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Poemas  -  Alunos 5º Ano B turno tarde 

Professora: Claudia Maria Silva 

O lugar onde eu moro 

A minha cidade se chama Iturama 

Aqui muita gente se ama; 

Nós nos divertimos; 

 E  muitas vezes rimos. 

 

 Gostamos de passear; 

Mas por causa do Covid-19; 

Temos que nos cuidar. 

Por isso vamos nos reservar. 

Aluna: Larissa Freitas Pepes   

Onde eu vivo 

O lugar onde eu vivo, eu amo; 

É por isso que eu te clamo; 

Temos que cuidar desse lugar; 

Pois esse é o nosso lar. 

 

Cuido bem do que é meu; 

Cuido também do que é seu; 

Gosto e aproveito minha cidade; 

Pois quero viver pela eternidade. 

 

Amo sua paisagem; 

Vendo sua imagem; 

Temos uma boa impressão; 

Por isso gostamos de montão. 

 

O lugar onde eu vivo, é belo e acolhedor; 

Tratamos com muito amor; 

Com lugares para relaxar; 

Esse é o meu lar.   

Aluna: Raíssa Requião de Oliveira 



 

O lugar onde eu vivo 

Iturama, terra nossa; 

Bom de cana, bom de grana; 

É de rima é de prosa; 

Terra boa e amorosa. 

 

25 de Março, onde eu moro; 

Onde fica minha casa; 

Meu hotel, o meu palácio. 

Meu sossego, meu lácio. 

 

Eu gosto de brincar; 

Todo dia, e toda hora; 

Ansiosa estou aguardando; 

Nossa volta à escola. 

Aluna: Ruty Cecília Sanches 

 

 

O lugar onde eu moro 

 

O lugar onde eu moro 

É minha casa querida; 

Com muitas pessoas que eu gosto; 

E uma delas, até me deu a vida. 

 

O lugar onde eu moro; 

Também é minha cidade; 

É Iturama, aqui sim; 

Eu vivo de verdade. 

 

O lugar onde eu moro; 

Posso estudar e brincar; 

Onde quero ficar; 

Aqui tem muita alegria. 

 

O lugar onde eu moro; 

Tem uma rua tranquila; 

 Posso brincar com minhas amigas; 

Amo esse lugar e adoro,  

Terra de gente querida.  

 

Aluna: Nickelly Mendonça Castro   



 

 

O lugar onde eu moro 

 

O lugar onde eu vivo é legal; 

Minha vida é como cristal; 

Minas Gerais, o lugar da paz. 

 

Pena que nesse momento; 

Não posso sair de casa; 

Para conhecer a praça; 

Mas tudo vai melhorar. 

 

Alegre vou ficar; 

Deus vai acabar com tudo; 

E alegre vai ficar o mundo. 

 

Para acabar com o vírus; 

Todo mundo tem que se cuidar; 

Minha vida nesse lugar é especial; 

Porque aqui aprendi a amar. 

 

Amo essa vida de mineira; 

É o lugar onde tem brincadeira; 

Com alegria e satisfação; 

Pura verdade e gratidão. 

 

Aluna: Maria Nadielly Leite Dantas 
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RELATO DE PRÁTICA 

 

Diante dos momentos vividos com a pandemia Covid-19, 

encontramos muitos desafios em ministrar os conteúdos. Um momento 

atípico, que temos que reinventar todos os dias para oferecer o melhor aos 

nossos alunos, deparamos com casos diferentes por parte das famílias, 

embora não são todos que tem a disponibilidade em participar do projeto, 

exemplo: más condições sociais e econômicas, como internet, computador 

celular entre outros.  

Trabalhar a Olimpíada para mim é gratificante, pois temos o retorno 

de alguns alunos que se dispuseram em participar  do gênero textual: Poema. 

Um ponto positivo que me chamou a atenção, foi uma aluna 

entrevistando o próprio Pai, quando ela perguntou se ele gosta de poema, 

em seguida o mesmo respondeu que sim, e relatou um pequeno trecho 

desse poema de “Vinicius de Moraes”.  

“A vida”  

          enfim depois de tantos erros passados, 

tantas retaliações, tanto perigo, 

      eis que ressurge outro velho amigo; 

         nunca perdido, sempre reencontrado. 

