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Semillero mundial 2021
Premio Alfred Asís
Nombre completo:
Cícero Livino da Silva Neto.
Escuela:
Escola Municipal Joana Angélica.
Curso: 5° ano do Fundamental 1.
Edad: 11 años.
Nombre del director y profesor:
Hildete Pitanga
Professoras:
Roselena de Fátima Nunes Fagundes
(Poetisa) e Dalva Silva de Morais Santana.
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Inicia tu primer libro
Que se editará, publicará e imprimirá
En Isla Negra a cargo de
Alfred Asís
Poetas del Mundo Isla Negra
Litoral de los Poetas
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Los niños reciben sus diplomas
Títulos de escritor
En la casa museo de Pablo Neruda de
Isla Negra.

SEMILLERO MUNDIAL

Podrás escribir, tu libre pensamiento:
Medio ambiente, los pueblos, costumbres
La paz, pandemia, el amor, la familia, etc.

Gracias niños benditos.
Esta obra de los niños tiene una significancia
primordial en donde desde lo más básico del
entendimiento se proyecta un llamado a las
sociedades para que tomen en cuenta a los
niños del mundo, sus apreciaciones,
inquietudes, llamados de atención, tribulaciones
y
alertas
que
generalmente
pasan
desapercibidos ya que sus mayores no se dan
el tiempo necesario para con ellos.
Los talleres impartidos por poetas, profesores y
amigos han dado su fruto en esta obra universal
que circulará libre por el mundo, estos nunca
han pedido nada a cambio y se han dado cuenta
de la importancia de esta
gesta de humanidad y entrega personal
poniendo a disposición su tiempo para llevar las
herramientas que disponemos para los nuevos
escritores del mundo.
Los niños tienen mucho que decir, y tienen
mucho guardado hasta que llegan los poetas y
con cariño y devoción les hacen abrir ese libro
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sagrado que llevan en sus almas en donde hay
situaciones que muchas veces ni siquiera
imaginamos.
Generalmente las direcciones de colegios y
escuelas no entregan su apoyo a estas
iniciativas por programas de estudios que tienen
asignados y se encuadran en ese tiempo que no
deja entrar nada ajeno a lo establecido.
Entonces, esta obra dependió mucho de la
disposición de directores y profesores
comprometidos con estas tareas, los cuales
entendieron que era necesario disponer de
tiempos para que sus alumnos sean
proyectados con sus letras traspasando las
fronteras y comenzando un camino que les
pueden llevar a ser los grandes intelectuales del
mañana con valores propios de gente de bien.
Cuesta mucho lograr que quienes se
comprometen a trabajar con los niños lo hagan,
habitualmente el compromiso no se asume y al
final los que pierden son los niños que no
tuvieron esta posibilidad de ser escritores a
temprana edad, también queda en las
conciencias y en la bitácora personal de cada
cual. En este caso quienes apoyaron esta tarea
del semillero 2021, llenarán su bitácora con
cantos de gloria y majestuosidad, sentimientos
de niños que vislumbran en sus brillantes ojos el
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poder tener su libro personal, algo que nunca
podrán olvidar.
Las plegarias, situaciones, deseos de una mejor
humanidad, de cuidar el medio y de hacer una
mejor convivencia entre humanos es algo que se
repite una y otra vez, en donde el llamado de
auxilio de los niños se hace
desgarradoramente desde el alma.
No podemos estar ajenos a esta tarea de
poetas, de sembrar en ellos esa semilla fecunda
que hay que regar para que nazca y sea una
cosecha verdadera de bien común, valores y
principios que el día de mañana será
la hermandad y el diálogo civilizado de estas
sociedades convulsionadas de hoy que no
encuentra la vía de escape ni las soluciones a
las pesadumbres que aquejan en el día a día.
En muchos de los escritos los niños hablan de la
familia y se puede apreciar que esta no está
cumpliendo un rol de educar a sus hijos, de
tener el tiempo para ellos y otros que se van
desintegrando como familias dejándoles
desamparados.
También se puede apreciar en trato en sus
escuelas en donde ven a sus profesores como
amigos y pueden acudir a ellos para cualquier
situación que les esté aquejando recibiendo el
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apoyo para comprender y olvidar sus
problemas.
Este “Plan Escritor” para los niños del mundo ya
ha pasado por varias obras en donde los niños
van aprendiendo a expresar con palabras y
dibujos sus inquietudes, no cuenta con ningún
tipo de apoyo político, económico o de algún
gobierno, la fuerza se hace independiente de
toda ideología que no sea la de pensar en
nuestros semejantes antes que, en nosotros, no
tratando de sacar provecho de ninguna especie,
solo deseando que los niños a temprana edad
tengan esta posibilidad de
comenzar a entender la Literatura, proyectando
sus trabajos a nivel nacional y mundial.
Ellos tienen la oportunidad histórica de la mano
de quienes trabajamos en esta tarea de poetas,
