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APRESENTAÇÃO
A poesia está em todos os detalhes que florescem beleza e mexem com as nossas
emoções, pode ser uma simples imagem, uma canção, um momento ou uma
lembrança. A partir disso, os nossos alunos dos nonos anos tiveram o desafio de
retratar suas vivências dentro do Colégio Sepam, por meio de poemas rimados.
O primeiro passo foi resgatar as memórias, trocando ideias com os amigos da
turma, relembrando situações e dando boas risadas juntos. Na sequência, a atividade
era individual, o aluno juntou as suas experiências e o papel, suporte este que deu
espaço a subjetividade e a identidade de cada um deles.
Durante o processo, cumprimos o objetivo primordial do Projeto Literário
Coletâneas Sepam: mostrar aos nossos alunos que todos são escritores e capazes
de produzir bons textos, respeitando a competência e a habilidade de cada um.
Neste caso, demos vida a poetas e poetisas, que mostraram nos seus versos que as
aprendizagens escolares vão muito além dos muros da escola, consistem também
em formação cidadã, social e moral.
O tema dos poemas era livre. Em contrapartida, a palavra que permeou grande
parte das produções foi amizade. Nela, com certeza, encontramos a maior beleza,
uma vez que boas amizades nos tornam mais fortes e nos encorajam a seguir e
enfrentar os desafios.
Os poemas foram escritos e lapidados por meio de reescritas nas aulas de
Produção Textual, durante o primeiro semestre do ano letivo.
Leitor, desafie-se, retome suas lembranças escolares e as relate em versos.
Possivelmente, suas memórias ficarão mais engraçadas e vivas no seu coração.

Boa leitura!
Marcela Marabeli Pagano de Oliveira

Professora de Produção de Texto

Construído pelo aprendizado
Alexandre Heichuk de Oliveira
Há oitenta anos
O melhor aconteceu
O Colégio Sepam apareceu.
Formando mais alunos nessa geração
Desse jeito
Sou Sepam de coração.
Aqui fiz amigos
Que são muito queridos
Obrigado a todos
Por estarem ao meu lado.
Agradeço ao Colégio
Por esse privilegio
E por ser seu aluno
Iremos mudar o futuro.
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Sepam
Alexandre Manoel Torres Neto
Há oitenta anos que o Sepam
Está instável,
Ele faz a diferença
Tem muitos professores legais.
Quando eu entrei no Sepam,
Eu fui recebido muito bem,
Os alunos são bem legais.
Eles deixam os professores falarem.
Depois, o Sepam faz os eventos muito bem!
Todos se divertem nos eventos,
Todos são amigos,
Respeitam uns aos outros.
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Lembranças para toda a vida
Ana Carolina Silva
Oitenta anos é muito tempo
Alguns de glória outros não,
É tão rápido quanto o vento
Sepam não brinca, não.
Desde o começo a escola vai crescendo,
Assim como os alunos, Sepam é primeiro lugar.
Com Sepam você vai chegar,
Onde você quiser,
Para o que der e vier.
No Sepam há descendentes
Vai e vem concorrentes,
PSS, ENEM, vestibular,
Com Sepam em tudo você vai passar.
Sem esquecer da diversão,
Mas na hora do estudo, preste atenção!
Sepam sempre vai estar em seu coração.
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Simplesmente Sepam
Ana Carolina Troyner Yamamoto
Sepam, os incomparáveis.
Símbolo de qualidade
Alunos Sepam, inigualáveis
O melhor da cidade.
Aqui fiz muitas amizades
As quais nunca esquecerei
E até umas inimizades
Que quem sabe um dia resolverei.
Pode até ser complicado
ADs e provas no sábado
Mas, no final vai recompensar
E onde eu quiser vou passar.
Oitenta anos de sucesso
Sempre visando o progresso
Com seus ótimos métodos
Simplesmente Sepam!
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Um colégio de gerações de sucesso
Ana Carolina Vieira Pinto
Estudo aqui desde criança,
E do Sepam tenho muitas lembranças.
Desde o primeiro ano estou aqui,
E foi algo que nunca me arrependi!
Lugar onde fiz todos os meus amigos,
Que mesmo com as brigas e xingos,
Estão sempre comigo.
Muitos deles não sabem, mas eles são meu abrigo.
Meu abrigo também é aqui,
Onde muitas coisas aprendi.
Às vezes pode ser puxado,
Com todas as ADs e as provas no sábado,
Mas no meu futuro isso será recompensado.
Estou hoje no nono ano,
Comemorando seus oitenta anos.
O Sepam sempre teve progresso,
Em criar gerações de sucesso!
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Construindo gerações
Ana Clara Parise Cruz
Quando entrei no Sepam, era tudo muito diferente
Mas era um diferente que me deixava contente
Em fazer parte dessa equipe.
Há anos construindo gerações
Com apenas ações,
Que movem esse mundo,
Feito chumbo.
O Sepam possui competência,
Desde 1939
Mostrando sua experiência
Com o melhor aprendizado, há oitenta anos!
Se queremos uma boa nação,
Devemos começar pela educação,
Tendo ela, sou um tremendo sortudo,
Pois posso alcançar tudo!
