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CONVERSANDO COM OS LEITORES

“Tudo é vivo e tudo fala, em redor de nós,

embora com vida e voz que não são humanas,

mas que podemos apreender e escutar, 

porque muitas vezes essa linguagem secreta

ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério”1. 

Janela da alma, as palavras! Sentimentos, cores, imagens, sonhos... Na 
vivência de cada um ganham intensidades, profundidades, alegrias e 
tristezas. Sonhar por meio das palavras nos leva a ampliarmos a visão de 
mundo para alcançarmos a igualdade de direitos e oportunidades. As 
palavras contidas neste livro, produzidas por alunos da Rede Estadual 
de Ensino, da Diretoria de Ensino da Região de Mogi das Cruzes, estão 
repletas de sonhos, incertezas, dúvidas, aflições, vida e certamente 
ficarão marcadas na memória de cada um! 

Rosania Morales Morroni

Dirigente Regional de Ensino      

1   MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho. São Paulo: Record, 1998.
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MOGI, CIDADE MARAVILHOSA!

       Gosto muito da cidade onde vivo, é um lugar maravilhoso 
que mantém a natureza em sua parte urbana. Mogi das Cruzes tem 
muitas coisas legais,como shopping, Mercadão Municipal com suas 
lindas orquídeas, e muito mais!
     Hoje em dia tem muitas festas como “O Divino”, Akimatsuri, 
junina, católicas e várias outras.
       Mogi das Cruzes é rica na cultura japonesa. Na cidade os maiores 
comerciantes são pelo menos descendentes de japoneses, uma 
característica que me faz gostar mais de Mogi.
     Essa cidade é o lugar onde eu moro e nunca vou me mudar 
dela, as inúmeras reformas tem trazido melhorias em todos os 
segmentos, como por exemplo, as viradas culturais que priorizam a 
diversidade cultural. 

Camylle Eduarda Faustino
6º Ano A - Ensino Fundamental 
Profa. keila  Cristina do Nascimento Garcia Leal     
E.E. Professora Lucinda Bastos
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MINHA RUA

 Estava chovendo quando saí parar tomar o ônibus na avenida. 
Era bem cedo, não havia quase ninguém andando nas calçadas.
 Da minha parte da minha casa, que era a primeira casa da rua 
até a avenida, eu caminhava cerca de 300 passos. Uma vez me dei o 
trabalho de contar.
 Rua Dona Áurea Martins dos Anjos, nº 22. Esse é o meu endereço.
 Minha rua é pequena. Tem calçadas estreita e tortuosas, 
porque cada vizinho fez uma rampa para o carro na altura que quis. 
Como também árvores foram plantadas desordenadamente. Então, 
a gente tem que, enquanto caminha pelas calçadas, ir desviando 
dos “morrinhos cimentados” e das arvorezinhas que as enfeitam. 
São vinte e duas casas ao todo na minha rua, que nunca foi asfaltada. 
 É uma ruazinha simpática com ares de rua de cidade. Os 
postes ainda são do tipo antigo, com lâmpadas amarelas. Ela 
começa em lugar nenhum para terminar na avenida. Quando um 
carro entra, pode-se ouvir as pedras soltas do calçamento cortarem 
a parte de baixo da fl andagem dos veículos.
 Lembro-me de quando eu era criança.
 Ao chegar da escola e sempre depois do almoço, eu ia soltar 
arraia.Minha mãe fi cava com as amigas, enquanto eu me divertia.
Sempre vinha um vendedor de cocada na esquina e eu, louco por 
cocadas, largava a pipa e ia choramingar perto da minha mãe até 
que ela liberar as moedas. Tempo bom!
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 Cheguei na avenida. É engraçado, mas sempre ao chegar na 
avenida eu olho para trás, para minha rua. De alguma forma, ela 
continua sendo “a minha rua de infância”.
 Ela continua quase do mesmo jeito. Apenas as árvores 
engrossaram o tronco e as calçadas estão mais baixas ou eu cresci.
Estando a olhar para minha rua, vejo minha mãe, de cabelos pretos, 
parada no portão. 
 Ela acena, eu aceno de volta.
 Minha mãe e eu mudamos. Alguns dos meus amigos de 
infância mudaram ou foram para outras ruas, pois estão mais velhos. 
Nossa rua continua a mesma. Imutável, nos abraça.

Hayson Henrique de Araújo Brasileiro

9º Ano B – Ensino Fundamental

Profa. Mariana Meira M. da Silva

E.E. Profa. Josephina Najar Hernandez
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MOGI: A VERDADE QUE NINGUÉM NUNCA CONTOU A VOCÊ

 Fundada em 1 de setembro de 1560, Mogi é o maior e o mais 
desenvolvido município da região do Alto Tietê. Levando em conta que 
apesar de ser uma das grandes elites do estado de São Paulo, Mogi gasta 
muito tempo investindo em algumas coisas que não são tão necessárias. 
 A saúde do município passa por vários problemas, como falta de 
médicos, aparelhos apropriados para os atendimentos dos pacientes, as 
grandes fi las, faltam bom atendimento dos funcionários das instituições 
hospitalares. Já a educação passa por sérios problemas, como a falta de 
professores apropriados para dar aula, falta de interesse dos alunos, etc. E a 
parte do lazer, a cidade não oferece muitas opções, causando então a falta 
de interesse e esportes e diversão, e infelizmente a motivação por buscar 
nas drogas a saída para sua “diversão”.
 Levando em conta esses aspectos, vemos que o país onde vivemos 
prefere investir em olimpíadas, copa, carnavais ao invés de investir em 
saúde, educação e até mesmo o lazer.
 Na época, esperava-se gastar R$28 bilhões com a realização da 
Olimpíada, reajustando após 54 meses pelo INPC do IBGE, esse valor estaria 
em R$36,5 bilhões. Essa quantia poderia ser investida na educação. Estudo 
do CAQI (Custo Aluno Qualidade Inicial) como referência com R$25,277 
bilhões daria para construir unidades escolares para todos os 3,7 milhões 
de brasileiros de 4 a 17 anos que estão fora da escola.
 Concluímos que o Brasil tinha tudo para ser um dos maiores países 
com uma economia que poderia ser exemplo, mas vemos que não temos 
pessoas capacitadas para governar o país e hoje vivemos em um país que 
está afundando em uma crise, senão a maior de todos os tempos.

Luana Gabriela Bezerra de Lima        
3ª Série B – Ensino Médio
Profª Mariane Borges Pierre 
E. E. Professora Enedina Gomes de Freitas
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NOSSA CIDADE

Moro em uma cidade muito legal
Que nela tem uma natureza especial
Na minha cidade não tem grandes empresas
Suas riquezas estão nas represas

Tem a Igreja Matriz
Todo mundo que vai lá fi ca feliz
Ela é toda pintada, arte sacra cultural
e bem animada, festas e Natal

Há também a Nascente do Rio Tietê
Todo mundo pode ver, inclusive você
Veja a Usina Hidrelétrica que a tempo ofuscou
Não produz energia, a economia acabou

Nos resta pontos turísticos
um deles o Portal que é muito legal
Festas em geral são belas,
a do Divino que é sensacional

A Feira Municipal todo mundo agrada
Quem visita gosta, retorna animado
Festa do Cambuci pelo povo amada
Atrai turistas devido o sabor adocicado.

Isabela Aparecida Fonseca
6º Ano B – Ensino Fundamental
Prof. Edivaldo Rita 
E.E. Profª Rosa Maria de Souza
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O MEU PRIMEIRO DIA NO TOYAMA

 Um dia, minha mãe e meu pai se inscreveram em um concurso 
da CDHU e ganharam um apartamento no Conjunto Toyma.  Eles 
fi caram muito contentes e logo se mudaram para cá. 
 Os anos passaram e eu nasci em uma tarde bastante corrida 
para a minha família, que conta sempre que no bairro as ruas 
não eram asfaltadas e, por isso, não havia ponto de ônibus perto, 
estacionamento etc. Naquele tempo, quando chovia, tudo se 
tornava muito perigoso, especialmente porque aumentavam os 
riscos de deslizamento. 
 A vida aqui não era fácil.  Houve um tempo em que foram 
construídos prédios não muito bons, com umidade causada pelas 
infi ltrações, isso deixava tudo mofado.
 Demorou, mas o asfalto chegou. Depois vieram também os 
pontos de ônibus, a escola e também a reforma dos prédios, que 
ganhou cara nova com a mudança na cor das telhas, paredes e 
colocação de piso.
 É, o tempo passou, eu cresci e o bairro também.

Flávio Henrique Pereira Lemos
7º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Luciana Maria Ferreira S. Campos
E.E. Profa. Adelaide Maria de Barros
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MOGI DAS CRUZES

O lugar onde vivo
É o lugar onde nasci
O lugar onde vi coisas
Que me deixaram feliz.

Cresci nesse lugar
Mogi é o meu lar
E muitas coisas me fazem pensar.

Que lugar é esse?
Com muitos interesses
Muitas famílias, amigos
E pessoas com um objetivo.

Que objetivo é esse?
O objetivo de mudar
Mudar para melhor
Aquelas coisas que passam
E só deixam o pior.

Mogi das Cruzes
Mogi da beleza
O lugar de pessoas
Com calma e gentileza.
Mogi do basquete

Mogi dos esportes
Mogi tem de tudo
Mogi é forte.

Mas nesse lugar
Não há só beleza
Nele também há tristezas
Mas vamos pular isso.

Porque agora é só comemoração
Por pensar que vivo
Nesse lindo lugar
Pelo qual só tenho gratidão.

Matheus Rodrigues 
9º Ano C – Ensino Fundamental 
Profa. Luciana Maria Abílio
E.E. Professor Firmino Ladeira



20

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

O LUGAR ONDE VIVO
Eu me chamo Yuri 
Vou falar como eu me sinto
E esse é o poema
Do lugar onde vivo

Aqui através da rima
Vou falar da minha vida
Tem moleque que está roubando
E moleque soltando pipa

O lugar onde vivo 
As meninas também fazem parte
Tem menina querendo dançar
E menina fazendo arte

Indo para a escola
Não tem nem como explicar
Precisa fi car esperto
Pros ladrões não te roubar

No lugar onde vivo
Também tem alegria
Em uma segunda de manhã
Assistindo Bom dia e Companhia
Quando eu nasci
Deus pensou assim
Ele vai vencer na vida
Ele vai até o fi m

Eu tenho certeza
Que a rima está no meu instinto
E esse foi o poema 
Do lugar onde eu vivo

Yuri Saito Oliveira
6º Ano – Ensino Fundamental
Profa. Regiane Elídia R. de Souza
E.E. Profa. Josephina Najar Hernandez
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UM BOM LUGAR
 
 Vim morar na cidade de Salesópolis bem pequeno, não me lembro 
de muita coisa somente um acontecimento na minha infância ainda não sai 
da minha cabeça.
 No dia 07 de agosto de 2006, meu pai, como de costume, saiu 
para trabalhar de bicicleta, pois naquela época não tínhamos condições 
de comprar um carro. Poucas horas depois, tivemos a notícia de que um 
homem foi atropelado em frente à empresa Litoral. Minha mãe não tinha 
ideia de que era meu pai, até que chegou a informação ofi cial.
 Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas fi quei 
preocupado, pois minha mãe fi cou muito abalada. Ela ligou rapidamente 
para a empresa em que meu pai trabalhava e informaram-na que ele foi 
socorrido e levado ao hospital com alguns arranhões.
 Fiquei com minha avó para que minha mãe fosse ao hospital. Logo 
soube que ele teve uma fratura exposta no fêmur, outra na perna esquerda. 
Contaram-me que no hospital ele somente lembrava o apelido de minha mãe. 
A pessoa que o atropelou estava na contra mão e fugiu depois do acidente. 
 Dias se passaram e eu estava ansioso para rever meu pai e assim foi 
até o dia que ele chegou em uma cadeira de rodas  e com dezesseis pinos na 
perna direita.
 Durante a recuperação meu pai não podia trabalhar, minha mãe foi 
então trabalhar na roça e minha avó cuidava de mim. Foi quando percebi o 
quão hospitaleiros são os moradores desta cidade, pois ganhamos cesta básica, 
compras, presentes e etc. Eles ajudaram no que puderam. A recuperação de 
meu pai durou apenas sete meses e até hoje não tiro isso da cabeça. 
 Agradeço por morar nesta maravilhosa cidade, por conhecer as 
pessoas que conheci e principalmente por fazer parte deste bom lugar 
no qual os sentimentos de solidariedade, companheirismo ainda estão 
presentes no dia a dia das pessoas.

Kelvin Kauê Cardoso Pereira
7º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Cristian Aparecida Gonçalves  
E.E. Vereador Elisiário Pinto de Morais
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A HISTÓRIA DA VIZINHANÇA

 Eu vivo em Mogi das Cruzes, SP, Brasil, mas precisamente 
no bairro de Mogi Moderno. Vivo aqui e vivo bem; é um bom 
lugar para morar.
 Meus bisavós vieram para cá há mais ou menos 57 anos. 
Criaram meu avô e ele criou minha mãe, tia e tio. Foram embora há 
uns 17 anos. 
 É engraçado ver minha irmã caçula brincando com os fi lhos 
dos vizinhos que me carregaram no colo, ouvi-los dizer “bom dia 
Gabrielle”. E minha mãe conversando com as amigas de infância. 
Nem sempre fui tão feliz aqui, tive difi culdades em socializar. Mas o 
problema são as pessoas.
 Sabe! É uma boa cidade, bom ensino e suporte na saúde 
pública. Nenhum lugar é perfeito. Mas...não teria outro lugar melhor 
para mim, tenho amigos e minha família sempre se reúne. Eu amo 
isso! Amo viver aqui. “Não importa onde estamos se estamos juntos, 
somos o nosso lar”.

Gabrielle Cristina da Silva Rogério
1ª Série A – Ensino Médio
Prof. Luciano Nunes dos S. Meirelles
E.E. Dr. Deodato Wertheimer
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UM ROMÂNTICO LUGAR CHAMADO, “JARDIM MARICÁ”.

  Debruçada na janela ao observar a lua que estaria aparente 
no céu do meu bairro Jardim Maricá, sentindo o incrível cheiro 
que as Daisy`s exalavam no ar frio.
 Um lugar pacato, mas no meio de tanta calma encontro 
sempre algo romântico, como em uma noite de domingo, no mês 
de fevereiro, lá pelas 21h, parecia uma noite comum para mim, 
até que vi algo tão marcante...que é impossível de acreditar!
   Um jovem rapaz que aparentava ter uns 22 anos de idade 
ajoelhou-se na frente de uma garota, que colocou a mão no 
rosto e logo se encantou ao ver o anel na mão do doce rapaz. 
Meu coração disparou ao ver aquela cena. Ele então pega uma 
flor do jardim e entrega para ela, beijando-a. Parecia cena de um 
filme ou até mesmo a página de um livro. Naquela mesma noite 
lembro-me de ter visto os lábios deles falando: “Eu te amo”, “Eu 
te também”. Muitas pessoas acharam incrível, outras reclamaram 
de algo; mas eu digo: “Não importa o lugar, o dia ou a hora. O 
amor sempre será seu próprio ponto de vista”.
    Sim, o amor está presente em todo lugar, a prova disso é o 
meu bairro,  “Jardim Maricá”.

Milena de Souza Hernandez                              
8º Ano B – Ensino Fundamental                                
Profa. Ana Cristina F. S. Mecca
E.E. Profa. Maria Rodrigues Gonçalves
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LUGAR ONDE VIVO

Eu morava em Sorocaba.
Agora moro em Mogi
Lá é metade daqui.
É a coisa mais linda onde vivi.

Lá era calmo com poucos carros
Aqui é bem movimentado
Até os pedestres fi cam assustados
É um corre, corre de carros apressados.

Penso em voltar para lá, pra morar
Mas meus amigos, não quero deixar
Mas meus parentes moram lá
Não sei em que cidade fi car.

Brenda Vitória de Souza Machado

6º Ano D – Ensino Fundamental

Profa. Maria José  Ferreira

E.E. Leonor de Oliveira Mello
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O HOTEL DO GOLF

Eu adoro a cidade de Mogi, pois foi aqui que eu nasci.
É uma cidade muito especial.
Quando chega em dezembro, vejo as luzes de natal.
É muito divertido morar aqui, ainda mais quando tem um clube de 
golf bem ali.
O nome dele é Paradise, chique e romântico ao mesmo tempo.
O bom mesmo é avistar lá dentro.
O hotel é maravilhoso, com a vista linda e a grama bem verdinha.
Quem me dera um dia levar todos vocês para conhecer este lugar 
tão belo e especial.

Maria Eduarda Pereira da Silva 

5º Ano B – Ensino Fundamental 

Profa. Josefa Maria de Araujo

E.E. Professora Lucinda Bastos
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O LUGAR ONDE EU MORO

No lugar onde eu moro
Tem gente trabalhadora
Tem gente valente
Tem gente corajosa
E também estudiosa
 
No lugar onde eu moro
Tem pequenos brechós
Tem grandes lancheiras
Tem mercados e padarias

No lugar onde eu moro
Tenho vizinhos magros
Tenho vizinhos diferentes
Mas também contentes

No lugar onde moro
Tem cães na rua
Tem gatos nos telhados
E pessoas dormindo no chão

No lugar onde eu moro
Tem brigas, tem barracos
E até fiascos
No lugar onde moro 
Tem pessoas com dificuldades,
Tem pessoas com maldades
Mas também tem com bondades
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No lugar onde eu moro 
Tem casas grandes e pequenas
Tem casas com rachaduras
Tem casas velhas e casas novas

O lugar onde eu moro
Fica no Conj. Bosque
Av. Shozo Sahai 
E quando chegam ninguém sai

E enfim a minha terra é bonita
Tem muitas verdes
Tem ruas e avenidas
Por onde passa a minha vida

Foi lá onde cresci
E desde criança morei
E lá eu aprendi a ler 
Está lá todas escolas que estudei.

 
Lais Nogueira Queiroz
2ª Série F -  Ensino Médio
ProfºAlfredo Miranda Martins
E.E. Historiador Isaac Grinberg
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O MEU BAIRRO

 A minha cidade, Mogi das Cruzes, comparada com a minha cidade 
natal, São Paulo, não é tão grande, mas também não é pequena, Mogi das 

Cruzes não é uma cidade agitada, mas nem muito calma.
 Mogi é uma cidade muito boa, principalmente para quem quer sair 
da correria de São Paulo.
 Moro nesta cidade há quatro anos, já me acostumei com meu bairro, 
vou de bicicleta para todo lugar, desde buscar o meu irmão na escola, para ir 
à banca de jornal comprar revistas do meu interesse.
 Gosto do meu bairro, pois tem de tudo; supermercados, padarias, 
lojas de roupas, escolas e muitas outras coisas, ou seja, ele é completo. 
Se algo falta na minha casa, é só procurar no bairro que provavelmente 
acabará achando. 
 Sempre quando saio pelo bairro, encontro alguém que conheço, 
principalmente quando está acontecendo um evento na cidade, ou no 
próprio bairro.
 Difi cilmente vejo alguma criança brincando nas ruas, acho que desde o 
ano 2000, de pouco em pouco as crianças pararam de brincar nas ruas, acredito 
que foi culpa da tecnologia. O único lugar que vejo alguém brincando é no 
Buracão (campo de futebol) que fi ca atrás da rua onde eu moro.
 Apesar das ruas do bairro serem muito movimentadas, ainda 
tem certas pessoas que são “rabugentas”, ainda assim gosto muito do 
Mogi Moderno.

Guilherme Capinan Rubens 
7º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Rita Aparecida de Cássia da S. Santos
E. E. Professora Enedina Gomes de Freitas
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LAR E FUTURO

Carros com som alto nas ruas
Onde está o frio aqui?
Calmo e tranquilo à noite
Essa é minha Mogi!

Acordei cedinho,
Para a escola ir
É minha primeira vez de ônibus
Será que o meu ponto é aqui?

Quando estudo eu penso em que carreira seguir
Porém são muitas opções, não consigo decidir.
Mas uma coisa é certa, e para isso vou agir.
Enquanto estudante, vou capturar toda a informação que conseguir,
Para que no futuro, ajude ainda mais minha Mogi.

Marcus Vinícius T. Tavares da Silva     
1ª  Série A  - Ensino Médio 
Profa. Clerymar R. de Moraes 
E.E. Dr. Deodato Wertheimer
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NO MEU BAIRRO
No meu bairro é tudo diferente
As pessoas acordam sorridente
Cada um com um sorriso diferente
Mas todos contentes.

As ruas sempre cheias
De amor, paz e alegrias
Isso é o que acontece todo dia
Muita alegria para iluminar minha vida.

Assim como as músicas tem vários ritmos
No meu bairro existem várias culturas
Músicas, estilos diferentes
Isso é o que torna as pessoas do meu bairro mais contentes.

Um sorriso é o que faz o dia fi car mais lindo
Um abraço é o que faz o dia fi car mais animado
Um beijo é o que faz o dia fi car diferente.

Passarinho no ninho
Tomando café quentinho
Com tudo bem quentinho
Para seu dia fi car mais animadinho.

Coisas boas é bom adicionar
E coisas ruins é bom deletar
Do meu bairro só coisas boas vou contar
Para todo mundo se alegrar.

Priscila Oliveira 
6º Ano E – Ensino Fundamental
Profa. Vera Takeuchi 
E.E. Profa. Vânia Aparecida Cassará
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MINHA AMADA MOGI

 Posso não conhecer 100% da cidade onde moro, mas nasci e cresci 
aqui. Poderia fazer um texto citando apenas seus “pontos fracos”, como, 
lixo nas ruas; calçadas esburacadas; casas mal – estruturadas; animais 
abandonados; pessoas que morrem de frio, fome e sede; água de esgoto 
correndo nas ruas etc, mas infelizmente, isso não se encontra apenas em 
Mogi, e sim em grande parte das cidades do Brasil e apesar da situação não 
ser agradável, é melhor do que tempos antigos.
 Quero falar da “minha Mogi querida”, falar do meu bairro, que apesar 
dos bêbados que habitam as praças, dos cães e gatos abandonados, que 
quero adotar (mas não posso), dos “moleques” que entram no meu quintal a 
procura de pipas e do cachorro da minha avó, que defeca no quintal (deixando 
– o não muito cheiroso), há beleza no meu bairro, há beleza na minha cidade.
 Eu gosto daqui (não parece, mas eu gosto) e se um dia eu for embora, 
carregarei este lugar no coração.
 Todos os pássaros que aqui cantam, todas as árvores que as pessoas 
querem derrubar, todos os “morrinhos da morte” e principalmente a pizzaria 
Maracanã, tudo em minhas lembranças.
 Mogi tem seus problemas, como qualquer outra cidade, mas não 
devemos nos limitar a enxergar apenas o que é ruim, afi nal são cerca de 450 
anos de história e daqui alguns anos, tudo que vivemos hoje, será história. 
 Que façamos valer a pena!

“Mogi, minha Mogi querida,
Das cruzes, o símbolo cristão,
Darei a minha própria vida,
De todo o meu coração!”
(Hino de Mogi das Cruzes)

Laura Furtado Alexandre
2ª Série B – Ensino Médio
Profª Claudia Cimira Leandro    
E.E. Historiador Isaac Grinberg
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MOGI MAIS LIBERDADE MENOS PERIGO

 Mogi das Cruzes, apesar de ser uma cidade muito boa, há muito 
que melhorar. 
 Há ruas bem asfaltadas, com placas novas e atuais. Por outro lado, 
nos bairros mais afastados não há estradas ideais, muitas vezes de barro 
ou pedras somente. Não é apenas o centro do município que defi ne 
uma cidade. Os bairros rurais, ou mais afastados, também dependem 
da cidade para elevar seu padrão de vida e de seus habitantes.
 Durante o dia, as ruas centrais e até algumas menores não são 
tão perigosas quanto de outras cidades maiores. Ao fi nal da tarde, 
contudo, o movimento diminui, rondas policiais são poucas, e isso faz 
com que Mogi não seja um paraíso, mas um lugar para tomar cuidado. 
 Não querendo dizer que uma cidade deva ser cem por cento 
perfeita, até porque acredito que isso não seja possível. Mas há algo 
para melhorar, aliás muita coisa, mais focando nos bairros mais pobres, 
para igualar ao restante da cidade, para depois melhorá-la cada vez 
mais.Resumindo, acho que não é uma das piores cidades do estado de 
São Paulo, pelo contrário, acho que é uma das melhores da região. 
 O Brasil não é um país com um alto padrão de vida, pois dinheiro 
não é bem aplicado, já que há gastos com coisas inúteis para a população, 
tais como contratar duplas sertanejas em datas comemorativas da 
cidade, investir em desfi les de escolas de samba durante o carnaval e 
construir shoppings e galerias que requerem manutenção de alto custo. 

Leticia Gonçalves Capelli Lima
9º Ano C – Ensino Fundamental 
Profa. Suzana Triboni
E.E. Leonor de Oliveira Mello
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O TUM... TUM DE ROSINHA

    O convite que recebi foi para comparecer à escola Narciso. E lá 
fui eu!
    O caminho que fi z foram os mesmos, quando estudei o Ensino 
Fundamental. A cada morro que eu subia, a emoção falava alto!
    Coração batia forte: Tum! Tum... Tum!
    Cheguei!
    Entrei numa sala da escola. E..., de repente, a sala foi inundada 
de jovens... Olhares inquietos! Semblantes ávidos! 
    Era uma entrevista! Fui cravada por perguntas: como foi sua 
infância? Por que parou de estudar? Já sofreu preconceito? A todas 
com serenidade respondi. Porém, senti um Tum... Tum diferente 
quando falei do trabalho voluntário, pois o que me motiva a ele 
é o desejo de ajudar a diminuir o sofrimento das adolescentes. E, 
também, porque os jovens entenderam o que eu estava falando:
    “Jovem, sem o apoio da família, é altamente infl uenciado 
pelo poder da criminalidade e pela violência das ruas!”
    Agora, não foi só o meu coração que bateu forte, mas o de 
todos os jovens presentes: Tum!... Tum!... Tum!

Danielli de Pádua Ribeiro Melo
9º Ano D – Ensino Fundamental 
Profa. Solange Almeida
E. E. Ver. Narciso Yague Guimarães 
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MEU LUGAR!

Mogi, Mogi, Mogi
o lugar onde nasci!
Nunca vou querer
me mudar porque
aqui é o meu lugar!

Vila Cintra é o lugar
que amo de verdade
aqui tenho muita amizade
serão amigos até a eternidade.

O lugar onde vivo
é tão bonito e amado
é cheio de vida e esperança
é repleto de criança
é refúgio sagrado.

Meu bairro não
é parque de diversão
mas aqui me divirto
sempre, de montão!
Guardo este bairro
No profundo do coração!

Giovana Barbara Azevedo Rodrigues      
6º Ano B – Ensino Fundamental   
Profa. Rosemari Perpétua Berto Araújo    
E.E. Professora Helena Urbano Nagib            
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APRENDER A CONQUISTAR

 Diversas pessoas que moram em bairros afastados da área 
metropolitana têm como foco os benefícios que o governo oferece, é 
o caso do bairro onde moro. O Conjunto Jeferson foi construído com 
o propósito de retirar moradores de áreas consideradas de risco para 
um lugar seguro sem correr o risco de algum acidente provocado por 
irregularidade ou pela própria natureza que possa causar ferimentos 
graves ou até mesmo a morte. Em relação aos benefícios, ajuda 
externa, quando uma pessoa recebe frequentemente auxílio de outra, 
ela começa a se acostumar em ser auxiliada deixando-a sem objetivo 
nenhum de tornar-se independente, ou em outro termo “acomodado”.
 Tudo tem seu limite, como por exemplo, o programa Bolsa 
Família que para uma pessoa de baixa renda pode deixar sua condição 
fi nanceira estável, por outro lado, pode deixar uma pessoa conformada 
em viver apenas com aquele benefício desinteressando-a de tentar se 
especializar e se encaixar em alguma área de trabalho.
 De acordo com a professora da Faculdade Estadual de Barretos 
(FEB) Amélia Hamze,  “há necessidade de implementar ações concretas 
de  gerações de trabalho e renda, em vez de projetos assistencialistas 
para que as grandes populações de jovens e adultos excluídos 
encontram espaço no mercado de trabalho exercendo, através dele, o 
exercício da cidadania interferindo na sociedade de maneira produtiva.”
 Enfi m, é preciso mais investimento em socialização de pessoas, 
inclusive dos jovens para que haja incentivo a um futuro mais 
capacitado profi ssionalmente. 

Giuliano Miranda Gomes 
3ª Série – Ensino Médio
Profa. Ivone Pereira
E.E.Padre Bernardo Murphy



36

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

A MINHA CIDADE

Eu moro há pouco tempo
Mas eu já gostei daqui
Já me acostumei
E não saio de Mogi

Aqui é muito lindo
Uma cidade muito boa
Este lugar é bem completo,
Só falta praia, e lagoas.

Pessoas boas têm aqui,
Pessoas más também,
Apesar destas outras
Eu me encaixo muito bem.

Na entrada da cidade,
O homem de lata te espera
Esta cidade é incrível!
E não quero sair dela.

Guilherme Capinan Rubens

7º Ano B – Ensino Fundamental

Profª Rita Aparecida de Cássia da S. Santos

E. E. Professora Enedina Gomes de Freitas
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CIDADE DO SOL     

 Nasci em São Paulo e morei em Mogi das Cruzes quando recém-
nascida, por isso não tenho lembranças, mas morei com minha avó 
que mora aqui, eu tinha 4 anos e em um ano voltei para Sampa.
      Em Sampa tudo parecia ser triste, todos ocupados e infelizes. 
Por isso, sempre que possível, vinha fi car com minha avó nas férias. 
Aqui pra mim era cidade do Sol, fazia sol todos os dias e todas as 
pessoas eram educadas.
      Voltei em 2016 pra cá e o primeiro lugar que conheci foi 
Brás Cubas, estudei no “Galdino Pinheiro Franco” e tudo era legal. 
Começar a adolescência, fazer amigos novos. Depois de alguns 
meses voltei a morar com meus pais, lá em César de Sousa. Não 
conheço muita coisa lá, até hoje!
      E foi aqui, no Mogi Moderno, que tudo começou, minha vida 
começou a ter objetivos e aí sim, melhorou. Aqui saí pela primeira 
vez com os amigos, aprendi a andar de ônibus sozinha e fui dormir 
várias vezes na casa da minha amiga. Comecei minha adolescência.
      Adoro cada parte de Mogi, tenho lembranças boas. Gosto do 
shopping, dos parques, do centro! Gosto mais ainda das pessoas 
dessa cidade que me acolheram como mogiana. Sou mogiana, sim!

Rebeca de Miranda Brito

9º Ano C – Ensino Fundamental

Profa. Luciana Maria Abílio

E.E Prof. Firmino Ladeira
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O LUGAR ONDE VIVO

Jundiapeba é o meu lugar,
Jundiapeba é o meu lar,
Na minha casa vou morar.

Onde vivo,
É bonito
Vem comigo,
Meu amigo.

Tem coisas boas,
Eu não ligo para as pessoas,
Tem coisas ruins,
Eu não ligo para mim

Jundiapeba é o meu lugar
Jundiapeba é o meu lar,
Jundiapeba é o meu lugar
Jundiapeba é o meu lar.

Maria Eduarda da Silva Gomes 
6º Ano D – Ensino Fundamental
Profa. Auseli Costa 
E.E. Profa. Vânia Aparecida Cassará
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BIRITIBA DE TODOS NÓS

 Sentado em um dos bancos de frente a minha casa ao longe chegava 
meu pai escutando uma música sertaneja de raíz em seu rádio, logo sentou 
perto de mim e conversamos.  Aproveitei já que estava em busca das 
histórias do lugar onde vivo e perguntei:  
 -O senhor já tinha morado aqui antes?    
 Ele sorridente me respondeu: 
 -Desde que brincava e brigava com meu irmão naquele rio onde 
hoje é um córrego, éramos felizes naquela época, pena que...    Eu interrompi 
depois de tanto tempo , perguntando, pena que...? 
 -A infância é a Manhã com o canto dos pássaros, o Ânimo, vem como 
a tarde como o sol ardente e a velhice é a noite que chega devagar e toma 
posse daquilo que foi novo.   Eu me lembro de quando havia somente mato, 
e aqui eu brincava com bolas feitas de jornal e quando passava algum carro 
eu fi cava competindo com meu irmão qual era meu e qual era dele.   Que 
saudosa lembrança!
 Eu novamente interrompi, indagando sobre o que teria acontecido 
em tal episódio.   
 E ele respondeu um tanto quanto triste, porém feliz.
 -Ah fi lho! Fomos morar em São Paulo, um lugar totalmente 
“desusado” e fora dos meus costumes, lá era o contrário de Biritiba Mirim, 
mas lá foi construída a minha juventude, porém eu não poderia esquecer 
que antes disso foi construída uma infância não esquecida, pois todos daqui 
(pioneiros) acreditavam nas lendas da minha mãe, a dona Aurelina. 
 -Que lendas? -Eu perguntei. 
 -A que entre todas as vacas prenhas uma expelia uma pedra em 
formato de ovo a qual se alguém achasse esta, teria sorte na caça por sete 
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anos, porém, cumprido os sete anos, isto é, cumprindo o tempo determinado 
esta pessoa deveria abandonar a pedra para que outro pudesse desfrutar 
da mesma sorte. Mas houve um homem que não obedeceu estas ordens, 
e assim quando ele estava a caminho da caçada, obteve uma ótima caçada, 
então ele contente com o resultado voltava para a casa e assim, no caminho 
apareceu um gambá afirmando que o tempo de caça já havia expirado.  O 
homem espantado com aquilo desmaiou e aquele animal deu ordem para 
que todos os animais mortos pela mão daquele homem retornassem a vida.
 Isto seria estapafúrdio, assustador se fosse real, assim como a 
pedra do raio que pode dar sete anos de azar, mas, a vida não é feita de 
prováveis histórias e sim da concreta realidade e a minha iniciava quando 
fui para São Paulo. 
 -Mas quando o bom filho retornou a casa?   Perguntei com ironia 
a ele, e ele me respondeu emocionado: 
 -Com cinquenta e dois anos voltei como pastor, mas ainda não 
era definitivo. 
 Talvez você deve estar pensando se ainda estava morando em São 
Paulo não é? Eu retornei a Mogi das Cruzes com trinta anos, e então eu vinha 
a pé de Cézar de Souza em Mogi até Cruz das Almas para pregar em uma 
igreja de quatro pessoas, mas valia a pena cada passo, pois,eu estava indo 
para a cidade em que fui criado. Biritiba já não era a mesma, mas foi aqui 
que construí minha infância tijolo por tijolo e é aqui que estou começando a 
construir minha velhice. 
 -E como era essa Biritiba de dezoito anos atrás? 
 -Como a terra do exilado. A fazenda onde fui criado hoje se chama 
Nirvana, o rio que era uma diversão hoje é o córrego sujo e fétido da cidade 
porém continua sendo o rio da minha infância.    Mas já está na hora de 
contar como eu voltei a morar aqui. 
Lá em Mogi das Cruzes tive filhos e filhas, porém três se destacaram por 
serem da mulher que amo, sua mãe.   Os que se destacaram foi você seu 
irmão Julio e sua irmã Juliana. 
 Casamos e depois de vinte e oito anos juntos retornei a Biritiba, mas, 
voltei não criança, tampouco idoso e sim um recém-nascido para viver todas 
as história novamente, elas se formam, outras também, e uma delas é você. 
 -Eu pai ? 
 -Sim meu filho, essa história de Biritiba Mirim e você estão nesta 
cidade porque aqui se iniciou a minha história e aqui começa a sua. 
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 Depois de dizer todas essas palavras ele ainda complementou 
dizendo: 
 -Amo essa cidade, do fundo do meu coração, expresso meu 
sentimento com muita emoção. Oh cidade adorada, este é meu herdeiro 
com outras histórias que serão contadas, e passadas futuramente pelos 
seus herdeiros. 
  
  
 (Texto baseado na entrevista com o senhor Noemi Alves da Silva , 70 
anos , Biritiba Mirim - SP)

Gileade de Souza Alves da Silva 
8º Ano E – Ensino Fundamental
Profa. Jeanne de Lara Costa  
E.E. Angélica de Jesus Ferreira
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ESTE  LUGAR  AOS  SEUS  PÉS
  
Este lugar aos nossos pés
Onde a pobreza domina a vida das pessoas,
Trazendo insatisfação às pessoas boas.
Onde a luta entre classes traz um certo sofrimento,
E as pessoas que não participam julgam sem discernimento
Onde elas só reclamam e querem a melhora,
Não fazendo por merecer e exigindo tudo na hora.
Onde algumas pessoas tentam fugir da dor disso,
Usando a contra mão e se perdendo no vício.