con 95 banderas emblemáticas que son
representadas por los poetas y escritores del
mundo.
Cada uno de ustedes aporta con sus obras y
enseñanzas, con el ejemplo solidario, con
alturas de mira por esta propuesta que nació en
Isla Negra hace 11 años y que ha llenado más
de 40.000 páginas en 189 obras
publicadas a la fecha.
Alfred Asís
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Comienza tu libro aquí:
No cambies el formato ni de espacio ni de letra
o tamaño, puedes incluir hasta 10 dibujos,
tuyos, realizados por ti.
Tu libro podrá tener desde 50 a 100 páginas y
deberá estar concluido antes de 90 días.
Podrás usar cualquier género literario de libre
disposición, no es necesario que rime en todo,
puedes hacer creaciones a tu manera o como
te dicten tus guías, profesores y coordinadores.
No deberán incluir trabajos que les hagan
personas ajenas a tus propias letras.
Puedes escribir sobre lo que vez en la
naturaleza, el campo, la ciudad, los pueblos,
los árboles, los humanos, etc.
Da espacio a tu libre pensamiento con algunos
versos, párrafos, relatos, etc.
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Diseño, Diagramación,
Fotografía e impresión Alfred Asís
Editado por “FREPO”
Ninguna parte de este libro incluyendo:
las fotografías y el diseño de la portada puede
ser reproducida, almacenada o transmitida en
manera alguna, ni por ningún medio eléctrico,
químico, mecánico, óptico de grabación o de
fotocopia sin el permiso escrito del autor.
Cualquier medio del mundo, educativo,
institucional o los mismos participantes en este
libro tienen todos los derechos sobre él
respetando el contenido y la fotografía, para
imprimirlo.
Si hubiera alguna captación de dinero, que este
sea usado en el desarrollo de instancias
literarias para los niños.
Se imprimirán obras en Isla Negra
para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,
Colegios y Centros culturales del mundo
en la medida y necesidad posible.
Alfred Asís
poeta@alfredasis.cl
Realización e impresión en Isla Negra
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Prologo Livro Cícero
José Hilton Rosa, Brasil
Aumenta minha responsabilidade escrever
sobre o livro do aluno Cícero Livino da Silva
Neto. Aluno da escola municipal Joana
Angélica, em Camaçari na Bahia, Brasil.
No 5º ano do ensino fundamental 1 _
professoras facilitadoras Roselena de Fátima
Nunes Fagundes e Dalva Silva de Morais.
O primeiro livro Premio 2021, produzido e
editado pelo mestre poeta, chileno Alfred Asís.
Conheço o belo trabalho de Alfred Asís,
dedicado à educação e cultura, em Isla Negra,
Casablanca e Valparaiso no Chile.
Trabalha a poesia nas escolas de diversas
cidades no Chile. Através da internet, no seu
portal, juntamente com professores e
professoras, artistas, poetas e poetisas,
incentivam esse mesmo trabalho em vários
países. Como Brasil, Perú, México, Panamá,
Bolivia, Argentina, Espanha e outros.
Premiando alunos que dedicam
voluntariamente escrever e divulgar a história
de nosso tempo. Temas relevantes para a
humanidade viver em paz e levar amor e
sentimentos entre as pessoas.
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Muito me honra participar deste brilhante
projeto. Premiar alunos dedicados, editando
seu próprio livro. Autoria própria. Com apoio e
incentivo dos professores.
Sendo o primeiro premiado com seu livro, aluno
brasileiro, da cidade de Camaçari, polo
industrial no estado da Bahia. Deixa nos
orgulhosos pela dedicação dos professores que
proporcionam interesse na arte de criação
literária e artística de seus alunos no ensino
fundamental. Mesmo com pouco
reconhecimento dos órgãos de governo
responsáveis. O que movem estes professores
são os resultados alcançados pelo esforço de
cada um. Agora recebendo esse apoio e
incentivo do maestro Alfred Asís.
Gosto de lembrar sempre o exemplo do
educador brasileiros “Paulo Freire”. Escreveu
diversos livros sobre a arte de ensinar.
Pedagogia do oprimido; Pedagogia da
autonomia educativa; Cartas a quem pretende
ensinar; Educação como prática de liberdade;
A importância do ato de ler; Política e educação
e muitos outros trabalhos com referência à
educação.
Centros de estudos em outros países foram
batizados com o nome de Paulo Freire:
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África do sul, Áustria, Alemanha, Holanda,
Portugal, Inglaterra. Na América, Estados
Unidos, Canadá, Equador, Colômbia,
Venezuela e outras.
Ao redor do mundo pelo menos 35
universidades, brasileiras e estrangeiras
reconhecem e elevam seu nome.
No livro de Cícero na página 11 já deixa a
expectativa do conteúdo.
Eu
Sou
Gente!
11

Bela introdução. Em primeiro plano da
inteligência humana é de reconhecer e aos
outros. SER GENTE!
Cícero fala o que quer ser.
Se nascesse num planeta imaginário, como
Seria? O que faria?
Fala em poesia do futuro;
Coloca a família como alicerce para o amor;
Escreve para os amigos;
Deixa explicita a consideração e respeito pela
escola e pelos professores;

