
    Esperei

Sem perceber você chegou ;
       Com muita emoção, se notou;
       Meu coração avisou!
       Que seria o fim.

      O fim do choro , do grito, do coro;
      Coro de dor, de pavor , de medo;
      O fim da  espera  de alguém que fosse;
      Fosse apoio, consolo ,abrigo,  meu amigo.

       E foi e está sendo o que esperava;
      Canção que eu escutava;
      Melodia inesperada!
     Enfim chegou o que eu esperava.

                O Sonho que sonhei;
                  Esse sonho de voar;

                  Esse campus que pensei;
                 Que só fosse meu lar.

                Tudo aqui me traz paz;
                Tudo aqui tem cheiro bom;

                Tudo aqui me faz bem;
                Tudo aqui tem o dom.

     
               Lugar que me cuida ;

               Lugar que ensina;
               Lugar que acolhe;

               Lugar que tem clima.

Kayla Cerqueira Silva 
Curso Técnico em Alimentos 
Turma : 1° Ano A



    "E nenhuma lágrima derramarei."
Não sei quem fala mais alto 
Se são as pessoas ao meu redor
Ou se é a solidão que habita no meu peito sem dó. 

E mesmo assim nenhuma lágrima derramarei.

Não sei quem está pior ,se sou eu empoeirada nesta estante de 
desejos,
Ou se é o meu vizinho ouvindo Marília Mendonça.

E mesmo assim nenhuma lágrima derramarei.

Eu não sei o que visto 
Se uso uma calça legging um vestido
Ou se me visto de coragem cor sorriso.

E ainda assim nenhuma lágrima derramarei.

Eu não sei se eu o amo ou o odeio.
Se eu mergulho ou se me afogo por inteiro.

E Mesmo assim nenhuma lágrima derramarei.

E bem aqui nesse VELHO balanço de lágrimas pego o embalo e choro 
por quem amo 
Em um nostálgico tom irônico 
Prometi nenhuma lágrima derramar.

IRIS MICHELE DOS SANTOS GALDINO
Curso Técnico em Alimentos 
Turma : 3° Ano B



Dividir para multiplicar
Ifbaiano é uma grande instituição
Top em educação
Atende a comunidade de catu e toda a região
Tem ensino médio,técnico,proeja e pós graduação
É muita coisa não é mole não,
É curso de agropecuária,agrimissura,Química,e 
alimentos,
Tá sempre aprimorando nosso conhecimento
Na hora do almoço é aquele alvoroço
Se deixar o copo cair ouvirá calouro
Tem grandes profissionais
E tem professores que São fora do normal
Vivem falando sozinho
E outros cantando feito passarinho
Vivem correndo contra tempo
Que pra alguns alunos é um tormento
Isto tem cabimento ?
São chamados de desgraçados,
Imaginem se for por eles reprovados
Tem aqueles motivadores ,
Que sempre encontramos pelos corredores
Nos dá confiança que podemos mais e mais ...
E não esqueceremos jamais...
A filosofia da escola é aprender a fazer e fazer para 
aprender
Agradeço a você,que este verso acabou de ler

Ligia Rodrigues
Subsequente



Meu corpo não é de graça

Se não tem a intenção de amar, por que tocaste?
Se não tem a intenção de cuidar, por que tocaste?
Por que tocaste em um corpo que não te pertence?
Se não tem a intenção de ficar!
E que me pertence!Minha propriedade, minha carne!
Por que tocaste?
Por que tocaste como se fosse teu sendo que sempre foi meu?
Carrego minha alma
Minhas vontades
Minha carne
Minha carne é de graça?
Ou sua intolerância é de graça?
Não faz graça, Não tá de graça!
Nela só entra o que for de amor!
E como deixou ??
Pudor, pudor, dor ,dor
E quem comprou ?
E quem mostrou que lá ainda tinha amor?
Será que ficou?
Eu me toquei ,eu me amei, Eu comprei e lá fiquei!
E se um dia decidir partir, vou deixar ela aqui!
Bem longe de ti para não me ferir
Desculpa tem que partir
Para não assumir que não me fez sorrir
Me desculpa ter que me sentir culpada
Do que não fiz e não pedi!
Por que escondi, se não me fez feliz?
Por que você estava ali?
E eu nem percebi que podia me ferir
Sem eu pedir!
Tocar e partir
Para você não tinha valor aquilo ali?
Tem valor!
De graça não estava ali!
E o valor?
Qual seria o valor?
E o valor é, só eu posso permitir !

Hanna Lima da Trindade
1°ano turma c – curso agropecuária
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