PARÓDIAS – SÉRGIO VAZ – 7º ANOS
NADA DESCARTE DESNECESSARIAMENTE
Tudo é Matemática e Português
inclusive um poema
onde juntamos as letras
aprende a rimar
encontrar o "X" de uma vírgula
calcular o "Y" das estrofes
para cultivar sentimentos
para que nada do dia
você descarte desnecessariamente.
Relativamente uma poesia
é uma regra
sobre ninguém aceitar
ser uma exceção.
O mundo
é um estrofe em nossos corações
onde o amor
é a linha dos nossos dias,
o PI da emoção.
O resultado
da poesia, um grande problema,
é que umas dão químicas
outras não.
Vinícius Soares Peroni - 7º E

Um poeta brilhante
Usando a linguagem coloquial
Um poeta brilhante
me fez ficar sentimental
A cada letra um sorriso aparece
A cada palavra a tristeza desaparece
elas tocam meu coração
e a magia acontece
O nome dele? Sergio Vaz
suas rimas me fazem delirar
suas palavras me fazem até chorar
Um dia quero o encontrar
e minha mãe, meu pai, quero levar
Amanda Rodrigues Ferreira, Maria Julia Silva e
Maria Vitoria Sampaio - 7D

Tudo comida
Tudo é comida,
inclusive um uma coxinha
junto com uma coquinha.
Soma uma pizza
diminui uma salada
divide as batatas
para multiplicar nossa fome
para que nada no dia
você coma de novo.
Relativa,
uma poesia de comida
é apenas uma coxinha
sobre ninguém aceitar
ser esfomeado
É sobre o mundo,
esse gráfico em nossos corações
onde o amor de comida
é o subtotal de nossos dias,
o pedaço da emoção.
O resultado
dá, um grande problema,
umas dão disenteria, outras não.
Matheus Henrique Nascimento Carrijo , Anna
Laura Silva de Queiroz e Maria Eduarda Cunha
Gonsalvez 7º E

Tudo pode ser uma história
Nasceu lá em Ladainha,
Uma pessoa que ninguém conhecia,
Mudaria uma história da noite para o dia,
Conhecido como “Poeta da periferia``.
Fundou a Cooperifa,
Com um movimento que transformou um bar
Em um centro de artes e literaturas,
Trazendo um pouco das suas culturas.
Influenciou o Brasil,
Com seus feitos inesquecíveis,
Que trouxe várias honrarias
E também muitas alegrias.
Foi reconhecido como ele queria,
Fez coisas que nunca imaginaria,
E podemos dizer,
Sergio Vaz você merece essa idolatria.
Cauê Dorigan Gonçalves – 7ª E

Tudo é história
Assim como o passado
Onde juntamos os momentos
e cada que dia que passa
somamos mais uma conquista
compartilhamos melhores os momentos
dividindo nossos sentimentos
Tudo é história
Até mesmo o presente .
de segundo a segundo
transformamos o mundo
e escrevemos o futuro
Tudo é história
até mesmo o futuro
não sabemos o que está por vir
mais sabemos que mudara
nossas vidas e
Escrevemos a outra parte da nossa história.
Lívia Silva Comparini, Rafaela Pimenta Scotti,
Maria Clara Santos Cândido- 7º E