Fala e mostra com desenhos sua cidade, onde
mora e estuda;
Fala de seu país;
Conta resumidamente como foi a
independência do Brasil;
Cícero navegou pelo esporte;
Consciência racial;
Folclore;
Eventos religiosos como o natal e lendas;
Natureza _ fala da Amazônia, dos animais;
Doenças, como a dengue;
Falou da pandemia, COVID 19.
Quero deixar aqui neste prólogo palavras de
incentivo para outros alunos. Do Brasil e de
todo mundo. Citando palavras de Alfred Asís,
uma mensagem magnifica para todos nós,
humanos:
Somente os grandes de espirito sentem, veem
e fazem as coisas com o coração e não por
obrigação. Nem por influencias, fora de sua
vontade!

Por: José Hilton Rosa - Brasil
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EU, CÍCERO

Meu nome é Cícero Livino da Silva Neto,
tenho 11 anos de idade, moro no Bairro Ficam II
em Camaçari com minha família.
O que eu mais gosto de fazer é brincar e
assistir televisão!
Aqui em casa tem tres animais de
estimação que são uma cachorra, chamada
Safira e dois pássaros chamados Bili e Lua.
Minhas brincadeiras favoritas são futebol,
bicicleta, pega-pega e esconde-esconde.
Meus melhores amigos são Deivisson,
Gustavo, Isabela, João Marcos e Samuel Alves.
Eu estudo na Escola Municipal Joana
Angélica. Quando eu estou na escola me sinto
muito feliz e gosto muito de lá.
A viagem que eu fiz e que mais gostei foi
quando fui para o Ceará, porque eu encontrei e
vi a outra parte da minha família.
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Eu
sou
GENTE!
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A POESIA

A poesia tem tudo a ver
com a tristeza ou felicidade,
faça chuva ou sol,
eu e meus amigos
estaremos sempre juntos!
Nós sempre seremos
Amigos!
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SER CRIANÇA É...

Ser criança é mais do que ser pequeno,
É ser feliz, é brincar, é se divertir!
O amor de uma criança
engole o mundo inteiro,
Dura para sempre,
17

porque está sem tristeza,
cada um com sua gentileza!
Eu amo o coração de uma criança!

DESENHO
CRIANÇA
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O QUE EU QUERO SER

Quando eu crescer,
quero ser jogador de futebol,
porque eu assistia desde pequeno
os jogos de futebol.
Assim eu senti vontade
de ser um jogador
como Cristiano Ronaldo,
Messi ou Neymar.
Porque eu gosto, sinto vontade de
assistir um jogo do começo até o final,
Gosto de pegar uma bola chutar,
brincar e de fazer gols.
Ser jogador sempre foi e
é o meu maior sonho!
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SE VOCÊ MORASSE NO PLANETA DO
PEQUENO PRÍNCIPE? COMO SERIA?
O QUE VOCÊ FARIA?

Se eu morasse no planeta
do pequeno príncipe,
me sentiria muito sozinho,
isolado, longe do mundo,
de animais, de pessoas
e de seres viventes.
Eu faria uma casa, tentaria plantar
algumas árvores e plantas,
tentaria procurar pessoas,
animais, água e algum tipo de comida.
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FUTURO

Futuro é como um muro,
não podemos ver,
nem saber o que há do outro lado,
com o futuro não se debe brincar,
pois não se sabe onde pode parar.
Para o futuro não há ansiedade,
pois ele vem cedo ou tarde!
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LUZ

O sol brilha,
a lua ilumina,
a minha alma se anima,
em ver nações, corações,
em ver momentos e sentimentos,
todos juntos!
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EU
AMO
A
MINHA
FAMÍLIA
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Poesia acróstica FAMÍLIA

Fortaleza ela é…
A certeza que me põe de pé,
Meu coração, a razão do meu sorriso,
Inexplicável o seu amor.
Leva para longe a dor.
Integra ao demonstrar o seu calor,
Alegra-me , pois é especial!
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DESENHO
FAMÍLIA
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POESIA ACRÓSTICA
DIA DAS MÃES
ROSILENE

Rainha
Observadora
Sábia
Incrível
Legal
Elegante
Nobre
Educada
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MEU DIÁRIO PESSOAL

No dia 30/08/2020, eu, minha tia, meu tio,
meus primos, meu pai fomos para o sitio
do meu pai. Também foram alguns
amigos dele, porque era seu aniversário.
Ele levou também meu primo de 6 anos.
Eu, meu primo, um menino que foi
também e uma menina brincamos a tarde
inteira. Subimos em árvores, brincamos
de apostar corrida, de esconde-esconde,
de guerra de garrafas. Nós tomamos
muito refrigerante já de noite. Conheci
novos amigos, teve pedido de noivado,
entrega de presentes, teve a música de
parabéns e teve bolo. Quando chegamos
em casa, eu fiquei brincando e assistindo
filmes e desenhos até chegar o horário de
ir dormir.
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DESCREVA O SEU MELHOR AMIGO (A):

Ele é muito legal e divertido!
Brincamos de pega-pega
em todo o recreio.
Ele foi o melhor aluno
do 3° ano em comportamento.
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POEMA PARA MARCOS

Nem a pandemia pode cortar
nossa amizade,
afinal, perto ou longe,
sempre seremos amigos!
E quando este vírus passar,
29

vamos brincar
de pega-pega, esconde-esconde
e vamos brincar de futebol!
Lanchar juntos, falar de comportamento
e nos divertirmos juntos!

