
ALUNO(A): Thainá de Souza Lima 

ESCOLA: Prédio Escolar Cezário Boaventura de Jesus  

SÉRIE/ANO: 4º Ano          TURNO: Vespertino 

MODALIDADE: Carta       CLASSIFICAÇÃO: 1º Lugar 

 

 
 

Fazenda Batalha, 17 de julho de 2015 

Olá, Diretora Irailde: 
 

Venho, por meio desta carta, demonstrar minha gratidão pela escola. 

Sou estudante do Fundamenrtal I, ainda pequena, mas sou grata à escola. 

Foi através dela que aprendi a ler, a escrever, a me relacionar com os colegas e 

com todos os funcionários, me ajudou a ser uma boa filha, uma boa neta e 

uma boa aluna. A escola fez todas estas mudanças em minha vida. 
 

Tenho boa relação com os meus colegas, estou sempre disposta a 

ajudá-los, procuro contribuir para conservação da escola e percebo que este 

deveria ser um dever de todos os alunos. 
 

Sonho em ver um espaço que nos proporcione amor, carinho e 

tranquilidade. 
 

Não espero ter uma escola tecnológica, com muitos recursos, mas 

principalmente uma escola que acolha os alunos nos momentos de alegria e 

de tristeza, que seja parceira da família e formadora de conhecimentos e 

cidadãos. 
 

Abraços, 

Thainá 



ALUNO(A): Joelma Almeida Lobo 

ESCOLA: Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida  

SÉRIE/ANO: 5º Ano          TURNO: Matutino 

MODALIDADE: Carta       CLASSIFICAÇÃO: 2º Lugar 

 
 

Fazenda Mussuca, 09 de julho de 2015 
 

Vossa Excelência, 

Prefeito Mauro Vieira: 
 

Através desta carta, venho lhe falar da escola que queremos. Queremos 

uma escola onde possamos aprender lições e ganharmos a capacidade de 

irmos mais além.  Através dos estudos é que conseguiremos nos tornar 

pessoas melhores, com mais capacidade de vencermos na vida. 
 

A escola que queremos é aquela onde possa haver uma boa estrutura, 

com um ensino exemplar, professores dedicados e um bom aprendizado da 

parte dos alunos. 
 

Queremos uma escola onde novos horizontes se abram e haja 

esperança de um futuro melhor. 
 

Estão aí ideias simples, que se tornarão lições de vida, sendo 

importante serem aproveitadas no momento adequado. 
 

Desde já agradeço pela sua atenção. 
 

Joelma 
 

 



ALUNO(A): Suiane Alves de Jesus Neves 

ESCOLA: Escola Municipal Érico Sofia Brandão  

SÉRIE/ANO: 5º Ano          TURNO: Vespertino 

MODALIDADE: Carta       CLASSIFICAÇÃO: 3º Lugar 

 

 

Anguera, 24 de julho de 2015 

Querida pró Tânea:  
 

Estou enviando esta carta para lhe dizer que você é especial e para lhe 

falar como devemos construir a escola que queremos. 
 

A escola que queremos é aquela que não tenha violência, que as 

plantas sejam bem preservadas, que os alunos não falem palavrões, não 

joguem lixo no chão, saibam respeitar aos professores e colegas e não falem 

alto. 
 

Queremos uma escola que tenha aula de música, de balé, de basquete, 

que tenha laboratório de ciência, que tenha aula de teatro e aula de futebol. 
 

Se tudo isso de fato existisse na escola que queremos construir, nossa 

aprendizagem com certeza seria bem melhor. 
 

Abraços, 
 

Suiane   