Este lugar aos meus pés
Onde a riqueza está presente na alma
Tendo a satisfação transbordando e os problemas cabendo na palma
Onde todos devem lutar pela felicidade
Unidos por ela, pela igualdade e fraternidade
Onde falar sem conceito não gera solução
Pois muitos falam, mas poucos apresentam a razão
Onde a sensação de esperança não é insana
E ainda buscamos a melhor parte da consciência humana

Este lugar aos seus pés
Em que lugar viverias?
Onde em si há pouca fé
E esperanças vazias?
Este lugar aos seus pés
Em que lugar viverias?
Onde ainda há esperança
Para ser melhor cada dia?

Weslley Silva Farias         
3ª Série Y   - Ensino Médio
Profª Miriam Yukie Himeno Oliveira                  
E.E. Francisco de Souza Mello                                      
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SALESÓPOLIS, MINHA CIDADE

 A Estância Turística de Salesópolis surgiu durante o período colonial, no 
cruzamento de duas rotas comerciais que ligavam São Paulo e Jacareí ao litoral.
 Aqui temos muitas festas como por exemplo: Do Divino, Paróquia 
São José, Cambuci/Eucalipto, Rodeio etc...
 As pessoas gostam de vir para a cidade para conhecer os Pontos 
Turísticos que são: Portal, Nascente do Rio Tietê, Barragens, Pinheirinho, 
Ponte Nova, Paraitinga, a Usina Hidrelétrica e o Senzala.
 Um fato dessa cidade é a Nascente do Rio Tietê, ao contrário de outros 
rios, o Tietê se volta para o interior e não corre para o oceano, característica 
que o tornou um importante instrumento na localização do País.
 Na cidade temos vários esportes como: corrida, futebol, ciclismo, 
natação etc...
 Em nossa cidade temos a feira mensal, que acontece toda 1ª quinta-
feira do mês, é uma tradição vinda desde o século XX, como promessa dos 
fi éis pelo fi m da varíola, doença que ocasionou mortandade na região.
 Temos aqui a Igreja Matriz localizada no centro de Salesópolis, é a 
arquitetura mais vultuosa que de qualquer ponto da cidade é vista.
 Nessa cidade temos o monumento do Pracinha – 2ª Guerra Mundial, 
que eram membros da Força Expedicionária Brasileira.
 Temos várias cachoeiras na nossa cidade como exemplo a Porteira 
Preta, que se situa no Km 105 da rodovia Professor Rolim de Moura.
 Aprendi que tem em nossa cidade há vários pontos Turísticos 
importantes e também se destaca pela cultura.

Tatiany Moreira dos Santos
7º ano A – Ensino Fundamental
Prof. Edivaldo Rita
E.E. Profª Rosa Maria de Souza



44

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

FALTA DE SEGURANÇA

         A falta de segurança no meu bairro aumentou muito de alguns anos para 
cá. Não podemos ter uma vida social comum, uma rotina normal como antes, 
as crianças não podem brincar na rua, os adolescentes e jovens não podem 
andar com celular no bolso, na mão, ou em qualquer lugar, pois vira um alvo 
fácil para os bandidos. Os adultos não podem deixar o carro estacionado fora 
da garagem por muito tempo e até mesmo dentro da garagem.
         Essa rotina se estabeleceu quando outros moradores, de bairros 
mais violentos se mudaram recentemente para o nosso bairro, antes 
tão calmo e silencioso. O policiamento no bairro também é precário, 
recentemente dados informaram que 85 policiais foram transferidos 
para Suzano, sem a devida reposição em Mogi das Cruzes. Com a falta 
de policiamento só piora a situação, recentemente foram registrados 
casos de estupros e assaltos constantes.
         Uma base da Polícia Militar nos arredores do bairro, reduzir a 
maioridade penal para 16 anos, que é outra polêmica, mas não deixa 
de ser uma solução justa e favorável, com certeza iria melhorar as 
condições de vida dos moradores.
         A falta de segurança é realmente um problema sério e grave, pois 
atrapalha o desenvolvimento da criança e do adolescente, atrapalha a 
infância de muitas crianças que não tiveram e não terão experiências 
simples, mas que são situações consideradas de risco atualmente.
         Conclui-se que o tempo passou e a falta de segurança só aumentou, 
mas se as devidas soluções forem tomadas, com certeza nosso bairro 
voltará a ser aquele bairro calmo, com pais despreocupados e crianças 
e jovens livres, vivendo sem medo.

Rafaela Fonseca Colares de Sousa
9º Ano A – Ensino Fundamental
Eliane Lourdes Q. Magnani   
E.E. Prof. Paulo de Oliveira Mello 
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O LUGAR ONDE EU VIVO

O lugar onde vivo é uma verdadeira paz,
Esse lugar é cheio de plantas e animais
Mas crianças na rua não mais,
Agora vivem em mundos digitais.

O lugar onde vivo é o mesmo dos meus pais,
Mas as brincadeiras são diferentes demais,
Antes nas ruas com bolas e cordas,
Agora em casa, os amigos são virtuais.

Como queria aquela liberdade
Um misto do antes e de agora,
Épocas tão diferentes,
Mas cheias de coisas especiais.

O lugar onde vivo tem parques e lagos sensacionais,
Iguais ou diferentes tanto faz,
Estou satisfeita com os dias atuais,
Minha vida é felicidade do lado de meus pais.

Samara Moura de Siqueira Ferreira   
6º Ano X –  Ensino Fundamental   
Profª Maria Aparecida Moreira Martins 
E.E. Francisco de Souza Mello                                                   
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O MEU BAIRRO

 Desde os meus dois anos, se não me engano, moro no Conjunto 
do Bosque, em Mogi das Cruzes. Antes, morávamos minha mãe, minha 
avó e eu no Bairro do Socorro, agora, moramos minha mãe, meu 
padrasto, minha irmã e eu. 
 O Conjunto do Bosque é um bairro calmo, com casas coloridas 
e alegres, bem arborizado...  Mas o melhor de minha mudança foi 
conhecer o Instituto Anna de Moura. Este instituto é um lugar feito para 
tirar as crianças do perigo das ruas, ensinando diversos tipos de coisas 
como: informática, pintura em tecido, inglês, desenho, atividades sócio-
educativas, entre outros. Eu faço muitos cursos no Anna de Moura e sou 
feliz por isso.
 No meu bairro, há uma escola bem conhecida, o seu nome é: E.E 
Paulo de Oliveira Mello. É uma instituição consideravelmente grande, 
com uma qualidade de ensino boa, mas com uma hiperlotação, que é 
devido às obras que estão sendo feitas em outra escola. Atualmente, eu 
estudo na E.E. Profª Helena Urbano Nagib, uma escola bonita, com boa 
qualidade de ensino e, sem o infeliz problema de hiperlotação.
 A parte perigosa de meu bairro Conjunto do Bosque é a que 
fi ca um pouco longe, no bosque. Este local era um parque com muitas 
árvores altas e frondosas que infelizmente, foi transformado em um 
ponto de tráfi co de drogas, tornando-o perigoso demais para até 
mesmo, chegar perto. Fora isso, são raras as confusões no bairro, talvez 
seja por causa da quantidade de policiais que habitam no Conjunto.
 Adoro meu bairro, adoro as pessoas que nele vivem...  Adoro 
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o mercado! Sim, “temos” um mercado. O Supermercado Semar ou, 
popularmente, apenas, Semar que é o comércio mais conhecido do 
bairro, mas, também, tem o Rimar.
 São essas e outras memórias que me convencem de que o meu 
bairro é o lugar onde vivo bem.

Lara Giovana Oliveira Mendonça  

7º Ano B – Ensino Fundamental   

Profa. Rosemari Perpétua Berto Araújo    

E.E. Professora Helena Urbano Nagib            
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O LUGAR ONDE EU MORO

O lugar onde eu moro
Tem lá seus encantos
Flores, Pássaros
Em vários cantos

O lugar onde eu moro
Também tem problemas
Enchentes, invasões
E falta de renda

O lugar onde eu moro
Eu posso explorar
Riquezas e diversidades 
Eu vou encontrar

O lugar onde eu moro
Também tem pobreza 
Pessoas desesperadas
Com olhar de tristeza

O lugar onde eu moro
Sempre está crescendo
Ocupando lugares
E se desenvolvendo
O lugar onde eu moro

Precisa de melhorias
Distritos e bairros
Sem assessorias

O lugar onde eu moro
É bem produtivo 
Na cidade ou no campo
Tudo vem sempre positivo

O lugar onde eu moro
Precisa de amor
Atenção e carinho
Para cessar também a dor

O lugar onde eu moro 
É Mogi das Cruzes
É um vale entre serras
Onde resplandecem suas luzes.

Emily Cristina
3ª Série B -  Ensino Médio
Profª. Geane  Barbosa da Silva
E.E. Historiador Isaac Grinberg
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O MEU BAIRRO É UM LUGAR DE EMOÇÕES

O meu bairro é um mar de emoções
Aqui tem muita diversão
Pessoas de todos os jeitos e cores
Diversos amigos e amores.

Dia após dia ele vai melhorando
Pois do nosso patrimônio vamos zelando
Como todo lugar tem seus perigos
Mas vamos nos protegendo com a ajuda dos amigos

Acorda todos os dias no mesmo lugar
Jundiapeba meu lar
Onde eu posso encontrar
Coisas boas e ruins também
Mais que além de tudo me faz bem

E assim vamos vivendo... 
Caindo e levantando errando e aprendendo
Vou tentando tornar aqui um lugar melhor
Me deixando e transformando o mal em amor

Bom é acordar
Bem devagarinho
Tomar café e pão quentinho
Brincar o dia inteiro com um amiguinho
Bom é ouvir o canto do passarinho!

Querem Vitória Pereira
6º Ano E – Ensino Fundamental
Profa. Auseli Costa 
E. E. Profa. Vânia Aparecida Cassará
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CIDADE SOMBRIA 

      Mais um dia começa em uma cidade triste e fria, o sol nascem 
quentes como fogo, iluminando as casas ao seu redor, pessoas 
acordando a todo o momento e fazendo as mesmas coisas dos dias 
anteriores, nada muda somente o doce tormento da solidão.
      Pessoas rindo e chorando a todo o momento, é assim que 
acontece em minha cidade, é assim que acontece em meu bairro, e é 
assim que acontece em minha vida.
     Até as árvores com as suas fl ores caídas ao chão demonstram 
um pouco de tristeza, de solidão, ate as mais belas coisas ao meu redor 
parecem tristes, frias e completamente solitárias, até o nosso céu azul 
parece que o fogo que estava queimando ao sol se apagou, virou cinzas 
e voou ao vento.
   Sempre haverá a destruição mesmo que seja com palavras ou 
agressões, sempre machuca, sempre deixa um intenso vazio na alma, 
um intenso vazio no coração, mas isso não ocorre somente em minha 
cidade ou em meu bairro... Mas sim no mundo em que nós vivemos.
      Sempre terá luzes a piscar, mas também haverá a escuridão para 
destruí-la... Nosso mundo e o nosso lar não estão totalmente perdidos, 
mais sim as pessoas que estão destruindo eles.
    As pessoas elas mesmas estão destruindo o seu caminho, o seu 
futuro, porque nós pessoas não podemos mudar o nosso destino. Faça 
a sua própria escolha, você pode ser a última luz a brilhar.

Maria Clara Davila Zaunite  
8 Ano F – Ensino Fundamental   
Profa. Cecília Cristina Quaiatti Luiz
E.E. Angélica de Jesus Ferreira
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Ó QUERIDO LAR

Ó querido lar, local onde sempre hei de estar
Lugar de calma e conforto, onde feliz eu posso fi car,
Mas o que para mim é um lar? Isso eu já vou explicar.
Afi nal, como não falar do lugar que nasci para morar?

Lar é lugar de família, amigos pra poder amar 
Lar tem de ser tranquilo, pra relaxar, sem reclamar
Pois é um local de amor, onde a vida vai te compensar
Das lutas do seu dia a dia, no momento em que no seu lar entrar

Lar feliz é um lar sem brigas, onde a paz sempre vai dominar
Mas se seu lar estiver meio triste, tente essa paz encontrar
Espalhe por ele o amor, sua família vai em paz fi car
Pois lar é um local de paz, amor para podermos dar.

Breno Machado Vicente              
1ª Série Y – Ensino Médio        
Profª Renata Torres e Alvim de Assumpção 
E.E. Francisco de Souza Mello                      
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MUDANDO TUDO

 Às vezes, notamos um ar de mudança, e aquilo não era só um ar, 
era realmente uma mudança. Titia Ana chegou de repente de viagem, 
já foi organizando tudo, até umas bolsas grandes que mamãe chamava 
de malas. Uma palavra que para mim era só um apelido carinhoso dos 
meus primos “mala sem alça”. Mamãe encheu-as com nossos pertences.
 No outro dia, bem cedinho, pegamos a estrada, horas e horas 
se passaram, meu irmão dormia igual a um “porco”; já, eu, estava 
inquieta, até avistar uma placa: Bem-vindos a Mogi das Cruzes! Foi 
então que notei, a mudança não foi apenas de cidade, mas também 
de estado, do Paraná para São Paulo, de Ibiporã para Mogi das Cruzes.
 Mogi é incrível, pessoas diferentes, comida diferente, sotaque, 
etc. Chegamos a casa da titia, percebi os vizinhos que se mostravam 
amigáveis; logo descobri seus nomes Dona Helena, Seu Raul e seu 
fi lho Matheus.
 Após dois anos, já adaptados percebemos que até o nosso 
sotaque era mogiano. E que delícia esse tal tempero mineiro.
 Bom... resumindo, acabei gostando muito da grande 
movimentação desta cidade, mudar foi melhor que comer chocolate... E 
descobri que tenho muitos primos, ou seja, mais “malas” do que esperava.
 Mas no fi m, notei que a vida nos traz muitas surpresas e uma 
delas foi saber que dali para frente me tornaria parte de Mogi das Cruzes.

Isadora Macedo
8º Ano B – Ensino Fundamental
Eliane Lourdes Q. Magnani   
E.E. Prof. Paulo de Oliveira Mello 
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CASA DO CORAÇÃO

No bairro Jardim Maricá, onde vivo
Era excluído, sem nada.
Agora sinto que sou um garoto apaixonado!
Foi na escola da inclusão,
Que senti a primeira emoção!
Foi à primeira vez eu te vi
E peguei na tua mão
Que senti bater forte meu coração!
No condomínio Safi ra, onde moro,
No meu pequeno quarto,
Já não fi co mais só e isolado,
Meus pensamentos
Já estão por toda parte 
E voa como os pássaros...
E imagino você menina,
Beijar os meus lábios,
Do que a minha fl auta suave.
Agora sei que não existe mais
Aquele menino triste e calado.
A minha vida tem mais sentido,
Pois sou um garoto apaixonado
Encontrei no Jardim Maricá
A porta da minha felicidade!

William Barreto Macedo da Silva
1ª Série B – Ensino Médio
Profa. Célia Regina Cavalcante                       
E.E. Profª.  Maria Rodrigues Gonçalves



54

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

MEU BAIRRO NIRVANA
      
      O Nirvana é o bairro em que eu moro. Nele encontram-
se vários pontos positivos e negativos também. Há falta de 
iluminação, estrada sem asfalto, falta de manutenção, entre 
outros pontos precários, bom, esses são alguns dos pontos 
negativos.
      Agora citarei os pontos favoráveis que trazem lazer e 
diversão, como por exemplo: O campo society, três lagos, quadras 
de esportes, entre outros... Esse bairro é muito sossegado, há 
muita tranquilidade e conforto para os moradores passar os 
finais de semana e feriados no bairro Nirvana.  É muito bom, 
pois as pessoas poderão visitar chácaras, sítios ou até mesmo 
fazendas, já que se trata de um bairro rural.
       Está localizado a seis quilômetros da Praça Central (sentido 
norte). Eu e minha família somos filhos da cidade, pois as minhas 
bisavós foram os primeiros a chegar nesse bairro. Lembro-me 
quando era apenas uma criança, porém hoje sou mais crescida, 
enfim, quando era menor, meus pais e avós me ensinaram o valor 
e o respeito que temos que ter pelo bairro no qual vivemos, eu 
aprendi direitinho, respeito e tento fazer o melhor que posso. Eu 
converso com meus familiares quanto ao desperdício de água 
e ao desmatamento, afinal moramos em uma área de verde. 
Preocupo-me muito com os animais que dependem das nossas 
áreas verdes, fico imaginando como seria se o desmatamento 
fosse uma constante, só de pensar já fico triste.    
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       Durante a semana, a maioria das pessoas trabalham por 
isso as ruas estão sempre movimentadas, já aos fi nais de semanas 
as pessoas praticam esportes e fazem caminhadas em torno dos 
pontos turísticos.
      Enfi m, este é o meu bairro, o meu cotidiano... Todos estão 
convidados a participar dos eventos que são realizados periodicamente, 
para o conforto e bem estar de todos.
                                                                     

Antonio Carlos Batista Caldeira 
9º Ano A – Ensino Fundamental 
Profa. Jaqueline Cristiane Capistrano 
E.E. Angélica de Jesus Ferreira
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O LUGAR ONDE VIVO

Querido lugar amado
E que por mim é adorado
E por todos meus amigos habitados

Amo meu bairro de paixão
E com ele fi ca meu coração
E nesse lugar amigos encontrarão

Querido bairro amigo
A felicidade e alegria andam consigo
Meu lugar amado é onde habito

Esse lugar se chama Jundiapeba
Cheio de gente sincera
Ruas paralelas e gente amarela

Jundiapeba não sai de mim
Pois dela eu não saio
E meu coração continua aqui.

Emily da Silva Oliveira 
6º Ano F – Ensino Fundamental
Profa. Auseli Costa
E.E. Profa. Vânia Aparecida Cassará
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NA BELA CIDADE, MEU BAIRRO “RODEIO”

No lugar onde moro, Rodeio
Tem uma serra gigante!
Quando eu a olho,
Vejo uma coisa deslumbrante!

No Rodeio onde moro
Tem pessoas maravilhosas!
E as ruas ao redor,
São todas muito preciosas!

No Rodeio onde eu vivo
Tem pessoas muito especiais
E, além dos grandes sorrisos,
Todos adoram animais!

Todo lado onde olho,
Vejo pessoas especiais.
E, assim como o Rodeio adoro,
Para mim ele é demais!

No lugar onde existo,
Tem um pé de laranja lima,
O poema é isto,
E aqui acaba a minha rima!

Rayan Ferreira Tobias     
6º Ano A – Ensino Fundamental                                                           
Profª. Patrícia Tavares Apolinário          
E.E. Profa. Maria Rodrigues Gonçalves
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VIZINHOS 

      Todos os dias o mesmo caminho, as mesmas pessoas, os 
mesmos rostos, até a mesma rua, embora diferentes. Novos gritos, 
novas músicas, novos acontecimentos.
      A mesma vizinha que todo dia de manhã grita por seus 
dois fi lhos, e seu marido que parece não se importar com tal fato, 
sentado na varanda enquanto fuma seu cigarro.
      As crianças que aproveitam o horário fora da escola para jogar 
pedras nos telhados dos outros e deixar seus moradores irados pelo 
barulho. Os pés pequenos e sujos correm pela areia tentando se 
esconder; as mãos que se agarram as linhas de pipa.
      E embora os cães façam barulho à tarde toda, a mulher traída 
grite ofensas para seu ex-marido, tudo isso é esquecido ao pôr-do-
sol, quando o céu é colorido pelo laranja e tudo se acalma.
      Isso me faz perceber que, apesar de termos nossas diferenças, 
podemos aprender a conviver com os gritos, as pedras, os latidos. 
E mesmo que aventuras sejam excitantes, o cotidiano também é 
muito bom.           

Paulina Santos dos Anjos
9º Ano D – Ensino Fundamental 
Profa. Simone Custódio dos Passos       
E.E. Prof. Paulo de Oliveira Mello 
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O lugar onde vivo
Uma cidade forte no caráter
Que cultiva plantações
Cidade religiosa
E de belas comemorações.

Construiu-se em meio explorado
Tem as aventuras do aeroclube
Tem as matas verdes, tem cardumes
É um povoado que respeita seu passado.

Temos agriculturas e muitas plantações
Que mostram o que melhor sabemos fazer
Plantamos couve-fl or, alface e almeirões
Tudo feito com o maior amor que se pode ter.

Biritiba tem belas crianças
Tão belas quanto à natureza
Parecidas com nossas fl ores
E que transparecem muita delicadeza

Biri é uma bela fl or
Que nasce em abundância
Tão pequena e perfumada
E extremamente apreciada por sua elegância

Cachoeiras de Casa Grande, Festa do Doce, Vale Encantado
Todas as alegrias de um povo animado
Brinquedos aquáticos, ar puro, longas estradas rurais
Fins de semana saudáveis, cercados de belos animais.

Alicy Rodrigues Arruda
7º Ano C – Ensino Fundamental
Profa. Amanda Alves Souza Silva
E.E. Prof. Adhemar Bolina
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Moro em Mogi
Onde a vida não é fácil

Dia a dia muitos crimes
Por que tanta agressividade?

Pessoas moram na rua
Sem abrigo pra viver
E dinheiro algum para comer

A parte boa de Mogi
É a sua incrível natureza
Os pássaros cantando 
Com toda sua exuberância

Festas boas de se ver
Mas, que legal!
Muitas coisas pra comer

Mogi é uma grande cidade
Cada dia que passa
Ela cresce com mais intensidade

Rafaela Amarante da Silva
6º Ano D – Ensino Fundamental
Profa. Regiane Elídia R. de Souza
E.E. Profa. Josephina Najar Hernandez
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POR TI MINHA QUERIDA MOGI

 Muitas coisas existem no lugar onde nasci, experiências, sonhos, 
aventuras.... Tudo aquilo que até hoje vivi. A cidade é chamada Mogi das 
Cruzes, carinhosamente apelidada como “Terra do caqui”, que por sua 
vez, guarda as minhas mais belas lembranças. Aliás, todas as que tenho.
 Não é uma cidade tão apreciada,  mas por mim é muito amada! 
Fundada em 1º de setembro, e desde então zelada por todos que 
nela habitam. Situada às margens do Rio Tiete e do rio Itapetí, de uma 
natureza admirável e cheia de esmeros, com tantos bairros e referencias 
que são difíceis de contar.
 Há um tempo visitei um lugar, um lindo lugar, conhecido como 
“Pico do Urubu”, lá você se sente tão livre como se pudesse voar e até 
mesmo tocar o céu! Tudo soava tão fantástico lá de cima; as casas, as 
paisagens! Fascinou-me de uma tal forma difícil de explicar! Ah.... Como 
tú és bela Mogi!
 Posso me mudar de cidade, estado ou até mesmo de país, mas 
por onde quer que eu vá, levarei comigo todos os momentos que 
passei aqui! Levarei histórias de infância, meus sonhos de criança, tudo 
que nesse “pequeno universo” aprendi.
 Levarei como bagagem eternas lembranças, e sem sombra de 
dúvida.... Cada pedacinho da minha eterna Mogi! 

                   
Daniela Tavares
3ª série  C - Ensino Médio
Profª.   Geane  Barbosa Silva
E.E. Historiador Isaac Grinberg
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Asas
Eu tenho uma casa
Ela tem duas asas
Na minha doida fantasia em brasa.

No meu quintal tem uma casinha
toda rosinha
mas bem bonitinha!

No meu quintal
também tem quatro cachorros
os quatro são bem bravos,
eu brinco com eles
e em troca eles me abraçam.

Minha família é bem legal!
Minha mãe é sensacional!
Minha tia fala que me ama
mas só me chama de 
Cara de pau!

Eu falo para minha mãe:
Se eu fosse um anjo da guarda
Viveria para guarda-la,
mas como sou humana
vivo para amá-la.

Ana Beatriz Oliveira Rodrigues
6º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Célia Regina M.Batista
E.E. Américo Sugai
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O SABER: INESGOTÁVEL RIQUEZA
 Dias atrás acordei cansado, cansado de ser “zoado” por morar em 
uma zona rural, por ter um sotaque diferente, por gostar de estudar.
 Na escola, onde sou um dos melhores alunos, sempre dedicado, 
durante a aula, me perguntaram por que eu morava isolado de todos, sem 
contato com a cidade, respondi dizendo que a zona rural tem mais a me 
oferecer em comparação à cidade, alguns “colegas” zombaram de mim.
 Mas ontem, quando fui à cidade com meus pais fazer compra, 
encontrei um homem com um cartaz dizendo: “O saber é o melhor 
alimento”. Quando vi esse cartaz me surpreendi por encontrar pessoas que 
ainda pensam desse jeito, logo fui conversar com ele. A primeira pergunta 
que eu lhe fi z foi:
 - Por que este cartaz?
 - Para mostrar às pessoas que o saber é uma das melhores coisas 
do mundo, não importa se você mora no campo ou cidade, se é alto ou 
baixo, rico ou pobre, com o conhecimento você estará sempre um passo 
na frente dos outros! - afi rmou ele entusiasmado.
 Fiquei conversando com ele, até que meu pai me chamou, me 
despedi daquele homem sábio e voltei para minha casa, no sítio. 
 Estava estudando quando um pensamento me veio à cabeça “Será 
que as frases daquele homem eram verdadeiras, será que ele sabia do que 
estava falando, valeria a pena tanto esforço e dedicação, correr atrás da tal 
inesgotável riqueza?”... 
 Guardei meus cadernos, livros e fui até a varanda refl etir sobre 
aquele momento. Pensei, pensei e cheguei a uma conclusão, que não iria 
mais me deixar abater por comentários maldosos endereçados a mim, 
nem ligaria para as brincadeiras que me humilhavam.
 Ao anoitecer não conseguia dormir, então comecei a ler alguns 
livros novamente até que a minha mãe me disse:
 - Vai dormir! Amanhã começa outra jornada, rapazinho.
 Desejei boa noite para meus pais e fui descansar. 
 Quando acordei já estava preparado para esse novo dia.
Davi Jesus de Alvarenga  
1ª Série A – Ensino Médio
Profa. Cristian Aparecida Gonçalves  
E.E. Vereador Elisiário Pinto de Morais
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Eu nasci em Santo André,
Cresci em São Paulo
Mudei para Mogi
E até agora, estou aqui,
Admito que sinto falta,
Da ponta do pé, até o nariz,
E olha que sou alta!

Mas aqui...
É ótimo de se viver,
É calmo sereno e...
Tem muito, o que se conhecer,

Eu amo aqui,
Amo de verdade 
Ah... E a minha escola
É o Adelaide.

Paola Gonçalves Azevedo de Medeiros
6º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Ana Paula R. Ramalho
E.E. Profa. Adelaide Maria de Barros
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OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO 
PARQUE RESIDENCIAL ITAPETI

 Na cidade de Mogi das Cruzes no interior do estado de São 
Paulo, está localizado o Parque residencial Itapeti, um bairro tranquilo, 
com um número de habitantes que só vem crescendo, está recebendo 
obras de drenagem e pavimentação. Depois dos longos sete anos de 
espera dos moradores, o bairro será completamente urbanizado.
  As obras estão sendo realizadas desde fevereiro e está prevista 
sua fi nalização até o fi nal do ano. “É uma enorme satisfação voltar aqui 
no meu último ano como Prefeito e poder dizer que tudo o que foi dito 
será cumprido, ainda neste mandato”, destacou o Prefeito.
 Os moradores já enfrentaram muitas difi culdades em dias 
de chuva, pois a passagem das ruas estava prejudicada pela lama, 
até mesmo os veículos tinham difi culdade de atravessar, causando 
vários acidentes.
 Depois dos anos de espera, os moradores fi nalmente terão 
uma melhor infraestrutura e melhor qualidade de vida, apesar de 
que o bairro ainda precisa de algumas melhorias, como o conserto 
de alguns postes de luz e de algum investimento em lugares para 
praticar esportes, os moradores estão satisfeitos com as obras, e 
esperançosos para que o bairro se torne um lugar melhor de se viver 
para as pessoas que um dia já passaram por inúmeras difi culdades. 

Ana Paula Matos 
3ª Série – Ensino Médio
Mariana Pereira da Silva Domingues
E. E. Alzira Fernandes Scungisqui
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MINHA VIDA

No bairro onde eu moro
Tem criança pra chuchu
Tem gato, rato e cachorro.
O que nos falta são cajus

Moro aqui desde pequena
Mas nasci em Minas Gerais
Sou de Divinópolis
E vim pra cá com meus pais

Na escola onde estudo
Aprendo de tudo
Aprendo o alfabeto e muito mais
Até as vogais

Do futuro eu espero ser veterinária
Desespero eu não quero
Só ser feliz 
Isso eu quero. 

Aline Santos Oliveira 
6º Ano A – Ensino Fundamental 
Profa.Cibele Aparecida Martins
E.E. Padre Bernardo Murphy
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O USO DE DROGAS ENTRE OS JOVENS

 O uso de drogas favorece a integração de jovens em determinados 
grupos sociais?
 Na minha comunidade boa parte dos jovens faz uso de drogas 
para se sentir integrado a um grupo. 
 Esse problema se agrava a cada dia com o uso em locais públicos 
e que não admitem comportamentos dessa natureza, como: escolas 
básicas, faculdades, parques, praças. 
 O uso de droga nesses locais esta cada dia mais frequente e 
banalizado. Na minha escola, há também casos de uso ilícito de drogas, 
como alunos que pulam os portões ou os muros para esse fi m.
 Hoje em dia, a droga mais “famosa” entre os jovens é a maconha, 
um narcótico que não é considerada viciante por muitos jovens.
 Algumas das drogas a que os jovens se submetem não são 
desconhecidas por ele, muitas vezes o próprio irmão é um usuário. Isso 
mostra que a conduta não é incomum, pelo contrário, é bastante familiar.
 Ainda há outro agravante nesse consumo banalizado, pois há os 
que pensam: ”Quem fuma maconha fi ca menos tímido e mais atraente.”
 Jovens pensam que a droga é só para “relaxar”. Uma forma 
enganosa de fugir dos problemas.
 As drogas em geral, sem esquecer a maconha, fazem mal sim, não 
só à saúde mas à sociedade também, pois pessoas que não tem dinheiro 
para manter o vício, acabam furtando e roubando. Assim, fazendo com 
que cresça o tráfi co. 
 A necessidade de integrar-se a grupos sociais também é um fator 
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que fortalece o consumo da maconha entre os jovens. A segurança de 
pertencer a um grupo torna o consumo atraente. Afinal a adolescência é 
um período de incertezas e quem não encontra apoio na família, acaba 
encontrando em supostos “amigos”.
  Em Mogi das Cruzes, também há muitos jovens que usam 
maconha ou outro tipo de substância química, por diversão, somente 
pelo fato de ser proibido. Afinal a adolescência também é um período 
de contestação. 
 Acredito que a solução para esse problema é um pouco 
contraditória, mas resolveria se a maconha fosse legalizada, então os 
jovens perderiam o interesse, pelo menos boa parte deles. Seria o fim 
dessa tal de adrenalina de estar usando algo Ilícito, enfim tudo que é 
proibido é mais gostoso. Será? Vale a pena estar num grupo que arrisca o 
seu desenvolvimento saudável?

Maysa Lorens Calazans da Nóbrega
2ª Série A - Ensino Médio
Profa. Lucia Midori Kimura
E.E. Profa. Adelaide Maria de Barros
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RODEIO, O BAIRRO MAIS QUE ESPECIAL

Meu bairro é muito divertido
Nele sempre tenho muitos amigos!
Tem também o centro comercial,
Que para todos aqui é essencial!

Tem festa Junina com a família,
É divertido vê-los dançar quadrilha!
No bairro do Rodeio, há várias comemorações, 
Com suas diferentes canções!

Nesse bairro a alegria é garantida,
É difícil, mas até a escola aqui é divertida!
Tem o Pico do Urubu com o magnífi co pôr do sol,
Ao vê-lo, meus olhos brilham como um farol!

Meu bairro Rodeio é muito legal,
Ele para mim é fundamental!
As crianças adoram brincar,
Querem se divertir! Querem se alegrar!

Quero sempre nele morar,
E mesmo se mudar...
Ele vai me acompanhar.
Rodeio saiba que você é muito especial,
E o seu nome deveria ser Sensacional!

Ananda Almeida dos Santos
6º Ano A – Ensino Fundamental                                                    
Profª. Patrícia Tavares Apolinário                  
E.E. Profa. Maria Rodrigues Gonçalves
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VILA NATAL, BAIRRO LEGAL
    
 Moro na Vila Natal e por aqui de vez em quando o lugar tá na 
paz, tá “legal!” Porque na maioria das vezes a polícia por causa das 
pessoas que fi cam vendendo e usando entorpecentes.  
    Mas isso não me faz deixar de gostar do bairro e nem 
das pessoas porque elas são “legais”, gente fi na... A maioria é 
trabalhadora e inteligente. E eu não julgo ninguém, afi nal todos 
têm direito a escolher e, por outro lado, qualquer um tem direito de 
mudar e, nem sempre, todos tem a mesma chance.
    Sinto saudade do Maicon, Junior, Emily, Luana, Samara e 
Thais. Eles se mudaram. Mas como eu foram muito felizes nos becos 
e no escadão no morro da Vila Natal, brincamos de futebol, pipinha, 
pega-pega, cobra cega e o esconde-esconde.
    O que me deixa triste é que os “caras” que fi cam vendendo 
e usando entorpecentes só arruínam o lugar. O bairro fi ca mal 
falado e, agora, todo dia, não dá para fi car na rua, conversando com 
amigos, ou até mesmo brincando, pois sempre aparece policia para 
enquadrar as pessoas, pegar RG ou procurar drogas e outras coisas 
chatas. Mas nada disso impede que eu goste da Vila Natal.

Nicolas Rodrigues Dias  

 1ª Série A - Ensino Médio

Profa. Eunice Paz Kujavo

E. E. Ver. Narciso Yague Guimarães 
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O MEU QUERIDO LAR

Este é o lugar onde moro
Eu vou te falar
Não é o melhor lugar do mundo 
Mas é onde eu gosto de estar

Sim, eu moro em Botujuru
Alguns falam que aqui é toca de tatu
Mas eu gosto daqui
Mesmo com os problemas que vem a surgir

Nenhum lugar é perfeito
Todos têm o seu defeito
Aqui não é diferente
E pra concordar comigo existe muita gente

Mas eu gosto daqui
Aqui me sinto feliz
E fi co feliz em falar
Que aqui é o meu lar.

Felipe Matheus Rodrigues de Oliveira   

1ª Série Y –  Ensino Médio        

Profª Renata Torres e Alvim de Assumpção 

E.E. Francisco de Souza Mello                                                   
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MEU LUGAR NO MUNDO

 Eu vivo em um planeta chamado Terra, dentro dele um 
continente chamado América do Sul, dentro dele um país chamado 
Brasil, dentro dele um Estado chamado São Paulo, dentro dele uma 
cidade chamada Biritiba Mirim, dentro dela uma Avenida chamada 
Heitor da Cunha Braga, e é aqui o lugar onde vivo.
 O amanhecer é esplêndido, as misturas de cores quentes do 
nascer do sol transmitem o calor intenso de uma cidade aconchegante, 
fazendo com que o brilho nos olhos dos moradores represente a 
esperança de um futuro melhor.
 Muitas pessoas honestas aqui moram, pessoas ruins também, 
afi nal, toda cidade é constituída de coisas boas e ruins, mas a 
solidariedade é o foco desses cidadãos que tornam essa cidade cada 
vez mais amada.
 Manhã agradável, tarde quente, noite serena e fresca com um 
céu deslumbrante e estrelas radiantes.
 É uma cidade pequena com uma história muito grande. A cidade 
pertence à Região Metropolitana de São Paulo e faz parte do cinturão 
verde. Também é considerada como a terra do caqui, e cheio de áreas 
agrícolas. Minha rua é como a minha família, todos se ajudam, se 
respeitam, é tudo muito colorido. Na rua, a diversão é garantida com as 
brincadeiras mãe da rua, futebol, esconde-esconde e pipa.
 Assim é o lugar onde eu vivo. Nossos visitantes são recebidos e 
acolhidos logo na entrada da cidade pelo Cristo Redentor. Este lugar é 
Biritiba Mirim, lugar onde tenho orgulho de viver.

Letícia Yucari Melo Tanaka, 
8º ano A – Ensino Fundamental
Profa. Kátia Maria Vila Nova
E.E. Prof. Adhemar Bolina
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Aquele Paraíso
O lugar onde vivo
Está em constante movimento
Transforma, renasce,
Renasce como o vento.

