
1º Concurso de Poesia do Colégio Primo Tapia 

Redações Vencedoras - Categoria Ensino Médio 

 

1º Lugar 

Aluno:  Caio Innocencio Cornachini -  1ª Série A 

 

Soneto dos Sonhos 

 

Nos sonos mais profundos, 

É onde temos os melhores sonhos. 

Onde você vê 

Fazendo o que mais gosta. 

 

É por isso que 

É preciso sonhar! 

Pois só assim seus sonhos 

Vão se realizar! 

 

Então sonhe, veja-se salvando pessoas, 

Como um bombeiro, ou fazendo sonhos, 

Como um padeiro. 

 

É por isso que 

É preciso sonhar 

Para que o sonho  possa se concretizar. 

 

 

 

 

 

 



2º Lugar 

Aluna: Eduarda Gama Marques-  3ª Série A 

        

O Valor de Sonhar 

 

Sonhe com aquilo que você quer ser, 

Pois você possui apenas uma vida. 

E, nela, só tem uma chance 

De fazer aquilo que se quer. 

 

Tenha felicidade para fazê-la doce, 

Dificuldades para fazê-la forte, 

Tristeza para fazê-la humana, 

E esperança para fazê-la feliz. 

 

As melhores coisas não pertencem àqueles que vivem 

Mas sim aqueles que sonham. 

Eles sabem fazer o melhor das oportunidades 

Que cruzam os seus caminhos. 

 

A felicidade aparece para aqueles que sonham, 

Para aqueles que lutam, 

Para aqueles que buscam e tentam sempre 

E para aqueles que reconhecem o valor de sonhar. 

 

 

 

 

 

 

 



3º Lugar 

Aluna: Katherine Thomazini Nape -  1ª Série A 

 

 

                   A Realidade de Sonhar 

 

Sonhar, sonhar, sonhar... 

Sonho com a terra, sonho com o mar. 

Sonho neste mundo um dia encontrar 

Paz, alegria e liberdade de amar. 

 

Sonhar é almejar a realidade perfeita 

E nela minha alma se deleita 

Olhando para esquerda e para a direita 

Onde a alegria é eleita. 

 

O sonho é algo individual 

Uns sonham com o bem, outros com o mal. 

Quem sonha com o bem, deseja união. 

Quem sonha com o mal, deseja a destruição. 

 

Eu sonho com um ideal 

De um dia não existir mais o mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º Lugar 

Aluna: Manuella Ortali Colombo Ferlin -  3ª Série A 

 

Sonhar não é apenas existir 

 

O que seria de nós se não sonhássemos 

Se não tivéssemos o reconforto da esperança 

A vida não passaria de uma desilusão 

Precisamos sonhar para nos tornarmos capazes. 

 

O que seria da vida se tudo não passasse de uma cronologia 

O barato da vida é estar vivo e sentir-se vivo 

A realidade é tão massacrante que precisamos sonhar 

Pois sem sonhos, vivemos um mundo cinzento. 

 

É preciso ser realista para descobrir a verdade 

É preciso sonhar para concretizá-la. 

Sonhar é dar espaço na vida  

Para não se tornar somente rotina. 

 

Sonhar ao dormir, todos sabem! 

Porém sonhar acordado ´talento 

Que poucos exercem bem 

Sonhar é muito mais do que apenas existir. 

 

 

 

 

 

 

 



Redações Vencedoras - Categoria Ensino Fundamental II – 8º Ano e 9º Ano  

 

1º Lugar 

Aluna: Luíza Ferré de Moura Silva -  9º Ano A 

 

Sonho ou Realidade 

 

A vida é um constante vai e vem. 

A vida é uma realidade ou um sonho 

Se realidade, por que vivemos sonhando 

Se sonho, por que a encaramos como realidade 

 

Muitas vezes esquecemos da importância de sonhar. 

E nos preocupamos em querer enxergar a realidade, 

Mas nem sempre ela nos mostra o que queremos ver. 

 

Deveríamos simplesmente viver. 

Não se importar se sonho ou realidade 

Afinal, viver sem sonhar não é viver, é apenas sobreviver. 

 

Não podemos nos cegar da realidade. 

Ela nos faz crescer e evoluir. 

Nos mostra a vida de diferentes pontos de vista. 

Mas sonhar também é crescer, 

E nos faz enxergar a vida com um brilho diferente. 

 

Troque a dura realidade pela beleza de um sonho. 

Se permita tirar os pés do chão. 

Sonhe alto e, acima de tudo, acredite, 

Pois sim, você é capaz de realizá-lo. 

A realidade esfria, o sonho aquece. 



2º Lugar 

Aluno: Lucas Raphael O. Ayancán  -  8º Ano A 

 

Sonhar sem querer acordar 

 

Sonhar nas nuvens vou voar 

Com os pássaros posso voar. 

Junto às estrelas, e posso imaginar 

Um mundo melhor para morar. 