Poesia Acróstica: JOANA ANGÉLICA

Jovial
Observadora
Autêntica
Normal
Amada
Arrumada
Notável
Gentil
Educativa
Legal
Incrível
Criativa
Alegre
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DESENHO
ESCOLA MUNICIPAL JOANA ANGÉLICA
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PARA O SEU NASCIMENTO
NÃO USA COROA, MAS É A MINHA
RAINHA!

Para o seu nascimento,
O céu se organizou,
O mundo se deu conta,
A melhor Pró chegou!

Todos em seus lugares,
O amor dela,
Toma conta de cidades
E andares!
Uma Pró como ela,
Nunca vou achar,
Com seu jeito único,
O seu amor
Nunca vou deixar!
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Para minha Pró
Perfeita
Roselena

De seu aluno Cícero
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DESENHO
ESCOLA ALEGRIA

ESCOLA

Na Escola Joana Angélcia,
eu aprendi,
eu simplesmente entendí,
as palabras!

Naquela escola,
abri a mente,
por isto meu coração sente
um amor por ela!
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Poesia acróstica JOANA ANGELICA

Jóia especial,
Orgulho nacional,
Amiga para toda as horas,
Na moral… é sensacional!
A melhor escola do mundo!

Antes de tudo, as melhores Professoras estão lá,
Nunca vou deixar de
Gostar daquela escola,
E é melhor que coca-cola!
Legal? Sim!
Incrível para mim,
Coloquei meu coração
Ali naquela escola!
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A MINHA CIDADE CAMAÇARI

A minha cidade
é a melhor do Brasil, porque Camaçari
me faz rir, me sorrir, me faz feliz.
Camaçari é uma cidade que une, que
aproxima e que cuida de amigos,
familiares, pessoas e habitantes.
Camaçari é a melhor cidade
para ver e viver acontecimentos
espetaculares.
Camaçari é linda e grandiosa e
é maravilhosa.
Camaçari tem praias, árvores, pássaros
de todas as cores e tamanhos.
Camaçari é linda por direito,
porque este é seu jeito!
A melhor cidade da galáxia!
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INDUSTRIAS DE CAMAÇARI

Camaçari é cheia de indústrias, como o
próprio Polo que traz muitos empregos
para essa cidade tão linda e bem
cuidada!
Com todo o cuidado contra a Covi-19, a
prefeitura adotou todas as prevenções
para a proteção de todos os
trabalhadores, entregando o álcool gel
70% e máscaras.
A prefeitura cuida de todos os habitantes
da cidade mais amada do Brasil.
Camacari, a melhor cidade do Brasil!
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DESENHO
MINHA CIDADE CAMAÇARI
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Poesia acróstica: CAMAÇARI

Com as ruas e bairros
Arrumados e bem cuidados!
Muito amada por seus habitantes,
Admirada e encantadora,
Com os pássaros cantando, o
39

Ar leva os pensamentos, faz
Rir e chorar, mas sabe como nos
Impressionar e nunca vou deixar de amar!

COMO PENSO O MEU PAÍS

Eu penso em um País
colorido e divertido!
Feliz!
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OS POVOS INDIGENAS ORIGINÁRIOS
DO NOSSO PAÍS

Eu acho que as pessoas deveriam
valorizar e respeitar mais os indígenas,
porque eles são seres vivos e são pessoas.
Esses povos tem o direito de terem suas
próprias terras, porque são deles.
Foi muito bom ter feito um dia para
homenagear e mostrar a importância da
preservação dos povos indígenas.
Estou até um pouco triste, porque os
líderes indígenas ficaram preocupados e
temerosos de irem para as reuniões,
pensando que poderia ser uma armadilha.
Eu acredito que naqueles tempos, no
começo haviam muitas armadilhas para
diminuir a população indígena, para eles
tomarem os territórios de cada um deles.
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A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Antes de partir para Portugal, Dom João
VI esvaziou os bancos elevou o ouro
praticamente todo para seu país e
deixou Dom Pedro como regente.
Infelizmente os portugueses não
gostaram de Dom Pedro, porque eles
queriam levar o ouro que estava para
Portugal e queriam que o Brasil voltasse
a ser colônia.
Então os brasileiros foram espertos e
fizeram um documento assinado por
milhares de pessoas pedindo que Dom
Pedro ficasse no Brasil, porque ele se
tornou favorável a solicitação.
A frase de Dom Pedro como resposta
foi: “Se é par ao bem e a felicidade da
nação, diga ao povo que fico! Essa
declaração de Dom Pedro foi feita no dia
09 de janeiro de 1822, a data ficou
conhecida como o Dia do Fico.
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DESENHO
MINHA CIDADE CAMAÇARI, MEU ESTADO
BAHIA E MEU PAÍS BRASIL
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Poesia acróstica SÃO JOÃO