A estrutura mudou muito
O sentimento e a luz também 
Hoje escuro, antes claro
Mas ainda lembro bem.

Lembro-me da simplicidade
Do espaço, dos sorrisos
Lembro-me de todos os detalhes, daquele paraíso.

Hoje o renascer é diferente do passado
Não há justiça, não há bondade
O medo tomou conta do espaço
Não há inocência, não há felicidade.

O sorriso traz saudade
Saudade dos momentos
Que vivi no paraíso 
E hoje, só no pensamento.

Eduarda Teixeira 
3ª Série A – Ensino Médio 
Profa. Bernadete de Fátima Silva
E. E. Ver. Narciso Yague Guimarães 
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ONDE MORAM AS BORBOLETAS

 Era uma vez um lugar chamado felicidade, ele era fl orido e não 
muito frequentado, tinha uma exuberância  enorme , talvez o melhor lugar 
do mundo. Eu o visitava sempre que dava, afi nal as portas para aquele 
paraíso estavam sempre abertas para mim. 
 O caminho era longo e com muitos insetos. Confesso  que  o caminho 
não era nada legal e eu tinha muito medo de passar por lá. Acostumei-me 
andar por um caminho que me oferecia muitos frutos, principalmente 
“maçãs”, e eu sempre fi cava curiosa ao andar pelas macieiras  querendo 
saber o verdadeiro sabor daquela fruta que era tão linda por fora.
 Certo dia saí da minha casa a fi m de experimentar a tal fruta, queria 
algo novo na minha vida. Mordi e senti a fruta azeda em minha boca, ao 
olhar ao lado tudo tinha apodrecido, as árvores, o caminho e a minha vida.
 Uma porta se abriu lá no fi nal, saí correndo   atrás dela e estava 
escrito “Porta do arrependimento”. Fui de encontro dela e resolvi entrar. 
Passou um fi lme da minha vida na qual a natureza era testemunha. A 
tristeza bateu e uma borboleta me encontrou, disse que eu ainda tinha 
uma chance e me levou ao caminho que eu tinha mais medo: escuro, cheia 
de pedras e difi culdades. Ela disse que estava comigo durante o percurso 
mesmo se fosse difícil iria me proteger. Eu fui sem saber qual era o resultado 
fi nal. Ela estava comigo quando encontrei uma cobra, quando teve uma 
tempestade avassaladora.... ela me acompanhou e me apoiou até o fi m.
No dia que eu queria desistir, era o dia fi nal (e olha que eu nem sabia) e 
cheguei   ao paraíso que a vida tinha reservado para mim. Hoje o lugar que 
eu vivo é o melhor do mundo, parei de comer as maçãs, pois agora estou 
seguindo as borboletas.

Isabelly Fernanda R. da Silva       
1ª Série C – Ensino Médio
Prof. Luciano Nunes dos S. Meirelles
E.E. Dr.Deodato Wertheimer
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MINHA CIDADE

 O bairro onde eu moro é bom lugar para se morar dentro 
de uma cidade igualmente boa para viver, com população média, 
ambientação agradável, um número grande de estabelecimentos, 
prédios etc.
 Apesar de alguns problemas como vizinhos barulhentos, 
falta de iluminação, falta de ponto de ônibus mais próximos, etc, 
o bairro tem várias áreas de lazer como: um extenso campo de 
futebol, uma área com vários equipamentos para de exercitar, pista 
destinada à caminhada e ciclismos, entre outros.
 A cidade de Mogi é muito boa também, pois dispõe de um 
centro com várias estruturas comerciais, boa quantidade de prédios 
para quem deseja viver por aqui e uma ambientação escassa, mas boa. 
 Concluindo, se você quer morar em um lugar calmo, completo e 
com áreas de lazer, Mogi das Cruzes é o mais recomendado para escolher. 

Eric Leão Freitas     
2ª Série A – Ensino Médio
Profª Rita Aparecida de Cássia da S. Santos 
E. E. Professora Enedina Gomes de Freitas
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A INSPIRAÇÃO DO MEU DIA A DIA

O bairro onde eu moro
É muito divertido
Por isso eu adoro 
Acho tudo o que preciso

Meus amigos são legais
Eu fi co andando
Tudo isso é demais
Na rua sempre estou brincando

Na minha escola
Eu estudo bastante
Porque só jogar bola
Não é muito interessante.
  

Richard Gustavo Batista Francisco 
Profa. Cibele Aparecida Martins
6º Ano A – Ensino Fundamental 
E.E. Padre Bernardo Murphy 
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MINHA SALESÓPOLIS

 Salesópolis, cidade localizada na serra do mar, aqui vivo. Uma 
cidade pequena com 15 mil habitantes aproximadamente onde a 
maioria das pessoas se conhecem. Ela pode ser pequena, mas é o 
berço de um dos mais importantes abastecedores de água de São 
Paulo: o Rio Tietê.
 A cidade há tradições como a quinta-feira de mês em que 
temos a feira, pessoas de outras cidades visitam, outros vendem seus 
produtos. Aqui temos mais de 100 cachoeiras, diversas áreas para lazer, 
mais de vinte (20) pontos turísticos, ótimos restaurantes, pousadas 
para descanso. Nosso clima é bom, o que faz a cidade ser ótima para os 
turistas tendo boa temperatura.
 Nossa igreja Matriz, uma das bonitas da região, graças as 
gravuras nas paredes e no teto. As festas religiosas como a do Divino 
também é uma tradição por aqui, ocorre todos os anos no mês de 
Julho com barracas de salgados e doces, com apresentações de 
bandas, grupos de dança e etc.
 O município rico em fauna e fl ora. É bom olhar para fora de casa e 
ver paisagem, porém uma paisagem com variadas espécies de plantas.
 Venha visitar a cidade e tudo que ela oferece, você vai gostar 
da humildade e hospitalidade do povo salesopolense.

Dominique Serra Vinhas
9º Ano B – Ensino Fundamental
Profª. Cristina Mello dos Santos
E.E. Profª Rosa Maria de Souza
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NATUREZA PERSISTENTE

Ainda que a humanidade
Seja cruel, a natureza insiste
Em nos alegrar com suas serras
E cachoeiras que dá gosto de olhar.

Os pássaros cantam em cima
De uma árvore
Músicas para nossos ouvidos
Oh, humanidade
Deixo-os livres
Porque seu canto é felicidade.

Você olha lá no fundo
E vê uma simples pedra,
Mas quando chega perto
Você fi ca admirado
Com a pedra do sapo.

As plantações bonitas e verdes
E os agricultores 
Felizes com o que fazem,
Eles plantam com carinho
Amor e humildade.

O “Gigante Tietê”,
Passa perto de nós,
Ele nasce aqui pertinho
E vai seguindo o seu caminho

As águas cristalinas,
Que dá brilho nos olhos,
Os peixes nadam sem medo
De serem capturados

No campo
Aquele cheiro de fl ores,
De todas as cores e formatos,
Tanto que seus olhos
Ficam admirados.

Os ventos sopram
Nas copas das árvores,
As folhas secas caem,
Deixando espaço
Para as mais novas.

Guilherme dos Santos Rodrigues  
6º Ano C – Ensino Fundamental
Profa. Ana Maria Gomes dos Santos
E.E. Angélica de Jesus Ferreira
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CAMINHOS OPOSTOS DE UMA MESMA OPORTUNIDADE
 

 Na sociedade contemporânea, principalmente na sociedade, 
as crianças, que são o futuro da nossa pátria estão com falta de 
segurança e expostas à criminalidade. Agora, abordando a Vila 
Natal, local onde moro dá para se ver constantemente e diretamente 
casos dessas crianças já envolvidas no crime ou caminhando para o 
mesmo, até amigos de infância que conviveram comigo optaram 
por esse tipo de vida.
     O que pode ser feito para diminuir o índice dessas crianças 
envolvidas no tráfi co? Projetos sociais, nas escolas e para todos, 
orientar as crianças e os jovens é só o que é preciso. Platão tratou 
o tema ignorância com o mito da caverna e é o que estamos 
vendo hoje em dia, pais, políticos e moradores ignorando essas 
crianças vítimas de uma má educação e orientação que tem como 
consequência um local seguro para a população.
    Concluindo, a pessoa que nasce sem boas condições 
fi nanceiras ou em local seguro, é a mesma que escolhe qual 
caminho a sua vida vai tomar. Até, os que vêm de local mais pobre, 
inseguro são expostos ao crime, todos temos chance de mudar 
nosso destino de forma honesta.

Caio Alves Figueiredo 
1ª Série D – Ensino Médio
Profa. Eunice Paz Kujavo
E. E. Ver. Narciso Yague Guimarães 
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CIDADE PERFEITA
 
 Na minha cidade existem trabalhadores rurais, os chamo assim, 
porque ajudam a preservar a natureza de nossa cidade.
 Em meio as matas, cantam felizes pássaros e ninfas, que talvez 
até pensem em conhecer o mundo lá fora, mas não o conheça por amar 
sua mata.
 Muitas nascentes, rios e cachoeiras por aqui estão, em algumas 
delas restritas ou talvez que ninguém sabe de sua existência, nadam e 
brincam felizes sereias, alegrando todos os peixinhos a sua volta.
 Mas também há crianças que brincam em suas casas, ou até 
mesmo em ruas, depois de ir às escolas.
 As mães e seus fi lhinhos da minha cidade lembram os pássaros 
e ninfas das matas, pois estão sempre cantando felizes também.
 Os homens daqui não pensam em metralhadoras ou bombas, em 
guerras, mas sim em melhorar a vida de nossa cidade, e assim do mundo.
 Pois é, do mundo, porque se cada um faz sua parte, sempre 
melhoramos, e todos saem ganhando.
 A minha cidade até parece imaginária, mas só porque talvez 
vocês só tenham ouvido falar de morte e violência, mas seria tão bom 
se todas as pessoas das outras cidades fossem assim também.

Mariana Campos da Silva
8º Ano B – Ensino Fundamental 
Profª. Cássia Galvão
E.E.Profª Rosa Maria de Souza
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REFLEXÕES SOBRE O MEU LUGAR

 O lugar onde vivo é como nos fi lmes, contém pessoas boas, 
ruins, lugares bons, e ruins. Nos fi lmes da Marvel e DC, existem super-
heróis que salvam todos de qualquer coisa, aqui no lugar onde vivo 
também tem.
 O lugar onde vivo, contém falhas, porém, contém também, 
amor em cada passo, amor em cada olhar, amor em cada abraço, em 
cada piscada de olho. O lugar onde vivo não pode localizar-se em 
mapa algum. O lugar onde vivo não pode ser visto por pessoa alguma. 
É agradável, tem um clima bom.
 Tenho capacidade de viver em dois lugares ao mesmo tempo. 
Vivo em uma cidade na qual o amor e o ódio andam lado a lado, 
pessoas são egocêntricas, as pessoas são o problema. A natureza, 
paisagem, imagem, tem em todo lugar, agora as pessoas, elas têm uma 
capacidade de mudar um determinado lugar, elas usam isso o tempo 
todo. Seja em qualquer lugar ou em seu lugar.
 O lugar em que habito é lindo, feliz e claro, não existe pessoas 
ruins, existe jovens preocupados com sua liberdade, jovens com 
habilidades incríveis, com talentos inacreditáveis, jovens procurando 
alguém em quem confi ar.
 É uma pena. Uma pena que esse pequeno e fértil mundo 
amoroso, onde não existe classe ou superioridade é reprimido pelo 
mundo do ódio, afi nal é o mesmo mundo.

Luciana dos Santos Pereira                        
1ª Série B – Ensino Médio                                                                                                                           
 Luciano Nunes dos S. Meirelles                                                                         
E.E. Dr. Deodato Wertheimer
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POR QUE HÁ TANTA DIFERENÇA EM UMA COMUNIDADE?    

 Em todas as comunidades não podemos esperar o máximo 
de cada ser humano e sem o companheirismo de cada um deles a 
força de vontade, pois todos se ajudando conseguiremos conquistar 
cada objetivo que cada um deles tem por aqui, se cada um se 
ajudasse talvez faríamos uma comunidade só. A desvantagem de 
uma comunidade é o egoísmo, pessoas gananciosas, pessoas sem 
liberdade própria, querendo ter poder acima daquele que estende 
sua mão para ajudar o próximo se reerguer.
 Não podemos esperar uma comunidade perfeita, mas se cada 
um desse um pouquinho de si mesmo talvez seria uma comunidade 
ou até mesmo um mundo melhor. Por aqui encontramos a falta de 
segurança, a falta de saneamento básico, falta de companheirismo, 
entendimento, sem respeito, muita violência, pessoas deixando de 
ser o que é na realidade para ganhar algo sem dar o seu esforço, 
pessoas roubando para tentar se manter, falta de transporte, 
atendimento à saúde. A comunidade de hoje em dia está bem 
diferente de antigamente, não podemos ter confi ança no próximo, 
pessoas agem de modo diferente, cada um pensando só no seu 
modo de agir.
 O que podemos fazer para melhorar com tanto problemas?
Cada um fazendo um pouco, ajudando em qualquer circunstância 
o próximo, sim, devemos nos colocar no lugar de cada um, não 
tentando encontrar o melhor para si mesmo.  Devemos ver o mundo 
com outra visão, se cada um ajudar a comunidade seria bem melhor, 
não armada pronta para atacar em qualquer momento, temos que 
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ter a união, pois precisamos de ajudar todo mundo. Não querendo 
ser orgulhosos, sim, temos nossas diferenças, mas é com essas 
diferenças que aprendemos dar o nosso melhor, tanto acertando 
como errando.

Suzana Teodoro Moraes
2ª Série  A – Ensino Médio
Profa. Célia Regina M.Batista
E.E. Américo Sugai
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COMO CADA UM ENXERGA
       
 A cidade de Mogi das Cruzes é repleta de parques, praças, 
lojas, mercados, escolas... Muitos lugares onde podemos nos 
divertir, ter atividades de lazer, ter uma boa educação, cuidar da 
saúde...Enfi m! 
      Só que a sociedade não sabe cuidar desse lindo patrimônio 
que temos, pois os lugares a que vamos sempre têm pichação, 
as escolas públicas quase sempre estão em péssimos estados, os 
lugares para passeios quase nunca são seguros. Nos lugares que 
temos para apreciar a cidade só há gente no celular em vez de 
aproveitar a vista, há muita falta de segurança também, mas tudo 
isso por causa de alguns cidadãos que “destroem” o que temos.
      Se as pessoas soubessem aproveitar mais os parques (entre 
outros), cuidando dos parquinhos, bancos e equipamentos de 
exercícios, sem destruí-los, talvez teríamos muito mais diversão. Se 
soubessem apreciar a vista da cidade com “outros olhos”, talvez a 
cidade poderia se tornar mais bonita e agradável do que já é.
     Pois falar das coisas ruins que acontecem ou que há na cidade 
é muito fácil! Mas falar das coisas boas poucos sabem, porque 
simplesmente não sabem apreciar do jeito certo.

Vitória Aparecida da Silva
9º Ano C – Ensino Fundamental
Profa. Luciana Maria Abílio
E.E. Prof. Firmino Ladeira



85

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

TRAÇANDO TRAJETÓRIA

 Onde eu nasci? Ah! O lugar onde eu nasci é um lugar barulhento, 
com muitos prédios indústrias, mas muito lindo, onde muitas pessoas 
gostariam de morar. Recebe pessoas cheias de sonhos, que pretendem 
alcançar ali, em São Paulo. Porém eu não conheci bem a terra que nasci, 
com 9 meses me mudei para Mogi das Cruzes, aquela cidade onde os 
Bandeirantes estavam sabe? Terra do caqui!
 Um lugar calmo, sem tantos perigos, cidade não tão grande, que 
ganhou boa parte do coração dos que nela habitam, assim como eu. 
Lugar que eu amo morar.
 Mesmo com meus pais morando aqui, quando crescer quero morar 
em São Paulo e depois na Austrália, essas coisas de sonho, entende?  
 Que todo adolescente tem?
 Estou aqui praticamente há 12 anos, gosto muito da maneira 
com que os mogianos nos recebem, acho que fi carei por aqui mais uns 
10 anos. Às vezes parece que Mogi me adotou e eu também a adotei. 
Amo como se fosse minha, aqui estou crescendo, vivendo experiências 
e o mais importante fazendo minha trajetória, escrevendo uma história 
que não sei qual será o fi m, mas sei que Mogi já faz parte dela.

Heloisa Santos Cavalcante de Gois 
7º Ano D – Ensino Fundamental 
Prof a. Juliana Vidal Correia
E.E. Leonor de Oliveira Mello
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O MEU DIA A DIA 

] O lugar onde vivo é rodeado de árvores e matos enormes, 
todo dia acordo bem cedo, nessas horas está extremamente frio. 
Depois de acordar vou tomar o meu café da manhã geralmente é 
um pão com manteiga, leite ou chá e alguma fruta. Terminando o 
café da manhã vou ajudar meu pai no sítio, a maioria das vezes eu 
planto algo ou ajudo a colher e carregar as verduras no trator, entre 
outras tarefas.
 Nesse trabalho tem muitas vantagens, como carregar as 
verduras e plantar. Embora force extremamente a coluna que, 
às vezes, dá umas dores nas costas terríveis!  Mas tem seus lados 
positivos, pois eu ganho uma mesada por ajudar e também me 
deixa mais forte por causa do esforço.
 Depois que eu ajudo no sítio, volto para casa e ajudo minha 
avó fazer o almoço que, aliás, fi ca delicioso! Após terminar de 
almoçar, descanso um pouco e me arrumo para ir à escola. Eu gosto 
da escola e de estudar, pois vejo os meus amigos e também é uma 
forma de não ajudar por mais tempo em casa.
 Terminando a aula volto para casa, ajudo minha avó a fazer 
o jantar, depois tomo o banho e fi co assistindo TV ou mexendo no 
celular até ir dormir para o próximo dia.

Fabrício Akio Yoshida
9º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Célia Regina M. Batista
E.E. Américo Sugai
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POKÉMON GO

 Quarta–feira, nesse dia, aconteceu uma coisa muito ruim, 
lançaram um novo jogo chamado Pokémon GO, tem muitas pessoas 
viciadas nesse jogo, e estão acontecendo muitas tragédias, como o 
ocorrido nessa quarta – feira.
 Um garoto estava na escola, saiu, pulou o muro para procurar 
Pokémon, ele foi até um lugar que ele não conhecia, depois de 
alguns minutos, ele fi cou parado na rua deserta, e do nada surgiu 
um carro, em alta velocidade e o atropelou.
 Os moradores fi caram muito assustados com aquilo que 
estava acontecendo, nunca havia acontecido algo assim, pois o 
Conjunto Toyama era muito calmo, ninguém saia pra rua...
 Barulho de sirene, corpo no chão, e toda a tranquilidade 
daquele bairro, foram “se” embora.

Vanessa Cristina Mariano Faria
9º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Ana Paula R. Ramalho
E.E. Profa. Adelaide Maria de Barros
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A HISTÓRIA DO MEU PAI   
]
 Há quarenta e cinco anos atrás, meu pai Yukio nasceu, dia 3 
de dezembro de 1970, em Pindorama, Mogi das Cruzes. Um menino 
lindo e simpático.
 Nasceu em uma família bem humilde que trabalhava com a 
agricultura no campo.
 Desde pequeno Yukio sempre ajudou seus pais, por esse 
motivo faltava muito à escola.
 Aos quinze anos, seu pai faleceu. Então ele teve que largar os seus 
estudos e cuidar da família, mesmo tão novo. Ajudou muito a sua mãe.
 Foi uma época muito difícil, porém em nenhum momento 
pensou em desistir. Lutou muito. Até que um dia ele conheceu, 
a minha mãe. Ficou todo apaixonado, depois de um tempo se 
casaram. E tiveram o meu irmão mais velho Alberto. Nesse tempo 
a mãe do meu pai Tomie fi cou doente, e quem cuidava dela era 
a minha mãe. Porém um dia quando Tomie estava internada, no 
hospital, recebeu a notícia que ela havia falecido.
 Yukio sofreu muito com a perda de sua mãe, mas também 
não desistiu. Cuidou dos negócios de seus pais, com muito carinho 
e amor. A empresa só foi crescendo mais e mais, lógico, às vezes 
com algumas difi culdades no caminho. Mas sempre persistiu.
 Hoje Yukio tem uma empresa de hidropônicos bem grande, 
uma família com três fi lhos, uma humildade que só ele tem e essa 
linda história de superação para nos contar, e nos ensinar tudo que 
aprendeu com seu pai, mesmo em apenas quinze anos.

Letícia Satie Yamakawa
8º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Célia Regina M.Batista
E.E. Américo Sugai
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MOGI DAS CRUZES

 Caminho em seu centro e me vejo diante de alguns edifícios antigos, 
com uma bela arquitetura acolhedora. Em algumas praças, deparei-me 
com monumentos de vários tamanhos e signifi cados marcantes, que todos 
deveriam ver, já outros estranhos e engraçados à vista.
 Há 725 Km², cheios de lugares que fi zeram histórias. Alguns 
viraram patrimônios culturais, tais como o Casarão do Carmo, a tradicional 
cerimônia do Chá, a Câmara, até uma cadeia que me faz lembrar um 
castelinho. Ainda há outros que fi caram somente na família que a 
pertence, algo quieto, longe dos milhões de alma intrigados e entediados 
que compõe os rostos dos habitantes.
 Também tem muitas áreas rurais, como a famosa cidade do caqui. 
Não posso esquecer das belas orquídeas que se encontram nas lojas de 
fl oriculturas, das comuns até as mais raríssimas espécies. Sempre coloridas 
e bonitas.
 Descobri que Mogi tem uma ligação histórica com a chegada dos 
japoneses, com isso, vimos ruas e casas constituindo uma arquitetura do 
outro lado do mundo em algum canto da cidade. Além de um parque 
lindo, sua paisagem nem se fala! Uma escultura japonesa “Tori”, que se 
encontra localizada no parque, representa divisão entre o mundo comum 
e o mundo divino.
 Nessa cidade, algo que a marca muito são as igrejas católicas. No 
caso, uma das festas mais conhecidas e amadas é a do “Divino Espírito 
Santo”, pelo que vi muitos dão suas vidas a isso, arrecadando prendas e 
dinheiro para montarem suas barraquinhas. É uma festa bonita e de boa 
intenção, pessoas que não se conhecem, se juntando para fazer algo belo 
e signifi cativo, isso é encantador.
 Mogi das Cruzes é uma cidade tranquila de se viver, é bonita, calma, e 
quero deixar meus parabéns pelos 456 anos de idade. Parabéns Mogi!

Luana Oliveira Viana
8º Ano A – Ensino Fundamental 
Prof a. Maria Cândido Viana
E.E. Leonor de Oliveira Mello
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ENXERGANDO
 A rua onde eu moro é bem calma, tranquila. Não passa tanto 
carro, e as pessoas são simpáticas. Ver pela parte de cima, de qualquer 
morro, o céu, antes das sete da manhã, é a coisa mais linda que vejo 
fora de casa: nuvens refl etindo as cores de onde só era para ser azul, fi ca 
também dourado, rosado ou até meio azul e meio roxo (não sei se, na 
verdade, é violeta). Nos fi ns de tarde também fi ca assim.
 Mas há tantas pessoas que podem ver as mesmas coisas que eu, 
mas não, ou olham pro celular, ou pros carros que passam para depois 
atravessar, só comemoram se for sexta-feira. É como se olhassem para 
baixo, mas não deve ser para baixo; se fosse assim, veriam quanto lixo 
jogam no chão, o que deixam cair no ralo da pia (ou até mesmo no 
bueiro) e várias outras coisas.
 Na cidade onde se vive, bairro, outros lugares, é como se vissem 
no meio (nem em cima, nem embaixo), porque, se for para cima, olham 
para a pipa, bombas ou fogos de artifício do fi m do ano e, para baixo, 
quando forem limpar o chão (da casa, local onde vivem).
 Só que, como alunos formam uma escola, cidadãos formam a 
cidade, e no bairro onde eu moro sei que são poucas as pessoas que 
se importam com o estudo, comportamento que os outros deviam 
desenvolver. Projetos muito bons e fundamentais nem sempre 
parecem ser muito vistos. Ah, e se olhassem o “meio”, iriam enxergar 
cachorros abandonados ou sozinhos, né? Há muita gente capaz de ligar 
pra alguma coisa, se eu não sou...
 Se as pessoas enxergam direita, esquerda, principalmente em 
cima, embaixo ou no meio, enxergam parcialmente. Posso não enxergar 
“tudo em todos os lados”, mas deve ser porque eu sou jovem...

Bianca Lie Yamakawa Tomikawa
7º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Luciana Maria Abílio
E.E Prof. Firmino Ladeira
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SORRIA PARA MOGI

 Quando soube que deveria escrever sobre minha cidade, 
confesso que fi quei um pouco frustrada, pois não sabia muitas 
coisas sobre o lugar onde vivo. Com o pensamento de que nunca 
é tarde para aprender, resolvi pesquisar, não em sites, jornais ou 
fontes informativas no geral. Eu simplesmente saí passeando pela 
cidade e a descobri repleta de afeto, amores e desamores.
 Sempre fui do tipo que gosta de vagar pela vida, conhecer 
coisas novas, esbarrar com pessoas, por acaso, ou não. Em meio 
aos meus passos e olhar atento, percebi que diariamente, devido a 
correria ou a rotina, ver um mendigo na rua, ou um cego pedindo 
esmolas, virou parte da paisagem. 
 Então, ao invés de conhecer um ponto turístico, uma 
igreja famosa ou uma bela vista, eu preferi sentar num banco e 
observar as pessoas que passavam pela praça. Como se eu tivesse 
superpoderes, as sentia, as observava e mesmo sem perceber elas 
compartilhavam comigo sua pressa, suas ansiedades, seus olhares 
cansados. Porém, não notei somente coisas negativas na nossa 
gente. Vi amores, sorrisos sinceros, senti a paz das pessoas da 
melhor idade que batiam um papo bem ao meu lado. 
 Mas por que estou falando sobre os habitantes e não sobre 
a cidade? Porque Mogi das Cruzes não é somente prédios, ruas 
e pontos turísticos, ela é muito mais que isso! Ela é vida, colorida 
como aquarela. Está longe de ser perfeita, mas é tão bonita quanto 
o sorriso de uma criança.  
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 Achei que seria leviandade de minha parte enaltecer apenas 
construções e esquecer-se de falar sobre o povo que faz realmente 
a cidade. É bem mais gostoso observar, sentir e descobrir pessoas 
do que pontos turísticos e prédios. Pessoas têm histórias, vivências, 
experiências engraçadas, boas ou não. 
 Por isso, não contemple somente o que é artificial e concreto, 
olhe sorrisos, quando se der conta estará sorrindo junto. Isso 
acalma os pensamentos de quem quer que seja de um cidadão em 
particular, dos habitantes de cidade, do povo de um país ou quem 
dirá do mundo inteiro. 

Jhennifer Vieira da Cruz                         
2ª Série A – Ensino Médio     
Profa. Maria Aparecida Silva                
E.E. Professor José Sanches Josende                        
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VIVENDO EM MORROS 

Em morros baixos ou morros altos
Aqui me orgulho em viver
Céu azul ou céu nublado
É nesse lugar onde quero crescer.

Verde bairro que me abriga
Sobram morros, falta asfalto.
Há tristezas, mas não me abalo,
Quanto a isso eu não minto
Pois é muito amor o que por te sinto.

Tem a Serra do Itapeti como amiga
Tesouro nosso, ninguém nos tira.
Bairro velho, história antiga.
Mas, como criança, cresce se estira.

Exalto sempre sua qualidade
Mas defeitos têm, como todo bairro.
A beleza não perde, porém.
Seus moradores o levam além

Não me imagino em outro lugar
Seu ar é o que quero respirar
Do rio Timbó ao lindo céu azul
Para te faço poesia meu lindo Botujuru.

Larissa Celina Rodrigues Barcellos  
6º Ano – Ensino Fundamental
Profa. Maria Lucinete Basílio Rodrigues  
E.E. José Ribeiro Guimarães 
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O PRÉDIO
 
 Onde moro é cada um por si?
 Têm pessoas que têm dois carros, não tem senso que só é 
possível ter um carro só no prédio. Sem contar o vizinho “sofrência” 
que só coloca música alta fora do horário estabelecido, adolescentes 
usando drogas desde cedo, crianças brincando durante horas, 
casais brigando altas horas da noite.
 Sabe o cara “sofrência”? Às vezes ele só queria um pouco 
mais de amor, carinho e talvez ele só se sinta a vontade com música 
alta. A família com dois carros, talvez até saiba que não se pode 
ter dois carros no prédio, mas a família se esforçou para pagar os 
carros e querem ter total zelo. O casal que briga, só estão deixando 
o casamento mais duradouro, pois quem briga se ama.  Talvez eles 
nem saibam que estão atrapalhando a noite de sono de muitos...
 E sabe a sensação de ser uma criança e poder brincar até 
tarde? É simplesmente maravilhosa...É tão bom dar risada e brincar 
com seus amigos. Todos temos saudades de sermos crianças, então 
não os julguem!
 Já os adolescentes que usam drogas, todos nós nos 
perguntamos: Por que não vai trabalhar? Por que não ajuda a mãe? 
Parece um Zé ninguém!
 É impressionante como esses nossos pensamentos 
automáticos agem.
 Enxergue as coisas por outro ângulo e, antes que eu me 
esqueça, ame o lugar onde vive.

Milene de Sousa Pereira
8º Ano B – Ensino Fundamental                  
Profa. Maria Aparecida Barbosa
E.E. Frei Thimóteo Van Den Broeck
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LEMBRANÇAS DE UMA CRIANÇA

O lugar onde vivo
Me proporcionou muita felicidade
Espero ter dado valor
As pessoas que eu amo
Os lugares em que brinquei.

Por que daqui a uns dias
Eu não estarei mais aqui
Me mudarei
Não andarei nos mesmos lugares 
Não virarei as mesmas esquinas
Para ir para casa.

O mato em que me escondia quando pequena
Já não existe, em seu lugar o concreto
Os esconderijos viraram casas
“Crianças” hoje estão casadas
Engraçado, está tudo mudado...
Mas tudo continua igual dentro de mim.

O que mudou não importa 
Vou ter o que foi bom guardado em meus sentimentos
Para quando a vida estiver cinza
Eu possa fechar os olhos 
E ver minha rua cheia de crianças
Com muita alegria e esperança.

Amanda Aparecida Duque            
2ª Série C – Ensino Médio     
Profa. Maria Aparecida Silva                
E.E. Professor José Sanches Josende                        
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BONS TEMPOS

 Mogi já foi melhor, já foi alegre, com crianças descalças 
correndo pela rua: de noite pega-pega, de dia cobra-cega. Já foi um 
lugar aconchegante onde sentávamos na calçada para conversar. 
Naquele tempo não podíamos ver um balanço no parque que já 
fi cávamos loucos para brincar.  
 Tínhamos muitos amigos: amigos mais velhos, amigos mais 
novos, amigos negros, amigos brancos, de várias formas, altos 
e baixos, gordos e magros, não nos importava como eram, só 
queríamos brincar e dar risada juntos, éramos felizes. 
 Contávamos nossos maiores segredos a eles, por mais bobos 
que fossem, contávamos nossos medos, piadas e fomos felizes! 
Nossos segredos foram guardados, nossas piadas já não têm 
mais graça, as brincadeiras já não fazem mais sentido, mas nossos 
amigos, ah...
 Nossos amigos continuam para sempre em nossos corações.... 
Alguns partiram, não moram mais aqui e talvez nunca mais os 
veremos, mas estarão sempre em nossas vidas, pois a infância não 
morre, permanece sempre!!!!

Franciele Sandy de Camargo
1ª Série B – Ensino Médio
Profa. Ana Paula Santos Gimenes
E.E. Professora Sylvia Mafra Machado
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PALAVRAS BENDITAS

Aqui onde eu moro 
É um lugar de alegria
Eu estudo e adoro
Sempre em boa companhia.
O povo é trabalhador
Acorda cedo todo dia
Faz tudo com muito amor
 compra o pão de cada dia.
Alegria é o meu forte
Ando de cabeça erguida
Sigo, sempre, um norte
Para ter sucesso na vida.
Trago a sabedoria comigo
Respeito a todos que amo
Orientando algum amigo
Desde o início ao fi m do ano.
E o lugar, ao qual eu falo
Certamente me satisfaz
Não desisto do trabalho
Mesmo que seja incapaz.
E agora para terminar
As minhas poucas escritas
Quero sim, aqui registrar
Algumas palavras benditas.

Sthefany Duarte Silva Gomes
8º Ano E – Ensino Fundamental
Profa. Roseli de Barros Siqueira
E. E. Professor Paulo Ferrari Massaro
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MEMÓRIAS DE MINHA INFÂNCIA

 Hoje rodeada de recordações de uma infância bem vivida 
numa cidade antiga, cheia de histórias que misturam com as 
minhas, memórias de muitas peraltices e brincadeiras. 
 O tempo passou e as vivências não foram apagadas e cada 
vez se tornaram mais visíveis, como um fi lme antigo reproduzindo 
imagens, sensações e emoções que guardo em meu coração como 
as melhores lembranças de minha vida.
 Minha Mogi das Cruzes, é o lugar que vivo desde que nasci, 
a enxergo como um pontinho no meio do mundo cidadezinha 
pequena, porém especial. Ao olhar para o passado de meus 
familiares orientais, resgato minhas raízes. Os olhos puxados e 
idosos de meus avós revelam um passado cheio de histórias para 
recordar de uma cidade de imigrantes, por que aqui chegaram 
muitos descendentes japoneses.
 E assim como muitos japoneses, minha família faz parte 
dessas histórias. Minha mãe foi trabalhar no Japão quando eu ainda 
era muito pequena, não pude acompanhá-la, fi quei aqui vivendo, 
crescendo e esperando um dia poder reencontrá-la. Essa saudade 
e a separação deram lugar ao carinho dos meus avós por mim, que 
cumpriram muito bem o seu papel, me espelhei em suas experiências 
e sabedoria, ao me contar das mudanças que ocorreram desde que 
chegaram no Brasil. Tudo muito inspirador ver as transformações que 
aqui surgiram e não pararam mais de acontecer.
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Há muitos lugares que gosto de visitar em Mogi das Cruzes, mas 
em especial que remete ao passado é o parque centenário. Esse é 
o lugar que além dos bons atrativos que existem, como os lagos, 
os quiosque, natureza e trilhas, existem também uma exposição 
com fotos antigas, imagens que narram histórias sobre a vinda e 
os desafi os dos japoneses à cidade, que junto com ela buscavam 
esperança de uma vida melhor, e essa imigração trouxeram muitos 
benefícios e avanços, principalmente no setor agrícola.
 No entanto, a vida não para, cresci e junto comigo a cidade 
também deixou para trás sua inocência e simplicidade, assisti ela 
crescer junto comigo. Tudo por aqui deu lugar e preenchimento, 
lugares vazios agora ocupados, reconstruíram uma nova paisagem, 
demoliram o antigo, e o novo marcando chegada sem avisar, que 
saudades, iria doer.
 A modernidade fez com que o lugar ganhasse um cenário 
diferente, as fachadas centenárias reformadas e a reformulação e 
adequação para uma nova época, espaço que fi cou na lembrança, 
apesar de tudo, mesmo com todas essas mudanças esses é o lugar 
que vou continuar a construir um futuro feliz.

Beatriz Kaori Watanabe de Barros
8º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Rosângela de Almeira Leite de Siqueira
E.E. Rev. Profº Osmar Teixeira Serra
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SAUDADES

 Quando Toby chegou em  casa, parecia um bebê e cabia e 
nossas  mãos. Ao passar do tempo, eu não podia sair de casa, pois 
ele sempre chorava e gostava muito de brincar comigo, fi car no 
colo e fazia xixi no sofá. Mas infelizmente domingo dia 30 de julho 
ele faleceu porque não se alimentava. À noite, quando minha mãe 
chegou em casa,  meu pai contou para ela que Toby não estava bem. 
Minha mãe me deixou no psicólogo e foi direto para o veterinário 
com meu pai. Até este momento tudo parecia correr bem; quando 
saí do psicólogo, levaram-me para ver meu amor, mas infelizmente 
Toby viera a falecer. Estou muito triste e em todo canto da casa que 
vou, parece que ele está lá. Meu pai chorou quando foi ver ele já 
sem vida.
 Nunca vou abandonar meu grande amor que dormia comigo 
quando eu ia para casa. Ele chorava pedindo para eu pegar ele e 
colocar na cama.