 

Preciso sonhar, sonhar é preciso. 

Não faço ideia do que é preciso 

Alegria, paz, amor e amizade. 

Num mundo tão esquisito. 

 

Fome, tristeza, rebeldia 

Se eu tivesse isso para mim, não existiria. 

Ser criança é preciso 

E é isso. 

 

Vida cheia de magia 

Brincar, pular, sonhar 

Deitar, fechar os olhos 

Sonhar sem querer acordar. 

 

 

 

 

 

 

 



3º Lugar 

Aluno: Pedro Casari Arida -  9º Ano A 

 

A importância do sonhar 

 

Sonhar é preciso para nossa vida. 

Gera ideias e felicidade 

Fazendo que nós, humanos, pensemos em planos 

Projetos e desejos. 

 

Os desejos são gerados pelos sonhos 

E ambos geram uma vida nova 

Inspiradora como os grandes poetas. 

 

Sem sonhos, as pessoas não sabem onde querem chegar 

Um astronauta tem o sonho de tocar as estrelas. 

Como se fossem touch 

 

Uma vida sem sonhos é parada 

Sem alegria 

Amarga. 

 

Para sonhar não importa a idade 

E sim os desejos de cada um. 

Por isso nunca devemos deixar de sonhar. 

 

 

 

 

 

 



4º Lugar 

Aluna  Izabely Zanichell Grecov-  9º Ano A 

 

 A arte de sonhar 

 

Não tenha medo de sonhar 

Porque nada é tão intenso quanto nossos sonhos. 

Não tenha medo de errar 

Os erros fazem nossos acertos. 

Não deixe que as pessoas te façam desistir. 

O importante na vida é insistir, é existir. 

 

Deixe seu sonho voar 

Deixe seu sonho no ar. 

O importante é acreditar 

O importante é se conectar com o possível 

E vencer as barreiras do impossível. 

 

Tudo o que um sonho precisa 

É alguém que acredite que ele possa ser realizado 

E para que ele se realize 

O caminho mais certo 

É tentar mais de uma vez 

Enxergar outros pontos de vista 

E ter sempre um objetivo final presente. 

 

 

 

 

 

 



Redações Vencedoras - Categoria Ensino Fundamental II – 6º Ano e 7º Ano  

 

1º Lugar 

Aluna:  Theresa Cristina Fleming Mota -  7º Ano B 

 

A magia de sonhar 

 

Sonhar é mais que um desejo, 

Sonhar, ter paz, batalhar 

Buscar aquilo em que se acredita. 

 

Quando chegar a hora certa, 

Seu coração  vai te guiar 

Como um GPS dentro de ti. 

 

Não deixe que os problemas  

te impeçam de sonhar. 

 

Sonhando você pode alcançar 

O  impossível! 

 

Sonhar é preciso para dar direção 

Aos seus planos. 

 

Nunca pare de sonhar 

Para não perder a magia 

Que já teve em sua vida! 

 

 

 

 



2º Lugar 

Aluno Renato Santos Reviriega  -  6º Ano A  

 

Sonhar 

 

Sonhar é preciso 

No choro e no riso. 

Sonhar é preciso  

Mesmo quando se está indeciso. 

 

O sonho alimenta 

A vida de uma criança. 

Criança que sonha 

Nunca perde a esperança. 

 

Sonhar só não é necessário 

Para quem quer viver 

Viver como um peixe 

Trancado no aquário. 

 

Por isso sabemos 

Que a vida é um improviso. 

Por isso sabemos 

Que sonhar é preciso. 

 

 

 

 

 

 

 



3º Lugar 

Aluno: Joaquim Gusmão – 7º Ano B  

 

O sonho 

Sonhar é preciso 

Preciso ser decidido. 

Ser veterinário, médico ou cirurgião. 

Ser ou não ser: eis a questão! 

 

Preciso seguir o meu coração 

Preciso ser rápido, o tempo é pouco. 

Por um cachorro sou louco! 

De um exército quero ser o capitão! 

 

Ter um amigo é legal 

É tudo esmo sensacional. 

Gosto de ser um cavalheiro 

Quero ser seu companheiro. 

 

Você pode ser um vilão 

E também um valentão. 

Eu sou um herói e mocinho 

E o bem vence o mal mais uma vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º Lugar 

Aluno: Lucas Dias de Oliveira - 7º Ano  A  

 

Sonhos 

Sonhar é preciso 

Por um simples motivo: 

A vida precisa 

De um simples sorriso. 

 

É preciso sonhar 

E nas nuvens andar. 

Ir a uma bela fazenda 

E num cavalo galopar. 

 

Ser piloto e pilotar um carro, 

No fim do dia se sujar de barro. 

Ser jogador, o melhor do ano, 

Jogar melhor que o Cristiano. 

 

Quando acordar, 

Vou me lembrar 

Que naquele lugar 

Queria estar. 

 

 

 

 

 


