PrimeiroLugar
A Águas de Paçosde Ferreira certifica que a aluna Mariana Mendesdo3º ano, Turma C, da

Escola Básica Nº 2 de Paçosde Ferreira, alcançou oprimeirolugar noConcursode Poesia para o
Dia de SãoValentim sobre otema “Falar de Água com Amor”.

O concurso foi dirigido aos alunos do 3.º e 4.º ano das escolas do 1.º ciclo do ensino básico do
concelhode Paçosde Ferreira.
Maiode 2021

Águasde Paçosde Ferreira

Falar de Água com Amor
Água com amor

e, em Paçosde Ferreira,

todososdias,

escrevooteu nome

Água,

aoacordar,

acariciasomeu rosto,

aoladoda palavra amor,

abraçasomeu corpo,
brincascomigo...
cuidasde mim!

Fazesasplantascrescer,
osfrutosamadurecer,
asfloressorrir

l I
yoove
u

e

-t
Adoro

o-te

Ador

pois, de mãosdadas,
Água e Amor
nãoexiste,

para mim,

nada maisencantador!

I
love
you

SegundoLugar
A Águasde Paçosde Ferreira certifica que oalunoRafael Brasil Fariasdo4º ano, Turma C, da

Escola Básica Nº2 de Paços de Ferreira, alcançou o segundo lugar no Concurso de Poesia para o
Dia de SãoValentim sobre otema “Falar de Água com Amor”.

O concurso foi dirigido aos alunos do 3.º e 4.º ano das escolas do 1.º ciclo do ensino básico do
concelhode Paçosde Ferreira.
Maiode 2021

Águasde Paçosde Ferreira

Água amada e cuidada
Eu possover a água nocéu

Pelasterrasde Paçode Ferreira

Eu possover a água norio

Tem lindosriose riachos

Eu possover a água nomar

Há muitopara admirar

Há água em todoolugar!

Para ajudaresa conservar

Uso-a para lavar asmãosAdoro-te
Uso-a para ocorpohidratar
Uso-a para tomar banho
E para osdenteslavar.

l I
yoove
u

o-te

Ador

A água é muitoimportante
Tem de ser bem cuidada.
Nãojogueslixonochão

E a água será preservada!

A água também serve

A água é uma das
coisas
I

Nadar, brincar surfar

Com osanosserá maisfácil

Para a nossa diversão:
E pescar um peixe grandão.

love
you

Que tu podesamar.

Para ela nãoacabar.

TerceiroLugar
A Águasde Paçosde Ferreira certifica que oalunoGonçaloTorresNetodo4º ano, Turma 2ºB da

Escola Básica de Penamaior, alcançou o terceiro lugar no Concurso de Poesia para o Dia de São
Valentim sobre otema “Falar de Água com Amor”.

O concurso foi dirigido aos alunos do 3.º e 4.º ano das escolas do 1.º ciclo do ensino básico do
concelhode Paçosde Ferreira.
Maiode 2021

Águasde Paçosde Ferreira

Falar de Água com Amor
Na Citânia, Parque ou Mosteiro

Beijoa planta e a flor

Em Paçosde Ferreira e mundointeiro

De tudocuidocom amor

NoDólmen, Museu ou jardim

Regoocampoe a seara

Ninguém pode viver sem mim!
Façoa Rota doRomânico

Nesta Terra com História
Corronorioe na terra
Desde que há memória!

E afagoa tua cara!
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Ador

Estamosjuntosse tenssede,
Com carinhoe sem mágoa

Sempre lá, na fonte ou em rede

Já sabes, sou a tua amiga Água!!

I
love
you