Felipe S. Augustini  
3° Série  -  Ensino Médio 
Profa. Lucília Portela Ribeiro 
E.E. Dr. Deodato Wertheimer
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O PROGRESSO

 Botujuru e eu, dezesseis anos de um relacionamento que nem 
sei como aconteceu. Hum...pensando bem acho que começou pelo 
começo, e fomos crescendo eu e o Botujuru.
 Enquanto algumas casas eram construídas na minha rua, eu 
crescia vendo as outras ruas também se modifi carem, vi o Botujuro 
perdendo seu ar de bairro rural, ganhando “status” de bairro em 
progresso, tornando-se estatuas de pedras, ou seja, quem diria! Os 
altos morros se transformaram em altos sobrados, altos prédios e até 
condomínio fechados. 
 Eu fui ganhando altura, progredindo em conhecimentos e o 
Botujuru, cujo nome signifi ca “Boca dos ventos” ganhando fama, sendo 
homenageado e a cada outubro celebrado, seus altos morros deram 
nome até a uma linha de ônibus chamada “Alto do Botujuru”. 
 Veja só, assim como eu, o bairro também cresceu e o tal do 
progresso chegou e as difi culdades também. Hoje eu vejo a beleza da 
natureza misturada às paredes das escolas, ginásio, posto de saúde, 
farmácias, praças, e, vejo também as difi culdades ainda expostas nas 
ruas e nas calçadas por falta do tal saneamento básico.
 O progredir do Botujuru alegra o coração dos moradores e 
acende a esperança de melhorias em suas estruturas, preservando a 
beleza dos altos morros e sua verdejante magia.

Felipe dos Santos de Oliveira
1ª Série C – Ensino Médio
Profa. Ana Lúcia Barrotti
E.E. José Ribeiro Guimarães 
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O LUGAR ONDE EU MORO

O lugar onde eu moro
É feliz é legal
Pode até não ser perfeito
Mas é o lugar que eu sempre quis 
É o lugar que eu tenho minha família

O lugar onde eu moro
É tipo ponto de carne de panela “perfeito”
Pode melhorar
Mas para mim é espetacular.

Mariana Gomes Custódio
3º Ano C - Ensino Fundamental 
Profa. Priscilla Regiane Xavier Santos
E.E. Frei Thimóteo Van Den Broeck
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TWL – OUSADIA

 Conheci o teatro, na cidade onde vivo, Mogi das Cruzes, 
era pequeno quando me apaixonei, pelo palco. Atuar é sentir a e 
moção, o coração, comecei a encenar com dez ou doze anos, na 
minha igreja, chamada São João. Não durou muito tempo e acabou.
Sabia que em Mogi, havia grandes palcos como o teatro Vasquez 
e o Casarão do Carmo que estavam destinados a peças das 
companhias artísticas da região e não conseguia entrar. Quando 
iniciei meus estudos na escola Dr. Washington Luis, fui parar em um 
lugar mágico, vi muitos espelhos, um unicórnio azul. Isso, mesmo 
“Um unicórnio azul”!
 Descobri esse encantamento no teatro da escola, que conta 
a história de um circo, onde há o dono, suas fi lhas bravas, dois 
palhaços diferentes, mágicas, mulher tatuada, mulher barbada e 
quando percebi fazia parte dessa magia, fazia mala bares, era um 
acrobata, sou parte desse circo.
 Circo real do TWL – Ousadia sou Magnus, o magnífi co. Por 
isso o lugar onde vivo é mágico.

Marcos Oliveira Camargo  
1ª Série B – Ensino Médio
Profa. Regiane Aparecida da Silva
E.E. Dr. Washington Luiz
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O LUGAR ONDE VIVO

Onde eu moro
É muito movimentado
Moro em um prédio
Na rua ao lado
Subo as escadas
E encontro alguns bichos
Baratas, ratos, caracóis
E vários outros tipos
Só poderia ter um playground

E uma quadra de futsal
Mas eu me contento com que tenho
Pois lá é muito legal
Eu gosto do lugar onde moro
Lá passo a maior parte do dia
Onde eu brinco e choro
Mas é o lugar que eu adoro.

Pedro Henrique Batista da Silva
6º Ano A – Ensino Fundamental
Márcia Cândia Destro 
E.E. Professora Sylvia Mafra Machado
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REALIDADE

Numa rua asfaltada
onde a sujeira é levada
pelo vento
subo o morro
chego em cima  do barranco
uma bela paisagem é vista.

A luz da noite destaca
a iluminação dos postes
em um cercado cheio de gente
é onde eu moro
um condomínio onde quem  habita 
é a inveja e a ganância.

Mas também é repleto de coisas boas...
crianças correm pra lá e pra cá
trazendo alegrias.

Tem também... 
o desespero das mães em ver
um lugar que “rola” muita droga abertamente
prejudicando os jovens e as crianças
que sonham  com o futuro
e não acreditam na realidade que vivem.
O preconceito pelos homens da lei assusta
menores apanham dos “caras” de farda na luz do dia
outros são mortos na luz da noite
assim que é a realidade que eu vivo.

Lucas Aparecido dos Santos 
2ª Série A – Ensino Médio
Profa. Leila Aparecida da Silva Sanches
E. E. Profa. Isabel Ferreira da Silva - Belinha
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ESTE É O MEU LUGAR...

 Era tempo de mudanças, e mudar nunca foi fácil. Ilhado por um 
eterno matagal, se formava um novo bairro por alguns membros da mesma 
família. Pescador e trabalhador de uma pedreira, acostumado com o serviço 
pesado, seu Cândido de Moraes começou sua intervenção naquele local. 
Após vários dias, acompanhado de sua enxada, sob o sol escaldante, 
observava seu trabalho. Uma rua aberta facilitava a vida das pessoas do 
bairro. Dia a dia a vida ali foi fi cando mais fácil. Foi o que me contaram...
 Hoje, depois de anos, fi co pensando no bem que meu avô nos 
fez. Aquela foi a primeira e última vez que a família se mudou. Isso me 
rendeu várias histórias, minha infância inteira foi neste bairro. Era aqui 
que eu passava o dia inteiro na rua brincando com meus primos. Foi aqui 
que vi amigos irem embora. Foi aqui que perdi pessoas que eu amava!
 O ponto mais alto disso tudo foi quando iniciei os estudos aqui no 
barro, na “E.M. Profª Regina Célia Najar Ferreira Borelli”. Fiz várias amizades, 
as quais me acompanham até hoje, em pleno 3ª Série do Ensino Médio. 
E é nessa reta fi nal que começo a me questionar: será que todas essas 
pessoas ainda se lembrarão de mim?
 Minha memória sempre foi boa. Eu me lembro de tudo que vivi 
e de todos com quem convivi. Daqui a algum tempo será a minha vez 
de tentar a vida. Seguir meu rumo e me mudar. Sei que mudanças são 
necessárias, mas tenho medo de não conseguir marcar a vida de alguém. 
Assim, como meu avô, que não deixou marcas apenas na minha, mas 
sim na de todos que passaram ou continuam por aqui.

Dayane Moraes Nunes
3ª Série B - Ensino Médio
Prof. Wilson de Miranda
E.E. Professora Irene Caporali de Souza
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O LUGAR ONDE MORO

O lugar onde moro
É minha casa querida
Com pessoas que amo
E minha cachorra feliz.

O lugar onde moro
Tem uma cachorra sapeca
Pula o dia inteiro 
Igual uma perereca

O lugar onde moro 
Também é minha cidade
A minha Mogi querida
Aqui sim vivo de verdade

O lugar onde moro 
É muito engraçado
Meu tio, minha tia e meu primo
Todos muito animados.

Gabriel Mitsuo Yaname                 
7º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Vilma Almeida                 
E.E. Dr. Washington Luiz
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MEU LUGAR.  MEU OLHAR.

 O lugar onde moro é um ambiente tranquilo. Começou como 
um povoado, por volta de 1560, servindo como um ponto de repouso 
aos Bandeirantes e exploradores, indo e vindo de São Paulo.
 Braz Cubas e Gaspar Guedes foram responsáveis pela abertura 
da primeira estrada entre a capital e Mogi das Cruzes.
Atualmente Mogi das Cruzes possui pontos turísticos muito bons, 
como o pico do urubu, onde as pessoas se divertem e muitas praticam 
saltos de asa-delta.
 Também há o parque centenário, no qual as famílias se reúnem 
para um piquenique ou mesmo um passeio em local aberto. O outro 
parque, do município, Leon Feff er, lugar em que, além das reuniões 
familiares, as pessoas ainda desfrutam de quadras de futebol, de vôlei 
e brinquedos pra as crianças.
 Além disso, a cidade vem ganhando mais recursos para a 
população, como por exemplo: postos de saúde, hospitais, áreas 
de lazer, bem como a construção de moradias populares para os 
habitantes de baixa renda.
 Outro ponto a destacar, diz respeito às ruas da cidade, cuja 
sinalização está sendo recuperado e ampliado, o que facilita o 
descolamento das pessoas e melhora o fl uxo dos automóveis.
Desse modo, mesmo existindo problemas de segurança em alguns 
bairros, considerando esses fatores positivos, Mogi das Cruzes é uma 
boa cidade para se morar.
 

Vitor Fraga dos Santos                       
2ª Série A – Ensino Médio     
Profa. Maria Aparecida Silva                
E.E. Professor José Sanches Josende                        
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CIGARRO DO TEU MAÇO, CIDADE DO ABRAÇO

Sou uma pessoa com dor;
Dor de amor.
Sou cigarro do teu maço;
Cigarro.
Sou a dor que tu tragas,
Sou a satisfação que 
Te mata,
Sou a fumaça que escurece 
Teu pulmão.

De amor,
Do cigarro do teu maço,
À tragada que te mata,
Sou fi nalmente a cinza 
Que se resta
E é levada com o vento...

Thais Helena
2ª Série B – Ensino Médio
Profa. Neli Ap. de Oliveira Sabino Repullo
E.E. Francisco Ferreira Lopes
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MEU BAIRRO, MINHA HISTÓRIA
    
 Certamente não se pode escolher lugar, família e amigos sem 
antes percebê-los, porém transformar vivências e futuro, isto sim, 
cabe-nos executar com sabedoria.
    E assim um bairro antigo, pouco visado pelas pessoas que 
não o habitam, muitas vezes vítima de julgamentos precipitados, 
guarda lembranças de momentos inesquecíveis em cada esquina e 
praça de suas ruas.
    Ao amanhecer, o som dos pássaros e a leve neblina formada 
pela vegetação do meu lugar, são os únicos companheiros dos 
que saem cedo para trabalhar, ao caminhar pelas ruas é possível 
observar os comerciantes abrindo seus estabelecimentos, um 
simpático “bom dia” seguido de um aceno de mão, é o que se recebe 
deles quase sempre.
    Suas praças muito bem cuidadas tornam-se ponto de 
encontro para diversão e entretenimento, a segurança nas ruas 
é notável, fato que permite aos cidadãos caminharem com total 
tranquilidade.
    Outro ponto memorável deste lugar, é a estação de trem, ao 
entrar lá, você se vê em outra época, pois é um ambiente totalmente 
diferente, que preserva as velhas raízes. Sua fachada antiga, mas 
bem preservada, nos mostra o quão bela é a arquitetura.
    Um bairro que aos poucos foi derrubando barreiras sociais 
e difi culdades fi nanceiras, ao longo do caminho foi expandindo 
seus horizontes, construindo novos mercados, farmácias, 
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estabelecimentos em geral e várias moradias com seu devido 
conforto, tudo isso sem prejudicar a natureza, conservando ainda 
as boas lembranças e histórias mirabolantes.
   Tudo lido, ouvido e comprovado em noticiários locais, 
fala-se sobre Jundiapeba, local que proporciona a várias famílias 
estabilidade para aqui enraizar-se, para que no futuro possam ser 
escritas novas histórias desse lindo lugar.

Lizandra Mara Batista Barbosa 
3ª Série F – Ensino Fundamental
Profa. Claudia Cristina Corá
E. E. Professor Paulo Ferrari Massaro
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SENSAÇÕES DE ONDE VIVO

Onde vivo é cheio de brilho
Brilho vivo de sol
Que sinto sob o céu
Não é sempre verão
Mas ouço o canto da andorinha
Trazendo segurança ao bando
Imperfeito é onde vivo
No barulho da cidade
Desigualdade social 
Não quero fazer parte
Homem fazendo o mal
Sangue ele representa
Talvez a andorinha faça-me lembrar
Do amor que traz ao dia
E a sensação de sentir o mar...

Maria Fernanda Sanches
2ª Série C - Ensino Médio
Profa. Marcia Borowiec
E.E. Professora Irene Caporali de Souza
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MEU BAIRRO E EU

 Verdes morros, lama e poeira e boas lembranças. Nascer, 
crescer e se desenvolver junto com um bairro. Foi assim que vivi no 
bairro do Botujuru. Nasci neste bairro e vi ele crescer, ganhar forma e 
se desenvolver junto comigo. Quando criança, o bairro não passava 
de uma zona rural que queria ganhar ares de periferia aos poucos. 
Com suas chácaras, poucas casas próximas, ruas sem asfalto, às vezes 
só trilhas improvisadas. Era o tipo de bairro enorme, que tudo era 
longe e só existia um ou dois tipos pra cada coisa: posto de gasolina, 
escola primária, posto de saúde, farmácia, padaria.
 Lembro que conforme eu crescia eu conhecia o bairro cada vez 
mais. Isso porque como tudo era longe, tinha que fazer os caminhos 
a pé ou de bicicleta. Sempre fui de escapulir de bicicleta pelo bairro, 
isso fez com que eu conhecesse bem o bairro e ao mesmo tempo 
visse a ganhar algumas quedas e eternizar cicatrizes pelo rosto, 
braços e pernas. 
 Vi o surgimentos de novas ruas, pavimentação, explosão de 
construção de casas. Vi minha escola, antes de madeira, se tornar 
de alvenaria. Vi o pequeno colégio infantil se revitalizar e expandir. 
Vi novas linhas de ônibus, construção da caixa d’água, instalação da 
primeira torre de celular, a chegada das redes para internet. Participei 
da primeira comunidade na internet chamada “Butuja City”.
  Aos 20 anos tive um das maiores experiências da minha vida: 
trabalhei como recenseadora do IBGE. Foi uma ótima experiência 
poder ver como o bairro havia se expandido. Não só geografi camente, 
mas o seu rosto, sua gente, uma mistura de pessoas que já moravam 
há décadas ali e contavam como o bairro faz parte de suas histórias de 
vida, junto com os que haviam recém chegado com uma esperança 
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de vida num bairro considerado por eles, com um dos melhores pra 
se (re) começar uma vida.
 Tenho muito orgulho do bairro que nasci, que cresci junto e 
tem essa cara jovem e madura. Eu e o Botujuru crescemos juntos 
como amigos e temos histórias demais pra contar, para relembrar.

(Texto baseada na entrevista com Hayanne Basílio R. Augusto.  Tem 
27 anos).

Gabriela Jacque Campos da Silva  
1ª Série C – Ensino Médio
Profa. Maria Lucinete Basílio Rodrigues  
E.E. José Ribeiro Guimarães 
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MEMÓRIAS DA LAGOA AZUL
 
 Moro em Mogi das Cruzes, SP, no bairro de Jundiapeba, onde 
diversos acontecimentos nos geram sentimentos de tristeza e de alegria. 
Um fato que nos marcou muito foi contado dentro do ônibus (1048), 
numa volta para casa como de costume.
 Esse caso nos comoveu, pois não esperávamos a notícia, que 
chocou, e nos emocionou. Gerar uma vida e perdê–la é algo devastador. 
E isso foi exatamente o que aconteceu com aquelas mães que já não 
estavam na companhia de seus amados fi lhos.
 Todos os dias, as crianças corriam, brincavam, fazia peripécias por 
todo o condomínio. Mas naquele dia, acordamos com algo estranho no 
ar, não havia mais risadas e o barulho de costume, silenciou.
 Bem próximo dali, há uma entretenimento para banhista 
chamado Lagoa Azul, que localiza-se na Av. Senador Roberto Simonsen, 
em Suzano. Essa lagoa tem preocupado muito as autoridades e órgãos 
competentes, por se tratar de uma área de risco, com pouca sinalização 
e  mesmo assim alguns tendem a nadar neste local, com algumas partes 
bem fundas, mas as crianças não sabiam disso e acabaram  falecendo. Foi 
um ano terrível para aqueles que perderam seus fi lhos nesta fatalidade.
 E todos que estavam no ônibus, ouvindo a história fi zeram 
silêncio por alguns minutos e começaram a refl etir como a vida pode ser 
tão frágil para aqueles que nem conheceram o mundo direito!

Danielle Yuri Takahashi                 
1ª Série K – Ensino Médio
Profa. Regiane Aparecida 
E.E. Dr. Washington Luiz
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O LUGAR ONDE MORO
 
 Minha mãe nasceu em uma cidade chamada Remanso, na 
Bahia, em 1982, dia 26 de junho. Ela veio para a cidade de Mogi das 
Cruzes com meu avô, minha tia e meus dois tios.
 Meu avô era mecânico. Quando morava na Bahia, trabalhava 
na roça. Veio morar no bairro Jardim Apolo, em uma rua chamada 
Erasmo Gomes da Cruz. Antigamente a estrada era de terra e 
esburacada, quando chovia alagava toda a rua. Não havia muitas 
casas, nem prédios e mercados, era só mato e morro. Agora 
mudaram muitas coisas, asfaltaram as ruas, colocaram faróis, postes 
de iluminação, casas, prédios, lojas e etc.
 Quando eu era pequena meus pais moravam perto do 
mercado Rimar, mas depois se mudaram para a rua que minha mãe 
morava e desde então moro aqui com minha família. Quando a 
prefeitura tirou algumas casas, meu avô e meus tios se mudaram 
para os prédios do Jardim Layr.
Minha mãe mora em Mogi das Cruzes desde os seis anos de idade. 
Mudar para cá fez com que a vida da minha família melhorasse, pois 
essa é uma cidade muito bonita e alegre.

Stephanie Ribeiro dos Santos
7º Ano A – Ensino Fundamental                  
Profa. Márcia Brandão Rodrigues 
E.E. Frei Thimóteo Van Den Broeck
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OUVINDO MINHA MENTE

Agora eu vejo que o mundo tem mudado
E ninguém fi ca do seu lado
Ninguém estende a mão
Quando precisam de você nunca querem ouvir o NÃO.
Que gente indecente
Que nunca me entende
Mas vou seguir em frente.
Na hora certa, vão me ver
Triunfar
Vou ao topo, e o sufoco
Com o pensar do que houve lá atrás
Vendo a vida
Vida em paz
Paz desfeita
Sem fi liais
Mas é assim que segue!
Que gente indecente
Que nunca me entende
Mas vou seguir em frente!
Respeite a minha dor, pelo motivo que for
Mas isso vai mudar
Quando tudo acabar
Quando o futuro chegar
Todos, a mim vão voltar!
Que gente indecente
Que nunca me entende
Mas vou seguir em frente
Ouvindo só a minha mente!

Gabriel Vinicius Molina de Araújo
2ª Série E – Ensino Médio
Profa. Neli Ap. de Oliveira Sabino Repullo
E.E. Francisco Ferreira Lopes
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O MUNDO COMPOSTO POR MUDANÇAS

 -Vamos, Nathália! 
 Gritava Melissa me puxando para longe de enxame de marimbondos 
que havíamos acabado de cutucar. Lembro-me como se fosse hoje: era 
sempre assim; nós pegávamos alguns pedaços de madeira e íamos em 
direção à nossa aventura. Nem sempre tínhamos resultados satisfatórios. 
Como era de se esperar, alguns arranhões fazia parte do pacote, pois o que 
impulsionava a diversão eram nossas “ideias de gerico”.
 Ah! Minha mãe, sempre sorri aos nos contar sobre sua infância, 
que também se passou nesse mesmo bairro no Jardim Lair. Ela conta que 
naquela época, as ruas do bairro, relativamente pequeno, não eram cobertas 
de asfalto. Caminhar pelos lugares não era tão perigoso como agora. A 
tecnologia não era tão avançada e o pouco número de carro facilitava a 
locomoção dos pedestres.
 Era comum que os adultos não se preocupassem tanto em deixar suas 
crianças brincarem pelas ruas. Minha mãe, por exemplo, comenta sobre como 
era divertido descer a ladeira com o carrinho de rolimã com outras crianças. 
 Por sorte, pude vivenciar parte deste passado. Nove anos se 
passaram e pude, também, acompanhar de perto todas as evoluções. Vi 
campos, onde crianças de bairros vizinhos se juntavam para brincar, serem 
substituídos por edifícios. Vi amigos se perdendo, outros se reencontrando 
e ainda outros chegando.  
 Notei que tudo passa e que pessoas vão para que outras possam 
chegar. Vi o tempo correr e somente uma coisa permaneceu intacta: as boas 
e velhas recordações de um passado que não voltará, mas que se quer o 
tempo poderá levar. 

Nathália Fatima Nobrega Fernandes       
2ª Série A – Ensino Médio     
Profa. Maria Aparecida Silva                
E.E. Professor José Sanches Josende                        
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MEU PAI

 Pedro é o nome de meu pai. Ele me contou que nasceu em 
Pernambuco na cidade de Capoeira e saiu de uma cidade pequena 
para tentar uma vida melhor no Estado de São Paulo. Já estava 
casado e tinha um fi lho com apenas 23 anos de idade e veio para 
Mogi das Cruzes, em 1976.
 Ele se deparou com grandes difi culdades e, além disso, Mogi 
das Cruzes era muito fria então conseguiu em emprego de caseiro. 
Por não ter salário, passou por grandes difi culdades com seus 
quatro fi lhos, e mesmo assim não desistiu de seus sonhos.
 Quando ele menos esperava, um primo lhe ofereceu um 
emprego de ajudante de pedreiro, daí em diante sua vida começou 
a melhorar, aprendeu a profi ssão de pedreiro, comprou um terreno 
e logo construiu a sua casa.
 Hoje, apesar de tantas difi culdades, mesmo não tendo estudo 
adquiriu bens e tem uma vida estável e uma grande família.

Guilherme Lombardi
8º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Francisca Moreira Neto
E.E. Pedro Malozze
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A VIOLÊNCIA VENCE A ALEGRIA?

 Minha primeira impressão desse bairro, não foi muito boa. 
Para falar a verdade aqui é um pouco diferente de onde vim. Sei 
que praticamente o Brasil inteiro está assim: muito violento, drogas 
e desemprego, mas em minha opinião aqui tem muito mais.
 A escola é muito boa, aprendo bastante, mas se olharmos 
pela janela, vemos pessoas tristes e drogadas. É muito triste saber 
que essa é nossa realidade. Saber talvez que ao sair de casa por 
um minuto podemos ser roubados, violentados ou até mesmo 
sequestrados. O que podemos fazer é denunciar e principalmente 
pedir a Deus, independentemente de sua religião que ele proteja 
nosso bairro, nosso lar, nosso país....
 Claro que há muita coisa boa no meio de tudo isso, nem tudo 
são fl ores, mas nem tudo são trevas. Com certeza comecei a gostar 
desse bairro pelo respeito que as pessoas têm uns com os outros, a 
alegria estampada no rosto de cada morador, mesmo com problemas 
e situações difíceis. Ver que a alegria e a felicidade sobressai em cima da 
violência, brigas e tantas outras situações, é lindo. Afi nal, acredito que 
todo bairro do Brasil é lindo por natureza, tem problemas sim, mas tem 
também seu lado de ser que nos fascina.

Ellen Cristhine S. Martins

9º Ano E – Ensino Fundamental                  

Profa. Adriana Mazieiro

E.E. Frei Thimóteo Van Den Broeck
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MEMÓRIAS

     Jundiapeba, um lugar que, para quem mora, traz boas 
memórias, de quando ainda a estrada era de terra, e havia mais mato 
do que tijolo, as pessoas usavam enceradeiras em casa e as crianças, 
após a mãe deixar o chão intacto de tanto brilho, começavam a 
deslizar de lá pra cá pela casa toda; brincar de pião, jogar bolinha 
de gude, e sentar pela tarde na calçada, papear sem preocupações, 
árvores frutíferas por todo canto.
 Infelizmente, nos dias de hoje, muita coisa mudou. Ficar na 
rua como antigamente: nem pensar! A violência só esta a aumentar. 
A tecnologia também se aprimorou e a maioria das crianças acham 
que o mundo gira em torno de um aparelho eletrônico, elas se quer 
imaginam o que é chegar em casa com os pés calejados e cheios 
de barro devido o caminhar nas ruas sem asfalto, a mãe mandando 
banhar-se e você morrendo de fome, indeciso sobre cumprir a 
ordem ou comer alguma coisa.
    A violência e a evolução estão andando lado a lado, as pessoas 
perdem a noção do perigo quando estão com seus celulares nas 
mãos, e os ladrões se aproveitam disso e atacam suas vitimas.
     A tendência é piorar cada vez mais, pois estamos em um 
sistema falido politicamente, a crise nos assola. Somos infl uenciados 
ocultamente para permanecermos em nossas residências, nos 
privando do convívio social. A população está sendo acuada por 
marginais que facilmente levam nossos pertences, por não temos 
condições de segurança.
    Nós nos sentimos como os moradores de “O Cortiço”, de 
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Aluisio de Azevedo. Fomos surpreendidos pelas mudanças em 
nossos arredores que influenciaram, aos poucos, o nosso cotidiano. 
Já não há mais calma, cooperação entre vizinhos, todos andam 
desconfiados querendo proteger seu pedaço de terra, seu lar.
  Enquanto dias perfeitos não chegam, a medida mais cabível 
a ser tomada é o mínimo de condições de segurança, já que somos 
bem providos na área da saúde e educação na região. Andar nas 
ruas sem temer pela vida é o que toda pessoa de bem quer, e como 
moradora desse bairro, que para tantos é tido como o abandonado 
pelas autoridades, seria confortante poder ser livre. Já sem os pés 
sujo de terra e os olhos turvos de injustiças.

Angela Dayana Maznik Oliveira 

3ª Série F – Ensino Médio 

Profa. Évelyn Melo

E.E. Professor Paulo Ferrari Massaro
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MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO

E o menino largado na rua? Pois é, ninguém viu.
Já é difícil ter na mesa um pão, 
Agora imagina do jeito que tá,
Sem direitos, amor, dinheiro e educação.
Sai da frente, Jão!!!

E ainda reclamam quando veem uma criança abandonada,
Dizem:- Certamente o pai era maconheiro e a mãe mais uma drogada.
Tiraram tudo, fecharam escolas, queimaram livros e acabaram com 
as aulas de Filosofi a.
Mas não! Dez, centenas... 
Talvez não faça falta aquela escolinha da periferia,

E os mano, doze anos e já estão na correria,
Único homem da família, sem expectativa de vida.
Acham certo isso? Sociedade decadente!
A realidade é sofrida,
Mais uma molecada sem expectativa de vida.
Só com direito de ida,
Para sete palmos abaixo do chão,
Com quatro tiros no peito, jogado num caixão.

Agora me diz se isso a sociedade nota?
Claro que não, era preto, pobre e fi lho de uma prostituta.
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Era só mais um de MILHARES...
Então grite, meu povo!
Era um de nós!!!!

Por quanto tempo vamos aceitar esses olhares?
Políticos que olham com pena,
Quando a única coisa que sabem dar é isso mesmo...
Vinte anos na cadeia, vai com algema.
Sugam nosso dinheiro, mas nossa educação e direito não.
Dessa vez NÃO!!!

Caroline Ashley Borges Fialho

2ª Série F – Ensino Médio

Profa. Neli Ap.de Oliveira Sabino Repullo

E.E. Francisco Ferreira Lopes
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BOM DIA FLÔ! BOM DIA MÔ!

 Margarida, fl orzinhas branquinhas... Mas não estou aqui para 
falar de margaridas e sim da Margarida, minha avó, uma senhora alegre 
totalmente de bem com a vida. Veja só, ele teve a ideia de montar aqui 
no bairro uma quitandinha numa época em que o Botujuru era muito 
carente de comercio – pensando bem, ainda é –, embora seja um 
bairro alegre, muito verdejante, com belos morros.
 Essa quitandinha foi para minha avó mais um passatempo do que 
uma fonte de renda, tornou-se o lugar de muitos encontros e sorrisos.
 Minha avó era muito extrovertida e tinha sempre um cumprimento 
para cada cliente, com seu sorriso largo ela sempre dizia: “Bom dia Mô”, 
“Bom dia Frô” e assim o dia seguia com muitos risos e longas conversas. 
 Mas esses sorrisos e cumprimentos afáveis, muitas vezes lhe 
saiam caros! O fantasma do fi ado insistia em assombrar a quitandinha, 
ou seja, a grande maioria deixava suas contas penduradas.
 Embora ela fi casse receosa em voltar a vender fi ado, jamais 
pendurou um sorriso para qualquer cliente, e quando menos se 
esperava, estava ela a vender fi ado novamente.
 E o Botujuru com seus morros carrancudos se entregavam aos 
encantos de um “Bom dia Mô” ou um “Bom dia Flô.
 Hoje, o bairro esta aí, uma criança crescida a se desenvolver 
a cada dia, junto as lembranças de uma Margarida que fl oresceu no 
sorriso de muitos, com seus “Bom Flô”, e “Bom dia Mô”.

Tainá Santos Nogueira

1ª Série C – Ensino Médio

Profa. Ana Lúcia Barrotti

E.E. José Ribeiro Guimarães 
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MEU CANTINHO

O lugar onde eu vivo...
tem suas belezas mas,
apesar de ser bonito,
carrega suas tristezas.
 
Não tem problema se houver perigo,
pois sei que sempre
seremos protegidos por Deus.

Para que possa ser o lugar perfeito
com amor e alegria
preciso fazer coisas boas todos os dias.

É um cantinho feito pra mim
com o meu jeitinho
cheio de pessoas que cuidam de mim.

Pode ser urbano, ou pode ser rural 
farei o possível para ser
o lugar mais legal.

Julia Vasconcelos Manara 
7º Ano C – Ensino Fundamental  
Profa. Fabia de Oliveira Morente  
E. E. Profa. Isabel Ferreira da Silva - Belinha
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JUNDIAPEBA EM ASCENSÃO

 Jundiapeba é um distrito do município de Mogi das Cruzes. 
Possui aproximadamente 80 mil habitantes. Outrora chamado de 
“Campos de Santo Ângelo”, passou a ser chamado pelo nome atual 
em homenagem aos rios Jundiahy e Tayaçupeba. 
 Nos últimos anos, o distrito vem passando por um enorme 
crescimento demográfi co, devido à urbanização e ao grande número 
de condomínios que vem sendo construídos no local. A princípio, 
considerada uma área rural, nos últimos anos, houve também um 
grande crescimento industrial, bem como comercial. Esse interesse 
de pessoas e indústrias na região fez com que o Governo Estadual 
e Municipal também investisse no local, aumentando a segurança 
mediante postos policiais e melhorando a saúde e a educação 
com a construção de escolas, postos de saúde e ambulatórios de 
especialidades médicas. Atualmente, conta com uma estação da 
CPTM e várias linhas de ônibus. Além disso, no distrito localiza-se 
também um dos hotéis mais luxuosos do país, lugar que acolheu a 
delegação belga durante a Copa do Mundo de 2014. 
 O progresso vem mediante o crescimento do comércio e 
a construção de condomínios, no entanto, a população que não 
consegue se centralizar são empurrados para a periferia. Com 
isso, surgem as favelas e os problemas tais como o tráfi co de 
drogas e a criminalidade. Não que, nelas concentram-se somente 
trafi cantes e criminosos, mas como essa população tende a ter 
menos oportunidades, o envolvimento com o crime, às vezes, é 
inevitável. Infelizmente, o número de assaltos e tráfi co de drogas 
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aumentaram na mesma proporção que o desenvolvimento, o que 
preocupa não somente os moradores, mas também a polícia, que 
vem aumentando a patrulha em todo o bairro e as rondas nas 
proximidades das escolas. Infelizmente, o progresso é, às vezes, 
disseminador da segregação e da desigualdade. Jundiapeba, bem 
como outras cidades em crescimento, faz repetir a história. História 
esta que cabe a cada cidadão do nosso bairro mudar. Essa mudança 
só é possível mediante a cobrança daqueles que nos representam 
nos poderes públicos. Cabe a nós fazer valer o nosso voto, buscando 
dos nossos representantes a segurança, a moradia e a educação 
que nos garante a Constituição. 

Karina Gonçalves de Jesus
3ª Série E – Ensino Médio
Profa. Marta Maria de Morais
E.E. Professor Paulo Ferrari Massaro
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MEU BERÇO, MEU LAR...

Não sei como explicar.
A alegria de falar sobre minha vida, meu lar.
Um lugar muito fácil de se encontrar
Para sempre até o fi m da minha vida chegar
Lugar de pessoas humildes de bom coração
Onde no coração dos mogianos sempre aberta ao perdão
O mal existe em todo o lugar, isso não há como contestar.
Mas o bem em Mogi sempre há de superar
Minha cidade querida que sempre me ensinou várias lições de vida
O nome completo dessa cidade é Mogi das Cruzes
Quando me lembro das minhas antigas lembranças
Sempre me vem com um toque de amor e esperança
Que nesse lugar não haja tantas mudanças
Nem nos lugares muito menos nas pessoas
Que com amor e carinho foram muito acolhedoras
Uma cidade muito especial para com seus habitantes
Hoje não me importo em dizer, ou melhor
Tenho orgulho em dizer: sou mogiana
Com muito amor e carinho até eu morrer
Dessa cidade sempre vou lembrar
Minha cidade, meu berço, meu lar.

  

Ana Beatriz dos Santos
8º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Márcia Cândia Destro
E.E. Professora Sylvia Mafra Machado
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INGRATIDÃO

Onde eu vivo não há fl orestas
onde devia ter vida
onde pessoas com ela deveriam ter sintonia.

Aqui onde vivo tem serra
mas as pessoas só pensam em serrar as árvores
serrar aquilo que nos mantém vivos.

Aqui as pessoas são orgulhosas
isso as fazem cada vez mais mentirosas
tornando-se pessoas odiosas.

Aqui onde eu moro não tem isso não
de se ver as coisas com o coração
e chorar com essa tola ação.

Aqui até poderia ser como outra civilização,
mais natureza e mais comunicação
com gratidão e retribuição.

Porém aqui não percebemos 
o quanto a natureza fi zemos
causando a nossa própria destruição.

Sem nenhum perdão
todos com ou sem gratidão
se vão no meio desta devastação.

Mariana Rodrigues do Prado
2ª Série C – Ensino Médio  
Profa. Alessandra Teixeira 
E. E. Profa. Isabel Ferreira da Silva - Belinha
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RECOMEÇO

 Em conversa com meu pai, Eric Oliveira Batista, ele nos contou 
que nasceu no dia 30 de outubro de 1982, em uma pequena cidade no 
município denominado Coarici, na Bahia. 
 Ele teve uma infância muito feliz, era um menino que estava sempre 
criando brinquedos e jogando bola na rua. Na escola era ótimo aluno e 
ajudava os colegas.
 Apesar da boa infância, ele vinha de uma família simples, sua mãe o 
abandonara e ele teve que morar com seu pai e a madrasta. Mas ele gostava 
mesmo era da avó Ana, que sempre fora como sua mãe para ele.
 Aos 19 anos teve seu primeiro fi lho, Gabriel. Nessa época as coisas 
fi caram difíceis, já que descobriu que teria que criar seu fi lho sozinho.
 Não demorou muito para conhecer Cleudes, uma moça que lhe 
encantou. Logo eles se tornaram amigos e namorados. Em 2002 os dois 
tiveram uma fi lha.
 Eric e Cleudes eram felizes, mas criar dois fi lhos pequenos aos 20 
anos de idade, sem trabalho fi xo era difícil. Eric tinha que tomar alguma 
providência e de fato tomou. Ele nos contou que decidiu vir para Mogi 
das cruzes no ano de 2003, em São Paulo onde alguns de seus parentes e 
amigos moravam. Deixou para trás sua mulher e os dois fi lhos, prometendo 
voltar e levando na mala muitos desejos e sonhos.
 Cleudes fi cava preocupada com o marido e seus fi lhos estavam 
crescendo. Cerca de dois anos depois, ele enfi m havia juntado dinheiro 
para voltar à Bahia e buscar sua família que teriam uma vida nova em 
Mogi das Cruzes.
 A família teve um recomeço feliz Eric tinha trabalho e Cleudes estava 
perto de seu irmão que morava aqui em São Paulo, e seus fi lhos cresciam 
saudáveis. Em 2005 eles tiveram mais uma fi lha, que sou eu, Mariana, e se 
casaram. Até hoje estão casados e na medida do possível, são felizes.