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Oitenta anos de conquista
Ana Lara Santos Schila
Lugar onde conheci amigos
Onde vivi bom tempo dos meus anos,
Com um misto diário de sentimentos,
Estudando e fazendo planos.
Lugar de muitas histórias,
De experiências vividas,
Diversão e conhecimento
Em cada fase da vida.
Aqui cresci e me transformei.
Por aqui muitos passaram.
Provas no sábado? Me conformei.
E as sextas-feiras mudaram.
Meu caminho nesse colégio está acabando,
Comigo levo todos os ensinamentos
Que consegui durante seis anos,
Prevalecendo a gratidão.
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Minha infância no Sepam
André Luiz Dechandt Pukasiewicz
Estudo desde pequeno
Nessa escola.
Entrei quando tinha três anos
E fiquei grudado com uma cola.
Conheci várias pessoas
Amigos e professores,
Que tem amizades cheirosas
Como umas flores
Polinizadas por abelhas.
Meu pai já estudou aqui
E minha irmã também
E gostaram daqui.
Estou faz tempo no Sepam,
Nessa escola maravilhosa.
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Oitenta anos dessa querida escola
Andres Turchiello Gomez
Melhor escola da cidade
Que nos trata com muita caridade
E nos trata com muito amor
Dando o melhor do ensino empreendedor.
Cada dia aqui nos divertimos
Tendo contato com melhores amigos
Amizades construímos
A felicidade será o infinito.
Cada um aqui tem um sonho
De chegar a qualquer lugar
De um dia estar no topo
E alcançar o seu lugar.
Escola que tem os melhores resultados
E todos têm lutado
Para construir o mesmo legado
Igual nossos antepassados.
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História de oito décadas
Beatriz Menezes Garcia de Barros Cordeiro
Faz oitenta anos que esse colégio vem caminhando
Aprendendo e ensinando,
Trabalhando e se esforçando,
Estudando e compartilhando.
Conhecemos novos amigos
Para brincar e conversar,
Reencontramos velhos conhecidos
Para rir e relembrar.
Fazer tarefas e estudar
Para algum dia me formar
E para o Sepam dar
Mais um primeiro lugar.
E o Sepam faz isso:
Ajudar e preparar,
Assume esse compromisso
E o repete sem parar.
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Sentirei saudades desses dias
Beatriz Sousa Maestri
Levantar cedo já é um sofrimento,
No frio e na chuva, um tormento...
Todos nós temos aquele sentimento,
De dormir por só mais um momento.
Meus amigos são o que me motivam,
Matérias difíceis me desanimam,
Mas, muito bem, os professores me ensinam.
Muitos momentos aqui já vivi,
Felizes, tristes e constrangedores...
Peças do meu futuro movi,
E pessoas incríveis conheci.
Por mais que mil vezes eu tenha reclamado
Por causa de muitos trabalhos que tive que fazer
Chorarei no dia que tudo isso terá acabado.
Pois não terei um lugar para aprender,
Para voltar todo dia e meus amigos rever!
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É dia de aniversário
Bernardo Fernandes Schiffer
Oitenta anos não é para muitos
Talvez só para poucos.
E dez anos são para qualquer um!
Sepam é Sepam, não como os outros.
Estou aqui desde os anos setenta
E já estamos no oitenta
Todos tentam,
Mas só o Sepam é oitenta.
Aluno Sepam está em tudo!
Não é só estudar,
E nem só ser sortudo,
Tem que se esforçar
E no final do bimestre não brincar.
Mesmo assim estudar é importante
Tente tudo,
Para arrebentar no estudo.
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Meus anos Sepam
Bianca Batista
Puxa! Quanto tempo!
Parece uma eternidade,
Mas passa como o vento.
Estou aqui há pouco tempo
Seis anos apenas
Mesmo assim, vivi muitas cenas
Que jamais vou esquecê-las.
Fiz muitos amigos,
Alguns foram esquecidos...
Outros amigos, ainda presentes
Amigos sempre fazem
Nossas vidas mais contentes!
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Meu primeiro ano no Sepam
Braian Felipe Zarpellon
Entrei no Sepam este ano,
Pensando no meu plano,
Que é passar de ano,
Com nota sobrando.
Por enquanto, o colégio estou amando,
E amizades estou formando,
E continuo estudando,
Para sair daqui com nota esbanjando.
Quando cheguei eu notei,
Que o Sepam é mais difícil,
Então eu pensei,
Devo me dedicar mais, eu sei!
Para a prova eu estudei,
E uma nota boa eu alcancei,
Insatisfeito eu fiquei,
E para a prova mais eu estudarei.
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Meus dias no Sepam
Bruna Pereira de La Cerda
O despertador me avisa que o dia já chegou.
Amanheceu, acordei e logo vou me arrumar,
Pois tenho que estar pronta para o café tomar.
O café já está na mesa
Café com pão de queijo, tudo uma beleza.
Chega a hora de ir à escola
No caminho lembrei que esqueci do meu resumo,
Resumo que não preciso colar.
Cheguei aqui! Sabia que não seria fácil
Percebi que essa escola era difícil
Tive que me esforçar para não reprovar.
Me esforcei e não reprovei.
Conquistei amizades que vão durar a vida toda
Com elas vou conhecer novas culturas e aventuras.