Sensacional
Alegre
Otima

Jóia
Organizada
Arrumada
Oportunidade de trabalho

44

SEMILLERO MUNDIAL

DESENHO
FESTA JUNINA
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MINHA RELEITURA ESCRITA
PINTURA DE ALFREDO VOLPI

São João uma festa feliz, alegre, uma
festa, uma festa do jeito nordestino, e
uma festa, onde as ruas se enfeitam
e as bandeirolas se ajeitam.
A Bahia, Piauí, Ceará, Aracajú,
Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Maranhão e todos os estados do
Nordeste sempre terão o
São João no seu coração.
O São João é uma festa incrível, legal,
sensacional e social.
As comidas são muito gostosas!
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FOLCLORE

O folclore é incrível,
Muito legal,
Simplesmente sensacional!

Nasceu e cresceu aqui,
No meu Brasil
E eu adoro!

Uma tradição do meu coração,
O melhor presente,
Pois foi o Brasil quem fez
E eu tenho muito orgulho!
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CASUMA

O nome Casuma surgiu assim:
Casuma, super mal e ele tem problemas
com bullying, o que o faz enlouquecer
e tem uma mente muito inteligente,
por isso ele tem planos loucos,
48

mas infalíveis e incríveis.
Ele é inimigo de todos os super heróis
de toda a Marvel e ele já
derrotou vários heróis!

SEMILLERO MUNDIAL

O BICHO PAPÃO

Os personagens são o irmão mais
novo, o irmão mais velho, o bicho papão
e o pai.
A história começa com os pais dos
dois irmãos saindo e os dois irmãos
ficando sozinhos, brincando no quarto.
Os pais disseram ao irmão mais velho
para mandar o irmão mais novo ir dormir
cedo, mas ele não quis dormir e o irmão
mais velho ficou muito zangado, porque
ele ia estudar para a prova e saiu do
quarto. O irmão mais novo começou a
bagunçar o quarto e pular na cama, então
seu irmão entrou no quarto e disse: “- O
bicho papão vai te pegar!” e saiu do
quarto. Aí o irmão mais novo ouviu um
barulho na cozinha e foi olhar, achando
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que era o irmão mais velho que estava
comendo tudo, mas o irmão estava atrás
dele e quando chegaram a cozinha, o
bicho papão estava comendo tudo. Os
irmãos

correram

para

o

quarto

e

fecharam a porta, porém o bicho papão
estava no armário. O pai apareceu e
mandou todos irem dormir.O bicho papão
sumiu e nunca mais apareceu, porque ele
ficou com medo do pai.
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DESENHO
FOLCLORE

51

CONSCIÊNCIA NEGRA
DIGA NÃO!!

Hoje o racismo está entre lugares e
pessoas... hoje essas pessoas tem mais
caráter que milhões de pessoas
no mundo inteiro.
Elas foram escravizadas, presas e
sofreram muitos e muitos anos
por uma coisa que não fizeram.
Merecem ser felizes, terem uma vida,
uma família, filhos, sorrirem, se
divertirem e serem como todas
as pessoas.
Também são importantes, porque são
pessoas, são seres humanos.
O Dia da Consciência negra no 20 de
novembro é um dia muito importante
no nosso calendário. Representa as
pessoas que foram machucadas há
muitos anos.
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VÔLEI

O vôlei é um esporte das Olimpíadas
e toda vez que tem Olimpíadas,
o vôlei passava na televisão.
O que me chamava minha atenção
eram as estratégias dos jogadores
53

(um pegava a bola, o outro levantava
e o outro fazia o ponto).
Outra coisa que me chamava a atenção
era o número de jogadores,
porque eram poucos para um jogo
com tempo tão grande.

NATAL

O natal é mais
que uma festa,
nos faz ser capaz
é a melhor época!

O Natal é o melhor
Nos faz ter compaixão,
Derrete o coração!
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DEZEMBRO

“Em dezembro, chegou a hora de
levar a árvore para casa.
Mas como? Ele ia cortar, serrar,
matar aquele ser de que ele
cuidou contanto carinho?
O que fazer?
Somente ele podia decidir…”

Então ele decidiu que era melhor cortar a
árvore, colocar em um vaso, levar para
casa e enfeitá-la. Mas mesmo quando
passou o Natal, ele não jogou ela no lixo
e continuou cuidando, zelando e regando
a árvore que ele tanto gostava.
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O NASCIMENTO DE JESUS

Era uma vez, uma jovem moça chamada
Maria que estava prometia como
esposa, mas que ainda não tinha
casado.
Maria em uma noite vê um anjo,
chamado Gabriel enviado por Deus para
enviar uma mensagem.
- Não tenha medo, Maria! Você foi
abençoada! Você terá um filho! Seu
nome será Jesus. Que será chamado o
Filho do Altíssimo! – disse o anjo.
Então Maria perguntou: Como será isto,
se estou prometida a José e ainda não
nos casamos!
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MEU NATAL DE 2019

No meu natal de 2019,
eu fui para Arembepe com minha família.
Fomos para uma casa que tinha uma
piscina incrível e tinha um campo
de futebol ao lado.
A praia era pertinho!
A ceia enorme com frutas,
muito queijo e um bocado de comida.
Foi muito legal!
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A LENDA DOS REIS MAGOS

No dia que o menino Jesus nasceu,
ter reis magos – Gaspar, Melchior e
Baltasar - foram visitá-lo e levaram
presentes. Como você acha que foi?

