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MINHA ESCOLA

Minha escola é muito legal!
Na minha escola gosto de estudar
No recreio é bem animal!
Na sala de aula eu gosto de escutar

Eu gosto das irmãs elas me fazem bem
Na escola tudo é mais bonito!
As professoras me fazem aprender
Eu estudo no São Benedito

Quando eu chego na escola eu fico com meu amigos
Eles são bem bonitos!
Quando estou na escola tudo lá dentro é divertido
Viva o meu São Benedito!

Minha escola é muito linda!
E eu quero homenagear,
Na minha escola São Benedito
Eu vou sempre estudar.

 Autora: Aluna Ana Gabriela Machado Schmidt
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ESCOLA AMADA

São Benedito meu colégio,
Meu caminho, minha alegria,
Que me conduz ao saber,
Pois aprendo a ser cidadão cumpridor do meu dever.

São Benedito, meu colégio querido! 
Quero festejar o seu aniversário,
Que veio para alegrar e brilhar!
Em meu coração!

São Benedito, lembranças guardarei
Em minhas memórias elas ficarão.
Das brincadeiras, da praça, das aulas no laboratório,
dos meus amigos e professores.

São Benedito, das oficinas de orações,
que ensina o perdão a todo o irmão!
Hoje então, peço as bênçãos ao Pai,
Pra esse lugar de amor, que nos brinda com educação!

 Autor: Aluno Guilherme de Luiz Coelho Cougo
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SÃO BENEDITO

Todo dia vou à escola
Pode ser feio ou bonito!
Levo os cadernos na sacola
Para estudar no São Benedito.

No colégio tem várias matérias
Algumas tem que ter paciência
Artes, ensino religioso e português
Eu adoro fazer aulas de Ciências.

Também gosto de matemática
Gosto muito de estudar
Estudo uso na prática
Para o meu aprendizado aperfeiçoar

Gosto muito do recreio
Brinco bastante na pracinha
Também solto pombo correio
Na pracinha tem gurizinho de montão!

Autor: Aluno Gustavo Cardoso Ferreira
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MINHA ESCOLA

Eu gosto de ir à escola.
Porque tenho que aprender
Para minha cachola
Não ficar sem saber

Na hora do recreio
Eu brinco sem parar
Mas também caio feio
Depois vou lá falar

Na hora da aula
Tenho que estudar
Na Educação Física, tenho que me soltar
Também quero só ajudar

Na hora de ir embora
Eu fico muito triste
Tenho que ir lá fora
Mas amanhã irei voltar.

Autora: Aluna Helena Geisler Nunes Correa
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SÃO BENEDITO

Gosto muito de minha escola
Tenho amigos legais!
Assim os recreios são sensacionais!
Pega -pega, cola -cola e muito mais

As professoras são ótimas!
Nos ensinam muito bem
Com carinho e atenção
Pra ninguém errar não

Na hora de lanchar
Todo mundo come bem
E quando o lanche acaba
Ninguém nunca fica sem

Gosto das aulas de música
Informática e inglês
Mas é na educação física
Que me divirto de vez.

Autor: Aluno Henrique Moraes Jardim
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A MINHA ESCOLA

Quando vou à escola
Tenho o que fazer
Pulo, brinco toco música
Mas preciso aprender

Gosto da minha escola
Pois gosto de brincar
Pega-pega, esconde-esconde
E também gosto de estudar

Na hora do intervalo
Gosto de lanchar
Brincar e correr
Mas depois vou estudar

Na hora da saída
Minha mãe vem me buscar
E as vezes meu pai
E a hora que mais gosto é de lanchar.

Autor: Aluno João Vitor dos Santos Fonseca da Silva
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MINHA ESCOLA

Eu gosto da minha escola
Ela é muito legal!
Tem pátio e tem praça,
E o laboratório é genial!