O ano tão rápido se passou
E o novo já começou.
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Um lugar especial
Bruno Gaspar Orellana
Eu amo esse colégio.
Um lugar especial,
Estou quase no ensino médio
E saindo do fundamental.
Aqui estou desde criança,
Entrei com sete anos.
Boas e más lembranças
Ao lado dos meus “manos”.
O Sepam se destaca
Com muitas aprovações
Não é para gente fraca,
E sem realizações.
Aqui sempre vou estudar
Mantendo meu progresso,
Para eu me tornar
Uma pessoa de sucesso.
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O Colégio Sepam
Caio Cezar Propst Trindade
Meu colégio é maravilhoso
Seu ensino, espantoso!
O nome dele é Sepam,
Há oitenta anos fazendo
O “pam pararam pam”.
Ele está bem velhinho,
Coisa para poucos
E nesse meio tempo
Ninguém fica sozinho.
Colegas geniais,
Momentos sensacionais,
Memórias especiais
E professores bem legais
Adoro onde estudo...
Acabou, até mais!

23

Colégio incomparável e honorável
Carlos Eduardo Ramos Barbosa
Há oitenta anos incomparável
Há oitenta anos honorável
Há oitenta anos fazendo história
Há oitenta anos criando vitória
Criando profissionais de sucesso
Em todo ano aumentando o progresso.
Oitenta anos irá fazer
E por oitenta anos irá vencer
A melhor instituição de aprendizado
Sempre superior ao ano passado.
Para sempre será a vencedora
E, para outras escolas, o terror.
Destruindo os oponentes
Humilhando os concorrentes.
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Meus anos no Sepam
Carolina Podgurski Gomes
Entrei no terceiro,
Já com alguns conhecidos.
No quarto, li o ano inteiro,
Aqui no Sepam.
Quinto ano, e
Éramos os maiores da tarde.
Do sexto, então,
Sinto muita saudade!
O sétimo foi um ano
Com muitas alegrias
E no oitavo,
Mudei de sala, sabia?
O nono agora chegou, então!
E espero que seja,
Tão bom quanto
O ano que já passou.
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O carinho que o Sepam nos traz
Cibelle Rabello Wada
Com sinceridade,
Amor e carinho,
Ser acolhido
E não ficar sozinho.
O lema de caridade,
Sempre relembrado,
A mais pura verdade
Sempre ao seu lado.
Com seus ensinamentos,
Mudando nossas vidas,
Juntos nessa aventura,
Todos na mesma batida.
Nele cremos,
Nele confiamos,
Todos esses anos
O Sepam está se superando.

26

Novo mundo
Diogo Mauricio Zantedeschi Antunes
Quando cheguei
Parecia até um mundo novo
Foi como andar em uma cidade sem conhecer seu povo.
Sozinho, em um ambiente hostil,
Com meu jeito de ser, todo mundo riu.
Novo mundo,
Nova escola,
Nova vida,
Essa escola já está vencida.
Obrigado, Sepam!
Por tudo que me deu
Por tudo que me ofereceu
Porque na minha vida, você apareceu!
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Oito décadas de história
Eduardo José Faria Theis
O Sepam tem ensino,
Que muito orgulho me dá.
As coisas que aqui aprendo
Não se aprende em qualquer lugar.
Porque estudo não é brincadeira,
Pinta nossa carreira com mais cores
Nossos alunos têm mais vida,
Uma vida com sabores.
Um lugar que exalta princípios humanos
Uma escola com oito décadas de fundação
Em todos os anos ela foi:
Para outras escolas, uma inspiração.
Incomparável, inconfundível
O Sepam está no meu coração
Um lugar incrível,
Aqui nessa escola, é tudo de “bão”.
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Asas para voar
Eloisa Inglez Almeida
Antes estudava em outro lugar
Mas agora que cheguei,
Aqui é o meu lar.
Oitenta anos o Sepam está para celebrar,
Felizes todos estamos!
E vamos juntos comemorar.
Aqui me sinto em casa
E à vontade para falar,
Que vocês me deram asas para voar.
Os professores são os melhores,
Ajudam-nos a lutar.
Para que juntos possamos passar no vestibular.
Eu sou grata por tudo que estou aprendendo,
E com isto estou crescendo.
Minha vida se desenvolvendo,
E peças do meu futuro movendo.
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Anos oitenta
Enzo Lizardo Mathias
Nosso colégio
Está nos anos oitenta.
Se eu não estudar
A coisa esquenta.
O colégio Sepam
Tem as maiores notas no Enem.
Preciso me organizar
Para nas provas ir bem.
Estou nessa escola
Desde o infantil
E vou ficar
Até ser juvenil.
Preciso estudar
Para ir bem.
Tenho sorte,
Que minha escola é nota cem.
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Como o Sepam me conquistou
Enzo Milanese Charavara
Quando cheguei eu notei,
Nessa escola me formarei.
A qualidade da escola, igual não vi,
Foi a primeira coisa que percebi.
Para me acostumar,
Amizades precisei criar
E por isso o Sepam não é apenas para estudar,
É também para laços formar.
E por essas e várias razões conclui,
Que daqui nunca mais vou sair.