Mariana Santos
8º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Francisca Moreira Neto
E.E. Pedro Malozze
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OPRIMIDO

Realidade do mundão
Deprimente
Todos querendo atenção
Querendo subir na vida 
Vem no seu caminho 
Subi com ajuda é fácil
Quero ver fazer sozinho 
Quando se tá em cima
Vários vem fortalecer 
Mais quando se está em baixo 
Quem corre com você?
É meu parceiro pior que “to” ciente 
Nesse mundão todos somos clientes
Oprimidos pelo ganância 
Sempre em busca 
De paz e muita esperança.
Esperança pra continuar 
Na batalha meu caminho eu vou trilhar 
Mais nessa vida tem vários “vacilões”
Querendo ti levar 
Fica suave eu não vou não.
Para te arrastar 
Para te esfolar 
Várias vão estar lá 
E para ajudar 
Deixa quieto nem vou comentar.
Oprimido pela sua própria pose de “bonzão”, pode “pá” tudo 
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“vacilão”.
Realidade, preocupação em vão.
Pose de “bonzão” é isso mesmo.
Vários “manos” na favela passando “mó” veneno
15 anos nas costas com fi lho para criar 
Será que um dia esse mundão vai mudar?
Mudar nisso eu acredito 
Por isso nessa luta eu sigo 
Sigo sempre em busca de progresso 
Levo vários comigo
Só fi ca quem está querendo nosso regresso.
Os “caras” querem meu regresso
Ai eu penso
Quanto mais se quer meu mal
Mais eu me fortaleço
Então toma cuidado
Porque eu “to” no jogo
O seu melhor amigo
Pode ser o mais invejoso!
Mas aí segue sem medo
A inveja não passa de um sentimento
Mas aí se “vem que vem”
Hoje em dia 
Não se confi a mais em ninguém
Faço como mano Brown
“Acendo um cigarro e vejo o dia passar
Eu mato o tempo para ele não me matar”
Os “caras” vivem falando 
Que tem procede
Fácil é falar 
Difícil é fazer
Concordo plenamente
Mas essas “fi tas” são muito para minha mente.
É isso mesmo! 
É muito para a mente 
E aí molecada
Só segue consciente...

Denner Câmara Martins Cruz e Gabriel Luiz Vieira
2ª Série E – Ensino Médio
Profa. Neli Ap. de Oliveira Sabino Repullo
E.E. Francisco Ferreira Lopes
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O LUGAR ONDE VIVO

    Dentre inúmeros bairros de Mogi das Cruzes o meu é a 
Vila Cléo (especifi camente os predinhos da Vila Cléo). Vim para cá 
quando tinha um ano de idade. Gosto de morar aqui, porém alguns 
pontos precisam melhorar.
     O meu foco é na beleza do bairro não digo que esse seja o 
maior dos problemas, pois não é, mas creio que há tantas ideias 
para embeleza- lo. Seria uma ajuda que a prefeitura – que tem por 
fi m ajudar a cidade – e os moradores pudessem ver como um ponto 
a se melhorar.
     Uma de minhas ideias é que meu cantinho tenha cor e vida, 
que não seja tão urbanizado. Que suas vielas sejam uma passagem, 
e não um depósito de entulho, suas quadras coloridas e cuidadas 
para qualquer um se divertir. Que seja aproveitado com vida, 
plantas e árvores, com frutas (melhor ainda).
     Concluo que essa vida possa ser dada a todos os bairros; 
que possa ser além... um projeto de revitalização dos bairros. Tenho 
um olhar de cuidado para com ele, pois um conjunto de pessoas 
moram aqui, e é esse morar que me faz ver o melhor para ele.
                                                                           

Pâmela Camila de O. Silva
2ª Série B - Ensino Médio
Profa. Márcia Cândia Destro
E.E. Professora Sylvia Mafra Machado
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ORGULHO DE SER UM MOGIANO.

 Mogi das Cruzes é um município do estado de São Paulo, situado 
na região metropolitana. O município é cortado por duas serras, a Serra do 
Mar e a Serra do Itapeti e ainda pelo Rio Tietê. Mogi das Cruzes faz parte do 
conhecido “Cinturão Verde”, abastecendo toda a região metropolitana de 
São Paulo.  
      Para mim, a importância de ser um cidadão mogiano é muito grande, 
pois Mogi com seus 456 anos é uma cidade que tem história, e com isso, atrai 
as pessoas cada vez mais.
   Antes da fundação do povoado de Mogi, o bandeirante Braz Cubas, 
havia se embrenhado pelas matas do território mogiano, às margens do rio 
Anhembi, hoje Tietê, à procura de acesso de São Paulo a Mogi, dando início 
ao povoado, que foi elevado à Vila em 17 de agosto de 1611, com o nome 
de Vila de Sant’Anna padroeira da cidade. A ofi cialização ocorreu em 1º de 
setembro, dia em que se comemora o aniversário da cidade.
    Mogi tem muitos pontos turísticos como: o Parque Leon Feff er, o 
Parque Centenário, o Pico do Urubu, o Parque das Neblinas, a Serra do Itapeti 
e o Shopping Center, considerado o paraíso das compras. Além de suas 
festas também como: Festa do Akimatsuri, Festa do Divino e o Carnaval.
 Uma das coisas que mais me atrai nesta magnífi ca cidade, são as 
festas, como a do Divino Espírito Santo, uma das melhores que mais balança 
Mogi, pois apesar de ocorrer em uma época fria, as pessoas sempre dão um 
jeito de se aquecer.
   Espero que essa cidade tão bela venha crescer cada vez mais, não só no 
tamanho e nem só na população, mas em conhecimento, educação e história.

Caio Vinícius da Silva 
1ª Série H – Ensino Médio
Profa. Célia Aparecida dos Ouros Galvão
E.E. Dr. Washington Luiz
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O LUGAR QUE VIVO
Uma moradia cheia de amor,
Sua meta é dar uma ótima recepção.
O melhor lugar para se morar
O lugar que cresci está cheio
De histórias, surpresas e admirações!

Eu cresci sem mesmo ter
Arrependido de ter nascido e crescido
Já vi pessoas amáveis vindo e outras indo
Tenho certeza que elas estão bem.
Já tive problemas que me fi zeram
Chorar e me decepcionar, mas continuei...

Além de ter ótimas formas de comprar,
 Vendas construção e realização.
Tem também ás associações que trazem
A altura a minha cidade, em forma
de evolução.

Amo estar aqui e pretendo criar
Uma história nesse lugar, além de 
dá aos meus fi lhos um pouco desse
conhecimento e admiração...

Um lugar maravilhoso que enche
O vazio do meu coração e de muitas famílias. 
Obrigado Cesar de Souza e
Jardim Bela Vista, Mogi das Cruzes.

Matheus dos Santos Lopes
 3ª Série B - Ensino Médio                                                         
Profa. Nezia  Antonia Nicolau Foresti         
E. E. Dagoberto José Machado                                              
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Minha vila
A rua é reta
cheia de buracos
os carros passam rápido
as casas sempre barulhentas.

O que mais tem é criança
brincando de balança, de bola 
e bicicleta...

Se alguém falasse “A”
todos ouviriam
se alguém chegasse 
todos notariam.

Oh! Vila agitada!
Cheia de carros
casas e crianças.

Todas as manhãs
somos sempre acordados
pelas cantorias dos pássaros.

Nos dias belos
pra que ir passear?
se há uma vila bela
para brincar!!

Luana Gonçalves de Araujo
8º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Cintia Kelly Neiva dos Santos
E. E. Profa. Isabel Ferreira da Silva - Belinha
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UM LUGAR PARA CHAMAR DE AMOR
            
 Amor sim, e a maneira carinhosa que chamo, como os 
namorados ao usarem um codinome, e também e a melhor palavra 
para defi nir o lugar que vivo gosto muito da palavra “amor”, e assim 
que costumo denominar tudo que é especial: meus animais, minha 
família, amigos e lugar. 
 E por falar em lugar, Mogi das Cruzes é onde moro, e que 
mora em mim, em meu coração, aqui é como se fosse um pedacinho 
do meu mundo distribuído em ruas, parques, comércios e casas. 
Aqui há uma representatividade sem igual para mim registrada por 
fotos em momentos felizes, momentos compartilhados e também 
momentos somente meus.
             Sentada na varanda de minha singela casa, posso sentir o 
clima gelado, e a brisa suave nos tempos de outono. Durante a noite 
se transforma num lugar iluminado e reluzente que se confunde 
com grandes metrópoles, mas é apenas um pontinho dentro de 
São Paulo, pertinho da natureza e de grandes locais urbanizados. 
Para mim, esse lugar traz a delicadeza das cidades bem pequenas 
do interior, sem aquela inquietação de alma, dando lugar a prosas 
compassadas, mas por outro lado, uma cidade agitada, que remete 
a um monstruoso furacão de agitação e correria infi nitas, sem 
motivos para quê, o ato de viver, do acordar e de dormir expressado 
com muita pressa.
            Gosto muito de caminhar e outro dia nessas minhas andanças 
ao ar livre pude perceber as diferenças que por aqui existem, ao 
fi xar meu olhar nas construções que revelam as desigualdades 
sociais a discriminação dos menos favorecidos, favelas próximas a 
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condomínios luxuosos, pelas ruas automóveis se misturam numa 
competição de status a riqueza que convive com a pobreza. Tenho 
certeza de que no berço em que nasci, sonhava com um mundo mais 
justo, nesse momento de imersão numa refl exão bem subjetiva me 
levo a perguntar: “E daí? Minha vida, minha casa, meu quarteirão, a 
quem poderia interessar os meus sonhos?”.
              Não sei se alguém responderá as minhas indagações, mas o 
meu grito de esperança ecoa para transformar a realidade ao meu 
redor. Quero oportunidade para mim e para muitos, para menina 
pobre, descalça e de fi tas nos cabelos, a vi passar por mim, sem o 
pudor de sua miséria, com pouca vaidade ela não percebeu, mas me 
fez compreender o sentido do verbo “ser”. Ser o quê? Devemos ser 
felizes! Para isso, necessitamos ser prósperos em nossas carências, 
pois pessoas são carentes de dignidade, de respeito, de coisas e 
afetos, ou seja, precisamos viver de lugar de afetos.
              Nesses emaranhados de ideias sobre minha cidade, me canso em 
ver como as pessoas mudam, não posso saber se meus amigos hoje 
serão os mesmos de amanhã, pessoas por aqui são inconstantes, 
se vão sem despedirem, por vários motivos abandonam a cidade, 
muitas vezes por causa da violência, também por saudade 
voltam para a cidade materna, ou simplesmente buscam outras 
oportunidades, e eu vou fi cando por aqui, compreendi que não 
estou de passagem.
             Logo, fi co a imaginar outros lugares que eu poderia viver, talvez 
num breve sentimento de insatisfação, mas chego à justa conclusão, 
que para mim, outros lugares só servem para passear, serem 
conhecidos, visitados, deslumbrados apenas, porém para viver de 
verdade. Somente os escolhidos são eternos, pois permanecemos 
nele enquanto durar a nossa vida, e retornarmos sempre para eles, 
pois fazem parte de nós, guardam nossas histórias. 
            Mogi das Cruzes pode até não ser o lugar ideal, aquele que 
seria perfeito, mais e apenas o meu cantinho preferido que me faz 
sentir confortável, ou seja, plenamente “em casa”, e ainda preserva 
emoções, vínculos afetivos e isso para mim basta, o sufi ciente para 
ser considerado o melhor lugar e onde amo viver.

Gabriele de Souza Evangelista
9º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Francisca Mislene de Almeida Franco
E.E. Rev. Profº Osmar Teixeira Serra
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O LUGAR ONDE VIVO

O lugar onde vivo é especial
Todos o conhecem 
Por Vila Natal.

O lugar onde vivo
É bem divertido
Nós brincamos na rua
Sem medo do perigo.

Quando passeio no centro
Sinto o encantamento
Das histórias guardadas
Memórias do tempo.

Suas casas e casarões
Guardam a imagem
De um povo aberto
Às inovações.

Japoneses, libaneses,
Espanhóis, italianos.
Cada um contribuiu
 Ao longo dos anos.

Tem teatro, tem escolas,
Tem festa do Divino.
E o povo na rua 
Cantando vai seguindo.

Dizem que Mogi é a terra do caqui
Mas confesso pra vocês
Não há lugar no mundo
Melhor do que aqui.

Andreza Rafaela S. Gonçalves
6º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Adriana Rodrigues Castilho 
E.E. Aprígio de Oliveira
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MINHA CIDADE

Eu moro em Salesópolis
Uma cidade do interior
As pessoas são bondosas
E também cheias de amor.

Aqui tem vários pontos turísticos
A Usina Parque e o Portal
A Igreja Matriz e o Aterrado
E o Parque Florestal.

Adoro minha vida
E amo minha cidade
Aqui tem tranquilidade
E biodiversidade.

Moro na roça
Numa parte rural
Nos dias de semana vou à escola
E nos fi nais, brinco no quintal.

Esse é o lugar onde vivo
São José é nosso padroeiro
Essa é Salesópolis
Um povo bem hospitaleiro.

Isabely Karine dos Santos                                 
7º ano B – Ensino Fundamental                           
Profa. Rubya Camila Lopes                                                   
E.E. Professora Olga Chakur Farah                                           
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ANDANDO PELA RUA

  Andando pela rua você vê todo o tipo de coisa. Uma farmácia 
abrindo; uma padaria já aberta vendendo pães quentinhos e cheirosos; 
a igreja com o seu sino lá no alto; a sorveteria com casais se abraçando 
e sorrindo; pais brincando com seus fi lhos nas calçadas; a praça quase 
deserta, com suas árvores desfalcadas das folhas verdes e majestosas; as 
linhas duplas e amarelas nas ruas; os carros se movimentando.
  Andando pela rua você vê tudo; alegre ou não. Você vê garotas 
caminhando alegremente, dizendo futilidades; vê adultos ignorando 
seus fi lhos bagunceiros, enquanto mexem distraidamente em seus 
celulares. Você vê idosos esperando pacientemente na ponta da calçada 
alguém que venha os ajudar a atravessar a rua tumultuada.
  Andando pela rua você vê qualquer coisa, boa ou não. Olhando 
de perto, nada é o que parece.
  Andando pela rua em silêncio observo ao redor, aparentemente 
nada relevante ocorre, quase desisto da ideia de passear, dou a volta e 
vou para a casa, mas quando paro, vejo um tumulto no meio da rua. 
Corro até lá, não paro para pensar no porquê de ir lá, apenas vou.
  Quando vejo a cena está ocorrendo ali, quase desmaio de 
desgosto. Um garoto está caído no chão, provavelmente bateu a cabeça 
quando caiu, a perna e o braço dele estão em ângulos não naturais, o 
que me incomodou não foi o estado do garoto. Não, o que me chocou 
foi que todas, todas as pessoas que estavam em volta dele, tirando fotos.
 Elas não estavam paradas em volta dele tentando deixá-lo consciente, 
não estavam ligando para a ambulância, eles não estavam fazendo 
nada disso, eles estavam tirando fotos dele, para mais tarde colocarem 
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as fotos na internet com dizeres “O pobre garoto foi atropelado pelo 
motorista distraído”, “Alguém deveria colocar esse motorista na cadeia”. 
Mas o garoto acabaria morrendo ali e ninguém iria perceber. Estavam 
ocupados demais tirando suas “recordações”. Corri para ajudá-lo.
 A hipocrisia naquele lugar me sufocava.

Évelin Americo da Silva
1ª Série D - Ensino Médio 
Profa. Letícia Grecco de Godoy Kawashima
E.E. Profª Laurinda Cardoso Mello Freire
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O LUGAR ONDE VIVO

Sabaúna um lugar onde ciclistas gostam de passear.
E a beleza daqui explorar.
Sabaúna um lugar sereno, calmo e tranquilo.
Onde as pessoas tomam sorvete por quilo.

Onde toda a vizinhança é amigável.
Onde todos querem visitar para apreciar.
É onde todos querem fi car para morar.
Porque aqui existe paz.

A natureza por aqui, exibe muita beleza.
Aqui existe muita simplicidade.
Este distrito não é muito conhecido.
Mas quem mora aqui é bem conhecido. (a)

Livia Custóias e Júlia de Souza    
7° Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Sandra F. R. de Oliveira
E. E. Professor Aristóteles de Andrade
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MINHA MOGI DAS CRUZES, CIDADE DE VÁRIAS MISTURAS

 Vivo em Mogi das Cruzes, cidade pequena e acolhedora, 
muitos vieram de outros lugares para tentar uma vida melhor, 
trabalhar ou simplesmente morar aqui. 
 Lugar de imigrantes entre eles, os nordestinos, povo de 
fala arrastada e cultura e culinárias bem peculiares. Pessoas que 
ajudaram a construir a cidade com trabalho pesado e labor, muitos 
prédios e escolas têm um pouco de suas mãos, nos cimentos 
duros, no suor debaixo de temperatura climáticas diversifi cadas 
e inconstantes, escolas, casas, condomínios, lojas construídas por 
essas gentes sofrida, forte e perseverante que trouxeram consigo a 
imagem de um sertão sem esperança resgatada na terra da garoa, 
das oportunidades de um sonho, de uma nova vida. Seus fi lhos 
somos nós, que nascemos aqui, mas que trouxemos suas marcas no 
rosto e na alma.
 As casas comerciais nordestinas já não existem mais como 
antigamente, se mudaram também, muitos que nasceram aqui 
não conhecem desses produtos, numa decoração bem rústica, 
com os produtos pendurados, que remetem aos costumes de um 
povo intimamente bem brasileiro, com receitas de suas bolachas 
de cangalhas mineira, doces de rapadura e carne seca do Ceará, 
a tapioca do Recife, a cocada de tabuleiro da Bahia, além dos 
restaurantes que servem pratos diferentes, até mesmo exóticos. 
 Mas, eu continuo me reportando ao passado, a minha casa 
simples sem imponência, mas tão minha, numa cidade úmida, 
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quando chove, as ruas viram um lamaçal, esse era o nosso mundo 
fantástico, além das divertidas brincadeiras na lama que escorria 
pelos barrancos, fazíamos guerrinha com mamonas e bolas de 
barro. O genial era estar sujo, melecados, felizes. Hoje cresci um 
pouco, e sei que aquela magia toda era fruto de nossa fantástica 
imaginação, peraltices, gargalhadas, brincadeiras que não trocariam 
por nenhum passeio caro, típicos de crianças ricas.
 Nesse lugar, nossa infância se enchia dos poderes que 
vinham do super-heróis dos programas de televisão. Sem internet, 
nas telinhas pequenas de um televisor antigo, com som tremido 
e acústico sem qualidade, cada série era aguardada no horário 
marcado sem poder sair de casa para não perder nenhum episódio, 
assistia até os repetidos, os já vistos e incansáveis desenhos, e quase 
memorizados por nós, reproduzimos suas aventuras galáxias em 
nossos quintais, com nossos vizinhos e irmãos. 
 As mães, no tanque de roupas sujas, não gostavam das 
nossas correrias escandalosas, preocupação em machucarmos 
com as espadas feitas de paus pontiagudos, sem dinheiro, eram 
os nossos brinquedos improvisados decorrentes da nossa criativa 
imaginação, da nossa vontade de fazer acontecer o que víamos nos 
filmes daquela época.
 Porém o tempo passou e acabou aquela fase de criancice, e 
com certeza nada poderá ser como antigamente, e no futuro que já 
começa, também espero contar para as próximas gerações, para os 
que virão, o que vivo nos dias de hoje servirão como inspiração de 
experiência boas num passado muito bem vivido e lembrado num 
futuro brilhante.

Matheus Rodrigues de Oliveira
8º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Rosângela de Almeira Leite de Siqueira
E.E. Rev. Profº Osmar Teixeira Serra
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A MINHA VIZINHANÇA

Na minha vizinhança 
Eu tenho vários vizinhos
Tem bastante criança 
E tenho vários vizinhos.

Na minha vizinhança
Tenho amigos bem legais
Tem alguns de mudança
Por causa da briga de seus pais.

Na minha vizinhança
Tem muitas casas
Todos tem esperança
E também tem muitas praças. 

Na minha vizinhança
Tem muitos animais
Os donos são crianças
Com ajuda dos seus pais.

Lá na minha rua
Tem uma avenida
Passa bastante perua
E ela é muito comprida.

Lá no meu bairro
Tem pessoas sorridentes
Sempre tem algum chato
E também tem muitos carentes.
Lá no meu bairro sorridente

Tem carros dançantes
Tem cachorro com cara de gente
E árvores falantes. 

Kevin Araujo Ferreira dos Santos
7º Ano D - Ensino Fundamental
Profa. Cláudia de Jesus Wermelinger
E.E. Profª Laurinda Cardoso Mello Freire
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UM LUGAR INSUBSTITUÍVEL

 Meu bairro é um lugar onde mora famílias felizes e gentis, onde 
automóveis movimentam a rua, onde a vegetação encanta os olhos de 
todos, este é o lugar que vivo.
Gosto muito daqui, principalmente da mata que envolve minha casa, eu 
posso ver o sol nascer, ouvir os sons dos pássaros e admirar a paisagem da 
Granja que aqui tem.
 Amo andar de bicicleta e sair com meus irmãos, assim posso apreciar 
o gostinho de sentir o ar livre.
 O lugar onde moro é calmo e pequeno, eu nasci aqui e conheço 
cada pedaço deste bairro, e é aqui onde vive meus parentes, família, amigos 
e pessoas que querem bem.
 As chuvas sempre foram uma festa para mim, já minha mãe morria 
de medo. Gosto das chuvas com vento, raios e trovões, me faz pensar que a 
natureza está com raiva. Também à noite é um dos momentos importantes 
para mim, é aquele momento que eu só penso na vida, e esqueço dos 
meus erros, das pessoas perdidas, das brigas com minha família, e penso no 
motivo que estou aqui, estes são momentos únicos o que não será igual em 
outros lugares.
 A escola também é onde eu passo a maior parte do tempo, os 
professores são agradáveis e mostram que eles estão lá para ensinar, as 
aulas signifi cam muito para mim, por isso não desperdiço meu tempo 
brincando, mas sim dedicando-me para ser alguém importante no meu 
futuro, pois me preocupo com minha família, comigo e com meu lar, afi nal 
ele é o lugar onde vivo.

Liza Brito 
7º Ano C – Ensino Fundamental
Profa. Aline Lobo Costa
E.E. Doutor Sentaro Takaoka
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A GUERRA DOS COCÔS

 Numa noite, sentados em volta da mesa nossa mãe começou 
a contar uma de suas aventuras na infância, que não são poucas. 
 Naquela noite ela nos contou a historia da guerra dos cocôs 
de vaca. Na época aqui em Mogi as coisas eram bem diferentes. 
Algumas ruas eram de terra, como a da casa dela, não havia muito 
perigo em sair na rua, as crianças se juntavam e brincavam o dia 
todo na rua.
 Em frente a casa dela, havia um enorme terreno e o fundo dele 
era uma mata fechada de tão densa. No bairro havia um senhor que 
tinha um terreno cheio de vacas e ele as ordenhava. Este costumava 
levar as vacas para pastar no terreno, para terror das crianças, que 
morriam de medo das vacas, e a tarde as levava de volta.
 A madrasta da minha mãe gostava muito de plantas e por 
isso mandava minha mãe, Debora, e meu tio, Rodrigo, pegarem 
cocô de vaca para ele, para ser usado como adubo. Minha mãe, meu 
tio e os amigos dele se juntavam e iam pegar cocô juntos e logo 
perderam o nojo.
 Um dia, enquanto recolhiam o cocô, acabaram perdendo a 
noção do tempo e não perceberam quando as vacas chegaram. 
Aterrorizados com as vacas a sua volta, saíram correndo para a 
casa de minha mãe para se esconder, porém dois meninos fi caram 
presos, rodeados por vacas, e se esconderam na parte da mata 
fechada, para esperar as vacas irem embora.
Um bom tempo depois, quando as vacas já tinham ido, meu tio 
resolveu ir procurar os outros dois meninos que ainda estavam lá.
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 Ele só não esperava que os dois meninos houvessem 
preparado uma emboscada. Eles o cercaram escondido, um de cada 
lado, e só esperaram ele passar por eles e aí... iniciou-se a guerra 
dos cocôs. Os meninos haviam juntado um monte de esterco de 
vaca ainda mole e quente e começaram a jogar no meu tio. Depois 
disso, todos já estavam no meio da guerra. Eles pegaram o balde 
que era usado para recolher o cocô, que estava cheio e o usaram 
como munição. 
 Ao final da tarde... estavam todos extremamente sujos, 
fedidos em um estado tão feio, que a madrasta deles não permitiu 
que meu tio entrasse em casa e o fez tomar banho de mangueira na 
rua, o que deu a maior bagunça também.
 Durante e depois da história, todos nós em volta da mesa 
caímos em gargalhada.   

Yasmin Gomes da Silva
8º Ano C – Ensino Fundamental
Profa. Francisca Moreira Neto
E.E. Pedro Malozze
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JARDIM UNIVERSO: O LUGAR ONDE MORO

  O lugar onde vivo é, ás vezes, meio estranho. No bairro onde vivo 
há muitos bandidos, principalmente na rua onde moro. À noite, quando 
eu vou dormir, eu escuto barulhos na rua. Chamam esse lugar de Favela 
da Banana ou Baina, eu moro antes de lá. Meu pai me disse que essa 
bandidagem começou a mais ou menos uns 15 anos atrás, ele também 
me disse que quando era criança podia correr e brincar lá, já eu não 
posso fazer isso.
  Bom essa foi a parte ruim, apesar de Mogi não ser tão grande, eu 
tenho bastantes aventuras aqui. Acho que quando eu tinha 6 anos, eu 
estava descendo um morro com o meu avô, eu larguei meu carrinho 
de boneca morro abaixo, a minha sorte é que tinha um carro parado na 
direção do carrinho, eu e meu avô descemos o morro correndo, no fi nal 
eu consegui meu carrinho e um “pito”.
  Eu gosto muito de morar em Mogi, meus avós moram aqui desde 
a década de 70, já meu pai nasceu aqui, a minha mãe veio pra cá com 10 
anos, meus avós são de Pernambuco e minha mãe é Bahiana.
  Atualmente eu moro com meus avós, porque a escola é perto da 
casa deles. Na rua onde moro não tenho amigos, mas em outros bairros 
como Jardim Esperança, Jundiapeba e Vila Cintra.
  O lugar onde vivo não é lá essas coisas, porém eu gosto de 
morar aqui.

Maria Laura Barbosa e Siqueira
7º Ano A - Ensino Fundamental
Profa. Cláudia de Jesus Wermelinger
E.E. Profª Laurinda Cardoso Mello Freire



152

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

O LUGAR ONDE EU VIVO

O lugar onde vivo.
Fica na estrada Nagao.
Rua Particular é zona rural.

Tem tucano e pica-pau.
Papagaio e esquilo.
Cobra e tatu.
Arara e passarinho azul.

Tem bananeira e palmeira,
Caqui, manga e morango,
Alface, tomate, salsinha.
Tudo para sua cozinha.

Aqui é estrada de terra.
Subindo o morro, a luz não pega.
Mas para descer tem.

Aqui é calmo e tranquilo.
Gente gentil são os vizinhos.
As casas são perto uma das outras.
Todos são amigos que coisa boa!

Aqui perto tem escola.
Tem criança na rua brincando sem medo.
Mas na pista tem que fi car atento.
Porque tem gente mal intencionada.

Vim para Mogi viver aqui.
Aqui vou fi car.
Pois é um lugar bom para se morar.

Bruna Teixeira da silva  
8 º Ano A – Ensino Fundamental
Professora Claudia Cristina Tavares de Oliveira
E.E. Dr. Arlindo Aquino de Oliveira
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OS PROBLEMAS DAS PESSOAS DESTA CIDADE

 O meu maior problema é confi ar demais nas pessoas e me 
entregar demais. O maior problema das pessoas é acreditar que tudo o 
que faz a si não afeta as pessoas ao redor. Você já parou para pensar nas 
suas atitudes? Já parou para pensar qual foi a última vez que você ajudou 
alguém por pura vontade e não interesse? 
 Pois é, o ser humano tem muito disso, interesse. Fazer por si, sem 
pensar no outro. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar; quero 
chegar à fi delidade. 
 Se você gosta da pessoa, independente de como for, como amigo, 
como irmão, como um verdadeiro amor, você sempre vai querer mantê-
la por perto, não é? Mas por que nem todos são assim? 
 Porque o ser humano só liga pra si mesmo. Porque “se eu tô bem, 
dane-se se você não está”. É por isso que pessoas machucam pessoas 
sentimentalmente. Nesse último mês eu aprendi a dar valor em quem 
me dá valor, porque de verdade, correr atrás de quem não vale nem 2km 
da sua trajetória não vale a pena. 
 Aprendi também que se você é fria e extremamente ignorante, 
as pessoas te tratam melhor. Irônico né? É porque ser bom é comum, ser 
ruim é diferente.
  Se você tem o coração bom, é super atencioso, cuidadoso e 
educado, só irão pisar em você. Agora se você for frio, meu querido, 
ninguém te machucará.
  Trazer as pessoas por perto de você é bom, manter as mesmas 
afastadas também é bom. Certifi que-se de suas amizades. Veja se elas 
sempre estarão do seu lado, por que sinceramente? Seus únicos amigos 
são a sua mente e o seu coração.

Julia Bonnis
2ª Série B – Ensino Médio
Profa. Neli Ap. de Oliveira Sabino Repullo
E.E. Francisco Ferreira Lopes
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MEU QUINTAL 

 O lugar onde moro é calmo demais para quem gosta de 
diversão, mas para quem gosta de silêncio é mais do que o paraíso.
Nas minhas horas vagas, gosto de observar os pássaros e seus 
cantos, os trabalhadores na roça e o céu. Imagino como seria se 
tudo fosse ao contrário, eu trabalhando e eles me observando.
 Às vezes, do meu quintal, ouço assovio dos ventos que vêm do 
longe e se vão para mais longe ainda. As árvores são sempre verdes 
com lindas folhas a dançar com o vento, fazendo grande festa.
 Gosto da terra onde ando e do cheirinho dela molhada 
quando chove. Nestes dias de chuva, costumo sentir aquele aroma 
do café que só minha mãe faz. De repente, um vento passa e logo o 
sol sai dentre as nuvens.
 No chão de terra, as minúsculas formigas a correr. Que 
desespero! Tanto trabalho, tanto esforço, mais ainda assim são 
felizes, pois há quem as alegre cantando: a famosa cigarra.
 Á noite, pássaros se calam, grilos e sapos entram em ação 
com a sua música. O que mais surpreende, contudo, é o céu repleto 
de estrelas piscando como vagalumes, e a lua refl etida no rio como 
a se olhar no espelho.
 Este é o lugar onde vivo. Pode parecer calmo demais par 
aquém lê, mas para mim, e a tradução da minha vida desde a 
infância, magia pura que me faz sonhar. 

Sarah Shenia dos Santos Fabiano 
9º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Mitsheley de Siqueira Domingues
E.E. Doutor Sentaro Takaoka 
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A ALEGRIA E AS EMOÇÕES VIVIDAS

 Se a gente for pensar, Mogi das Cruzes é uma cidade 
parecida com outra qualquer, com muitas atrações, encontros de 
amigos, pontos culturais e turísticos. Vivemos no lugar em que tudo 
acontece, não precisamos ir para longe para presenciarmos o que 
há de bom e ruim presente no mundo. 
              As festas típicas reúnem diversas pessoas, é uma maneira 
de socialização e cultura. A do Divino do Espírito Santo, por 
exemplo, ocorre em meados do mês de Junho, nem o frio dessa 
época consegue desanimar e afugentar os devotos, que se reúnem 
e organizam tudo, bem cedinho. O bom de tudo, são as barracas 
com culinárias regionais, e o famoso afogado, que é referência para 
as famílias que se reúnem para apreciar esse prato, um cozido de 
carne com vegetais.
               Numa dessas festas, aprontei feio, saí da barraca que 
eu auxiliava a diocese que frequento em meu bairro, porém fui 
dar uma volta e acabei me empolgando a ir aos brinquedos e em 
outras barracas, e para piorar, encontrei minhas amigas por lá, e 
os assuntos intermináveis não permitiram de eu retornar ao posto 
de trabalho, que com total razão, minha mãe esteve preocupada, 
e me anunciaram pelo alto falante, pois simplesmente sumi. 
Ao voltar achei fosse ser excomungada pelo padre, mas todos 
compreenderam que fui embalada pela festa.
               Aqui em Mogi, a maior concentração de amigos é justamente 
na escola em que frequento, com nome de padre e ao mesmo 
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tempo era professor, era o Senhor Osmar Teixeira Serra, e isso nos 
faz perceber o quanto é importante ter várias funções, fazer algo e 
se destacar na cidade, e assim quem sabe um dia também alguém 
que conheço ou mesmo eu vire nome de escola. Por fala em amigos, 
costumo vê-los no único Shopping que existe por aqui, o cinema é 
um grande atrativo, agora até podemos levar nossas pipocas. 
                Sinto alegria de viver em Mogi, é uma cidade aconchegante e 
bonita, rodeada por reservas naturais, perto de tudo, das praias, da 
grande São Paulo, da nascente do Rio Tietê que nasce lindo e morre 
feio. Mas há muitas outras histórias boas para se contar daqui e 
quero poder contá-las um dia, no futuro, para as pessoas que virão.

Mariana Ribeiro da Silva
9º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Rosângela de Almeira L. de Siqueira
E.E. Rev. Profº Osmar Teixeira Serra
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MEU PAÍS

 Moro no Brasil, lugar onde possui suas vantagens e 
desvantagens, e as mudanças são constantes, assim como em 
qualquer lugar do mundo.
 O céu já não possui mais aquele alaranjado do entardecer 
trazendo tranquilidade e sossego, o mesmo digo sobre aquele 
azul de todas as manhãs que trazia paz e liberdade, mas, sim um 
acinzentado, com um signifi cado de confusão, nos obrigando a 
acordar todos os dias preparados para qualquer noticia, sendo ela 
boa ou ruim.
 Atualmente, temos vivenciado confl itos na política, causados 
por decisões mal tomadas, atitudes egoístas e precipitadas que por 
não terem sido questionadas antes de serem tomadas, acabaram 
gerando arrependimentos, nos deixando a prova de que a culpa de 
tantos erros não são apenas de nossos governantes, mas também 
nossa, por não buscarmos conhecimentos sobre os mesmos e os 
colocarmos acima de nós.
 Na mídia, diariamente uma noticia nova é dada. Tragédias 
de todos os tipos ocorrem por conta do egoísmo, nos tirando a 
oportunidade de descartar os erros, apenas os substituindo por outros.
 Tudo possui seus dois lados, o Brasil não fi ca de fora. Entre 
várias qualidades que possuímos no país, estão às riquezas naturais, 
o maior reservatório de água natural e somos receptíveis.
 Estamos atualmente vivenciando as Olimpíadas, um 
momento que para muitos traz a oportunidade de deixar os 
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problemas de lado e comemorar a união entre as pessoas de todos 
os arredores do mundo.
 Portanto, devemos não só buscar nossos direitos, como 
também cumprir nossos deveres. Os problemas existem em todos 
os lugares, cabe a nós decidirmos se queremos adotar como rotina 
a forma positiva ou negativa para viver. A melhora ocorre se cada 
um fizer a sua parte pensando no bem de todos.

Pamella Machado 
3ª Série A - Ensino Médio
Profª Helena Ferreira 
E.E. Professora Irene Caporali de Souza
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ONDE EU VIVO

Onde eu moro 
é um lugar
muito bonito 
e é lá que eu vivo .

O Cocuera 
é um lugar lindo
e é lá que tenho primos.

O Cocuera é um lugar
maravilhoso, é lá
tenho 2 cachorros. 

O Cocuera é um lugar
cheio de graça
do meu primo eu ganho bala.

O Cocuera é um lugar
lindo, é lá que minha
mãe teve 3 fi lhos.

O Cocuera é um lugar
com problemas
por isso escrevo poema.
No Cocuera tem ladrão
algumas vezes
andam com facão.

No Cocuera eu lavo sacaria
por isso troco água na bacia.

No Cocuera, trabalho pesado
por isso fi co cansado.

No Cocuera tem lixão
até no mato tem poluição.
No Cocuera tem cachorro abandonado
eu levo no veterinário.

No Cocuera também falta amor
por isso cumpro com valor.

No Cocuera tem muita briga
por isso temos que mudar de vida

No Cocuera tem até tatu
e às vezes comemos tutu.

