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Eu gosto de uma pessoa
E ela gosta de mim!
É um amor sem fim.

Ó rapariga, o teu corpo é um calor
Os teus olhos são uma flor
E tu és o meu amor.

Os momentos felizes são como um carrossel:
nunca desistas de andar neles!

6.º F – Prof.ª Cláudia Rosa

Não nos vemos há muito tempo,
Isto é um amor lento.
O amor não é impossível
E também não é imbatível.
Nuno Marques

Numa noite de calor
Nos derretemos de amor.
Sentados na cama a ver um filme
De eterno terror.
Muito apavorados,
Mas bem abraçados
Em uma noite de calor
Nos derretemos de amor.
Lúdia Machado

Seu olhar é lindo,
Seu olhar é prata.
De longe és lindo,
De perto me mata.
Luana Marques

Amor, amor,
Está em todo o lugar.
Como o ar que podemos respirar.
Como os canarinhos
E os passarinhos,
Graças à covid
Não dá para dar abracinhos.

Existem três tipos de amor:
O amor familiar
O amor de amigar
O amor de namorar.

6.º F – Prof.ª Cláudia Rosa

Jason Tavares

Carla Gonçalves

O amor ilumina a escuridão,
elimina a tristeza
e ilumina a alegria.
Cláudia Neto

O amor
Ilumina a flor
Que brilha sem cor
E que cresce com calor.
Quévin Gonçalves

O amor é como o vento
Não se consegue ver
Mas podemos sentir.
O amor ilumina a flor do coração.
João Ramos

O amor é uma coisa que se dá.
É igual a uma flor
Que chegou a florescer.
Rodrigo Gomes

as
9.º D – Prof. Ana Carla Ferreira e Dora Pinheiro

Encara a vida com amor,
Sabedoria e esperança.
Constança Amaral

Gabriel Silva

O amor é um sentido
Dentro do corpo não é pedido.
Dentro dele há calor
O coração a bombar dá pavor.
O amor é uma flor
Que se junta e não morre.
Fica para sempre como uma torre.
Quando um canhão dispara
acerta no coração.
Gonçalo Silva

O que é o amor?
É uma sensação
No fundo do coração.
Hélder Lima

Viver sem amor
É como estar sozinho.
Sem amor,
É como um mundo sem cor.
Miriam Raminhos

Eu amo muito o meu pai.
É gentil, simpático
e uma pessoa perfeita para amar.
Gosto de o abraçar, beijar.
Ajuda-me quando falo,
Quando me engano
E a mesma coisa ao mano.
O meu pai é fofinho,
Bonito e dá muito carinho.
Por isso é que adoro e amo muito o meu pai.
O meu pai nunca vou esquecer.
Vai estar sempre a me apoiar.
Paulo Silva

A pessoa que começa o amor
É um construtor.
O amor é uma vida
Com muita cor.
Rodrigo Nascimento

Lembra-te: «O sonho comanda a vida».
Joana Catarino

Tem resiliência e esperança!
Margarida Oliveira

Nestes dias difíceis, protege-te a ti e aos
outros: fica em casa!
Devemos ir buscar a coragem
ao nosso próprio desespero.
Diogo Cardoso

Diogo Silva

Neste ano tão diferente,
onde não é possível estar presente,
tenho-te sempre na minha mente.
Pedro Couveiro

Filipa Dias

Tenta alcançar a felicidade, não a perfeição.
Não te preocupes com o que não consegues
alterar, foca-te no que podes mudar!
Por maior que seja o erro,
não podemos esquecer o bem feito no caminho.
Rodrigo Trindade

Aprende a gostar de ti.
Guilherme Valente

Os teus olhos são a minha luz.
Guiam-me quando estou na escuridão.

Carena Vitoreira

Tânia Gama

Para estar perto de Deus, tem que haver comunhão.
Para o nosso grupo se entender,
temos que estar em comunhão.

Amizade para mim significa:
lealdade, fidelidade, amor, afeto e muito mais.
Teresa Silveira

O amor verdadeiro e mais claro que a luz.

Carinho para mim significa:
Atos de agrado, bondade e acolhimento.

Carina Vitoreira

Teresa Silveira

Sem dedicação não há amor.

O amor tudo sofre, tudo crê.
Tudo suporta e não pede nada em troca.

Carina Vitoreira

Rita Pinto

Todos temos o poder de transformar
todos os obstáculos em lições de vida.

O amor pela minha família é colorido e alegre.
Há muitos amores que são tristes e confusos.

Carena Vitoreira

Rita Brás

Acredita nos teus sonhos
para que se tornem realidade.
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Igor Santos

Beatriz Maia

Dinis Ramos

O amor dói, dói de saudade
Que é a maldade de amar.
É como uma flor a desabrochar
Na luz da felicidade
Que é a ansiedade
De olhar nos olhos da pessoa que nós amamos.

Dá amor, se o queres receber!

AMUCIP

Vanessa Santos

O amor não se alegra com a infelicidade dos outros.
Antes o verdadeiro amor,
se alegra com o bem-estar dos outros.
Guimoar Marujo

Sou livre. Sigo o coração.
Vivo as caminhadas.
Olhos do coração, olhos de emoção.
Vanessa Santos

O amor alegra um coração triste.
O amor é maior que o receio.
Guimoar Marujo

A minha família é o meu orgulho.
Por vezes torna-se confuso amar com tanta serenidade.

Hoje o meu amor-próprio
é a minha dedicação e adoração a Deus.
A minha dedicação é para os meus filhos e netos.
São a minha vida e alegria.
Vitoria Caramelo

Miguela Prudêncio

Os meus filhos são a razão do meu existir,
a força que me dão para viver, os olhos da minha cara,
a minha alegria, os meus amores lindos da mãe.
Miguela Prudêncio

O carinho faz parte da palavra amor,
porque o carinho aparta toda a dor.
O maior carinho é o de um filho,
pois os seus abraços nos dão brilho.
Rute Pinto

A maior riqueza é a família,
pois ela nos dá alegria.
Riqueza significa amor,
paz, alegria, saúde, família, comunhão e bem-estar.
Rute Pinto

André Semedo

Os filhos são aqueles que nos ensinam a amar.
E os que nos ensinam a viver para amar.
Tânia Gama

Os meus filhos dizem que com a minha mão,
dou amor, paixão, vida, segurança, luz e firmeza.
Vitoria Caramelo

Feliz
Amar
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