Por seus oitenta anos, quero lhe presentear,
Ao Sepam, este poema vou dedicar.
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Meus vinte dias no Sepam
Enzo Ryo Yamamoto de Poli
No meu primeiro dia
Estava muito ansioso
Para ver onde
Vou passar o ano.
A escola é muito boa
A melhor da cidade
Acho que vou me dar bem
Porque tenho capacidade.
A escola faz oitenta anos
E isso me intriga
É quase mais velha
Do que toda a minha família.
São oitenta anos de puro amor
Dá para ver na cara do coordenador.
Cheguei faz pouco tempo
E tudo parece lento.
Até agora está tudo bem
Tenho uma “crush”,
Mas não conta para ninguém
Já falei demais, então acabei.
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Lugar de arrasar
Felipe Hoeldtke Pietruchinski
Não consigo pensar
No que falar
Sobre esse lugar:
É de arrasar!
A equipe da escola
Sempre ajuda
Nunca pisam na bola
Sempre crescendo como uma muda.
Por sorte
Tenho vários amigos
A maioria é fracote,
Mas também há inimigos.
Mas chegamos
Com tanto pam-pararam-pam
E aqui estamos
Oitenta anos Sepam.
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Os incomparáveis
Felipe Meleta
É, já faz oito décadas,
Uma história tão longa,
Mas tão longe de acabar,
Depois de tanto tempo, quantas histórias essa escola tem a contar?
Essa escola é tão vitoriosa,
Garanto que isso não vai mudar,
Está na batalha sem medo de inovar,
Por isso nossa escola sempre vai ganhar.
Aqui tem os melhores professores,
Passando seu conhecimento diariamente.
Às vezes são tão bravos que parecem tenentes,
Viram várias noites a se dedicar,
Assim não tem como não amar.
Minha história é tão curta nessa escola
Mas já me acolheram nessa família,
Que cresce mais dia a dia.
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Trajetória
Gabriel Moreira Martins
Mas olha, quem diria!
Estou no nono ano já,
Estou aqui há muito tempo,
Estudando para passar.
Foi difícil no começo
Acostumando a estudar,
Mas parei de conversar
E mais difícil é de errar.
Conheci muitos amigos,
Infelizmente alguns saíram,
Alguns ainda falam comigo,
Mas outros nem se lembram.
O Sepam não é difícil
Ele só tem um bom ensino
Se você não se dedicar
Fica difícil de passar.
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Estimulando o aprender
Gabriela Emilia Natunen
De geração em geração
Cada vez mais dedicada
A agradar o coração
De todos nessa caminhada.
Todo o conhecimento
Me faz entender
O valor dos estudos,
E o valor de aprender.
Onde fiz amizades
E recebi muito aprendizado
Um mundo de oportunidades
Muito bem aproveitado.
Há oitenta anos
Dando o seu melhor
Ensinando cada aluno
A se tornar cada vez maior.
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Trajetória
Giovana Zanella Meneguello
Desde quando cheguei aqui
Nunca mais sai.
Esse é meu lar
Oitenta anos são para festejar.
Todos aqui têm amor
Não existe espaço para rancor
Nossos professores são os melhores
Juntos nos ensinam a ser maiores.
Esplêndida é nossa educação
E os resultados sempre aparecerão
Com disciplina e amor.
Minha vida tem mais cor.
No Sepam sempre estive e estarei
Ele me viu rir, crescer e chorar
Mas apesar de tudo que passei
Para sempre o Sepam vou amar.
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A melhor escola
Giovane Denck Pereira
Oitenta anos de Sepam,
Quarenta anos de Jispam.
Oitenta anos de uma escola incomparável
Que nunca será igualável.
Muitos títulos nos estudos
Às vezes, até repetidos
E também nos esportes
Onde também somos fortes.
Criado em trinta e nove
E ainda novo hoje, em dezenove
Sempre muito respeitado
E muito bem avaliado.
Aqui estou há pouco tempo
Apenas desde o quarto ano,
Mas aqui fiz amizades
Tão adoráveis.
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Amor pelo estudo: Sepam
Giuliano Ramon Loyola
O Sepam é o colégio que cresce sem se ver
É tempo que passa, e não se sente.
É ambiente de gente contente
É remédio que cura sem doer.
Uma história de bem querer,
São oitenta anos que passaram entre a gente,
Quem nunca nos deixou descontente.
É um lugar em que amo aprender.
Com garra e determinação
Pude ir ao lado de minha equipe
Fui para Natal com meus irmãos
Desde o JEM já éramos campeões.
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Oito décadas de história
Gustavo Pinto Saraiva
Há oitenta anos somos conhecimento
Há oitenta anos somos sentimento
Há oitenta anos estamos mudando;
Mudando, ensinando e inovando.
O Sepam é muito “puxado”
Prova no sábado e simulado.
Depois de tudo isso, ainda não estamos preparados.
O Sepam já entrou na história
Oitenta anos de vitória.
Sempre desbancando a concorrência,
Mas sempre mantendo sua essência.
O Sepam está no coração.
Na realização, na educação
E na formação.
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Meu legado
Henry de Moura Mazur
Hoje estou aqui
Para falar de um colégio:
Estudar nele
Foi meu maior privilégio.