Também tem a biblioteca
Que tem as mais diversas histórias
E quando para a escola eu voltar
Passarei muito tempo por lá

Sinto falta dos professores
Com suas matérias que às vezes não entendo
Falando sobre todas as coisas
E aos poucos vou aprendendo

Mesmo estando em casa,
Continuarei a estudar
Este hábito não quero perder
E meus amigos irei ajudar.

Autora: Aluna Julia Prygodzinski  Szelag
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AGRADECIMENTO
À ESCOLA

Agradeço à escola
Agradeço seu valor!
É linda minha escola
Guardo ela com amor!

Sou grata a minha escola
Pelos ensinamentos que recebi
Sou grata a minha escola
Pelos amigos que conquistei

Sou grata a minha escola
Pelos professores e colaboradores
Minha escola querida, quero homenagear,
Seu aniversário, comemorar

Sou grata a minha escola
Pela alegria que trouxe ao meu viver
São Benedito comprometido com futuro
Onde amo aprender.

Autora:  Aluna Laura Gasparoni Dolara
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SÃO BENEDITO

Minha escola é a São Benedito
Nela eu aprendo bonito
Minha escola fica em Bagé
Nela você pode botar fé

Minha escola tem brinquedo
Nela brinco o ano inteiro
Minha escola tem parquinho
Nela brinco com jeitinho

Minha escola tem ciências
Tem também religião
A primeira move o mundo
A segunda traz união

Minha escola ensina esportes
Também se aprende profissão
Esporte traz saúde
Profissão se traz o pão.

Autor: Aluno Leandro Silva de Oilveira Filho
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MINHA ESCOLA

Com 6 anos aprendi a primeira lição
Foi meu primeiro ano com emoção
Hoje estou no quarto ano com dedicação!
Agradeço aos professores amigos do coração!

A minha escola é São Benedito
Em Deus sou fiel e acredito
Essa escola é um lugar muito bonito!
Meu amor por ela e infinito!

De fevereiro a novembro
Com muita dedicação
Vou para minha escola
Fazer minha lição

Quando vou para minha escola
Tenho muito o que fazer
Pulo brinco faço arte
Mas também quero aprender.

Autor: Aluno Leopoldo Silva Carvalho
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MINHA ESCOLA

Para escola eu vou estudar e aprender o valor
No recreio corro muito e fico com calor
Leio, escrevo e faço desenho com muito amor
No trabalho somo e diminuo até achar o valor

A professora ensina e corrige a lição
Quem acerta fica feliz ou repete a ação
Sou dedicado presto atenção!
Levo a escola no meu coração!

Na aula de música canto, danço e toco piano
Me divirto muito e faço dupla com o Fabiano
Aprendo a cultura e o ritmo baiano
Entro na fila e marcho como brigadiano

O São Benedito é minha escola
É onde eu faço arte e jogo bola
Estudo desde a pré-escola
O São Benedito que gruda que nem cola.

Autor: Aluno Luis Miguel Gonçalves de Medeiros
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ESCOLA QUERIDA

A minha escola querida!
Que muito me ensina
Faz parte da minha vida
E sempre me ilumina

Nela tenho amigos
Aprendo a escrever
Desenho,faço continha
Me divirto pra valer

Gosto dos passeios
Das festas e apresentações,
Tudo sempre lindo
Com  muitas emoções!

As professoras são amorosas
Nos ensinam e nos educam
Para um futuro melhor
E uma vida maravilhosa.

Autora: Aluna Manuela Nunes Acunha Silva
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MINHA ESCOLA

Tanta educação num só lugar
Como a escola é boa
Vou estudar, não ficar à toa
Pois o estudo me ajuda a melhorar

Eu gosto da minha escola
Pois com ela acostumei
Vou lembrar toda a vida
Dessa escola que amo e que estudei

Sinto saudades dos meus colegas
Dos professores e todos enfim,
Que passe logo essa pandemia
Para eu voltar a escola que é tudo

Aqui fica meu recado
Por tudo muito obrigada!
Pelos 111 anos da nossa escola,
Que venham muitos anos de vitória!