Onde eu vivo
tem muitas árvores 
por isso , planto de verdade.

Onde eu vivo
tem muito amigo
por isso, eu convivo.

Onde eu vivo
espero que seja melhor
e nunca fi que pior!

Marcelo Almeida de Barros 
7º Ano – Ensino Fundamental
Profa. Lívia Barros Martins Pereira
E.E. Doutor Sentaro Takaoka 
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VANTAGENS DE SER MOGICRUZENSE

      Mogi das Cruzes, cidade fundada há 456 anos, com cerca de 
424.633 habitantes e situada na zona leste do estado de São Paulo, é 
um exemplo no quesito de educação, saúde e economia entre muitos 
municípios do país,  estando até mesmo em 7° colocação das melhores 
cidades para se viver no Brasil.
     A educação na cidade é de ótima qualidade, tirando nota 6,43 no 
ranking da pesquisa feita pela organização Delta Econômica & Financeira, 
que listou as melhores cidades brasileiras para se viver. A boa nota se deu 
pelo fato dos níveis de analfabetismo estarem baixos, o nível de pessoas 
que terminaram o ensino médio é grande e principalmente pelo grande 
projeto de construções de creches. A merenda escolar também foi eleita 
com a melhor de São Paulo em 2015.
    Na área da saúde, Mogi está melhorando cada vez mais, com a 
construção de novos hospitais, ampliando os prontos-socorros, postos 
de saúde 24 horas e o grande número de aparelhos importantes para 
exames que estão em falta na maioria das redes públicas do país. Fora 
que muitas pessoas de cidades próximas procuram se consultar em 
Mogi, pelo seu atendimento mais rápido e competente. 
     A questão econômica se destaca tanto pela produção agrícola 
como pelo crescimento industrial, além do grande número de micro 
e pequenos empreendedores, que geram bastantes empregos para 
a população. 
     Sendo assim, Mogi das Cruzes é sim, uma ótima cidade para 
se viver, dando suporte adequado para a população viver com uma 
boa qualidade de vida, sendo merecido seu lugar entre as melhores 
cidades para se viver no Brasil.

Aline Pereira da Silva 
3ª Série C – Ensino Médio
Profa. Loredana Braga
E.E. Dr. Washington Luiz
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LUGAR PERFEITO?

 Numa manhã fria, a caminho da escola como era de costume, 
observava as pessoas que passavam por mim a caminho do trabalho. 
Algumas com sorriso no rosto, outras com cara de “Ué”! Continuei 
meu caminho, via as senhoras regando suas plantas e eu exclamava 
um “Bom Dia!, pois adorava ver o sorriso de quem parecia triste se 
abrir novamente. Na escola ao lado da minha crianças brincavam 
como pássaros em liberdade, despreocupadas com o amanhã ou 
o depois. Ao chegar a escola eu via meus amigos, poucos, porém 
verdadeiros!
 Depois de um dia comum de aula, como qualquer outro dia, 
tive um mau pressentimento, sabia que algo iria acontecer... Mesmo 
assim, sigo meu caminho para casa junto de um colega, até que vejo 
dois homens, um alto e outro de tamanho médio. Eles se dirigiram 
até nós e gritaram “É um assalto, passa o celular!” – eu fi quei tipo 
“Sério isso?” – então um deles pega o celular do meu bolso e sai 
correndo. Meu amigo que foi abordado pelo cara alto conseguiu 
escapar, pois alguém avisou o segurança de uma padaria próxima 
sobre o que estava acontecendo. Os dois acabaram fugindo.
 Fui correndo para casa. Cheguei desesperado. Minha 
família e meus amigos quando souberam fi caram assustados 
também. Isso me serviu de lição, aprendi que devemos sempre 
fi car atentos e não nos acomodar por acreditar que esse tipo de 
situação nunca vai nos acontecer, principalmente no bairro onde 
moramos, crescemos e confi amos.
 Nunca vai existir um lugar perfeito, nunca vai existir uma utopia, 
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pois sempre tem alguém que quer se dar bem usando os outros. 
Naquele dia percebi que no lugar onde eu vivo existem pessoas más 
e oportunistas, mas isso há em todos os lugares, assim como aprendi 
que onde moro há pessoas que se preocupam com o próximo, que faz 
seu dia mais feliz, pessoas pelas quais devemos zelar. Este lugar não é 
perfeito, mas ainda existem pessoas de bom coração.

João Pedro Siqueira Freitas
1ª Série A - Ensino Médio
Profª Ana Lúcia Carvalho 
E.E. Professora Irene Caporali de Souza
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ONDE EU VIVO

 Mudei muitas vezes de lugar, mas nunca vi um bairro calmo como 
esse, ainda há caminhos de terra, que sorridente e lentamente caminhei.
 A única estrada vai direto à praia que também já frequentei. 
O que predomina aqui são sítios maravilhosos, com riquezas que 
o dinheiro não pode comprar, como por exemplo, ao andar no 
campo percebo os animais nas árvores em busca de seus frutos e os 
tucanos livremente voando.
 Adoro esse lugar, não tenho o porquê reclamar, pois no 
sossego é onde eu tiro inspiração para as pequenas histórias.
 A escola é afastada, porém no caminho da estrada todos 
os dias a vida no campo é muito boa; que triste seria se a cidade 
grande aqui invadisse e mudasse tudo aquilo que existe hoje.

Kimberly Maia da Silva 
8º ano A – Ensino Fundamental
Profa. Claudia Cristina Tavares de Oliveira
E.E. Dr. Arlindo Aquino de Oliveira
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EMPECILHOS DIÁRIOS NA VIDA DOS MOGIANOS
   
 Em Mogi das Cruzes, grande parte da população utiliza 
diariamente o transporte público, entretanto problemas como 
superlotação e atraso de ônibus ainda são queixas bastante comuns 
entre os passageiros. Muitas pracinhas da cidade estão largadas e os 
únicos visitantes são o lixo, o mato e jovens usuários de drogas.
  Esses pequenos problemas, ainda são incômodos estão 
presentes no cotidiano da população mogiana. Muitos jovens e 
crianças são privados de ter uma área de lazer, por conta do mau 
estado das pracinhas, e os responsáveis têm medo que seus fi lhos 
corram perigo próximo dos usuários de drogas.
  Quanto aos ônibus, muitos utilitários dizem que há vezes em 
que a espera pelo transporte público chega a durar mais de uma hora e, 
quando o transporte chega, ele está “lotado”.
  O secretário municipal de transporte, Nobuo Aoki Xiol, diz que 
uma solução para os problemas do transporte público seria a integração 
entre o ônibus e o trem, porém há um empecilho nesse modelo devido 
à bilhetagem. Sendo assim, a solução que poderia ser aplicada no 
momento é o aumento no número de veículos de transporte público.
  Já uma solução para os problemas de usuários de drogas e do 
acúmulo de lixo nas praças seria uma reforma em sua estrutura e mais 
rondas para a segurança dos moradores. Essas são medidas simples e 
que podem fazer a diferença na vida dos mogianos e assim melhorar o 
lugar onde vivo.

Júlia Roberta Paiva de Oliveira
9º Ano C - Ensino Fundamental 
Profa. Geizilene Alves Florencio
E.E. Profª Laurinda Cardoso Mello Freire
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QUERIDA MOGI

O lugar onde vivo
é tranquilo e bonito
Com seus costumes e crenças
e o seu povo bendito.

Povo que reza e acredita
que todo raça é bonita.
Que ao unir suas forças
Nada se perde ou limita.

Cidade de muitas histórias
em cada canto ou lugar
Temos teatros e escolas
Para nos representar.

Todas as praças e parques
Tem um cantinho para relaxar
Deitado na grama tranquila
Olhando as nuvens passar.

Mogi minha cidade querida
Aqui nasci e cresci
Espero que por toda vida
Eu possa estar junto a ti.

Luis Gustavo Prismic Santos
6º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Adriana Rodrigues Castilho 
E.E. Aprígio de Oliveira
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ALEGRIA ENTRE PRIMOS

 Quando me lembro do lugar onde vivi, sinto uma felicidade 
imensa. Na época, eu tinha mais ou menos nove anos. Morávamos 
numa casa de quatro cômodos.
  Os dias de semana eram um pouco chato, eu ia para a escola 
e quando chegava, eu brincava sozinha. Eu contava os dias para o 
fi nal de semana.
 E quando ele chegava. – Ah, era uma felicidade imensa. 
Vinham primos de todos os lugares. A casa lotava de crianças. A 
gente deixava os brinquedos de lado e íamos brincar com barro, 
pegávamos colheres e panelas de nossa avó (ela fi cava louca) e 
corríamos para o quintal.
 Misturávamos água na terra, para formar o barro e fi ngimos estar 
fazendo bola. Colocávamos matos para enfeitar, e depois arrancamos 
as rosas do jardim da nossa avó para enfeitar o nosso “bolo”.
 Ao entardecer minha avó colocava a gente para tomar banho, 
enquanto ela fazia bolo de fubá para nós. E a noite assistíamos 
fi lmes de desenho até dormimos. 
 Essas lembranças fi caram para sempre comigo. Agradeço 
muito aos meus primos por passarem a infância deles comigo.
 E quando sentimos saudades de tudo isso nós resolvemos ir 
brincarmos com nossos primos pequenos.

Stephanie Souza Santos   
2ª Série C -  Ensino Médio
Profa. Ariana de S Nascimento 
E.E. Jardim Santos Dumont I
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TEMPOS BONS!

 A minha chegada a Ponte Grande foi assim que me casei em 
1953, tive seis fi lhos. Aqui, tinha apenas uma vilinha de casas era 
tudo bem calmo. 
 Nesta época as ruas eram de terra. Havia muito mato, pedras, a 
olaria que produzia tijolos e a plantação de taboa que as pessoas faziam 
esteiras. Em direção ao Rodeio era o “calipeiro’, o bosque de eucaliptos. 
 As pessoas não tinham carro e usavam como meio de 
transporte a bicicleta ou cavalo. Por isso, era mais difícil sair da vila, 
então tudo era no armazém do Margarido. As carroças eram usadas 
para serviços mais pesados como: carregar tijolos, areia ou pedras. 
Infelizmente, fi quei viúva muito jovem, aos 40 anos e sempre fui 
dona de casa. Tivemos um barzinho por um tempo, mas com a 
morte do meu esposo não consegui manter o comércio. 
 O Seu João festeiro fazia fogueira com bandeirinha, doces, 
pipoca e leilões para a comunidade. Era uma festa grande e bonita. 
Antigamente, havia alguns benzedeiros na Ponte: Dona Maria, Dona 
Firmina e Seu Bento que morava numa casinha de barro, embora 
alguns considerem crendices, era uma cultura passada de geração 
para geração. 
 Nas enchentes a água chegava à porta das casas e pescávamos 
os peixes que vinham com a chuva. E só conseguíamos sair de barco. 
 Com o tempo, foi necessário que melhorassem a estrada, pois 
acidentes aconteciam frequentemente, até que um dia o caminhão 
desceu a Dutra e invadiu as casas, causando um acidente fatal que 
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matou duas pessoas. Assim, foi feita a perimetral que facilitou a vida 
das pessoas. 
 A vida era mais simples e sem os perigos de hoje, as crianças 
brincavam na rua, os filhos saiam e podiam chegar mais tarde 
sem maiores preocupações. Sinto falta da liberdade que tínhamos 
naquela época e das tradições esquecidas com o tempo.

(Maria Isaura Gonçalves Simão, 85 anos, Dona de casa)

Larissa karollyne M. Ramos
9º Ano C – Ensino Fundamental
Profa. Glauce de Oliveira 
E.E. Professora Iracema Brasil de Siqueira 
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O lugar onde vivo
Na madrugada cai o sereno,
Na brisa da manhã caminho,
No orvalho,
Em meio ao vento
Que me traz frio.

Até que nasce o sol
E o brilho dos olhos
De quem um dia, lembro,
Falou-me da vida,
Do lugar de onde veio.

O verde deste lugar
Me encanta,
Em meio a tantas brigas,
O canto dos pássaros alegra
As fl ores que o Beija-fl or visita.

Meu pai sempre falava,
De uma música que ouvia,
Aquela que dizia
Do cheiro da terra molhada
Enquanto chovia.

O colorido dos tucanos,
Das pipas levadas com linhas,
O vento que espalha o fogo,
Aceso nas terras vizinhas.

Esse fogo que uma vez
Fez cair lágrimas minhas.

Então o sol se esconde.
A noite vem
E a luz da Lua e das estelas
Nos ilumina,
Ilumina o lugar onde vivo
Com alegria. Esse lugar
Que chamo “meu lar”.

Thainá Ferreira Almeida
Ester de Sant’anna
8º Ano A – Ensino Fundamental 
E.E. Paulo Tapajós
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UM LUGAR ESPECIAL

 Mesmo sendo da área rural, há muitas coisas em meu bairro 
que me agradam. Outras, nem tanto. Contudo, segue sendo uma 
área, em aspectos gerais, com diversos adjetivos.
 Começando com a natureza, o contato direto com ela torna o 
lugar esteticamente mais atrativo, além de ser mais saudável.
 A urbanização vem se emancipando. O comércio já se tornou 
parte do bairro. Pomar do Carmo é uma região muito tranquila, 
porém, também há o que ajustar.
 Um exemplo disso, pavimentação...nem todas as ruas têm 
recebido devida atenção. Além disso, o que desperta um incômodo 
na sociedade local é a iluminação pública. Existem determinados 
pontos de alta transição de pessoas, os quais infelizmente não 
estão adequados. Outro quesito que, até o momento, não mostrou 
defasagem, é a união social, os moradores do bairro tentam 
coletivamente resolver os problemas críticos.
 Mesmo com tantas coisas a se resolver, meu bairro é um lugar 
muito especial. Suas qualidades são maiores que seus defeitos, 
devido a isso, me sinto ali, muito confortável.

Lucca Edge Aniceto de Matos 

3ª Série B – Ensino Médio 

Profa. Erika Vanessa Martins Fernandes da Silva

E.E. Professor José Carlos Prestes  
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ONDE VIVO

     O lugar onde vivo, é em Biritiba-Ussu, em um sítio com 20 casas. 
As pessoas de mais idade que moram perto contam muitas histórias 
e lendas de pessoas que ali viviam.
     É muito calmo quase barulho não tem, existem muitos animais 
como: cachorro, gato, vaca,cavalo, porco, passarinho e outros.
      No campinho que tem no sítio todos os fi nais de semana algumas 
famílias se reúnem, e as crianças brincam ali.
     No caminho de terra há muitos buracos e a iluminação quase não 
ilumina ninguém.
    Ali existe uma fl oricultura que a maioria das pessoas trabalham.
    A escola onde estudo, é próxima da minha casa, ela é bem bonita, 
grande e aconchegante.
        Os comerciantes do bairro estão sempre de bom humor, 
sorridentes e querendo agradar seus fregueses que agradecem 
também com um sorriso largo. 
       Esse é o lugar onde vivo. 

Kaio Augusto Ribeiro Ramos       

8º ano A -  Ensino Fundamental 

Profa. Claudia Cristina Tavares de Oliveira

E.E. Dr. Arlindo Aquino de Oliveira
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O DIVINO!

 E então chega o tão esperado dia!
 É domingo, e o sol desponta no horizonte, trazendo consigo 
a esperança de cada dia. Embora domingo seja dia de dormir até 
tarde, de fi car na dúvida se toma café ou almoça, a animação para 
um dos maiores eventos em minha cidade me colocava de pé às 
07:00 da manhã. O dia mal começava, e mil perguntas fervilhavam 
em minha cabeça: o que irei vestir? Cabelo solto ou preso? Quem 
será que irei encontrar? Passei o dia dentro de um vestiário, naquele 
“tira e põe”, até que escolhi vestir uma calça jeans rasgada, uma 
camiseta dos Rolling Stones e uma jaqueta de couro. Chega a tão 
esperada hora!
 A cidade fervilhava de gente, de longe pude sentir o aroma 
delicioso do buraco-quente... Huummm... As comidas e bebidas 
eram bem típicas, tinha o famoso quentão, tempurá, doce de 
abóbora, yakisoba, tudo uma delícia! É como se Mogi das Cruzes 
tivesse aberto as portas de seu coração!
 As crianças corriam e brincavam na roda gigante, as pessoas 
experimentavam diferentes aromas e sabores, e tinha aqueles que 
preferiam apenas escutar um bom som. A cidade estava em festa! E 
não era qualquer festa... Era a festa do divino!
 Uma noite em que a alegria e o amor se fi zeram presentes, 
no coração de milhares de pessoas.   Uma noite que por segundos, 
minutos ou horas, pudemos esquecer o caos lá fora!
 O relógio indicava que já era meia-noite. A festa acaba, a 
monotonia recomeça, mas meu coração ainda continua em festa!

Amanda Rodrigues de Araujo Silva
1ª Série A – Ensino Médio 
Cecilandia Maria Moura Biamguli
E.E. Prof. Professor João Cardoso dos Santos 
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O LUGAR ONDE MORO

 Um pouco distante da cidade, numa estrada que leva ao 
meio da fl oresta, fi ca o lugar onde eu moro. Um sítio desviado de 
prédios e edifícios, cercado por arvoredos e relvas, onde se pode 
ouvir o gorjeio, do acordar ao dormir. Um lugar onde se sente o 
doce perfume das plantas sem enfastiar, que ao anoitecer você 
pode envolver-se com o luar. Lindas aves mostrando suas cores, que 
da ainda mais vida quando se junta às fl ores.
 Dizer que é o paraíso seria ilusão, o que nos afasta disso é a 
selvageria de alguns indivíduos que ao meio da noite estão indo 
caçar pobres e indefesos animais. O motivo deles fazerem isso não se 
sabe ao certo, de um certo tempo para cá, as capivaras começaram 
a desaparecer misteriosamente. E no fi m de semana passado, 17 e 
18 de setembro, um morador ao sair para trabalhar viu um grupo de 
chineses saindo de um veículo com uma arma silenciosa.
 A partir disso uma certa “suspeita” começou a invadir às 
cabeças dos moradores.
 A prefeitura deve se pronunciar e abrir uma investigação a 
respeito disso, pois o desaparecimento dos animais pode causar 
desequilíbrio na cadeia alimentar e prejudicar outros bichos.

Leonardo Cristian
2ª Série A – Ensino Médio
Profa. Mitshely de Siqueira Domingues 
E.E. Doutor Sentaro Takaoka
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O QUE FAZ DO MEU LUGAR, UM BOM LUGAR.

 O lugar onde eu vivo é muito bom, eu me sinto protegida, 
parece uma guarita.
 Eu fi co na rua sem problema, tem policial por toda parte, na 
ponta da rua, do lado da minha casa, na rua de cima e etc.
 Eu fi co tranquila, minha avó me deixa sair sem problemas. As 
últimas vezes que tentaram roubar uma das casas se “ferraram”.
 Meu bairro é muito legal, tem crianças, muitas crianças, 
tenho amigas em todo canto, tem meninos que fi cam apertando a 
campainha e saem correndo , incluindo eu, adoro fazer isso.
 Nossa tem uma vizinha que é o “cão”, eu adoro provocá-la, 
jogo a bola na casa dela e a chamo para devolver, ela fi ca furiosa. 
 Ainda tem uma mercearia lá na rua de cima, tem tudo o 
que eu gosto suspiro, salgadinho, chiclete e muitas outras coisas. 
Quando eu tenho um real eu já vou lá gastar, tem doce de 30 
centavos é muito bom pelo valor.
 Tem também a mulher que vende geladinho, ela trata os 
clientes muito mal, mais não da para fi car sem geladinho, afi nal os 
dela são de boa qualidade.
 Agora eu conto do “Crush”*, ele é muito lindo, eu e a Laisa 
da minha sala gostamos dele, moramos perto e às vezes ela vai lá à 
minha rua brincar comigo.
 Isso deixa o lugar onde eu vivo mais bonito.

                *Crush : Paquera, um menino que você gosta.        

Gabriela Luiza Rodrigues
7º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Tatiane Cristina Camilo Vicentino Neves
E.E. Professora Sueli Oliveira Silva Martins
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LIÇÕES DA VIDA

 Não é incrivelmente irônico como a vida é de um jeito e, de 
repente, se transforma em outra situação nos surpreendendo?  Se 
você não pensa assim desculpe, esse texto não foi feito para você. 
  Na escola por exemplo, aquela pessoa em que você 
tanto andava junto simplesmente, se afastou deixando apenas 
recordações nas quais vocês viveram. Às vezes os sentimentos 
podem nos enganar, nem sempre sua verdade é a única. 
 A escola é um belo espaço para o aprendizado, mas se 
observarmos bem, veremos que é um dos lugares em que há inveja 
e confl itos de ideias. Talvez as pessoas queiram algo que te pertence, 
te agredir de alguma maneira, ou muitos pensam ser fácil à vida que 
você leva. Pessoas que tanto te consideravam como “inimigo” hoje, 
andam juntas chamando de colegas. 
 A vida nos surpreende cada vez mais; talvez, o lugar onde 
vivamos não seja bom ou tão perfeito. O que importa é o que 
aprendemos e como vivemos com as pessoas que nos rodeiam, isso 
é o que nos move a sempre seguir adiante. 

Alice Jamille Laurindo Januario
8º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Lyliam Marla Azevedo Silva              
E.E. Antonio Olegário dos Santos Cardoso    
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A FEBRE DAS OLIMPÍADAS

 Era semana de abertura dos Jogos Olímpicos.
 Tudo parecida ótimo, nos dava a sensação de morarmos em 
um país rico.
 Brenda, minha irmã mais nova começou a ter febre – uma 
febre que não passava com nenhum remédio.
 Minha mãe levou-a ao hospital.
 - É mãe. É infl uenza – disse-lhe o médico.
 Voltaram para casa, mas a febre continuava persistente.
 Nova visita ao hospital. Dessa vez o atendimento demorou 
mais do que a primeira vez. Fui junto e comecei a reparar na 
decoração do hospital para as olimpíadas e me deu a impressão 
que minha irmã não estava doente.
 - É Infl uenza sim.
 - Mas a febre não passa!
 E minha mãe discutia com o médico. Voltamos para casa com 
novas medicações para Brenda.
 Dia seguinte, Brenda amanheceu com manchas vermelhas 
na pele, não queria comer e começou um sangramento pelo nariz 
– e eu ali, vendo o desespero de meus pais. Na TV, tudo o que se 
comentava eram as Olimpíadas.
 Meus pais foram novamente para o hospital. Desta vez, tinha 
criança para tudo quanto é lado aguardando atendimento.
 Depois de uma longa espera, Brenda foi atendida e 
diagnosticada com dengue hemorrágica.
 - É. Agora tá todo mundo com dengue – disse a enfermeira.
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 Minha irmã fi cou internada por 5 dias. Em um desses dias me 
joguei no sofá de casa cansada, exausta. Liguei a TV e a abertura 
dos Jogos Olímpicos estava começando. Fiquei ali, parada, olhando 
tudo aquilo. Bilhões de reais passando pela minha frente em forma 
de espetáculo para os Jogos.
 Por um momento, literalmente, quase esqueci que eu morava 
no Brasil, país que ainda não conseguiu oferecer um tratamento de 
saúde público decente para seus cidadãos.

Karen Lewin Domingues de Souza
9º Ano A -  Ensino Fundamental
Profa. Maria Alice de Castro Alves
E.E. Jardim Santos Dumont I
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OLHAR DE CRIANÇA
  
 Lembro-me de quando era mais novo, caminhava pelas 
ruas da cidade de mãos dadas com a minha avó. Era dia de festa, 
de comida, de música, maio, folia do Divino Espírito Santo na rua, 
gente nos cavalos, nos carros de boi, gente nos bancos para ver 
gente passando. Gente que queria ver gente levando gente, gente 
que levava animais, animais de transporte, com fome, com sede, 
com calor e com dor. Gente que cuidava da gente, mas não cuidava 
dos animais, chicotadas? Até que eu não vi mais.
  Tempo em que gente colocava casaco de noite e camiseta 
fria de dia, Que sofria com o clima totalmente enlouquecido, que 
queria que a gente fosse gente para seguir as tradições.
  Gente que reza de dia e bebe de noite, gente cheia de 
hipocrisia, que falava e não cumpria.
  Mente muito crítica para uma criança, uma criança que vê 
gente como algo perigoso para o mundo. Gente que cria e que 
destrói ao mesmo tempo, que a gente via bem num dia e hoje a 
gente vê completamente mal. Gente daqui, do lugar onde moro, 
vizinhos de quadra, de bairro, de tudo quanto é lugar.
  Eu só não poderia esquecer de falar da gente que a gente 
sabe que nos faz bem, da gente boa que tem aqui, que faz a gente 
rir, que faz a gente feliz. Gente desse interior de São Paulo, de bom 
coração, cheia de emoção. Gente que vivia e sabia da história da 
cidade, da minha cidade, da Mogi das Cruzes da gente. 

Mateus Dias de Oliveira Torraga
9º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Ariani Caroline Cursino
E.E. Aprígio de Oliveira
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A CHÁCARA SÉTIMO CÉU
 
 Quando criança eu vivi numa chácara no interior de São 
Paulo, gosto muito de me lembrar dessa época; não só pela magia 
(aos olhos de uma criança como eu), mas principalmente por ter 
sido uma época em que minha família era completa!
 Além dos meus amados pais, minha irmã mais nova e eu, 
também havia alguns agregados. Era um lugar grande sufi ciente 
para caber toda minha imaginação; para mim era quase um sítio do 
Pica Pau Amarelo. Tínhamos horta, galinheiro, vacas, cavalos e um 
pomar enorme, onde colocávamos, minha mãe e eu, banquinhos 
aos pés do limoeiro e chupávamos limão com sal. Tinha uma 
balança pendurada na mangueira, onde balançava os meus sonhos 
e as minhas fantasias.
 Cresci rodeada de livros e de amor, na mesma proporção; através 
deles conheci e muito das pessoas que nele habitam. A propósito, a 
chácara chamava-se Sétimo Céu. Eu acho que já vivi no paraíso!

Isleide Leal da Silva
CEEJA de Mogi das Cruzes
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O PASSADO QUE REFLETE UM FUTURO MELHOR

 Todo dia quando acordo consigo ouvir o galo cantando na 
casa ao lado. Ligo a televisão e presto atenção na previsão do dia e 
nas últimas notícias.
 No caminho para a escola, observo como o meu bairro está 
se modernizando cada vez mais. A rua agora com asfalto, porque 
antes, diziam os mais velhos que as ruas eram cheias de terra e 
barro; o rio que agora está canalizado, antes era um local onde os 
moradores jogavam lixo.
 Fico feliz com todas essas mudanças por aqui, me faz ter 
uma esperança para um futuro ainda melhor, onde vou poder 
criar meus fi lhos.
 A única coisa que eu espero é que a segurança melhore, pois 
ir para a escola sozinha não é mais tão legal como da primeira vez 
que sai sozinha, não me sinto tão segura como antes.
 Apesar de tudo, é um bom lugar para se viver, com os amigos 
morando por perto sempre tem um lugar novo para se conhecer ou 
até mesmo passar a tarde no parque.

Gabrielly da Silva César
1ª Série B – Ensino Médio
Profa. Marly Alves da Silva Paula
E.E. Professor Cláudio Abrahão
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ATÉ QUE O ASFALTO CHEGUE...

 “Varinhas é só fama: quando não é pó, é lama”. Esta é uma 
frase que meu pai falava muito quando o bairro não era asfaltado. 
Desde quando nos mudamos para Varinhas, em 2001. Foram 
diversas situações ao longo dos 11 anos que fi camos sem asfalto, 
onde, ou as pessoas caíam ou perdiam seu sapato. 
 Uma dessas histórias envolvia minha mãe, que lembrou e me 
contou detalhadamente: ela voltava de Suzano, uma cidade vizinha, 
de ônibus, e desceu em uma rotatória próxima a minha casa. Naquela 
tarde, no fi m de 2002, começou uma forte tempestade. A primeira 
coisa que passou em sua cabeça foi esperar a chuva passar dentro de 
um estabelecimento, onde outras pessoas faziam o mesmo. 
 Enquanto isso, uma senhora começou a conversar e 
perguntou se poderia pegar uma “carona” no guarda-chuva da 
minha mãe, que acabou deixando. Quando foram sair, perceberam 
que havia uma enxurrada bem na porta. Minha mãe pulou, mas 
a mulher pisou em cheio na água, e quando levantou o pé, seu 
chinelo começou a descer a rua em meio a água, terra e pedras. 
Ela começou a gritar: “PEGA MINHA SANDÁLIA, POR FAVOR, PEGA 
MINHA SANDÁLIA”. Minha mãe deixou o guarda-chuva com ela, saiu 
correndo atrás do chinelo e só conseguiu pegá-lo quando entrou 
na água. Em seguida, devolveu a sandália e pegou o guarda-chuva 
de volta. No fi m, a senhora foi para casa em baixo de chuva, e minha 
mãe chegou ensopada e cheia de barro.
 Muitas vezes, quando os moradores pediam asfalto, a 
prefeitura colocava argila na rua. Quando seco, fi cava ótimo, mas 
quando chovia, fi cava liso e muitas pessoas caíam. 
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 O asfalto só foi chegar em 2012, depois de muitas reclamações 
e da reportagem no jornal local. Com isso, aumentou o movimento 
de automóveis, mas não se compara aos problemas anteriores. 
 Agora em 2016, sem engolir poeira ou amassar barro, 
houve um crescimento do bairro, principalmente no que se refere 
ao comércio, não precisamos mais correr atrás de sandálias na 
enxurrada, e se olharmos para trás, veremos que todo o sofrimento 
valeu a pena. 

Bianca Boiani Soave
9º Ano C- Ensino Fundamental
Profa. Rosa Batalha
E.E. Desemb. Heráclides Batalha de Camargo



183

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

Gosto daqui!
O lugar onde vivo 
tem mato ao meu redor, 
e o pior de tudo 
é que tem muito pó. 

Gosto daqui, 
moro com minha família.
queria mesmo,
é ter uma irmãzinha. 

Tem muita gente, 
gente de todo tipo, 
amigos fofoqueiros, 
uns que não gostam 
até de chuveiro. 

Tem muitos parques e praças 
pra eu brincar,
mas o que falta mesmo 
são as ruas asfaltar. 

Gosto do meu lugar, 
e sempre aqui vou fi car.
Mas preciso aprender, 
pra com Deus morar. 

Gosto de fi car na igreja, 
fi co muito tempo lá,
oro pela minha cidade
pra Deus dela cuidar. 

Que Deus os abençoe, 
 contigo Ele vai fi car, 
mas tenho que ir agora, 
pra minha vida  cuidar. 

Lainá Vitória Murray da Silva      
6ª Ano B – Ensino Fundamental    
Profa. Giumara Oliveira da Cunha Silva         
E.E. Antonio Olegário dos Santos Cardoso    
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SEGUINDO A TOCHA OLÍMPICA

 Lá estava eu, mais um dia. Acordei pela manhã e fui para à 
escola, que fi ca em Mogi das Cruzes cidade do Alto do Tietê, famosa 
por ser  “Cidade do caqui” e o “Cinturão Verde de São Paulo”. Ao voltar, 
ouvi barulhos e cantoria, olhei ao redor e lá estava a tocha passando 
com aquele fogo ardente que não se apagava. No momento fi quei 
impressionado e feliz.
 Vi muitas coisas como policiais que corriam junto com a 
tocha, pessoas que acompanharam-na e outras pessoas que só 
olhavam pela janela de casa. Uma loucura!! Tudo parecia bem e 
feliz, até que comecei a ver coisas estranhas: pessoas que tentavam 
apagar a tocha de várias maneiras como assoprando, colocando o 
pé na frente da pessoa que a levava para que ela caísse e muitas 
outras coisas. Fiquei curioso para ver onde isso iria parar, foi ai que 
eu decidi segui-la. Eu estava de longe só olhando a tocha quando 
pensei: “por que algumas pessoas queriam que a tocha apagasse, se 
ela veio de tão longe e para trazer algo bom para o país?”
 Será porque gastaram muito dinheiro nas Olimpíadas, em 
quanto falta atendimento nos hospitais e muitas pessoas morrendo 
sem nenhum tratamento digno? Ou pelo terrorismo, com medo de 
invadirem nosso país por causa das Olimpíadas ou até uma questão 
pessoal por não gostarem do evento? 
 Não sei! Essa dúvida passou pela minha cabeça, mais 
continuei seguindo a tocha. Até que fui me aproximando cada vez 
mais, e vi um famoso segurando-a em quanto outras só olhavam 
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e pensei novamente: “por que só pessoas conhecidas na mídia 
podem pegá-la? Por que não eu ou você?” Afi nal, nós temos esse 
direito de participar, porque é o nosso país. Então me dei conta de 
que a tocha já estava longe e tive que voltar para almoçar.
Cheguei em casa para comer, contei tudo para minha mãe e, quando 
acabei, continuei acompanhando a tocha pela televisão, vendo 
coisas inesperadas e diferentes por cada lugar que ela passava. 

Rhuan Philipe Ferreira da Silva
1ª Série  - Ensino Médio
Profa. Tereza Dina de Menezes
E.E. Prof. Camilo Faustino de Mello
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ONDE EU VIVO

No caminho onde eu moro 
Luz e asfalto não têm
A rua é escura
Não vejo ninguém.

Quando amanhece 
O sol já vem,
Os pássaros cantam 
Em uma só canção 
Trazendo alegria,
Pro meu dia a dia.

Sou feliz ...
Não troco com ninguém 
Caqui e ameixa têm 
Cana-de-açúcar também!

Não me envergonho 
De onde vivo 
Orgulho-me 
Do que já foi vivido.

O que eu faço no meu bairro 
Nem te conto,
Vai ver um dia 
Tem cada aventura 

Que já realizei.

Ouço os animais 
Mas não os vejo 
Um dia vou achar 
Para eu poder me alegrar.

Onde eu moro, sou feliz...
Não tem esforço 
Para eu sorrir.

Ana Carolina de Jesus Costa 
8º Ano A -  Ensino Fundamental
Profa. Claudia Cristina Tavares de Oliveira
E.E. Dr. Arlindo Aquino de Oliveira



187

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

 Nasci em 23/07/2004, no estado da Bahia. Depois eu fui 
morar em Guarapari que fi ca no Espirito Santo, de 3 para 4 anos, 
vim morar no Botujuru.
 Em toda a minha vida eu tive que mudar.
 Com 6 anos vim morar na Estrada Santa Catarina, moro 
lá desde então. Só que eu mudo muito de escola e em todas às 
vezes fi co triste porque eu deixo os meus amigos para trás. Não 
gosto disso porque tenho sempre que começar novas amizades, 
e não é fácil, porque você não sabe como é a pessoa ou se ela é 
boa infl uência. Hoje eu tenho 12 anos e estou estudando na escola 
Aristóteles de Andrade e talvez eu vá mudar de escola, mas os meus 
amigos nunca vou esquecer.

Ana Cristina de Sousa Oliveira           
7° Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Sandra F. R. de Oliveira
E.E. Professor Aristóteles de Andrade
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POEMA DA CIDADE

Assim nasce esse poema
Em uma humilde cidade
Uma coisa pequena
Um poema sem maldade.

Em sete estrofes assim
Uma folha vou escrever
Mas é claro vai por mim
Eu escrevo para te entreter.

Conversas a parte 
vou esclarecer 
O lugar onde vivo 
É bom de se viver.

Uma cidade conhecida
Com quinhentos mil habitantes
Aqui vou levar a vida
Percebi nesses instantes.

Perto da minha casa um lago
Onde dá pra relaxar
Pelas ruas sempre vago
Sem do bairro me queixar.
Uma cidade agitada 

Muitos carros a passar
As pessoas nas calçadas
A sua vida a levar.

A você eu agradeço
Obrigado por ler
Por ler desde o começo
O que acabei de escrever.

Rafael da Silva Delavie 
8º ano A – Ensino Fundamental
Profa. Tatiane Cristina Camilo Vicentino Neves
E.E. Professora Sueli Oliveira Silva Martins
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MEMÓRIAS DO MEU AVÔ

 No tempo do meu avô, o lugar onde vivo era bem diferente, 
pois não tinha rodovia e sim estrada de terra. 
 Meu avô ia para a escola a pé e era bem longe, acordava bem 
cedo e ainda estava escuro enquanto andava em seu caminho.  Na 
escola não tinha merenda e ele levava marmita. 
 Antigamente também não existiam mercados, tinha 
pequenos comércios onde todos compravam comida, estes lugares 
eram chamados de armazéns.
 Meu avô ajudava meu bisavô na roça desde pequeno porque 
eles plantavam a maioria das coisas que comiam e também criavam 
bichos para comer como porcos, galinhas e até bois. 
 Meu avô disse que usava a banha do porco para fritura das 
carnes porque não existia óleo de cozinha. Cozinhavam em fogão 
de lenha e também a televisão era em preto e branco. 
 Era um mundo muito diferente!