Fico muito feliz
Por fazer parte desta história
E agradeço a todos os professores
Por me ajudar em minha trajetória.
Agradeço meus amigos
Por estarem ao meu lado,
Juntos me fazem
Um aluno mais focado.
Para mim
É um colégio perfeito
E por tudo isso
É o colégio que mais respeito.
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Já faz dez anos
João Augusto Krüger Geronimo
Há dez anos
Começava a minha história no Sepam.
Desde 2009, acompanho esta evolução
Igual ao crescimento de um pão.
Quando comecei, era meio tímido,
Mas aos poucos me adaptei,
Conheci novos amigos que estão comigo até hoje
Com quem estudei muito para aprender.
Todos esses anos foram maravilhosos
Incomparáveis e inesquecíveis,
Tirando a parte de alunos escandalosos
O que sempre em uma sala tem.
Parabéns, Sepam, pelos oitenta anos
Espero estudar aqui até o fim!
E que continue sendo esse colégio maravilhoso
Que sempre ficará na minha memória.
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Compromisso com o resultado
João Murilo Gomes da Silva
Uma etapa concluída
Experiências vividas
Resultados dados
Que dependeram
Do esforço do colega do meu lado.
São professores, profissionais
Que fazem questão,
De manter a ordem e o aprendizado,
De todos os alunos que aqui estão.
Compromisso com o sucesso
Que um dia chega,
Quando olhar para trás:
Realmente valeu a pena toda a dureza!
Oitenta anos não os define
Só mostra que desde sempre
Seu auge é a disciplina.
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Uma escola especial
Jonas Schossig Pereira
Minha experiência no Sepam
Não é de oitenta anos
Mas me parece muito tempo
Desde que nos encontramos.
O Sepam me ajudou
A me auto encontrar
A valorizar o aprender
A começar a estudar.
Só queria agradecer,
Pois a ele devo tudo,
Todo o meu saber,
E também todo meu futuro...
Eu espero que os outros
Tenham a oportunidade de conhecer
Tudo o que o nosso precioso colégio
Tem para oferecer.
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Minha jornada nessa parada
Jonathan Martineli Gonçalo Dalle Carbonare
Desde o terceiro ano estudando aqui
Várias amizades consegui
Outras eu perdi,
Vários professores conheci,
E com eles muito aprendi.
Minha jornada não acaba aqui
A esse time agradeço
Que me ensinaram desde o começo.
Espero que minha jornada
Seja sempre iluminada
Por essa equipe
Que sempre esteve e estará
Comigo em minha caminhada.
Espero que esses colegas
Eu tenha para sempre,
Que vão caminhar comigo
Sempre olhando em frente.
49
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Felicidades a melhor escola da cidade
Jordanna Braun Santos
Sepam, a melhor escola da cidade,
Provavelmente do estado,
Por quê? Isso posso explicar com facilidade,
Pois não é a primeira vez que é citado.
Tudo na escola é feito da melhor forma possível
Tudo com perfeição,
Da forma mais plausível.
O carinho colocado nos mínimos detalhes
É o que faz o Sepam diferente,
Oitenta anos agora, e muitos outros pela frente.
Meus sinceros parabéns a escola, cujo nome
Sempre estará comigo.
A escola que deixa cada aluno com um pedaço de sua história consigo.
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Meu tempo no Sepam até agora...
Juan Francisco Miscione Costa
Eu posso ter acabado de chegar,
Mas parece que esse é o meu lugar.
Posso ter amizades,
Mas de muitos não sei os nomes.
Todo dia vejo agressividade,
Mas dá para ver que tudo é na amizade.
Eu já fiz muitas escolhas ruins na minha vida,
Mas o de vir aqui foi “supimpa”.
Oitenta anos o Sepam está fazendo?
Isso é muito!
Muitas histórias este local contém.
Vamos contá-las muito bem.
Escrevi demais
Esse é o fim, terminei!
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O lugar onde tudo é possível!
Julia Gruzska Neta
Meu lugar é aqui,
Onde me satisfaz
E tenho paz,
Buscando acreditar
Para poder continuar.
Aqui somos bem-vindos,
Porque temos amigos.
Aqui fazemos acontecer,
Porque podemos viver.
Sepam, parabéns!
Meu segundo lar
Onde posso caminhar
E continuar a aprender,
Sem ter o que temer.
Sepam, parabéns!
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Marcando gerações
Juliana Taís Ruppel
Essa escola podemos chamar de nossa
É a melhor de Ponta Grossa
Eu estudo aqui há nove anos
Mas o Sepam já está conosco há oitenta anos.
Feliz aniversário
Para um lugar extraordinário
Pois daqui muitos ensinamentos levarei
Que para sempre lembrarei.
Aqui fiz muitas lembranças
Que vão ficar na minha memória
Também fiz muitas mudanças
Que marcaram a minha história.
O Sepam já está aqui há gerações
Nos preparando para nossas profissões
Para um lugar quase centenário
Sepam, feliz aniversário!
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Oitenta anos ensinando
Larissa Boiko
O Sepam é a minha escola desde o primeiro ano,
Parece muito tempo, mas passou voando.
Aqui fiz os meus melhores amigos,
E reencontrei vários conhecidos.