Conta a lenda que tres Reis Magos
procurando o Menino Jesus, seguiram a
estrela. Foram até o Rei Herodes que
quando soube que o Menino Jesus seria
o novo Rei, teve outras intenções, mas
nada impediu e os tres Reis Magos
encontraram o Menino Jesus e
entregaram os presentes.
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NOSSA FLORESTA AMAZÔNICA

Na minha opinião,
é que todas as pessoas que destroem
a Floresta Amazônica
parem de destruí-la!
Porque a Floresta Amazônica
é o tesouro do Brasil!
Porque quem destrói a Floresta
Amazônia, destrói o Brasil!
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DESENHO
MEIO AMBIENTE
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A AMAZÔNIA

A Amazônia sempre foi
o maior tesouro do Brasil!
Nós precisamos cuidar da Amazônia!
A Amazônia é uma das riquezas
brasileiras e do mundo também!
Nós podemos e devemos preservar
a Amazônia!
A Amazônia ainda tem muitas espécies
desconhecidas!
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FLORESTA

Mas se formos chegando mais perto
e mais perto
(devagarinho para não assustar
ninguém),
teremos surpresas entre as árvores
da floresta:
Ali moram onças, macacos,
araras, tucanos, tamanduás
e muito mais animais!
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CUIDE DOS ANIMAIS

Não maltrate os animais!
É crime!
Eu amo animais!
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DESENHO
ANIMAIS
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O COELHO

O coelho é fofo,
o coelho come cenouras,
o coelho é branco,
o coelho tem orelhas grandes,
o coelho pula muito alto!
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AGRICULTURA

Realmente os nossos alimentos
vem do campo,
se a agricultura não existisse,
nós não existiríamos.
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DENGUE

Em 2013,
o Brasil estava tendo
muitos casos de dengue.
O número de casos era de 27%
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neste ano.
Mas em 2014,
diminuiu um pouco e o número
de municipios em risco era de 22%
de casos.

UMA FESTA NA FLORESTA

Era uma vez um belo macaquinho
que vivia brincando, mas um dia ele teve
a maravilhosa ideia de fazer uma festa.
O macaquinho saiu pela floresta
convidando todos os animais
para a festa.
- Venham! Venham todos para a minha
festa, vai ser lá na minha cabana!
Então o sapo sem ter entendido nada
disse:
- E vai ter festa?
O canguru respondeu: - Vai ter sim, só
que você precisa se lembrar que de
boca aberta, entra mosquito!
O sapo falou – Oh, coitadinho daquele
passarinho!
E todos caíram na gargalhada!
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A GUERRA DOS GÊNEROS TEXTUAIS

Em um reino tranquilo,
o e-mail fez uma confusão
entre os gêneros textuais
e houve uma guerra entre eles.
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Ninguém queria mais trabalhar,
Mas no final, deu tudo certo!

A ONÇA E O COELHO

Era uma vez, uma onça que todos
tinham medo. Mas havia um coelho
danado que sempre pregava uma peça
na coitada da onça.
Um dia o mundo deu uma volta, Então o
jogo virou. Em vez de o coelho pegar
peças na onça, foi ela que pregou uma
peça nele, ma snão Somente nele, como
em tdos os bichos da floresta.
Ela se deitou na estrada e se fingiu de
morta e todos os animais foram ver o
que estava acontecendo e perceberam
que ela estava se fingindo de morta.
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MAGALI E A MAÇA

Numa manhã de verão,
Magali encontrou uma macieira
que estava cheia de maças saborosas
e deliciosas.
Magali tentou subir na macieira,
tentou com a escada, mas não
funcionou. Se sentou no banco da praça
perto da macieira e ficou imaginando
o sabor das maças.
Quando já estava perdendo a
esperança, Mônica veio e se sentou ao
pé da macieira para ler um livro.
Então Magali teve uma ideia,
ela assustou a Mônica que rapidamente
subiu na árvore. Magali pediu uma maça
para ela que estava com raiva,
mas acabou dando.
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A NATUREZA EM NÚMEROS

Zero indica ausência.
A terra sem semente.
E o bolso vazio de jujuba.
Um é o nariz do bebê.
O sol no céu.
E o bico do pássaro.
Dois são os olhos do cachorro.
Os ciclos do dia
E os pneus da bicicleta.
Tres são as cores do sinal de trânsito.
A pontas do triângulo
E as partes do corpo humano.