Uma admiração às nossas famílias que se esforçam para dar o melhor 

aos seus filhos.    

Uma reflexão: Não desista dos seus sonhos, acreditar é fazer vencer 

qualquer obstáculo, lutar por dias melhores e por  uma educação de 

qualidade. 

Acreditar sempre no potencial dos nossos alunos, cada um tem um 

pouquinho a oferecer. 
 

 

Professora: Claudia Maria Silva - 5º Ano “B” 



 
Linha do tempo 

Segue abaixo, alguns materiais que compõem a linha do tempo. 

Gênero textual: Poema 

Produções finais (02) 

O lugar onde eu moro 

A minha cidade se chama Iturama 

Aqui muita gente se ama; 

Nós nos divertimos; 

 E  muitas vezes rimos. 

 

 Gostamos de passear; 

Mas por causa do Covid-19; 

Temos que nos cuidar. 

Por isso vamos nos reservar. 

Aluna: Larissa Freitas Pepes   

 

 

 
 

O lugar onde eu vivo 

Iturama, terra nossa; 

Bom de cana, bom de grana; 

É de rima é de prosa; 

Terra boa e amorosa. 

 

25 de Março, onde eu moro; 

Onde fica minha casa; 

Meu hotel, o meu palácio. 

Meu sossego, meu lácio. 

 

Eu gosto de brincar; 

Todo dia, e toda hora; 

Ansiosa estou aguardando; 

Nossa volta à escola. 

Aluna: Ruty Cecília Sanches 

 

 

Professora: Claudia Maria Silva - 5º Ano “B” 



Produções Preliminares (02) 

 

Onde eu vivo 

O lugar onde eu vivo, eu amo; 

É por isso que eu te clamo; 

Temos que cuidar desse lugar; 

Pois esse é o nosso lar. 

 

Cuido bem do que é meu; 

Cuido também do que é seu; 

Gosto e aproveito minha cidade; 

Pois quero viver pela eternidade. 

 

Amo sua paisagem; 

Vendo sua imagem; 

Temos uma boa impressão; 

Por isso gostamos de montão. 

 

O lugar onde eu vivo, é belo e acolhedor; 

Tratamos com muito amor; 

Com lugares para relaxar; 

Esse é o meu lar.   

Aluna: Raíssa Requião de Oliveira 

 

 

O lugar onde eu moro 

 

O lugar onde eu moro 

É minha casa querida; 

Com muitas pessoas que eu gosto; 

E uma delas, até me deu a vida. 

 

O lugar onde eu moro; 

Também é minha cidade; 

É Iturama, aqui sim; 

Eu vivo de verdade. 

 

O lugar onde eu moro; 

Posso estudar e brincar; 

Onde quero ficar; 

Aqui tem muita alegria. 

 

O lugar onde eu moro; 

Tem uma rua tranquila; 

 Posso brincar com minhas amigas; 

Amo esse lugar e adoro,  

Terra de gente querida.                                       Aluna: Nickelly Mendonça Castro 
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Álbum da Turma 

Momentos expressivos trabalhados com os alunos de acordo com as Oficinas.  

Materiais adaptados, e com aulas no google meet. 

O lugar onde eu moro 

 

 
 

 
 



Oficinas 

 

 

 
 

 



 
 

 



 

 
 

 

Minas Gerais – O estado onde eu moro 

 

 

 



Bandeira de Minas Gerais 

 

 
 

 

Bandeira do Brasil 

 

 
 

 



 

Iturama MG - O lugar onde eu moro 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Bandeira de Iturama - MG 

 

 
 

 

Casa da Memória 

 

 
 

 

 



1ª Turma de Formandos do Ginásio Estadual – 1966 

 

 
 

 

1ª Igreja de Iturama - Paróquia Santa Rosa de Lima 

 

 



 

Santuário Nossa Senhora de Fátima 

 

 
 

 

 

Poemas dos alunos do 5º Ano “B” 

Escola Municipal João Ribeiro Rosa 

Iturama - MG 

 

Apresentação da Professora!  

Leitura realizado pelos alunos. 
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Olimpíadas de Língua Portuguesa  
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