O Sepam é um lugar de estudar
Ler e aprender,
Além de estar em primeiro lugar
Nos ensina a conviver.
Há oitenta anos o Sepam assume o compromisso,
Com ótimos profissionais
Dá conta do serviço
Sempre com aulas sensacionais.
E aos professores
Sempre esforçados
E muito trabalhadores
Meus agradecimentos, pelo seu trabalho.
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Oitenta anos de puro sucesso
Larissa Caroline Viero Alves
Hoje a melhor escola do planeta
Completa oitenta anos de pura dedicação
Com lápis e caneta
Faço do meu estudo minha paixão.
As provas no sábado
Às oito da manhã
Podem encher o saco,
Mas influenciam no amanhã.
Aqui fiz amigos legais
Que vou levar para a vida inteira
Nas horas especiais
Estamos sempre fazendo besteira.
Matemática, Português
Podem ser difíceis.
Geografia e Inglês
São mais compreensíveis.
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Oitenta anos construindo gerações de sucesso
Leonardo Ferreira Kopeski
Uma escola surgiu
E se tornou referência
Suas portas abriram
Para uma maravilhosa convivência.
Em um prédio de esquina,
Há a escola com mais aprovações.
Lá passa um clima familiar
Assim é impossível não amar.
Se tornou gigante!
Esse ano são oitenta anos de
Inovações, histórias, amizades e
Muitas alegrias.
Parabéns, Sepam!
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Incomparável
Leonardo Hisao Herai Borges
Imagina um colégio
Que seja em nota incomparável
Com uma estrutura impecável
E melhor em todo outro critério.
Este é o Sepam, o que todos tentam se comparar
Pois é uma escola cheia de glória
Em toda sua história,
Que ninguém consegue superar.
Em outubro de 2019, oitenta anos se completa,
No lugar em que eu fiz minhas amizades
E que me tornará uma pessoa esperta,
E com muitas qualidades.
Estes conhecimentos são os meus queridos bens.
Para este colégio, o amor eu mantenho
Por isso eu desejo,
A esta escola os meus parabéns!
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Histórias do Sepam
Leonardo Miguel Ribas
Esta é uma longa história
É mais de três anos
De lá para cá vários alunos trocaram sua trajetória,
Mas a essência continua.
Eu torço que esta história nunca acabe
Espero que ele não feche,
Pois outras pessoas precisam ter o prestígio
De estudar neste colégio.
São histórias sem fim
Esta escola “arrebenta”
Se só em três anos pensei que já vi de tudo
Fico pensando em oitenta.
Os que fazem parte desta história
Sentem muito orgulho
Daqui todos saem com uma vitória
Esta escola faz muito barulho.
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Muitas gerações!
Lívia Maraí Kincheski Marques
Parece que é fácil educar
Para a família Mongruel talvez seja, sim.
Olhando hoje esse grande grupo escolar,
Até parece que foi feito com pozinho de pirilimpimpim.
O mundo que em 1939
Era formado por livros e carteiras
Esse sonho que comove
Que pode causar até tonteiras.
Nesse sonho de educar,
Muitos profissionais o Sepam veio a criar
Tantas vidas edificar
Sempre dispostos a nos ajudar.
O Sepam rompeu fronteiras, ganhou títulos e reputação
E tudo isso para os alunos está no coração.
Coração esse, que tem orgulho de dizer:
Fui aluno do Sepam e essa batalha sempre vou querer ver.
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Meu pequeno tempo no Sepam
Lucas Koehler
Eu cheguei com um pressentimento ruim:
O que iam falar de mim?
Eu não iria saber.
Mas na verdade eu só aproveitei
Fiz amizades que eu nunca imaginei que ia ter
Que só me fizeram crescer e aprender
Um novo jeito de viver.
Obrigado, Sepam, por me fazer feliz,
Nesse pouco tempo em que eu fui aluno,
E agradecer a Deus todos os dias
Por poder entrar em um colégio tão bom dia a dia,
E fazer eu estudar para passar no vestibular.
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Seis anos e uma história
Lucas Stadler Karau
Já faz seis anos nessa escola
Amizades duradouras desde 2013
Este ano é especial
Neste texto, farei meu breve memorial.
O primeiro ano aqui não foi fácil
Mas minha adaptação foi ágil.
E conheci pessoas incríveis.
E crescemos juntos no colégio.
Acompanhando a construção do novo prédio.
E até hoje estou aqui
Sempre novos alunos e professores
Neste grande jardim
A cada momento nascendo novas flores.
Mas esses seis anos não se comparam
Aos oitenta anos que se completaram.
2019 é o grande ano
Em que o Sepam faz oitenta anos.
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Oitentinha do Sepam
Lucas Turchiello Gomez
Estou aqui há vários anos
E todo dia é diferente
Aprendi muita coisa
E fiz amizade com muita gente.
Me recordo do primeiro dia
Uma lembrança inesquecível
Saudade de brincar
No parquinho irresistível.
Estou me despedindo do fundamental
E isso me conduz
Os anos aqui passaram
Com a velocidade da luz.
Oitenta anos é muita coisa
Oitenta anos de ensino
Orgulho de estudar
Na escola que admiro.