72

SEMILLERO MUNDIAL

Poesia acróstica FLOR

Forte como uma árvore,
o vento vem,
Leva os matos e a areia,
balança para um lado e para
O outro, mas não caí,
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fraqueza dela sai.
Rosto brilhando,
E sai cantando.

ANIMAIS

Em uma manhã,
um cachorro usava um gorro
no topo do morro.
Em uma tarde,
um gato procurava o rato no meio
do mato.
Em uma noite,
um passarinho morava num ninho
e estava com um soninho!

74

SEMILLERO MUNDIAL

A PANDEMIA

Quando a pandemia começou,
meu mundo mudou,
Meu coração acelerou,
Tudo parou!
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VIVÊNCIAS EM PANDEMIA

No começo, eu achei que não fosse
nada, mas entendi que era mais do que
que achava. Não senti muito medo...
Tá... só um pouquinho!
Quanto os números chegaram ao teto,
eu me preocupei muito!
Eu fiquei muito, mas muito feliz, quando
apareceu no jornal que vários países do
mundo estavam tratando das vacinas
contra o coronavírus. Eu fiquei ansioso
para tomar a minha vacina, mas não
tinha chegado a minha idade.
Mesmo assim, estou muito feliz que já
está chegando a minha vez! Quando
chegar, não vou excitar, vou tomar a
minha vacina com toda a minha vontade
e inteiramente feliz!
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DESENHO
VIVÊNCIAS DA PANDEMIA
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DIÁRIO DE PANDEMIA

Eu acordo as 09 horas e 30 minutos,
arrumo minha cama,
escovo os meus dentes, tomo meu café,
vou brincar e depois eu almoço.
Depois pela tarde, faço minhas
atividades escolares e assisto televisão.
Pela noite, vou brincar novamente,
tomo banho, janto e vou dormir.
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PANDEMIA

Poder lembrar de tudo,
A gente não sabe o que dizer,
Não tinha o que fazer,
Dizer, fazer, falar, imaginar!
Estranho pensar!
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Muitas pessoas ajudam,
Infelizmente outras não conseguem
ajudar,
As pessoas começam a se prejudicar!

DESENHO
SE HIGIENIZAR
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Poesia acróstica PANDEMIA

Pandemia é muito difícil de se falar,
Ainda está em minha mente,
Não tive medo, mas fiquei preocupado!
Depois das vacinas, minha preocupação
passou,
E minha angústia cessou,
Minha alma se curou,
Interessante coo tudo melhorou,
A pior fase passou!

*****************
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO

Libre acceso y para imprimir:

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
Antologías-recopilaciones
“UN POEMA A PABLO NERUDA”
"MIL POEMAS A PABLO NERUDA"
"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"
"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"
"MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"
"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"
"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"
"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ"
"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"
"I SEMILLERO VALLEJIANO"
"II SEMILLERO VALLEJIANO"

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla
Negra”
"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES"
"CENTENARIO DE NICANOR PARRA"
"HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO"
"HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA"
"¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA
"HOMENAJE A ANA FRANK"
"HOMENAJE A MARA L. GARCÍA"
"HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN"

