motorista. 

 - Paga por quem? 

 - Esse cavalheiro aí. 

Apontou para um homem com chapéu preto, calça comprida e botas, 

que acabou de descer.  

A moça curiosa saltou do ônibus e foi atrás dele para saber o porquê 

que ele havia pago a sua passagem. O procurou por todos os lados, até que o 

encontrou e disse: 

          - Com licença senhor, por que pagou a minha passagem?  

  Ele respondeu: 

          - Estava com dinheiro sobrando e resolvi fazer essa caridade. 

          - Mas não tem cabimento, disse a moça visivelmente constrangida. 

          - Faço questão de devolver o seu dinheiro. 

          - Desculpe a minha ousadia moça bonita! O seu semblante me lembra 

uma irmã muito querida que sempre pagava a minha passagem quando eu era 

apenas um estudante, mas infelizmente um câncer a levou e você me fez 

lembrar nela. 

          - Ficaria muito feliz se você me permitisse, retribuir o bem que ela me 

fez. 

           A moça emocionada deu um forte abraço no senhor, agradeceu e 

seguiu o seu caminho. 

          O senhor saudoso colocou um largo sorriso no rosto e o manteve por 

todo aquele dia. 

                                          

                          
 

                                                                João Paulo H, Vitor A. e Vitor C. 

 



                      PARÓDIA – QUEBROU NEYMAR, FERROU 

 
Jogou 

Mas a Alemanha humilhou 

Não rolou 

Mesmo com um que o Oscar marcou  

Acabou 

Brasil de 7 a 1 levou 

O time até tentou,  

Mas quebrou Neymar, ferrou 

Quase chegou na final, mas não foi dessa vez o Hexacampeão 

Fica pra 2018 

Pra gente volta com a taça na mão 

Tava bem pra seleção amarela, mas o Neymar foi fraturar a costela  

Tudo isso culpa do Zumiga aquele colombiano  

Zé ruela 

Mas a Colômbia foi pra casa dela  

E nós subimos um degrau na tabela  

Semi final ia ser bem legal, se nós não  

Tivéssemos tomado na rodada 

Perder de 1 ou 2 tava bom 

Mas eles mandaram 5 no gol 

E isso tudo foi só primeiro tempo,  

Pois no segundo 7 a 1 fechou 

Botaram o Bernardo o Fred e o Hulk 

Ferrou, chutes de canela  

Retranqueiro, inútil, jumento 

E humilhação, chorou na galera 

Imaginei o Hexa de verdade  

Chorei, quando o Kross fez o gol 

Pra fazer a torcida calar 

Até o khedira meteu um  

Agora sem taça, sem nada  

Foi quase de dedinho 

No fim foi choro em cada olho 

E o povo grita "seus malditos" 

Só sete foi sorte, Felipão 

 Hoje humilhados na frente do mundo 

 

                                                                        
                                                    João Paulo H, Vitor A. e Vitor C. 

                                                         



                                                       HAICAI 

 

Sou disperso 

Não me encarrego  

Interrogativo e afirmativo eu expresso  

 

 

76 e 79 eu vou fazer  

E as questões responder  

A,B,C,D 

 

Um clique faz a diferença  

Clique aqui  

E a luz acenda  

                                                                                                 

                                                                  Rafael P, Fernanda e Rafael V. 

 

 

 

 



                                      CRÔNICA – AJUDA AO PRÓXIMO   

   Todos os dias vemos alguém triste, sendo conhecido ou não. Pelos cantos 

da escola, andando pelas ruas, às vezes até no seu trabalho. Nem sempre 

gostamos de uma pessoa, mas sempre temos que respeitar, os momentos que 

está vivendo, independente de quem seja. 

     O respeito é importante, então não zombe, não menospreze, não diminua 

ninguém, nem sempre uma pessoa que diz estar bem, realmente está. Se um 

dia você ver uma pessoa triste ou chorando e ela não quer falar o motivo não 

insista, um abraço já vale muita coisa. Nessas horas não importa quem seja, só 

abraça e pronto, você já mudou o dia da pessoa, mesmo que você não perceba.  

    Na maioria das vezes as pessoas não gostam de se expressar, pois 

acham que vão ser julgadas por aquilo que estão passando ou pensando. Não 

sabemos o que ela passa , o que pensa , o que sente . Não podemos brincar 

com os sentimentos de ninguém, procure ajudar a todos sempre que possível.  

 

 

                                                                        Rafael P, Fernanda e Rafael V. 

 

 

 

 

 



                                PARÓDIA – SÓ NÃO MANDA CROSSOVER 

 

Ok,ok,ok... 

Harden, Curry, Lebron yeah 

Fica perdidão yeah 

Harden, Curry, Lebron yeah 

Fica perdidão yeah  

Hoje larguei minha ball 

Tô triste, porque ele me mandou compra pão, yeah 

Pisa na minha cabeça 

Só não manda CrossOver se não fico triste  

Chego no racha só levo block 

Fico triste toda vez que minha rede mexe, mexe 

Era pra mim, já tá bom 

Mas com esses caras só passo estresse - 2x 

Só não manda CrossOver 

Só não manda CrossOver 

Só não manda CrossOver 

Só não manda CrossOver 

Só não manda CrossOver 

Só não manda CrossOver 

Só não manda CrossOver 

Só não manda CrossOver 

Fez escolher entre Curry e Lebron 

Ai que começou a trocação 

Botei Lebron pra joga comigo 

E o Curry ficou no banco irmão 

Fez escolher entre Curry e Lebron 



Ai que começou a trocadão 

Botei Lebron pra joga comigo 

E o Curry ficou no banco irmão 

Hoje larguei minha ball 

Tô triste porque ele me mandou compra pão, yeah 

Pisa na minha cabeça 

Só não manda CrossOver se não fico triste  

Chego no racha só levo block 

Fico triste toda vez que minha rede mexe, mexe 

Era pra eu ja ta bom 

Mas com esses caras só passo estresse 

Só não manda CrossOver 

Só não manda CrossOver 

Ok,ok,ok... 