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Uma nova escola
Luís Fernando da Luz Quevedo
Eu cheguei aqui ano passado
Quando olhei a escola, fiquei encantado
Com toda a qualidade que eles têm a oferecer
Tudo para nos fazer crescer.
Aqui, amizades consegui formar,
Porque o Sepam não é só estudar
O Sepam é uma família,
Porque se estás aqui, terás companhia.
Esta escola foi criada para tirar seu ar
De toda qualidade que eles têm a mostrar,
Mas o Sepam sempre tem como melhorar.
Eu estudei em várias escolas
E nenhuma se compara,
Porque o Sepam veio para ficar.
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O incomparável
Luiz André Baldani Pinto
Aos oitenta anos de idade,
Um lugar acolhedor,
Onde há muita amizade.
Um lugar legal,
Que no dia em que eu partir,
Sentirei saudades
Não importa para onde ir.
Sepam, ensino incomparável,
Aprendendo todo dia,
Experiência imbatível,
E muito agradável.
Todo dia, aprendizado de qualidade,
Todas as matérias em grande variedade,
E aqui temos ensino de verdade.
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Rumo à faculdade
Manuela Fogaça Wachholz Chezini
Sepam não tem preço, tem valor!
Temos uma meta, rumo à faculdade!
E juntos, temos essa capacidade!
Andando juntos, sempre em harmonia
Em uma linda melodia
Nós estudamos, nos esforçamos
E com a nota, felizes estamos!
Há oitenta anos Sepam em primeiro lugar
Sem brincadeira, e sem hesitar
Sempre estudando sem parar
Por isso, aqui, vou continuar!
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O que o Sepam tem?!
Maria Clara Correa Gomes
O Sepam tem muitas coisas,
Desde o início para cá
Muito conquistou
E agora oitenta anos vai completar!
Sem dúvida é preciso esforço e dedicação,
Porém com tanta paciência
É fácil aprender a lição.
Uma biblioteca de conhecimentos
Salas amplas para o saber
E professores com todos os requerimentos
Para a nossa memória fortalecer.
Muito amor é o que nos dão para aprender
O que nos leva a perceber
Que é isso que o Sepam tem para vender!
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Ensino superior, lá vamos nós!
Maria Luiza Borg
Mais um ano de vida
Comemorando com o nosso colégio, o melhor.
Somente com a passagem de ida
Ficando cada vez maior.
Oitenta anos de história
Transformando gerações
Vendo sua vitória
Entrando em nossos corações.
Cantando sua glória
Dando-nos profissões.
Ensinando a ter respeito.
Em todas as provas, vai passar.
Sempre em nosso peito
O Sepam vai ficar.
Rumo à faculdade
Vamos estar!
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Oitenta anos de pura luta
Mateus Pasqualini Catossi
Tantas coisas aqui já se passaram
Já foram campeões
No inverno
Ou no verão.
No JEM sempre ganhando
Sem hesitação
No Enem sempre passando
Sem preocupação.
Sempre com dedicação
E com medo da reprovação
Sempre com o amor
Dentro do coração.
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A evolução do Sepam
Matheus Mantovani Ribeiro
O Sepam está completando mais de um ano
E continua nos ensinando
Continuamos evoluindo
E novas coisas estamos descobrindo.
Aqui atletas são descobertos
E também alunos espertos
Foi aqui que iniciei meus treinamentos
Desenvolvendo desde os fundamentos.
Melhorei na matemática
E também na parte tática
No Sepam o basquete descobri
E com o Passoka evolui.
Me tornei um aluno melhor
Porém, foi necessário muito suor
Ao Sepam meu agradecimento
Por todo esse conhecimento.
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Minha experiência no Sepam
Matheus Marques Seixas
Eu só vim aqui parabenizar
O Sepam
Por oitenta anos completar.
E por aqui irei contar
Tudo de bom que aconteceu comigo lá.
Quando cheguei, estava preocupado,
Mas depois fiquei acostumado.
Fiz vários amigos muito legais
E com eles passei momentos sensacionais.
Até hoje gosto daqui
E espero também não sair.
Desde o primeiro ano até onde estou
Sempre me divertindo
E sorrindo
No melhor lugar
Em que eu poderia estar.
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Um pulo no escuro
Murilo Roth de Souza
Deitado na cama
Um sonho bacana,
De uma rede de escolas
Que é boa a toda hora.
Um sonho possível
De algo imbatível,
Estar sempre no topo
É algo para poucos.
Com muita dedicação
Um desejo de ascensão,
De ter muitos alunos
Com uma boa educação.
E hoje nós viemos
E para todos dizemos:
Somos os maiores,
Pois em busca de sonhos corremos.
Um pulo no escuro
No qual só se tinha fé,
Tornou-se algo puro,
Obra de Altair Mongruel.
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Obrigada, Sepam!
Nicoli do Nascimento Soltovski
Já estudo no Sepam há muito tempo.
No início foi difícil
Mas virou algo ameno
Estudar aqui não é impossível.
Cheguei aqui no terceiro ano
Hoje já estou no nono ano
E o tempo passou voando
Entre todos esses anos.
O dia que eu mais me recordo
Foi quando eu me ralei no chão
A secretaria cuidou de mim
Com muito carinho e atenção.
Já faz oitenta anos desde a fundação
E com o jingle pampamparampam.