"Epígrafes"
"Títulos sugeridos"
"Homenaje a Túpac Amaru"
"Homenaje a las voces celestiales"
"Homenaje a Alfonsina Storni"
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"Homenaje a Federico García Lorca"
"Gatos poetas"
"Homenaje a Antonio Machado"
"Gabriela Mistral del Valle natural"
"Identidad de los pueblos"
"Homenaje a Martin Luther King"
"Homenaje José Carlos Mariátegui"
"Sociedades enfermas"
"Homenaje a Jorge Luis Borges"
"Homenaje a Víctor Jara"
"A los niños de Siria"
"Homenaje a Mario Benedetti"
"El agua de vida"
"Poetas y niños en navidad"
"Todos somos África"
"Cartas a Donald Trump"
"Homenaje a Miguel de Unamuno"
"Homenaje a Rubén Darío"
"Homenaje a Ángel Parra"
"III Semillero vallejiano"
"Homenaje a Diana de Gales"
"Pachacútec y Atahualpa"
"103 Años de Nicanor Parra"
"I SEMILLERO MISTRALIANO"
"Homenaje a Ciro Alegría"
"Homenaje a Benito Juárez"
"Homenaje a Poli Délano"
"Niños de México y Sor Teresa de Calcuta"
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"Un borde azul para Bolivia"
"Centenario de Violeta Parra"
"Mil almas, mil obras"
"Homenaje a Danilo Sánchez Lihón
"Reflexiones"
"Positivo"
"VersAsís"
"Alerta niños y padres del mundo"
"A Miguel de Cervantes Saavedra"
"Homenaje a Thiago de Mello"
"Homenaje a Luis Yáñez Pacheco"
"Susurros al oído"
"Décimas y otras letras a la paz"
"Gracias a la vida" (MOMENTOS)
"Centenario de César Alva Lescano"
"Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA
"Homenaje cascos blancos de Siria"
"Sonetos y otras letras"
"IV Semillero Vallejiano"
"Family"
"Eros-Ticum"
"Niños de paz y humanidad"
"Homenaje a Charles Baudelaire"
Homenaje a “Cantinflas”
"Aborto"
"Nicaragua Detente"
"Los nuestros"
"Paz y felicidad de la humanidad"
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"Detrás de la puerta"
“Sociedades”
"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz"
"Todos somos culpables"
"De la tierra al cielo"
"Los poetas en navidad"
"Buenos deseos para el 2019"
¿Qué pasa contigo Venezuela?
"Color de piel"
“ Bendita naturaleza”
"Amor y semejanza
Concurso, creación "VersAsís"
VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba
VersAsís de Ana María Galván Rocha
Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas
Magali Aguilar Solorza miles de poemas
Hanna Barco miles de poemas
Elías Antonio Almada miles de poemas
José Martínez Alderete miles de poemas
Varenka de Fátima miles de poemas
José Santiago miles de poemas
Elisa Barth miles de poemas
Fidel Alcántara Lévano miles de poemas
"VersAsís a personajes"
"Los niños de Cali-Colombia"
"Homenaje al día de la tierra"
"Amor de mar a cordillera"
Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón"
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René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas
Ximena Sánchez, Santiago de Chuco
"V Semillero Vallejiano"
Foncho Ferrando miles de poemas
Ricci Keun miles de poemas
Maura Sánchez miles de poema
Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda
Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros
de César Vallejo
Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra
Al Oriente
Mujer Versus Hombres
Semillero mundial de los niños (Niños del mundo)
Los niños del frío y el hambre
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Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente)
II Semillero Mistraliano (Niños de Chile)
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
Jairo Dealba "VersAsís"
Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda
Homenaje a Víctor Paz Estenssoro
Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo
Bringham Young University Taller VersAsís de Mara
L. García
La alegría debe llegar, América convulsionada
VI Semillero Vallejiano
Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los
poetas
Desde Cuba a José Martí
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Tres días de duelo a César Alva Lescano
Habla el alma 2020
Homenaje a Germán Patrón Candela
Pueblos ancestrales
César Alva Lescano, miles de poemas
Juanita Conejero, miles de poemas
Eric Cobas, miles de poemas
Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco
Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco
Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco
Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco
Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco
Colegio Idelfonso
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Colegio Karl Weiss
Colegio Virgen de la puerta, Salaverry
Colegio Ciencias Integradas, Salaverry
Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35
Guadalupe
I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe
Corporación de Educación Popular, Trujillo
Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo
Escuela Alto Trujillo
I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua
Colegio Belen
Colegio matemático católico
Universidad María Auxiliadora
Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes
Súper luna en el año bisiesto 2020

Día del amor y la amistad 2020
Mil frases del mundo
Homenaje a la mujer 2020
"Semejantistas" 2020
Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19
Homenaje a "Marco Martos Carrera"
Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano"
Homenaje a José Luis Castro de El Cusco
Homenaje a las trece rosas
Hambre en pandemia
Homenaje a Malala Yousafzai
Homenaje a Ernesto Kahan
Esperanza viva
Homenaje a René Aguilera Fierro
Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac
Amaru
www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
Alma de Rapa Nui
“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández
Homenaje a Jorge Aliaga Cacho
Alma de Santiago de Chuco,
Capulí, Vallejo y su tierra,
Poetas del mundo Isla Negra
Homenaje a Tania Castro González de El Cusco
Semillero mundial de los niños 2021
Homenaje a Leoncio Bueno
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“VersAsís”
50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

"VersAsís"
"VersAsís"
"VersAsís"
"VersAsís"
"VersAsís"
"VersAsís"
"VersAsís"
"VersAsís"
"VersAsís"
"VersAsís"
"VersAsís"
“VersAsís”
"VersAsís"

Mara L. García
Justo A. Pérez Betancourt
Elisa Barth
Damaris Marrero Lupo
Maura Sánchez Benites
José Hilton Rosa
Fidel Alcántara Lévano
Conceição Maciel
Ernestina Lumher
Magali Aguilar Solorza
Ernesto R. del Valle
Paulo Vasconcellos
Rossibel Ipanaqué Madrid

***
Los poetas y escritores en pandemia
Semejantistas con más de dos mil
poemas virtuales

Isla Negra virtual 2021
***

La Paz y no la guerra
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Libro de Axel Bonggio

Semillero mundial de los niños
alumnos del mundo.
18 alumnos premiados:
1 - Premio 2021 edición a
Cícero Livino da Silva Neto
Brasil
2 - Premio 2021 edición a
Pablo Esteban Campos Mena
Perú
3 – Premio 2021 edición a
Sofía Andrade
Panamá
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Solamente
los grandes de espíritu
sienten, ven y hacen las cosas
desde el corazón
y no por obligación
ni por influencias ajenas
a su voluntad.

Alfred Asís
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Comunidad literaria internacional
http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
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187 OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm

