
 

OS HERÓIS DA MINHA VIDA 
 
 

Na minha vida não existe um herói, existem vários heróis:   Mulher Maravilha, Batman, 

Superman, Supershock,  Lanterna verde... Mas não é desses heróis que eu estou falando; é dos 

heróis médicos, bombeiros, dos nossos pais, também dos professores, aliás, são deles que eu 

queria falar,; admiro muito o trabalho deles. 

Estudo na Escola Municipal Egídio Cordeiro Aquino e tenho que admitir eu os 

professores  de lá são maravilhosos, no 1º ano professora Laura, 2º Lucília, 3º Gilcélia, 4º Flávia 

e 5ª ano, Simone ; excelentes! 

Professores são muito importantes em nossas vidas, se não fossem eles, as pessoas 

não se tornariam o que são, professores são muuuuuito importantes, quando crescer quero 

ser Professora de Português. 

Por isso digo que professores não são professores, são heróis na minha vida. 

 
Classificação: 3º Lugar 

Unidade de Ensino: Escola Municipal Egídio Cordeiro Aquino 

Aluna: Maria Jordânia 

Professora: Simone Santos 

Turma: 5º Ano Vermelho 

Supervisora: Gilmara dos Santos Gonçalves 

 
 
 
  



 

MINHA SUPER-HEROÍNA 

 

Minha heroína está comigo todo dia, seu nome é Cristiane;  ela é bonita, colorida, 

alegre, branca como a neve, lábios cor de pêssego. 

Ela me ajuda quando estou com problemas e me ajuda a sair deles da melhor forma. 

Minha mãe sempre está comigo quando  preciso, me apoiando e alegrando. Para ser 

uma super-heroína como ela só precisa fazer o bem e ajudar o próximo. 

Às vezes a gente pensa que para ser herói só precisa de superpoderes, mas a principal 

função é fazer o bem, ser solidário e legal. 

Eu, quando crescer, quero ser uma heroína. Minha mãe é uma heroína, meu maior 

exemplo. De um jeito ou de outro eu sempre estarei com ela, porque ela é muito especial. 

Quero ser igual a ela. Minha incrível heroína, a qual não consigo viver sem. Minha 

heroína, minha maravilhosa mãe! 

 

 

Classificação: 2º Lugar 

Unidade de ensino: Escola Municipal Nair Fonseca Brandão 

Nome da Aluna: Gabriela Gonçalves Rodrigues 

Turma: 4º Ano  

Professora: Fernanda Cardoso Coutinho 

Supervisora: Maria Cleonice da Silva Ramos 

 

  



 

QUEM SÃO MEUS SUPER-HERÓIS? 
 
 
Quem diria ter super-heróis? 
Eu posso dizer que tenho dois! 
Eles não atuam em filmes 
Nem desenhos na TV. 
 
Meus super-heróis acordam cedo 
Todo dia 
Me garantem moradia 
Muito amor e alegria! 
 
Foram de Deus uma cortesia 
Eu o agradeço todo dia...  
Eles não têm fantasia 
Na terra, são os meus guias! 
 
Acompanham os meus passos 
Com ternura e amor suficientes 
Me atendem prontamente 
Quando os chamo: 
Papai! Mamãe! 
Carinhosamente... 
 
 
Classificação: 1º Lugar 
Unidade de Ensino: Escola Municipal Zizinha Ribeiro 
Nome da Aluna: Ana Clara Gonçalves Nobre 
Turma: 4º Ano roxo 
Professora: Valdênia Mourão  
Supervisora: Maria da Graça Ferreira de Souza 
 
 