Ana Jullia Santos do Prado
Ester de Sant’ Anna 
8º Ano A – Ensino Fundamental 
E.E. Paulo Tapajós
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SITUAÇÕES PROBLEMÁTICAS

 No bairro de Jundiapeba, onde vivem pessoas de classe média, 
pode-se encontrar situações que tornam a vida bastante complicada.
 O tráfi co de drogas é uma dessas situações. Possivelmente é a que 
mais se destaca, pois gira livremente em torno do bairro. Jovens e adultos 
são encontrados em esquinas e ruas na prática do vício. A cada dia que 
passa, mais o tráfi co está levando pessoas a cair no vício das drogas, pois 
não há um controle da situação. 
 Nas madrugadas dos fi nais de semana, pode-se observar outra 
situação problemática. Há um grande fl uxo de pessoas que se encontram 
em determinados lugares e colocam músicas em um volume muito 
elevado. São os “bailes funk”. Essas pessoas, que frequentam esses bailes, 
também consomem álcool e drogas, são, na sua maioria, jovens que 
passam a madrugada inteira nas ruas. Isso incomoda muito as pessoas 
que moram em torno do local onde ocorrem as movimentações.
 Outra situação que deve ser enfrentada são os alagamentos 
que ocorrem em algumas ruas de Jundiapeba, pois não há por onde a 
água escorrer. Quando ocorre um alagamento fi ca difícil das pessoas se 
locomoverem até os seus trabalhos e escolas, pois não há como ultrapassar 
as águas que fi cam nas ruas. 
 Enfi m, pode-se dizer que, no bairro de Jundiapeba, são encontradas 
diversas situações que, para os moradores são um grande incômodo 
como o tráfi co de drogas, os bailes noturnos e a questão dos alagamentos. 
Tudo isso faz de Jundiapeba um lugar não agradável.  

Victória Santos de Souza
9º Ano A– Ensino Fundamental    
Profa. Luciana de Paula
E.E. Professora Maria Isabel dos Santos Mello
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ALEGRIA EM SERVIR

 Minha chegada ao bairro foi em 1979. No início, morei na 
vilinha de casas na subida da Dutra que passados alguns anos, foi 
desativada por causa do acidente com duas vítimas fatais e uma 
delas, era neta dos donos das casas. Em seguida, fui para a casa 
onde estou até hoje, também na Ponte Grande.
 Quando conheci o trabalho da Pastoral da Criança há 20 
anos, resolvi me envolver nesta ação social tão importante, que 
ajudava as famílias e acompanhava o desenvolvimento integral de 
gestantes e crianças até seis anos de idade, com orientações básicas 
de saúde, independente de religião.
 Observei que a Pastoral fazia o bem e a diferença na vida de 
todas as pessoas com carinho, amor e alimentação e sem qualquer 
tipo de discriminação, despertou em mim a vontade de ajudar ao 
próximo com este projeto de doação.
 Assim, participei da capacitação para agente da Pastoral da 
Criança e dei início à missão na paróquia Santa Cruz. No princípio, 
éramos 50 agentes, entre líderes e apoio e acompanhávamos cerca 
de 30 crianças. Com o tempo, foi diminuindo muito a participação 
dos colaboradores e de mães preocupadas com pré-natal. 
 Tive um caso em particular, por negligência de uma mãe em 
que ocorreu o falecimento da criança de desnutrição. Em alguns 
casos, ocorre a desnutrição magra, visível aos olhos. A desnutrição 
cheia deixa os cabelos da criança ressecados, igual palha, ou seja, 
deve-se observar as reações do corpo. 
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 Na maioria dos casos, positivamente, o grupo fez o 
acompanhamento da criança que estava gravemente desnutrida e 
a criança ficou bem e saudável, por isso é fundamental a aceitação 
das mães para o tratamento dos filhos. 
 O trabalho na Pastoral da criança sempre foi gratificante 
em minha vida, os cuidados e valorização das famílias me 
proporcionaram ao longo destes anos uma paz enorme e 
um coração cheio de alegria. Por meio de ações concretas na 
comunidade, acompanhei o crescimento de muitas crianças que se 
tornaram cidadãos fortes e cheios de saúde. 
 Aparecida Sacramento de Campos Flávio, 57 anos
 Agente da Pastoral da Criança

Mayara Mello 
9º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Glauce de Oliveira 
E.E. Professora Iracema Brasil de Siqueira 
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MUDANÇAS SÃO NECESSÁRIAS

 Já se passaram anos, mas me lembro como se fosse ontem a 
primeira vez que estive aqui.
 Naquele dia, só conseguia escutar o som do meu choro e os 
meus pais dizendo que tudo fi caria bem. Acredito que a pior coisa de se 
mudar para um lugar que você não conhece, é o medo e a insegurança. 
 Mogi das Cruzes, daquele dia em diante, seria o meu novo lar, 
isso me assustava. Será que começar uma vida nova seria mesmo 
necessário? Deixei para trás amigos e boas lembranças que nunca 
irei esquecer.
 Como todo recomeço, sempre achamos que é muito difícil, 
e com certeza é, mas com o passar do tempo percebemos que 
mudanças são necessárias.
 Em tão pouco tempo, aquela cidadezinha que muitos 
chamam de “interior”, foi ganhando um lugar em meu coração. 
Tão calma e serena, onde é possível observar os sons dos pássaros 
cantando de manhã. O pôr do sol é simplesmente deslumbrante 
e a paisagem maravilhosa. Mogi das Cruzes, uma cidade comum, 
constituída de coisas boas e ruins, mas com toda certeza, amada e 
admirada por muitos.
 Depois de tudo que vivi, só posso dizer uma coisa: obrigada 
mãe e obrigada pai por me trazer até aqui.

Jhulia Vitória Anjos Leite
1ª Série B – Ensino Médio
Profa. Gislene Maria dos Santos 
E.E. Professor Cláudio Abrahão
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A REALIDADE ATUAL

 Nasci e me criei na Vila Lavínia, no bairro de Braz Cubas, aqui 
nesta linda cidade.
 Atualmente olho para a cidade com muita tristeza, uma 
vez que sinto a falta de muitas coisas de outrora. Recordo-me de 
minha infância, quando as crianças brincavam na rua de bolinha 
– de –gude, de bola, esconde-esconde, pega-pega, etc. Hoje não 
podemos fazer mais nada, uma vez que corremos o risco de ser 
atropelados por um veículo automotor.
 Lembro-me com muita tristeza e saudade do tempo em que 
todos podiam brincar nadar, pescar no Rio Tietê, além de me divertir 
aos domingos no parque municipal.
 Atualmente e infelizmente, nada disto podemos fazer; tanto 
nossos fi lhos, como a geração futura, sequer terão a oportunidade 
de brincar, nadar, pescar, se divertir e principalmente beber água 
no Rio Tietê, uma vez que o homem, destruiu a natureza e poluiu o 
meio ambiente.

Orlando C. do Nascimento
CEEJA de Mogi das Cruzes
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PREGO, PAU-DE-SEBO E MUITAS SAUDADES

  Mudei-me para Mogi das Cruzes quando tinha três anos de 
idade, uma cidade pequena naquela época. No meu bairro as ruas 
eram de terra, havia poucas casas. 
  Uma das coisas que eu gostava de fazer era brincar, de pega-
pega ou com bolinha de gude. No meu bolso guardava sempre um 
prego, quando ganhava na bolinha de gude ia correndo comprar 
refrigerante, o prego servia para furar a tampinha e eu bebia 
“tudinho”, sem nem precisar de canudinho.
  Em casa quando tinha visita, passar pela sala era proibido, 
meu pai olhava para mim e eu já sabia que era bronca na certa.
  Aos 13 anos já estava trabalhando, porque minha família precisava 
de minha ajuda, parei de estudar na quarta série porque naquela época 
não tinha nenhuma lei como hoje, mas vejo que era bem melhor.  As 
crianças brincavam na rua e se divertiam mais, hoje as vejo no celular em 
jogos ou outras coisas que não tem tanta graça assim.
  Tenho muitas lembranças daquele tempo que era bom demais!
  Frequentava as festas das igrejas Santo Antônio e São João, 
próximas a minha casa. Era o campeão na brincadeira do pau-de-
sebo, minha técnica era única, esperava todos subirem, assim saia 
todo o sebo, quando chegava minha vez, já estava mais fácil, assim eu 
ganhava sempre, brindes e até dinheiro. Hoje isso também acabou, 
que bom, pois a idade e a barriga já não me deixariam competir.
  Tenho muitas saudades dessa época.

Camila de Melo Araújo
8º Ano D – Ensino Fundamental
Profa. Ariani Caroline Cursino
E.E. Aprígio de Oliveira
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A QUINTA-FEIRA CULTURAL

 Em uma quinta-feira, no dia 25 de agosto, na escola Aristóteles 
de Andrade, houve o seminário da paz, onde pude observar várias 
atrações, com palestras informativas, apresentações musicais e 
uma grande e linda roda de capoeira, onde tive a oportunidade de 
conhecer vários movimentos e instrumentos capoeiristas. Ao longo 
da tarde, houve vários momentos de refl exão, porém alguns alunos 
fi caram conversando, faltando com respeitos aos voluntários, que 
fi zeram suas apresentações.
 Tivemos a oportunidade de conhecer a religião Umbanda, 
Judaica, islâmica, Católica, dentre outras.
 Ao Longo da roda de capoeira, notei um diálogo com as pessoas 
que iriam jogar na roda. Não pude escutar nada, porém ao ver a 
manifestação cultural da luta e da dança consegui compreender tudo.
 Foi um lindo espetáculo, pude “degustar” cada momento de 
cada espetáculo, entendi um pouco cada momento de cada e de 
várias religiões.

Letícia Cristina de Almeida e Gabriela Ponciano dos Santos 
8° Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Sandra F. R. de Oliveira
E. E. Professor Aristóteles de Andrade 
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BIRITIBA MIRIM
 
 Sou de uma cidade pequena chamada Biritiba Mirim, que é 
localizada no interior de São Paulo, moro desde que nasci em um 
sítio com a maioria dos meus familiares. Aqui é um lugar muito 
calmo e pacífi co, pois não fi ca no centro da cidade. 
 Quando eu era pequena enquanto minha mãe e meu pai 
trabalhavam, tinha uma babá que sempre esteve cuidando de mim 
e da minha irmã, e fi cávamos o dia inteiro na casa dela, brincando 
e nos divertindo muito...Ela contava muitas histórias, e me ensinou 
a ler e a escrever, pois ainda não tinha idade para entrar na escola, 
às vezes levava minhas primas para passar o dia com a gente, 
íamos à praça, alugávamos vários fi lmes para assistir, e na hora que 
minha mãe ia me buscar não queria ir embora da casa dela porque 
gostava muito de fi car lá, às vezes até chamava ela de mãe. Em dias 
de segunda-feira, como minha mãe não trabalhava, minha babá 
vinha até a minha casa para cuidar de mim e íamos quase sempre 
ao parquinho que tinha aqui no sítio.
 Depois de um tempo, entrei na escola, e também comecei 
a fazer aulas de língua japonesa e inglesa, me divertia e aprendia 
muito com meus amigos e professores. Conforme eu fui crescendo, 
parei de ir até a casa da minha babá todos os dias, mas ainda tenho 
contato com ela, e quando tenho tempo faço umas visitas.
 Durante uns sete anos, participei de festivais anuais de 
dança japonesa, adorava dançar e ganhávamos vários prêmios e 
experiência também.
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 Uma das melhores lembranças que tenho, e já faz uns dois 
anos, foi a minha viagem de formatura da 8ª série que fui com meus 
amigos e colegas, para Caldas Novas, Goiás. Tinha várias festas, com 
temas diferentes e muito legais...era um lugar muito bonito e com 
certeza foi uma viagem inesquecível que deixou saudades. 
 Enfim, mais para frente espero viver muitas “aventuras” 
com meus amigos e minha família também, não só aqui na minha 
cidadezinha como em outros lugares, e quem sabe viajar para 
outros países!

Vitória Lumy Kanomata  
2ª Série D – Ensino Médio 
Profa. Gilda Graci Bonini Brígido
E.E. Professor José Carlos Prestes  
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VIVO EM UM PARAÍSO... VIVO EM MOGI DAS CRUZES...

 ‘’O lugar onde vivo...’’ é um tema um tanto peculiar se levado 
ao ‘’pé da letra’’. Em uma observação da minha cidade, observação 
superfi cial, nota-se que a desigualdade social fi ca ‘’estampada na janela’’ 
e a desvalorização do tesouro são duas coisas bem preocupantes. 

 Em relação a questão social, pode analisar em um dos meus 
trajetos pela Vila Oliveira, bairro de gente abastada, onde fi ca 
nítida, ao olho nu, a diferença da mesma para então vizinha ‘’Vila 
Nova União’’ ou podemos chamá-la de DIVINÉIA. Basta ver, em seus 
prédios altos e modernos rodeados por câmeras, abrirem suas 
janelas que então verás... ‘’Favela está em nosso DNA, você pode 
fugir dela, mais ela virá até você!’’. 
 Por outro lado, temos nosso tesouro: rio Tietê, no quintal de 
nossa casa, banhando nossos leitos e cortando toda a cidade de 
São Paulo como um gigante e glamorosa serpente. E o que fazemos 
por ela a não ser prejudicar? A quem devemos culpar? Culpemos a 
sociedade ou a prefeitura? Há quem diga que a culpa se encontra 
na prefeitura, outras acreditam que a mesma está na população. 
Enfi m... ‘’esse empurra para um, empurra para outro...’’ não resolve 
nosso problema, e sim acaba por adiar a solução. 
 Em 2002, em colaboração com a Secretaria do Meio 
Ambiente, a Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou um programa 
cuja fi nalidade era a limpeza e não poluição do rio Tietê: citação 
máxima. O programa foi abandonado.
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 Acredito que tanto a população quanto a prefeitura sejam 
culpadas pela desigualdade social, estampada no nosso dia a dia, 
e pela poluição do rio Tietê. Como solução, a prefeitura deveria  
investir menos em rodovias e mais em preservação do meio 
Ambiente, através de uma campanha junto ao MEC (Ministério da 
Educação e Cultura) para preservar o nosso grande tesouro natural .  
 Portanto, medidas devem ser tomadas para resolver esse 
impasse. Afinal, o “futuro está em nossa porta...’’ Um filósofo 
alemão cuja o nome é Imanuel Kant disse: ‘’o homem é aquilo que 
a educação faz dele.’’ Nesse pequeno trecho temos a solução para 
os nossos problemas. A educação é a nossa principal aliada na luta 
contra a ignorância. 

João Victor Vianna Elídio 

3ª Série  - Ensino Médio
Profa. Tereza Dina de Menezes

E.E. Prof. Camilo Faustino de Mello
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NUVENS DE ALGODÃO DOCE

 Eu me deitava naquela grama verdinha, quente pelo sol, 
enquanto assistia as nuvens se desenhando umas nas outras, 
imaginar todos aqueles sonhos sendo realizados, enquanto 
dançava em ritmo da melhor melodia e fosse grande o sufi ciente 
para comer todos aqueles algodões doces grudados no céu.
 Como uma roda gigante, tudo girou, já era noite e por fi m, já 
era hora de crescer. Todos os sonhos na mala, salto alto e um gloss, 
fui ao encontro à “Realidade”, um lugar onde todos um dia chegarão.
Sem muitos algodões doces no céu, poucas cores vivas, era assim 
aquele lugar sujo, onde muitos fi ngiam um sorriso e poucos sorriam 
de verdade. Pouca melodia, poucos amores, nada de alegria.
 Resolvi me mudar. 
 Voei infi nitamente em busca de mais algodões e mais sorrisos 
verdadeiros. E continuo voando. 
 Descobri que o céu do coração de cada um é melhor lugar 
para morar. Afi nal, quando visto de cima tudo fi ca mais bonito.

Dayana Francielli dos Santos    

1ª Série B – Ensino Médio 

Profa. Ilce Moretti         

E.E. Professor Benedito Borges Vieira     
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APENAS SORRIA!
 
 Na varanda da minha casa observo as pessoas que aqui 
passam. Gente mal humorada, triste, feliz, sorridente, que não se 
cumprimentam, que não se olham, que correm para o serviço, para 
escola, para festas, enfi m, pessoas e sentimentos que se esbarram 
todos os dias. 
          Em meio a isso tudo, reparei em uma menininha com um 
sorriso estampado no rosto, parecia ter conquistado algo tão 
desejado, quem sabe a amizade de alguém, então, chamei-a para 
uma conversa e um diálogo se iniciou. 
 -O que a faz tão feliz? E ela com serenidade me respondeu: 
 - Acabei de voltar do velório dos meus pais, minha irmã está 
doente e minha avó com câncer. 
 - Mas esse é o motivo de estar sorrindo? E ela com suas 
palavrinhas encantadoras me explicou: 
 - Esse sorriso é para disfarçar as dores que sinto, por fora estou 
alegre e por dentro estou completamente triste, mas sempre é 
preciso sorrir, pois as pessoas não têm culpa dos nossos problemas, 
não devemos descontar os sentimentos nos outros. Isso ela me 
disse sorrindo e cantarolando. 
 Voltei a observar as pessoas discutindo, xingando e 
descontando seus problemas nos outros. Parei para pensar... Por 
mais que tudo esteja difícil devemos sempre sorrir. 

  
Kawany  Marina Santos da Silva
8º Ano B – Ensino Fundamental  
Profa. Lyliam Marla Azevedo  Silva              
E.E. Antonio Olegário dos Santos Cardoso    
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ONDE EU VIVO

Vivo num lugar
Repleto de pessoas
Onde tem gente ruim
E gente com intenções boas...

Moro num lugar
Onde nem tudo são fl ores
Onde há dias preto e branco
Mas também há grandes amores...

No Bairro onde moro
As crianças brincam na rua
De dia vão para a escola  
À noite saem para ver a lua...
O lugar onde estou
É repleto de harmonia
Onde a imaginação 
Se torna em alegria.

Esse Bairro é Jundiapeba
Onde todos acham que somos bregas
Mas uma coisa te garanto
Que bregas não somos
Pois aqui existem pessoas 
Que acreditam em seus sonhos...

Camila Alves de Oliveira      
1ª Série C – Ensino Médio
Profa. Marly Alves da Silva Paula
E.E. Professor Cláudio Abrahão
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 A AUSÊNCIA

 Era uma noite muito importante para a cidade de Mogi das 
Cruzes. O time de basquetebol “Helbor/Mogi”, teria um jogo, o qual 
poderia desempatar o placar: ou eles venceriam e ganhariam da outra 
equipe, ou perderiam o campeonato para outra equipe de basquete.
 De repente, o telefone tocou. Stuart foi correndo atender:
 - Alô?
 - Alô, é Stuart?
 - Sim, sou eu, quem é?
 - É Christopher, seu treinador.
 - E aí, treinador, tudo bem? Aconteceu algo?
 - Sim. Avise a todos da equipe que não comparecerei ao jogo 
hoje, pois estou com uma infecção terrível, que infelizmente deixou-me 
de cama. Mal consigo movimentar-me. Mandarei meu substituto para 
ajudar-lhes. Ele saberá o quê e como fazer para que vocês joguem e 
vençam o outro time. Vençam e deixe-me orgulhosos de vocês. 
 - Tudo bem, treinador. Melhoras!!! Torça por nós.
 Então, Stuart avisou toda a equipe, porém todos fi caram mais 
nervosos do que nunca. Sua ausência poderia ser danosa para equipe.
 E chegou a hora de todos da equipe irem ao ginásio, fazer 
o aquecimento para o jogo tão esperado. Lá estava o treinador 
substituto, Júlio.
 Todos da equipe no vestiário. 
 -Pessoal, como vocês sabem o treinador ofi cial não virá. Nós 
estamos aqui e faremos o nosso melhor.
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 Então, Júlio passou as estratégias para os jogadores. Chegou a 
hora mais esperada: a hora do jogo. Correu como tudo planejado e o 
time “Helbor/Mogi” venceu de oitenta e sete a setenta e nove. Todos 
fi caram muito felizes com esta vitória. Fizeram uma festa para os 
jogadores e para equipe técnica.
 Depois desta festa maravilhosa, todos foram para suas respectivas 
casas felizes por mais esta vitória.

Letícia Freitas de Lima               
1ª Série C – Ensino Médio                                     
Profa. Tereza Cristina Wood Cursino
E. E. Dagoberto José Machado
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NOSSAS ESCOLHAS

 Atualmente, temos um país devastado – o Brasil está cada vez mais 
perdido no meio de tantos problemas. Isso ocorre por conta de governantes 
mal escolhidos, os quais são incompetentes para gerir o país. Estes que 
pensam apenas no bem próprio, ignorando a população que ocupa a 
nação. Em fator dessa má escolha, o país se vê obrigado a viver com a crise 
fi nanceira batendo à porta, levando a população a arcar com impostos e 
preços abusivos.
 Vivencia-se no mundo todo um momento de crise, perda de valores 
morais, guerra de civilizações e o Brasil está perdido neste meio. Enquanto 
lá fora, vê-se ataques acontecendo, aqui dentro vivencia-se ignorantes 
disputas pelo poder no Planalto Central, processos sendo abertos e toda 
falcatrua sendo desmascarada. Porém, com um grande agravante: não se 
sabe quem é pior, aquele que julga ou aquele que está sendo julgado.
 Isso pode ser observado no caso do Impeachment da Presidenta 
Dilma Roussef – a mesma foi afastada de seu cargo para ser “melhor julgada” 
pelo crime de responsabilidade fi scal – substituída pelo seu vice Michel 
Temer, o qual leva na bagagem inúmeros indícios e processos.
 Para conseguir suprir as dívidas do governo, causadas pela 
roubalheira dos governantes, a população paga cada vez mais caro por 
produtos básicos (como o feijão!), pois o valor dos tributos embutidos neles 
está cada vez mais elevado.
 Portanto, para que o Brasil consiga ser um país mais digno, é 
necessário que se faça uma fi ltragem nos melhores candidatos antes do 
eleitor ir às urnas, afi nal é neste momento que a nação divide seu futuro 
pelos próximos quatro anos, pois ninguém quer viver em um país com tanta 
corrupção como o Brasil se encontra no momento.

Regina dos Anjos Firmino
3ª Série B -  Ensino Médio
Profa. Maria Alice de Castro Alves
E.E. Jardim Santos Dumont I
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 LEMBRANÇAS DO PASSADO
 
 Existe um planeta chamado, Terra dentro tem um continente 
chamado: América do Sul dentro tem um país chamado Brasil 
e dentro dele um estado chamado São Paulo onde fi ca a minha 
cidade Mogi das Cruzes que faz parte do Estado.
Aqui cresci me casei tive meus fi lhos.
  Eu moro no bairro chamado Jardim Aeroporto III esse bairro 
antes era muito ruim porque as ruas eram de terra e não tinha 
calçamento quando chovia as ruas fi cavam cheias de lama e quando 
era sol, só existia poeira e buracos.
 Mas agora a situação está melhor porque hoje essas ruas 
estão todas calçadas e quando chove não tem mais lama.
Esse bairro mudou muito, temos creches, escolas. Hoje se encontra 
um lugar que eu considero ótimo e espero que melhore cada vez 
mais. E gosto de morar aqui é sossegado.
 Agora vou falar um pouco do meu passado neste lugar onde 
vivo, como não retornar ao passado é só sentar e começar a conversar 
com a família num almoço de domingo para perceber que o tempo 
passou, mas as lembranças sempre estão presentes em nossas vidas 
como numa simples receita de bolo que era da vovó. 
 Eu venho de uma família grande tenho 7 irmãos, hoje todos 
casados, vivemos uma história de vida. Quando estamos juntos 
lembramos dos tempos bons e dos ruins também. Morávamos 
numa casa de pau- a – pique, ou melhor de barro, mas éramos 
unidos, num só objetivo de crescer e melhorar.
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 Me lembro como se fosse hoje, não tinha água, luz e nem redes 
de esgoto. Buscávamos água numa bica cada um com um balde nas 
mãos, a luz era de lampião de querosene minha mãe lavava roupas 
para uma família em Suzano, meu pai não tinha sorte arrumava 
trabalho mas ganhava muito pouco e mesmo assim éramos felizes 
com o pouco que tínhamos, o amor e a fé que eles nos ensinou  nos 
fez ser o que somos hoje. No meu tempo não tinha Ensino Médio 
então estudei até a 5ª série. Tinha sonhos como toda menina, mas 
guardei só para mim que depois de 40 anos retornando aos estudos 
vou realizá-los. Pois nunca desista dos seus sonhos.   

Isa Mara da Silva
CEEJA de Mogi das Cruzes
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 Nesse pequeno texto irei contar algo muito triste que 
aconteceu comigo, quando morava no interior da Bahia. Desde que 
nasci morei com meus avós. O tempo foi passando cresci e, acabei 
fi cando um pouco rebelde. Chegou um certo tempo que minha vó 
não aguentava mais e resolveu ligar para meu pai e pediu para que 
ele fosse me buscar.
 Meu pai chegou na Bahia de surpresa, não fazia ideia que 
naquele dia ele chegaria, fi quei sem jeito quando o vi. Alguns dias 
antes de vir morar com meu pai, em Mogi das Cruzes olhei para 
minha avó e falei: 
- Avó por favor deixa eu fi car, não quero ir embora!
 Ela insistiu em dizer que não, chegando o dia da viagem, 
acordei cedo tomei banho me arrumei, tomei café, e na hora que 
estava na mesa tomando café, ainda olhei para ela com um olhar 
triste. Chegou a hora de ir para a rodoviária ela me levou até o 
portão e começou a chorar.
 Olhei para minha tia e falei que minha vó estava chorando e 
então fi quei muito triste. Quando entrei no ônibus as lágrimas não 
paravam de cair dos meus olhos, naquela hora percebi que havia 
sido mal agradecida não soube valorizar tudo que eles tinham feito 
por mim esperavam que quando eu crescesse a ajudaria em tudo 
que precisasse. Hoje me arrependo por tudo que fi z de mal para ela, 
das vezes que vinguei e das vezes que a respondi.
 Ame aquele que cuida de você.
 Cuide muito de quem realmente te ama, pois se não fi zer isso 
agora poderá se arrepender no futuro.

Gizele Ramos                   
9° Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Sandra F. R. de Oliveira
E. E. Professor Aristóteles de Andrade
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A CIDADE ONDE EU VIVO

A cidade onde eu vivo
É um lugar bem bonito
Que fi ca perto da nascente
De um rio muito conhecido.

Na rua vejo
Caminhões rodando
E no céu
Aves voando.

No lugar onde moro
De nada reclamo
Pois estou rodeado
De pessoas que amo.

Na cidade onde estou
Tem muita vegetação
Que já serviu de casa
Para meus animais de estimação.

Na cidade onde eu moro
Tem muita gente feliz
E o nome dela é simplesmente assim:
BIRITIBA MIRIM!

Pedro Fadoni  
1ª Série D – Ensino Médio 
Profa. Erika V. M. Fernandes da Silva
E.E. Professor José Carlos Prestes  



211

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

AMOR SENTIMENTAL MATERIAL?
 
Onde eu moro tem conforto 
É tudo de um jeito “meio torto” 
Mas o que importa é ter um lar 
Onde em todo canto há quem amar. 

Nada é como antigamente 
O tempo passa modifi cando tudo
O local muda junto
Só não muda o sentimento “da gente”.

O gosto do bolo de nata
O cheirinho da terra molhada
O sentimento ao ver tudo em volta bem
E aquele abraço da vó que não tem para ninguém
São as coisas mais preciosas que tem
O meu cantinho não divido com ninguém.

Aqui senti a primeira vez a sensação
Do vento no rosto ao andar de bicicleta
Sentimento de liberdade naquela reta
Coisa que realmente comove o coração.

O lugar onde vivo tenho a alegria de dizer
Que há via nele
Coisa que acho que é de se perceber!
 

Giselly Vitoria Oliveira do Pinho    
1ª Série A – Ensino Médio 
Profa. Ilce Moretti         
E.E. Professor Benedito Borges Vieira     
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SACOLAS NO PÉ

 Quando eu era mais nova, aqui no bairro no qual moro, 
Jardim Santos Dumont II, havia um atoleiro de lama, as pessoas 
tinham que driblá-lo se não quisessem fi car preso a ele.                                          
 O dia que queríamos brincar na rua ou sair de casa, tínhamos 
que usar tênis velho ou sacolinhas plásticas. Era um horror! Quem 
usa sacolas plásticas nos pés? - pensava eu na minha inocência. 
 Chegando no asfalto, retirava as sacolas do pé cheias de 
barro. Que nojo! Todo mundo nos olhava de um jeito que até hoje 
me recordo. Maior mico da face da Terra. 
 A chuva forte que caia sem dó e incessante, deixava-nos 
desanimados; enfrentar mais uma vez a lama. Como desejava que o 
asfalto chegasse.  
  Enfi m, o asfalto chegou. Como fi quei feliz. Agora, podemos 
jogar futebol e fi car brincando na rua sem preocupação de atolar o 
pé na lama e das inesquecíveis sacolinhas. 

Mayara Rocha     
8ª Ano A – Ensino Fundamental    
Profa. Lyliam Marla Azevedo  Silva        
E.E. Antonio Olegário dos Santos Cardoso    
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VARINHAS

Varinhas bairro pequeno
Bonito de se viver
De Mogi ele faz parte
Só tenho a agradecer.

Seu povo alegre e contente
Sorri e contagia a gente
Nele eu vivo faz alguns anos
Não era bem os meus planos
Quando cheguei não havia asfalto
Era poeira para todos os lados.

Sorri e persisti
Conquistei amigos aqui
Só queria saneamento
Com um bom tratamento.

É difícil conseguir
Mas o povo daqui
Me ensinou a não desistir.

Nivia Cristina de Souza Silva
8º Ano A – Ensino Fundamental
Profa. Iara Ribeiro Silva Bonati
E.E. Desemb. Heráclides Batalha de Camargo
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TERRA ABENÇOADA ONDE VIVO

      Passei minha infância brincando, criando minhas próprias 
brincadeiras, principalmente costurando minhas bonecas de pano. 
Corria livremente entre as matas, brincava com meus irmãos nas 
cachoeiras e a única preocupação dos meus pais era com os rios, a 
queda das árvores muito altas ou com picadas de cobras e insetos, 
já que tínhamos uma natureza muito rica. 
      Ao amanhecer, acordávamos com o canto dos pássaros e o 
barulho da bica d’água. Já o coaxar dos sapos anunciava o anoitecer 
e tudo era mais singelo.
      Meu pai, sentado na beira do fogão à lenha, contava histórias 
que até hoje não sei se era realidade ou fi cção.
      Tudo isso era muito intenso e foi onde aprendi a amar essa 
terra abençoada onde vivo.
      Aos domingos, a cavalo, eu e minha família íamos à missa e 
ao nos aproximarmos da vila, colocávamos os sapatos. Este era o 
dia mais esperado da semana e quando tinha festa, principalmente 
do Divino, minha família se hospedava, ou como dizia na época, 
“assistia” na casa dos meus avós.
      Durante a semana, eu vinha estudar no Grupo Escolar que na 
época se localizava no atual prédio da Prefeitura.
      Lembro-me que as ruas não eram asfaltadas, mas havia 
mutirões para conservá-las, principalmente a rua XV de Novembro. 
Isso era constante e às vezes motivo de chateação não ser convidado 
para o evento.
      Na Praça da Matriz, os casais se encontravam, mas antes 



215

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

disso as mulheres e os homens caminhavam em lados opostos e, 
quando já namoravam, de mãos dadas, próximo ao coreto.
       A loja do Sr Narciso Félix era o ponto de encontro da época. 
Era uma loja grande dividida entre armarinhos e armazém de secos 
e molhados. O curioso era que no fi nal da tarde o Sr Narciso gostava 
de contar histórias para as crianças.
      Tenho orgulho do lugar onde vivo, onde cresci, formei minha 
família e hoje compartilho com meus netos lembranças do lugar 
onde nasci.

 (Texto de Memórias baseado no relato da Sra Margarida de Souza 
Santos Portella, 75 anos).

Mariana de Cássia Carrião Portela                             
7º ano A – Ensino Fundamental                           
Profa. Marta Valéria Pereira de Souza Félix         
E.E. Professora Olga Chakur Farah                                           
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ENTRE TIROS E ESPINHOS: POEMAS E OS VERSOS

 Em meados de 1991 na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das 
Cruzes nascia eu. Vivi a infância inteira na Vila Estação em Brás Cubas.
 A melhor lembrança que eu tenho dessa época foi em 1999.
Naquele tempo a Vila onde eu morava tinha várias gangues e, quase 
todos os dias, ao cair da tarde e no clarão da madrugada sempre ouvia 
barulhos de tiros e sirenes de polícia.
 Naquele tempo as mulheres ouviam muitas músicas românticas 
e, em casa não era diferente com minha mãe e eu sempre brincando 
com os meus carrinhos perto de minha mãe. Sempre via ela colocando 
na vitrola o “LP” do Amado Batista e sempre a vitrola dava problema. 
Então ia para o outro rádio que era um toca CD e sempre ouvia o mesmo 
CD do cantor Leonardo. Eu sempre a seu lado brincando e escutando as 
músicas e gostando das frases, mas com a minha inocência de criança, 
não sabia os signifi cados das palavras amor e paixão.
 Certo dia meu pai e minha mãe saíram e eu fi quei em casa com 
a minha irmã mais velha. Lá por volta das quatro horas e quarenta 
minutos na rua onde eu morava começou um tiroteio muito intenso. 
Eu estava com muito medo e fui correndo para baixo da cama de 
minha mãe. Nada adiantou, mesmo com medo e chorando sai debaixo 
da cama e minha irmã sem saber o que fazer para eu parar de chorar. 
Então ela teve magnífi ca ideia de ligar o toca CD para eu não escutar 
os barulhos de tiros e, na canção, Leonardo cantava assim: “apaixonado 
meio “zuado” naquela incerteza mundo girando de ponta cabeça e uma 
saudade que eu nunca senti. Depois desse dia minha vida mudou para 
sempre e hoje eu sou apaixonado por poesia.        

Aléx de Assis Aquino
CEEJA de Mogi das Cruzes
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O IRMÃO SONHADOR

A casa é como um arco íris.
Até parece estar viva.
O quintal é fl orido.
Cheio de pássaros
Que ao chegar perto voam.

Sua mãe é como um anjo que caiu do céu.
Seu pai é um fazendeiro a capinar.
Seu irmão bravo e sonhador.
Suas irmãs são brincalhonas.

O irmão se perdeu.
Num sonho de criança.
Queria ultrapassar o céu.

E logo percebeu.
Que amava sua vida.
E sua mente voltou a terra.

Fabiano Lira Soares  
1ª Série B -  Ensino Médio
Profa. Ariana de S Nascimento 
E.E. Jardim Santos Dumont I
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A VIDA MOGIANA

 Mogi das Cruzes tem muita história em seus 455 anos, 
quando foi desbravada por Brás Cubas e seus companheiros. 
Com um vasto território de 713 km² e aproximadamente 425 mil 
habitantes, localizada no Alto Tietê foi considerada a 7ª melhor 
cidade para se viver no país.
 Mogi, a mesma cidade que mais enviou soldados para a 2ª 
grande guerra mundial, recepcionou muitos imigrantes japoneses. 
Conhecida como a “Terra do caqui” por conta da principal fruta da 
cidade. Existem diversas religiões, modos de vida e cada um pode 
escolher seu modo de viver. Desde uma vida mais agitada no Mogilar 
onde se localiza as principais instituições de ensino, as 3 universidades 
da cidade, até uma mais calma em Brás Cubas e seus comércios.
 Considerada uma cidade industrial ainda temos grandes 
matas e lavouras. Mogi é uma ótima cidade para se viver, temos 
um bom sistema de ensino, grande quantidade de emprego, 
segurança, hospitais. Por esses e outros motivos que a cidade de 
Mogi das Cruzes é uma das melhores cidades do Brasil. 

Paulo Aguiar dos Reis
3ª Série B – Ensino Médio
Profa. Marly Alves da Silva Paula
E.E. Professor Cláudio Abrahão
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PARQUE DAS VARINHAS

Não há no dicionário
Palavras que represente
Com real fi delidade
Aquilo que a gente sente.

Por meios de meus versos
E procurando usar a rima,
Gostaria de mostrar
A Varinhas, a minha estima.

