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  Eu usei o site Pixton para fazer essa história em 

quadrinhos, ele é de graça, mas também tem sua versão paga, ele é bem fácil de usar e recomendo 

quem quiser fazer uma história em quadrinhos!!! 

Link do Pixton: https://app.pixton.com 

Feito por: Daniel R./7º ano A 

https://app.pixton.com/


O que eu vejo da janela da minha casa. 

 

Da janela da minha casa, vejo o mundo lá fora, pessoas sorrindo, chorando, amando ...  

Da janela da minha casa, sinto o vento. Vejo as folhas das árvores balançando, vejo o 

sol. Ouço os passarinhos cantando. Da janela da minha casa, percebo que a rua está 

parada. Quase sem barulho. E nesse silêncio, paro e observo. Entre quatro paredes E 

rodeada de prédios, como posso cuidar da natureza? Se dela vem a vida! Se dela vem a 

real beleza! Da janela da minha casa, vejo um futuro que eu faço parte, vejo a 

esperança... Me comprometo cuidar da natureza! Para manter o planeta em 

segurança! 

Da janela da minha casa eu vejo a vida passando ... 

vejo ela passando devagarinho em cada nuvem q some no horizonte , 

vejo os passarinhos gritando e pulando nos galhos, 

vejo o vento tocando de leve as flores do jardim, 

vejo o zum zum dos maribondos procurando agua, 

vejo o sol sumindo no horizonte, 

vejo o céu ,a luz ,a natureza... 

A magia que Deus nos deu a cada dia, 

tudo tão lindo ,tudo tão maravilhoso! 

 

PROFESSORA KELLY. 

 

 



Oque	eu	vejo	da	janela	do	meu	quarto		
	
Aqui	do	meu	quarto	consigo	ver,	um	céu	azul,		
vejo	uma	lua	cheia	e	linda,	com	o	céu	repleto	de	estrelas,		
consigo	ouvir	o	silêncio	de	uma	noite	abençoada.	
Assim	como	consigo	ouvir	e	presenciar	essa	noite	repleta	de	estrelas.	
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