Harden, Curry, Lebron yeah 

Fica perdidão yeah 

Harden, Curry, Lebron yeah 

Fica perdidão yeah  

Só não pisa no meu Boot - Mc Caverinha 

                                                                        Rafael P, Fernanda e Rafael V. 

 

                                          



                                      PARÓDIA -TENTAÇÃO 

 

Não posso olhar 

nem mais um minuto pra você  

Sinto muito pizza,  

mas não vai caber 

Já é o oitavo pedaço,  

Se eu comer mais um 

que sobra agora nessa hora 

Vou ser intoxicado até amanhã 

E além disso minha gente, 

Tem outra coisa, 

Um açaí top na geladeira 

Que eu não vou aguentar  

Mas esse não é o único 

Tem ainda manjar para provar 

Eu não vou aguentar! 

Quais, quais, quais, quais, quais, quais 

Quaiscalingudum 

Quaiscalingudum 

Quaiscalingudum 

  Adoniram Barbosa - trem das onze 

                            

                                

                                        

                                                                Thiago F., Luís Guilherme e Yan 

 

 



HAICAI 

    

   Não gosto de feijão  

   Não me obrigam a comer  

  Já não como há um tempão  

Minha cola não é branca  

    Nem preta  

    Mas sim ela cola  

     Carne é bom  

     Frango também 

     Feijão não  

Meu cabelo é preto 

Meus olhos são pretos 

Minha unha é transparente 

Escola tem professor 

Casa tem pessoas 

Estádio tem torcedores 

 

                        

 

                                                                         Thiago F., Luís Guilherme e Yan 

 

 

 



                           CRÔNICA - SONHOS 

 

   Todos nós, quando pequenos, temos um sonho para o futuro, sonhamos 

com uma profissão como professor, médico, advogado etc. Fazemos planos 

para trabalhar com o que gostamos. Independentemente do que se quer ser, 

sendo   possível ou não, devemos sonhar e acreditar. 

     Não podemos deixar de sonhar pelo que os outros falam, se não 

seguirmos o nosso instinto, não seguir em frente, podemos perder a motivação 

e não querer mais aquilo por conta da dificuldade. 

    Podemos até desanimar, mas no futuro podemos brilhar e nos tornarmos 

bem melhor do que pensamos, basta ter coragem e motivação pra seguir em 

frente, pois a luta não será fácil para ninguém. 

    Quando sonhamos temos que acreditar que um dia poderemos chegar 

lá.  

 

                             

  

                                                                    Thiago F., Luís Guilherme e Yan 

 

 

 

 

 

 



 

CRÔNICA - APOIO À SOCIEDADE 

 

Muitas pessoas morrem no Brasil porque sofrem bullying, pela 

sexualidade, pela raça, pela cor, por suas diferenças e crenças. 

 A sociedade tem que aprender a conviver com as diferenças, priorizando 

o respeito, o amor e o cuidado. Quando alguém se sentir triste ou isolado, seria 

importante ter alguém que possa contar, ser motivado, ser amigo dessa pessoa 

para que tenha ajuda para seguir a vida, pois um apoio sempre é importante. 

Alguns casos são mais complicados quando a pessoa precisa de uma 

ajuda psicológica, psiquiátrica ou uma terapia ocupacional, que nesse caso é o 

fundamental o apoio da família também. 

Uma das coisas que eu mais tenho visto é o alarmante número de 

preconceito homofóbico e racial na sociedade. 

A sociedade tem que se conscientizar de que as pessoas são diferentes, 

conscientizar-se da forma que fala sobre pessoas e de como o preconceito afeta 

essas pessoas.      

Precisamos manter o respeito e tratar os outros como gostaríamos de ser 

tratados. 

 

 

 

                                                                          Sara P., Mariana e Ana Clara 

 



                                                HAICAI 

 

Sempre vou amar  

A pessoa que mora 

Nos meus sonhos  

Por você  

Daria a volta  

Pelo mundo  

Lua 

A luz 

Da noite 

A areia  

O mar 

Paz  

                                                  

                                                                                       

                                                                        Sara P., Mariana e Ana Clara 

 

 

 



                          PARÓDIA - DANÇANDO 

Vou dançar mais de bilhão  

De oitos por aíi  

Pra encantar mais de um milhão de fãs que conquistei 

Eu só tenho que aprender  

A dançar  

Um pouquim  

Melhor que agora  

Não sei dar fuetê, nem uma pirueta 

Você não faz ideia do que faria para conseguir 

Acharia um extraterrestre, invadiria a área 51 

Não cabe tanto amor dentro de mim  

Amo dançar  

Dançarei a vida toda  

Para o que der e vier 

Vou dançar mais de bilhão  

De oitos por aí  

Pra encantar mais de um milhão de fãs que conquistei 

Eu só tenho que aprender  

A dançar  

Um pouquim  

Melhor que agora  

                                                       Sara P., Mariana e Ana  
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