Autora: Aluna Manuella Fontáns Brixner
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EU AMO IR À
ESCOLA

Eu amo ir à Escola São Benedito
Aqui é muito mais bonito!
A gente brinca sorrindo
E estudar com muito afinco

Na Escola São Benedito
Tudo é mais bonito!
Cantar, sorrir e brincar
Sempre da vontade de estudar

A pastoral é muito legal!
Ouvir a palavra de Deus é fundamental
Viver com amor e fraternidade
Nos ensinam na pastoral

Eu amo estudar
Na Escola São Benedito
Por que aqui se aprende tudo
De um jeito mais bonito!

Autora: Aluna Maria Eduarda Lemos da Fontoura
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ESCOLA QUERIDA

Minha escola querida
Hoje vamos festejar!
Eu estou com saudades das aulas
Para nos alegrar!

Muitas lembranças boas guardadas
Em meu coração!
E em minha memória
Elas sempre vivas estarão

De todos meus amigos estou com saudades
E dos professores também
Vocês que nos ensinam com felicidade
Nos deixando sempre na saudade

Desejo parabéns a todos,
Essa escola que tanto me orgulho!
Desempenhando meu papel de aluno
E não vejo a hora de retornar às aulas.

Autor: Aluno Mateus Hernandes Cougo
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ESCOLA AMADA

São Benedito escola amada!
Onde adquiro todo meu saber
Com carinho e amor dos professores
Levarei em meu coração em todo meu viver!

Quando vou para a escola
Tenho muito que fazer
Pulo, brinco, faço arte
Mas também vou aprender

Escola querida!
De luz e saber
Contigo na vida
Eu Hei de vencer

Eu amo minha escola
Ela é meu segundo lar
Por toda vida
Sempre vou te lembrar.

Autor: Aluno Pedro  Henrique Rodrigues Dierstmann
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MINHA ESCOLA

Nesse dia vou celebrar,
O dia da religiosa que vai chegar
Depois de aprender,
pois mais quero saber

No lanche nós gostamos de brincar,     
Principalmente de lanchar
Nós gostamos mais é de estudar
de tarde na minha escola

Quando vou para minha escola
Tenho muito o que fazer
Pulo brinco faço arte
Porque mais quero saber

Meus colegas lá da sala
São pequenos como eu
São alegres dão risada
São bacanas... e os seus? 

Autor: Aluno Rafael Rodrigues Bastos Filho
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SÃO BENEDITO

Eu entrei nessa escola em dois mil, e dezessete
Lá fiz ótimos amigos e o que estudar não falta
Essa escola fica na avenida sete de setembro
Essa escola maravilhosa é sempre do que lembro

As aulas são feitas com as melhores professoras
As aulas são bem legais e muito promissoras
Essa escola é umas das melhores da cidade
Aqui na escola nós temos as nossas amizades

Aula de informática é a minha aula favorita
Aula de educação física ,  gasto muita energia
Aula de musicalização é muito boa, até música agente grita
A aula de inglês é sobre uma língua diferente na minha terminologia

Aula de matemática a gente aprende tabuadas e cálculos
Aula de português a gente resolve muitas perguntas, é melhor estar de óculos
A aula de ciências da natureza nós aprendemos sobre a natureza
Aprendo em todas aulas, sempre com certeza.

Autor: Aluno Rafael Sabedra da Costa
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MINHA ESCOLA

Minha escola é o São Benedito
Aonde é tudo mais bonito!
Estudar é importante
Para um futuro brilhante!

Todos os dias aprendemos
Muitas coisas, inglês
E também, gosto muito
da matéria português

A professora é legal, inteligente!
E também muito paciente
E sempre dá o seu melhor
Para nossa turminha

E assim eu termino meu poema
São Benedito, você pode tudo
Segue sempre seu lema
Minha escola, comprometida com futuro.

Autora: Aluna Rafaela Berdet Araújo
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