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Santina Izabel 
 

 

Nosso mundo está sofrendo 

Precisamos se alertar, 

Toda a nossa sociedade 

Tem que se mobilizar  

Pra salvar nosso planeta 

Vamos todos se juntar 

 

Nossos rios, nossos mares 

Poluídos tão sofrendo 

Com tanta devastação  

Animais estão morrendo  

Ou ficando em extinção 

É o que vem acontecendo 

 



 

 

Nosso ar tá poluído 

Deixamos contaminar 

Com o lixo que jogamos 

É preciso observar 

Para não virar deserto 

Vamos as árvores preservar 

 

Nossa mata era a riqueza 

Que hora estamos perdendo 

O verde que era vida 

Está desaparecendo 

Há muita destruição 

A nação está morrendo 

 



 

A poluição está  

Cada dia aumentando 

Nossa terra se esquecendo 

E nós nos desesperando 

A mata está se perdendo 

Animais todos morrendo 

E tudo se deformando 

 

Vemos que com tudo isso 

Nosso planeta vai mal 

Salvar o meio ambiente 

Deste momento fatal 

Reflorestar nossas matas 

Pode ser o ideal 

 



 

 

É preciso analisar  

Toda esta situação 

E no amanhã pensar 

Com muita dedicação 

Futuro da natureza 

Encontra-se em nossas mãos 

 

Se o futuro do planeta 

Se encontra em nossas mãos 

Então vamos reciclar 

O que chamamos de lixão 

Todos devemos salvar 

A nossa grande nação 

 



 

 

O nosso mundo ajudar 

É nossa obrigação  

Vamos todos preservar  

Com bastante decisão 

Começando a reciclar  

O lixo da região 

 

Diminuir a fumaça 

Das fábricas do lugar 

Não jogar lixos nas ruas 

As matas reflorestar  

Se todos contribuirmos 

A coisa vai melhorar 

 



 

 

A nossa escola atual 

Pensa no meio ambiente 

Discutindo, orientando 

O aluno consciente 

Ajudando o planeta 

De uma forma inteligente 

 

Preservar o meio ambiente 

Esta é nossa esperança 

O mundo ainda tem jeito 

Vamos investir na mudança 

Vamos salvar nossa mata 

E também nossas crianças 

 



 

 

Pra esse projeto dá certo 

Só precisa iniciar 

Juntar toda a sociedade 

Pra todo ajudar 

Conscientizando o povo 

A vida vai melhorar 

 

O futuro no presente 

Precisamos preparar 

O amanhã é incerto 

Vamos nos preocupar 

Se o passado foi ruim 

Nós precisamos mudar 

 



 

 

Para isto acontecer 

De mãos dadas vamos agir 

Crianças, jovens e velhos 

Vamos todos nos unir 

Pra salvar nosso planeta 

Não devemos desistir 

 

Nossa nova geração 

Que a Terra vai ocupar 

Precisa de oxigênio 

Para puder respirar 

Se matarmos o planeta 

Nada sobreviverá 

 



 

Há anos em que já sofremos 

Falta de chuva no chão 

Quase noventa por cento 

Da nossa população 

Sofreu a perda do gado 

E perdeu o seu roçado 

E a cultura do feijão 

 

Diminuir os agrotóxicos 

Adubos orgânicos usar 

Pra terra bem produzir 

Precisa bem preparar 

E vê quais são os insumos 

Que podemos aplicar 

 



 

 

Dizem que Deus castiga 

Quem pratica a crueldade 

Mas é o homem do campo 

E também o da cidade 

Que sofre e que faz sofrer 

Com sua perversidade 

 

Hoje nossa terra geme 

Com a dor da destruição 

O homem destrói a Terra 

Com a sua ambição 

Hoje sofre as consequências 

De sua própria ação 

 



 

 

O que será das crianças 

Da futura geração 

Que virão nos suceder  

Em toda esta região 

Depois que os antepassados 

Viraram todos carvão 

 

Porque se autodestruir  

Praticar destruição 

De todo o nosso planeta 

Que sem dó nem compaixão 

Eliminará a terra 

De toda uma geração 

 



 

 

 

É isto caro leitor 

Que você quer que aconteça? 

Você também é responsável 

Bote na sua cabeça 

Veja o que pode evitar 

Para que isto não aconteça 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Saúdo você leitor 
A sua capacidade 

Lendo e refletindo os versos 
Viva a atualidade 

E só quero lhe dizer 
Meu amigo obrigado 
 

Oh 
 
Meu amigo que acho 

Em meu singelo trabalho 
Isso é muito importante 

Ouvir o seu comentário 
 
Ainda bem que você  

Meus versos quis observar 
Bem que eu queria saber que notas 

você vai dar 
Inda que você não queira 
Entretanto publicar 

Nada impede que você 
Também possa responder 
Então pode me falar. 
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