O seu povo é educado
Da cidade ao sertão
O seu solo é produtivo
É a melhor da região.

Dedico a Parque das Varinhas
De todo o meu coração
Esta simples poesia
Como prova da afeição.

Parque das Varinhas é brilhante
Melhor que ela não tem
Trata bem o imigrante
Nunca desprezou ninguém.

Bruna Locatelli Ramos
8º Ano C – Ensino Fundamental
Profa. Iara Ribeiro Silva Bonati
E.E. Desemb. Heráclides Batalha de Camargo
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SEU TONINHO, TALENTO MUSICAL DA PONTE GRANDE

 Em 1950 meus pais vieram para este bairro, Ponte Grande em 
Mogi das Cruzes. Desde então, comecei a aproveitar as maravilhas 
daqui, lembro-me da rua gramada com a vegetação Maricá. 
 A água do rio Tietê era muito límpida e as pessoas tomavam 
banho lá. Quando o nível do rio baixava, atravessávamos a pé, 
porém nas enchentes enchia de 30 a 40 centímetros de água. As 
pessoas pescavam, tenho a recordação sobre a pesca de três carpas 
grandes... e não é história de pescador”.
 Meu pai contava sobre uma enchente forte em que a água 
chegou até a cidade na estação de trem. 
 Havia uma ponte pênsil que dava passagem para a ilha 
Marabá e as pessoas atravessavam o rio num barco de madeira 
com remo chamado “varejão”. O bairro Marabá tem este nome 
justamente por causa desta passagem. 
 Tivemos que lutar muito pelos nossos direitos, não havia 
água, esgoto, luz elétrica e as ruas eram de terra. O ponto de ônibus 
fi cava perto de onde hoje, é o posto de gasolina. Com todas as 
nossas reivindicações, a prefeitura quis colocar paralelepípedos 
até determinado local. No entanto, reunimos algumas pessoas da 
comunidade e depois de muita insistência o prefeito, na época, nos 
concedeu o direito à pavimentação até o bairro.
 Onde fi ca a escola Professora Iracema Brasil de Siqueira era 
um terreno e as crianças usavam de campinho para jogar bola até 
que aconteceu a construção da escola. 
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 A Festa de São Sebastião era tradição na vila. Tinha leilão, 
davam café com pão e minha mãe fazia um licor chamado Rosa Sol. 
Todos esperavam ansiosos pelo evento. 
 Mais tarde, me formei professor de estudos sociais e lecionei 
em cidades vizinhas às disciplinas de: OSPB (Organização Social e 
Política do Brasil), Educação Moral e Cívica, História e Geografi a.
 Sempre fui comprometido com a educação, mas meu principal 
hobby é a música. Toco sanfona, nunca tive aulas particulares, 
aprendi somente ouvindo músicas nacionais e internacionais. 
 
(Memórias de Antonio Rodrigues de Sousa, Professor e Sanfoneiro)

Manoella Bittencourt
9º Ano C – Ensino Fundamental
Profa. Glauce de Oliveira 
E.E. Professora Iracema Brasil de Siqueira 
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AMIZADES

 Quando cheguei a esta escola, Escola Estadual Profª Maria Isabel dos 
Santos Mello, disse a mim mesma que mudaria, não correria no intervalo, 
tiraria só oito, nove ou dez e não faria nada que fi zesse os professores a não 
gostarem de me ter em suas aulas, teria amigos, uma coisa no qual o que 
tinha antes era colegas e não amigos que pudesse confi ar. 

 Por isso, nunca vou esquecer das minhas primeiras professoras 
nesta Escola, ou melhor, das que tenho. Em meu primeiro dia de aula 
eu estava confusa e perdida quando uma professora apareceu e me 
disse que era sua aluna. De fato, o engraçado foi a maneira, ou melhor, 
o modo como falava e agia de forma louca e confi rmei, conforme os 
dias iam se passando, mais me divertia. 

 Na sala fi cava em silêncio e gostava de observar meus colegas 
de classe, me surpreendia com pequenas coisas que aconteciam 
nessa Escola, como o tal de “aluno destaque” ou uma certa festa que 
chamavam de “balada”, mas nunca dançava. 

 Depois disso nada demais aconteceu. Pessoas não mudam, só 
agem de um modo diferente, descobri que ter amigos é difícil. Nestes 
cinco anos estudando aqui, tudo que eu queria era ter pessoas assim ... no 
fi nal eu só tive duas amigas... mas o que eu quero é uma melhor amiga. 

Olivia Miranda Reis de oliveira
8º Ano C – Ensino Fundamental    
Profa. Alzira Fonseca
E.E. Professora Maria Isabel dos Santos Mello
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MUDANÇAS QUE A VIDA NOS TRAZ

 Venho de uma cidade não muito conhecida, entretanto um 
lugar que guardo belas lembranças: Biritiba Mirim.
 Lembro-me que quando pequena, tinha em torno de 5, 6 
anos, aconteceu um fato que me fez conhecer lugares e pessoas 
que fazem parte da minha vida até hoje.
 Eu morava numa casinha bem humilde; o terreno era dividido 
em quatro casas e o lugar não era nada tranquilo. Num determinado 
dia meu pai chegou em casa, trazendo a notícia de uma oferta 
que seu patrão havia feito: se queríamos nos mudar para perto do 
emprego, assim fi caria mais fácil para ele e não precisaríamos pagar 
aluguel, somente as contas de água e luz.
 Quando chegamos na nova casa, havia me deparado com 
crianças como nunca tinha visto, todas com sorrisos no rosto 
entregando as suas energias.
 As ruas não tinham asfalto e nem calçadas, as casas eram 
simples e não tinham a modernidade de hoje.
 Nossa nova casa era bem pequena, tinha apenas dois 
cômodos e um quintal, mas não era um lugar ruim de se morar, afi nal 
o lugar era tranquilo que dava para ouvir o canto dos passarinhos, 
até hoje o canto não sai da minha mente.
 Logo no primeiro dia em que tinha chegado lá, conheci os 
nossos novos vizinhos, fi z novas amizades e todos os dias depois 
das aulas brincávamos de pega-pega, pique-esconde, polícia e 
ladrão, taco....brincadeiras que nos faziam bem, mas que hoje nessa 
sociedade atual não se vê muito.
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 Aquela mudança, além de uma nova moradia, me trouxe 
grandes amizades, novas experiências, novos lugares. A mudança 
me fez muito bem e se eu tivesse o poder de voltar ao tempo eu 
faria tudo desse mesmo jeitinho “sem tirar e nem pôr”.

Amanda Carvalho dos Santos  
9º Ano B – Ensino Fundamental
Erika Vanessa Martins Fernandes da Silva
E.E. Professor José Carlos Prestes  
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O DIA EM QUE MINHA ENERGIA FOI EMBORA

 Aquela sensação de acordar às 6h da manhã cheia de alegria 
e ansiedade por tudo que me esperava. 
 Aquela garotinha sapeca cheia de alegria, passava a 
manhã toda brincando, jogando, pulando e se machucando, sim 
me machucando muito. Parece que eu ainda ouço minha mãe 
reclamando da perna toda esfolada quando colocava um vestido, 
falando que aquilo não era perna de moça, e que eu não devia fi car 
tanto tempo na rua, “sossega garota”, ouvia muito isso. 
 Porém, as criancinhas sapecas crescem, e com isso mudam. 
Aquela alegria de acordar cedo virou um drama, a preguiça é tão 
grande que não sair atrasada é uma missão impossível, da escola 
para casa, a animação deu lugar ao desânimo, os joelhos ralados 
deram lugar as decepções, toda aquela energia é jogada fora, 
trocada por livros e internet. 
 Esqueci a rua e conheci os fones de ouvido, nada como ler 
um bom livro ao som de suas músicas preferidas, e a mesma mulher 
que me mandava sossegar, hoje reclama do meu sossego. 
 Sim, todas as pessoas mudam, menos as mães. 

Andressa Macedo Barbeta   
1ª Série B – Ensino Médio 
Profa. Ilce Moretti         
E.E. Professor Benedito Borges Vieira     
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LAÇOS DE AMOR

 A história começou quando meu pai veio da Bahia para a Vila 
Industrial e em seguida, mudou-se para a casa a qual nasci, cresci e que 
ainda se encontra do mesmo jeitinho daquele tempo, na Ponte Grande.
 A minha infância foi maravilhosa, lembro-me da cerca da 
frente de casa e das brincadeiras com meus oito irmãos. Naquela 
época, já sofria“bullying” por causa dos cabelos lisos e ter a pele 
“pretinha”, mas como eu era uma menina sapeca batia nos meninos 
e não me intimidava com besteiras.
 Todas as manhãs o leite era deixado na porta de casa, o 
pãozinho buscávamos no barzinho, e no caminho, apreciava o 
banho dos cavalos no curral.
 Estudei na escola Adelino e muitas vezes fi cávamos em 
frente à escola cantando e tocando violão. Meu amigo de infância, 
Totonho, cantava e dedicava para mim à música “Índia”. 
 Trago na memória os sons da lambreta do guarda rodoviário e 
do raro carro do vizinho que funcionava à manivela. Tudo se tornava 
diversão e atração, pois poucas pessoas tinham condições de ter algo 
assim, queríamos chegar perto e quem sabe dar uma voltinha. 
 Mais tarde me casei, tive dois fi lhos e mudei de bairro. Porém, 
não me sentia completa. Acabei me separando e retornando à 
Ponte Grande com meus fi lhos. Lugar onde estava meus familiares 
e realmente me sentia feliz e segura. 
 Terminei meus estudos e meu primeiro e único emprego foi 
na Escola Iracema Brasil de Siqueira. O espaço da escola era amplo 
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e com várias árvores. Acompanhei toda evolução e mudanças dos 
últimos anos no prédio, e na vida dos alunos. Alguns retornaram 
adultos trazendo seus fi lhos para conhecermos, dividindo alegrias, 
outros, digo com pesar, presenciei sofrer e pelo menos três falecer. 
Entre idas e vindas, muitas pessoas passaram e marcaram minhas 
lembranças. Meu sonho é que, como eu e meus fi lhos, estudem 
nessa escola meu neto também e siga nossas pegadas.

Alanita Soares da Silva, 53 anos (Agente Escolar)

Julia Chagas
8º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Glauce de Oliveira 
E.E. Professora Iracema Brasil de Siqueira 



228

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

UM BELO LUGAR PARA SE VIVER

Entre ruas e avenidas
Moram várias famílias
Na minha casa não tão distante
Tem uma rua bem aconchegante.

Esse lugar se chama Varinhas
Cheio de fl ores com muita vida
Passarinhos a cantar
E as árvores para eles descansar.

Campo para jogar bola
E andar de bicicleta
Lembrando que lá...
Eu brincava de boneca.

Uma vista linda
Vejo da janela
Uma represa brilhante
Onde o sol se põe

Estudo na escola
Chamada Heráclides
Encontro meus amigos de verdade.

Um belo lugar
Para se viver
Varinhas é o lugar
Que todos têm que conhecer.

Maisa Sena Santos 
7º Ano C – Ensino Fundamental
Profa. Rosa Batalha
E.E. Desemb. Heráclides Batalha de Camargo
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O PAÍS ONDE VIVO

O país onde vivo 
 É um lugar abençoado
Tem culturas diversas
Gente bonita por todos os lados.
Brasil, terra amada
Brasil, terra querida
Lindos campos, lindas fl ores
muitas aves coloridas.
Um dia espero ver,
Este país no caminho certo,
Sem ladrões no comando
Sendo governado por gente honesta.
Peço a Deus que abençoe
Esta terra tão linda
Que acabe as injustiças
E vire uma terra prometida.

Linda Mylena de Oliveira Lotti      
1ª Série C – Ensino Médio
Profa. Gislene Maria dos Santos
E.E. Professor Cláudio Abrahão
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NÃO HÁ LUGAR COMO O LAR

 Esse país tão belo e tão diverso em tantas coisas como a fl ora 
e a fauna, as raças e os estilos, os costumes e religiões, tão diversos e 
cheios de riquezas, de matérias-primas e biodiversidade, porém tão 
crítico e tão mal investido por nossos governantes. É esse país em 
que vivemos e em que acreditamos.
 O Brasil tem um grande potencial para crescer e torna-se um 
país de Primeiro Mundo, pois apesar de suas falhas econômicas, 
sociais e políticas, é um bom lugar para se morar. Um país 
democrático, laico, que defende a vida e as diversidades culturais, 
cheio de pessoas que acreditam em um lugar melhor para se viver, 
que regem a sociedade com humildade e simplicidade. 
 Não se pode negar os problemas aqui existentes, mas também 
não se pode negar o fato de que todo problema tem solução. Não 
devemos desistir de uma nação como esta, um país emergente que 
possuí um grande potencial para o crescimento e desenvolvimento.
 Portanto, acreditar que “não há lugar como o lar”, não é um 
sonho distante a ser alcançado, mas uma realidade a ser vivida.  

Stefane Bruna Pires Xavier
3ª Série B – Ensino Médio
Profa. Gislene Maria dos Santos
E.E. Professor Cláudio Abrahão
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O MUNDO QUE EU VIVO

 Vivemos em um planeta chamado Terra, no país chamado Brasil, 
estado de São Paulo, mais precisamente em Mogi das Cruzes que é uma 
cidade com muitas qualidades. É um lugar muito agradável de viver que 
conta com vários pontos positivos e negativos como qualquer outro lugar.
 Podemos encontrar vários pontos turísticos como por exemplo: 
Parque Centenário, Mogi Shopping, Teatro Vasques, entre outros. 
Particularmente gosto do Parque Centenário, pois lá tem de tudo um 
pouco, é um lugar ideal para passear com a família nos fi nais de semana, ou 
ir sozinho para relaxar.
 Mogi das Cruzes também conta com ótimos outros comércios, 
como o famoso mercadão. Aqui temos excelentes estruturas, paisagens, 
casarões antigos, ótimos para serem visitados. Podemos notar que em Mogi 
das Cruzes há um grande percentual de áreas rurais, com muitas árvores e 
até alguns animais que estão em extinção. 
 Mas Mogi das Cruzes não é só coisa boa, precisa melhorar 
saneamento básico, educação, segurança, saúde e alguns exemplos são:  
ruas sem iluminação, sem asfalto, a falta de segurança está em muitos pontos 
de Mogi. A saúde está precisando de uma atenção a mais, os pacientes vão 
ao médico no começo do mês e só são chamados para realizarem exames 
quase 2(dois) meses depois.
 Entretanto, Mogi das Cruzes é uma cidade linda, já abrigou a seleção 
Belga na Copa do Mundo em 2014 e trouxe muitos turistas para cá. É um 
lugar cultural, apesar de pontos negativos, mas esperamos que o nosso 
novo prefeito, que vai ser eleito esse ano, consiga consertar todas essas 
pendências, para fi car cada vez mais conhecida e atrair mais visitantes. 

Rafaela Firmino de Morais                                                            
2ª Série A – Ensino Médio                                     
Profa. Deise Ap. Valentim de Santi                                                                  
E. E. Dagoberto José Machado
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A IMAGINAÇÃO SALVANDO O MUNDO

 Tive minha infância em Mogi das Cruzes, lugar onde nasci e 
vivo até hoje, morando em um bairro perigoso sem muitos refúgios 
para brincar, em meu quintal eu salvava o mundo.
 Eu era uma agente secreta da woohp, que lutava contra vilões, 
realizando muitas missões em cavernas, subsolos, em prédios altos, 
lugares perigosos, com muitas armadilhas, porém nada eu temia, 
e sempre vencia com ajuda de meus equipamentos que até hoje 
seriam avançados e meus amigos espiões.
 E então eu ouvia um grito de longe era minha mãe me 
chamando, e tudo aquilo desaparecia, era uma simples criança de 
novo, correndo em direção ao almoço.
 Atualmente, o bairro continua perigoso, e sem muitos lugares 
para brincar, as crianças agora encontram refúgios com a tecnologia 
em seus videogames, celulares, mas não sonham como antes! Eu 
ainda quero ajudar o mundo a ser melhor, ajudar as crianças sendo 
uma bela professora do lugar onde vivo. 

Danielle Fernanda S. Firmino
3ª Série A – Ensino Médio
Profa. Marly Alves da Silva Paula
E.E. Professor Cláudio Abrahão
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TE AMO BRASIL

No cantinho do mundinho
Há um país bem bonitinho
onde todo mundo samba
onde todo mundo canta.

Eu já ouvi falar
na loja Pernambucanas
onde todo Brasil faz compra
com preço de banana.

Minha frase preferida é
Brasil eu te amo!
Pelo Brasil me apaixonei
muitas riquezas que hoje tem.

Minha paixão pelo Brasil é tão grande
porque quando vejo ao meu redor
lembro da minha infância .

Gosto do País do jeito que ele é
pois tenho amigos e família
uma grande harmonia.

Rebeca Neri dos Santos 
6º Ano D – Ensino Fundamental    
Profa. Alzira Fonseca
E.E. Professora Maria Isabel dos Santos Mello
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VELHO BAIRRO, NOVAS DROGAS
 
 Abandonar as raízes nem sempre é recomendado, mas 
sempre vem carregado de um novo olhar.
 Crescer, ser aceito em um grupo e reconhecer as pessoas à sua 
volta, familiariza um ambiente de conforto. Amizades se formavam 
como o sorriso da tia da esquina respondendo ao bom dia e com a 
certeza de que a tarde adormecia e o jantar estaria na mesa.
 A juventude chega recheada de descobertas. A puberdade, 
tecnologia e necessidades uniram e separaram muitos dos grupos 
que apesar dos mesmos ensinamentos, nem todos seguiram os 
mesmos passos.
 O trabalho melhora e morar em outro bairro deixa de ser 
papo de escola.
 Separar-se daqueles que só não dormiam juntos, acompanha 
desconhecidos olhares da nova escola que em poucas semanas 
não são tão estranhos assim pois a mudança que estava fora de 
cogitação, tarde à relembrar o que não é mais o mesmo.
 Os velhos tementes olhos das vizinhas distanciam-se ao 
noticiar o destino dos poucos que conseguiram sair antes da 
novidade chegar e levar a alegria jovial do bairro. As noites calorosas 
agora abraçam sombrios cantos onde a malandragem que roubava 
sorrisos, desconhece o mesmo.
 Ainda há muito o que aprender, não depende somente do 
lugar onde está, mas das pessoas se deixarem levar pela infl uência, 
vícios ou desinteresses de quem os cerca.
 A princípio, sair da zona de conforto pode não ser motivador, 
mas superar os desafi os irá te surpreender!    

Maylla de Cássia Fernandes Barbosa    
1ª Série A – Ensino Médio 
Profa. Ilce Moretti         
E.E. Professor Benedito Borges Vieira    
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VELHAS LEMBRANÇAS
 
 O lugar onde eu vivo, o bairro de Jundiapeba, é muito perigoso, 
acontecem muitos acidentes e muitos desses acidentes acontecem 
por imprudência.
 Esses dias eu estava indo para a casa da minha avó, eu estava de 
shorts olhei para a minha perna e vi a marca dos pontos, então me lembrei 
da minha cirurgia na perna, foi muito dolorosa e eu fi quei muito assustada.
 Continuei o caminho para a casa da minha avó e, logo na frente, vi 
um acidente de moto horrível, na Avenida Lourenço de Souza Franco, no 
sentido de Suzano.
 Quando eu vi esse acidente, me lembrei do acidente de moto 
que eu sofri com o meu irmão. Estávamos dando uma volta de moto, eu 
estava na garupa. A moto era do meu tio e meu irmão a tinha pegado 
emprestada. De repente, meu irmão empinou a moto, ele perdeu o 
controle e nós dois caímos. Meu irmão fi cou desmaiado no chão ao meu 
lado, eu fi quei desesperada.
 Por um tempo, acredito que apaguei. Quando eu acordei, minha 
mãe estava ao meu lado, desesperada. Uns 25 minutos depois, fomos 
levados ao hospital.
 Depois de uma semana no hospital, período em que fi quei 
internada por causa da cirurgia que sofri na perna, fomos para casa. Eu 
estava com pinos na perna e meu irmão com pinos no braço. Depois do 
momento de pânico, indo para lá e para cá, todos já estavam mais calmos.
 Ainda não vivi muito, mas pelo pouco que eu vivi, já pude aprender 
que a imprudência é um problema muito sério do lugar onde vivo.    

Ana Clara Loureiro
7º Ano C – Ensino Fundamental    
Profa. Luciana de Paula
E.E. Professora Maria Isabel dos Santos Mello
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A PASSAGEM DA TOCHA PELO BAIRRO

 Foi muito lindo e emocionante ver a Cristina, esportista de nossa 
querida Mogi das Cruzes, carregar a tocha olímpica. 
 A esportista teve muita sorte de poder passar com a tocha 
olímpica pelo bairro, no qual ela nasceu e cresceu. Não só a Cristina, 
mas também outras pessoas notáveis da cidade também carregaram 
a tocha, como por exemplo, Nilo Guimarães, ex-jogador de basquete 
da Seleção Brasileira, Pedro Silva, jogador de futebol, Dirceu, jogador de 
bocha da Seleção Brasileira Paraolímpica e o nosso querido, José Carlos 
Müller da Silveira, o Tuta, todos estes também carregaram a tocha 
olímpica, pelo bairro de César de Souza.
 - Como você se sentiu, Cristina, ao carregar a tocha olímpica pelo 
bairro no qual você cresceu?
 - Eu tive muita sorte, pois são vários atletas que moram por aqui 
e foi uma honra para mim. Fiquei feliz por ter sido a escolhida.
 - E você, Pedro, como se sentiu ao passar pelo teu bairro natal?
 - Eu fi quei muito emocionado e orgulhoso por ter sido escolhido.  
A emoção do público.... isso vale toda a minha carreira de jogador 
de futebol.  Aproveitei esta oportunidade para rever uns amigos. Foi 
muito bom. 
 A passagem da tocha pelo bairro de César de Souza foi 
emocionante para todos os moradores locais, que elogiaram a 
organização da Prefeitura Municipal, lamentando apenas o momento 
em que um morador tentou apagar a tocha olímpica. Foi muito chato 
ter ocorrido isso.
 Depois de enfrentar este obstáculo, a tocha olímpica chegou ao 
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ginásio municipal Hugo Ramos, onde foi realizada uma comemoração 
para todos os presentes, antes da tocha seguir para a cidade de São José 
dos Campos, rumo à cidade do Rio de Janeiro.

Thuany de Miranda Berenger Paina
1ª Série C – Ensino Médio                                     
Profa. Tereza Cristina Wood Cursino
E. E. Dagoberto José Machado
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LUGAR ONDE VIVO

 No lugar onde vivo ocorre um grande problema que é a falta 
de iluminação.  Muitas pessoas que trabalham a noite precisam de 
luz elétrica para se orientar no caminho até sua casa.
 Existe também os adolescentes que estudam à noite e 
chegam por volta da uma hora da madrugada, também enfrentam o 
problema da falta de iluminação no caminho até suas casas. Muitas 
vezes quando chove a estrada que não é asfaltada fi ca esburacada 
e cheia de poças d’água e pela falta de iluminação faz com que suje 
sapatos, roupas e até aconteçam pequenos acidentes.
 Podemos propor que a prefeitura coloque mais postes de luz 
nas estradas, não só dentro do bairro, mas no trecho entre este e a 
pista (Estrada Mogi Bertioga). 
 Também posso dizer que não só eu, mas todos nós sabemos 
que a falta de Luz Elétrica complica a todos em tudo.
 Com a iluminação nas estradas do bairro, acho que irá 
melhorar a vida de muitas pessoas e também oferecer uma estrada 
mais segura até o caminho de casa.

Natália Oliveira Dias   
Ester de Sant’ Anna 
8º Ano A – Ensino Fundamental 
E.E. Paulo Tapajós
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PROGRESSO X SOBREVIVÊNCIA

 Quem passa por Salesópolis logo compreende o terrível 
dilema que atinge a todos: como sobreviver num lugar onde 
a indústria não pode se desenvolver? Como os jovens podem 
progredir? E os idosos? Em que alicerce baseou suas vidas?
      Há os que defendem a ideia de que aqui não há poluição, 
as matas “povoam” a cidade e o meio ambiente agradece. Porém 
sobram aqueles que dependem do trabalho para sobreviver 
e tem que sair de suas casas para procurar um emprego em 
cidades vizinhas.
      De acordo com Marcelo Oliveira, técnico de informática, 
“quando se trata de informática sabemos que envolve consertos 
ou trocas de peças, porém algumas peças são impossíveis de 
achar aqui na cidade, então quase toda semana tenho que ir 
para outras cidades para procurar o que preciso.” Ainda assim as 
pessoas aqui da região, para não ter que gastar com gasolina 
ou condução, escolhem trabalhar com coisas que já existem 
na cidade, como por exemplo, com o corte e carregamento de 
madeira, que é um forte da região pela grande quantidade de 
eucalipto.
      Como Salesópolis é uma cidade praticamente rural, 
os jovens convivem muito com o campo e, por esse motivo, 
algumas pessoas acreditam que estes sejam mais saudáveis que 
os que moram na capital do Estado, que estão em mais contato 
com a poluição de indústrias.
      Contudo, a educação escolar da cidade é a mesma que em 
muitas outras cidades do Estado, indo de creche a Ensino Médio. 
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Os idosos que aqui vivem, tiveram em sua maior parte, que trabalhar 
na zona rural, pois alguns destes não puderam investir nos estudos. 
Atualmente passaram a viver da aposentadoria, enquanto outros, 
por falta de opção, continuam a trabalhar em serviços mais leves. 
      Salesópolis é uma cidade praticamente rural, e se não fosse 
pelos moradores que aqui decidiram ficar voltaria a ser uma cidade 
dormitório, onde ninguém conseguiria admirar a beleza deste local.
      Portanto, para a sobrevivência dos moradores do município, 
acredito que estes deveriam investir no ecoturismo, que é o forte da 
região, e desse modo não agrediria a natureza.
     

Bruna de Medeiros Santos                              

7º Ano A – Ensino Fundamental                       

Profa. Marta Valéria Pereira de Souza Félix                                     

E.E. Profa. Olga Chakur Farah                                         
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MEMÓRIAS DE UM PORTUGUÊS “MOGIANO”

 Quando saí da minha terra, numa aldeia em Portugal, foi para 
embarcarmos num navio rumo ao Brasil, que demorou dezoito dias no 
mar até chegarmos em Santos. Era final de junho quando avistamos terras 
brasileiras. Era o ano de 1953.
 Ao chegarmos ao porto de Santos não havia ninguém nos esperando. 
Dalí, fomos para São Paulo e de lá viemos para a cidade de Mogi das Cruzes, 
de táxi, que foi conseguido por um policial. A esta hora já estávamos sem 
dinheiro algum. Então viemos para o bairro da Ponte Grande. Naquele dia, 
chegamos por volta da meia-noite, na casa de meu pai que morava numa 
pedreira. Ele pagou o táxi e ficou surpreso ao nos ver. Moramos seis anos 
na Ponte Grande. Foi em 1959 que finalmente conseguimos comprar uma 
chácara no jardim Aracy. 
 Lembro-me que no navio, minha esposa passava muito mal. 
Havíamos mandado uma correspondência para meu pai avisando da 
nossa chegada, mas Sr. Figueiredo, a pessoa com quem estava a carta, 
não entregou. Por isso não nos esperaram no porto. Tivemos que achar a 
pedreira de “memória”. Desde então moramos no Jardim Aracy.
 Lembro-me de quando eu morava em Portugal, minha casa e meus 
amigos, das festas de “São Miguel”. Ah! Que saudades! Mas foi durante 
a Segunda Guerra Mundial... Eu e minha esposa passávamos fome, só 
comíamos milho, batata e feijão. Por isso, tivemos que vir para o Brasil. 
 Sou Antônio Augusto Casemiro da Silva. Tenho noventa anos e minha 
esposa Palmira Almeida, hoje com oitenta e nove. E aqui continuamos nossa 
história. Em Mogi das Cruzes. Nesta terra que nos acolheu.   

Ana Lívia de Souza
7º Ano B – Ensino Fundamental
Profa. Mônica V. Faria
E.E. Alzira Fernandes Scungisqui
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MEU BAIRRO, MINHA CASINHA

 No mês de maio de 2016 eu mudei de casa, mas no mesmo 
bairro. Passamos o dia todo para levar os móveis para lá, eu meu 
pai, minha mãe e meu irmãozinho. Lá perto tem um parquinho que 
vou brincar com meu irmão às vezes. Também eu vou à casa do 
meu amigo brincar. Esse bairro só ouve os passarinhos cantando de 
manhã, é muito tranquilo.
 Eu amo meu bairro e minha casinha nova. Demorou dez anos 
para terminá-la isso porque foi feita de pouquinho em pouquinho. 
Um sonho realizado da minha família.

Igor de Campos Ferreira dos Santos  

5º Ano A - Ensino Fundamental

Profa. Marcia Cristina Santoro Rodrigues Gomes

E. E. Prof.  Sueli Oliveira Silva Martins
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MEMÓRIAS DE UM IMIGRANTE

  José Patrocínio. Nasceu em Barcelos no Minho norte de 
Portugal. Quando seu país sofreu uma guerra ele veio com seus pais 
para o Brasil aos treze anos, se instalou em São Paulo.  
 Começou a trabalhar em um restaurante, casou-se e teve 
três filhos. E com o tempo abriu seu próprio restaurante com 
dois sócios, que ficava no Bairro Paraíso, o nome do restaurante 
era “Capuchinho”, foi inaugurado em outubro de 1967. Depois de 
alguns anos  José Patrocínio se aposentou e veio morar num sitio 
em Mogi das Cruzes, passando a trabalhar com plantações de caqui.  
Ele, sua família e seus amigos colhiam, embalavam e vendiam  a 
fruta para o Ceasa. Depois de alguns anos, parou com a venda de 
caqui e continuou a viver em Mogi das Cruzes, no seu sítio com 
animais e plantações. Faleceu com noventa anos deixando o sítio 
que hoje mora sua família com filhos e netos.

Giuliana  Patrocínio Faria de Miranda

7ºAno A – Ensino Fundamental

Profa. Mônica V. Faria e Manuela da Silva Felix Bueno

E. E. Alzira Fernandes Scungisqui
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A BIOGRAFIA DE ONDE VIVO
Eu moro em Mogi das cruzes
A cidade do meu coração
Aqui encontramos igrejas, parque
E muita plantação.

Moro em um bairro chamado
Parque Morumbi
Ele é calmo e bonito e tem um lago enorme 
Que aos sábados e domingos vou 
Passear ali.

O nome da minha rua é 
Monte Gallan, ela é sempre
Limpa, tranquila e os moradores
Vivem em harmonia.

E agora vou falar do meu condomínio
Que tem o portão verde que é feito de alumínio
É lá que brinco com meus colegas
Brinco de teatro e pega peças

Finalmente vou falar da minha casa
Que é sempre limpa e organizada
Enquanto não faço minha tarefa
Minha mãe fica muito zangada
E assim que vivo a brincar
Junto com a minha família no meu lar.

Letícia Raphaela Rodrigues Caetano 
5º Ano A - Ensino Fundamental
Profa. Marcia Cristina Santoro Rodrigues Gomes
E. E. Prof.  Sueli Oliveira Silva Martins



245

Histórias e memórias: o lugar onde vivo

SOB O OLHAR DA SERRA
 Um dia desses, voltando para casa depois da aula, esperando o sinal 
fechar para atravessar a Mogi Dutra que separa a escola do bairro onde eu 
moro, lembrei-me da primeira vez que visitei a “Serra do Itapeti”. Logo de 
cara, achei o lugar deslumbrante, com um ar totalmente diferente daquele 
com o qual estava acostumada no lugar onde morava. Não demorou muito 
e minha família e eu nos mudamos para a cidade de Mogi das Cruzes. 
 Rapidamente pude conhecer melhor as lindas paisagens, parques, 
trilhas e pontos turísticos que a Serra do Itapeti possui bem como as pessoas 
que aqui moraram e as que até hoje moram. As amizades fortaleceram-se e 
grande parte dos amigos frequenta a mesma escola, todos se conhecem. O 
ambiente é bem familiar.
 Enquanto os carros passam apressadamente, as brincadeiras e 
traquinagens  vão lentamente surgindo em minhas recordações.   Não 
me importava de voltar para casa toda suja e cansada, pois sabia que no 
próximo encontro com os amigos a diversão seria garantida. Pega-pega, 
mãe da rua, escaladas em árvores e a degustação de caqui colhido direto 
do pé fazia parte de nossa rotina. O aroma das árvores, da fruta, o canto dos 
pássaros está ainda muito vivo em mim.
 As recordações trazem uma sensação tão boa... Têm gostinho de 
quero mais!
 Uma pena que as coisas mudem com o passar dos anos. As pessoas 
não são mais as mesmas, as prioridades mudaram e infelizmente até a 
paisagem sofreu alterações por conta dos desmatamentos constantes. 
Uma tristeza invade o meu ser.
 Ao ouvir minha irmã me chamar, percebo que o sinal está aberto 
para a nossa passagem e atravesso a rodovia certa de que ao concluir a 
travessia as memórias voltarão para aquele lugar especial em meu coração.

Rosiane Maria de Moraes
1ª Série A – Ensino Médio
Profa. Mariana Pereira da Silva Domingues
E.E. Alzira Fernandes Scungisqui
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ATÉ QUANDO?

 A cidade de Mogi das Cruzes fica no interior de São Paulo têm 
aproximadamente 400 mil habitantes e está crescendo cada dia mais. É um 
lugar tranquilo, com uma boa localização e vários pontos turísticos. 
 Moro no bairro mais próximo da Serra do Itapeti, conhecida por sua 
diversidade de árvores e que abriga o Pico do Urubu, importante atração da 
região, visto que de lá é possível avistar toda a cidade. O problema é que esse 
local não recebe o devido cuidado por seus frequentadores e muito menos 
das autoridades locais. 
 No pico do Urubu, por exemplo, tem escola de voo livre com 
Paraglider, campeonatos de bicicletas, trilhas e é um local calmo para quem 
busca paz, mas seus visitantes não respeitam a natureza e descartam lixo por 
onde passam, é uma vergonha.
 Já as outras áreas da Serra do Itapeti sofrem com os desmatamentos 
contínuos, dando lugar a novos empreendimentos imobiliários. 
Recentemente, bem próximo à escola do bairro, um grande clarão se formou 
no meio da vegetação para dar lugar a um loteamento. 
 Até quando os órgãos competentes e a própria população vai ficar 
de braços cruzados vendo a devastação diante dos olhos?
 Sendo assim, penso que a preservação da abundante área natural 
da cidade é extremamente importante para o bem estar da população 
mogiana que merece um local agradável para viver.

Letícia Gonçalves de Freitas
3ª Série A – Ensino Médio
Profa. Mariana Pereira da Silva Domingues
E.E. Alzira Fernandes Scungisqui
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SEGREDOS DE SALESÓPOLIS

      Da janela do meu quarto posso ver o despertar da pequena 
Salesópolis, uma cidadezinha localizada na Sub Região Sul da Grande São 
Paulo, a vinte e dois metros de altitude da Serra do Mar. Salesópolis esconde 
segredos e histórias de um povo simples e trabalhador.
      Daqui eu observo duas crianças brincando em frente à Igreja Matriz 
(um lugar histórico muito bonito, pintado em seu interior com obras 
renascentistas fabulosas) com uma bola de futebol. Uma mulher está 
a olhar as crianças brincando (característica muito comum em cidades 
interioranas). A bola vai parar em frente à Prefeitura (um lugar onde 
passaram vários prefeitos ao longo da história) e a criança corre para pegar 
a bola. Neste momento, um carro vem em alta velocidade e uma mulher a 
salva. A mãe agradece muito, mas ela apenas sorri e sai.
      Por aqui passam vários carros (é uma rua movimentada) que cruzam 
lugares históricos, mas acabam não dando valor para isso.
      A praça, a igreja, a rua, a prefeitura, tudo isso faz parte da 
minha cidade “Salesópolis”, um lugar ótimo de se viver, com muitas 
histórias e segredos.
      Os carros da rua diminuem, as crianças voltam para casa, e eu fecho 
a janela, mas nunca vou esquecer do que acabei de presenciar, a prosa de 
que o povo de Salesópolis é gentil e hospitaleiro, como a própria cidade 
que, com toda a sua beleza, guarda ótimos segredos e histórias que logo 
serão descobertas.

Larissa Maria Santos de Moraes                            
7º Ano A – Ensino Fundamental                       
Profa. Marta Valéria Pereira de Souza Félix                                     
E.E. Profa. Olga Chakur Farah                                         
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