Obrigada por toda a compaixão
Que tiveram com os alunos Sepam.
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Eu sou Sepam
Otavio Marcondes Said
Percorri uma longa trajetória
Fiz aqui várias amizades
E agora o Sepam é parte da minha história
Tive nessa escola muitas felicidades.
Aqui aprendi que o mundo é impuro
Me ensinaram que eu sou capaz
No Sepam, me ensinaram a pensar no futuro
E aqui me tornei voraz.
Muitas vezes acordei cedo
Para realizar provas
E errar era meu maior medo
Nem sempre conseguindo boas notas.
Há oito décadas o Sepam é inigualável
Agora posso dizer que estou preparado
Eu sou Sepam, eu sou incomparável!
E a todos que participaram disso, meu muito obrigado!
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Evolução no colégio
Rafael Bozz Piazzetta
Há oitenta anos o Sepam foi criado
Desde 2015 eu aqui estudo,
Até agora eu tenho achado,
Os melhores amigos do mundo.
Aqui fiz muitos amigos,
Todos são unidos.
Os professores, todos inteligentes
Com suas brilhantes mentes.
Aprendi muita coisa desde então,
Com professores que nos ensinam com dedicação.
Precisamos estudar,
Para passar no vestibular.
Espero que o colégio continue a crescer
Para os melhores continuarmos a ser
E mais batalhas vencer.
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Um grande futuro
Rafaela Pacheco
Eu entrei no Sepam ano passado,
Porém já vivenciei muitas coisas.
Me senti em casa, algo que jamais tinha imaginado,
Eu fiz novos amigos, conheci muitas pessoas.
No começo foi difícil,
Mas muitos me ajudaram.
Sei que é quase impossível,
Mas queria agradecer a todas que me apoiaram.
Esse ano, o Sepam está completando oitenta anos,
Parabenizo-os pelo o que conquistaram,
Vocês foram além dos planos imaginados,
E nos seus sonhos vocês acreditaram.
Espero que pelo resto dos meus anos no Sepam,
Possamos criar várias histórias juntos.
Muitos anos se passaram,
E muitos virão para serem conquistados.
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Muito tempo!
Rafaella de Brito Ferreira
Antigo, mas tão moderno
Nos trata com amor fraterno
De oitenta anos em diante, eterno
Faz de tudo pela educação do céu ao inferno.
Cuida da escola, assim como da saúde
Oitenta anos sendo o mesmo, espero que não mude
Meu caráter você exige
E quando eu erro, me corrige.
Estilo é o que não falta.
Suas notas, nem se fala.
Com passos, cada vez mais salta.
Nas dúvidas? Sempre nos salva.
Parabéns! Oitenta anos.
Sei que para frente sempre vamos
Vou te amar, não importa o que aconteça
Em vestibulares, a nota nunca é a mesma.
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Uma lição de ensino
Samuel Machado Fae
Hoje eu vim aqui falar,
Sobre uma grande escola,
Que eu escolhi estudar.
Esse aí é o Sepam,
A melhor escola da cidade!
Feliz oitenta anos,
Para escola da amizade.
Estou nela há cinco anos
E sempre com muitas reformas
E por isso sempre teve
As grandes melhoras.
E por isso eu fico por aí
E mesmo assim nunca desisti
Cada vez avançando mais
Porque no Sepam eu sou capaz.
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Construindo gerações
Sofia Lambrecht Mezzomo
Sepam,
Templo da educação
Local onde se dá melhor
Quem presta atenção.
Nossos iluminados professores
Trabalham muito duro
E nos ajudam bem
A enxergar o futuro.
Um lugar que traz desafios
Nos faz crescer
E com isso nos ensina a viver.
Sepam, cujo nome abençoado
Nos traz o sentido do aprendizado.
Este ano de alegria
Nos causa euforia
E com toda essa magia
Te ofereço essa poesia.
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Caminho do sucesso
Sofia Nascimento Czelusniak
Cinco dias por semana.
Cinco horas por dia.
No Sepam a vida é assim,
Sempre com muita alegria!
Aqui conheci e conhecerei vários professores,
Que talvez um dia possa esquecer.
Mas de uma coisa tenho certeza:
Eles vão me ajudar a crescer!
Há oitenta anos faz história,
Além de grandes profissionais!
O que vivi ficará na memória,
Para que isso me guie até minha vitória.
Daqui não levo só ensinamentos.
Levo também grandes amigos,
Daqueles que são para todos os momentos!
E por fim, a este incrível cenário,
Eu desejo um feliz aniversário!
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Feliz aniversário!
Sophia Heil Betio
Estudo aqui desde muito cedo
Colégio esse que escolhi a dedo
Desde sempre neste mesmo cenário
Sepam, feliz aniversário!
Aqui se resume quase toda a minha história
Mesmo que eu ainda não tenha terminado a minha trajetória
Tantas lembranças que guardarei com carinho em minha memória
Para mim isso já é uma vitória.
Aqui fiz vários amigos que para a minha vida eu quero levar
Pessoas maravilhosas que várias lições conseguiram me ensinar
Mas talvez um dia teremos que nos afastar
É uma dor que terei que superar.
Essa escola é um lugar
Que na minha memória irei guardar
Que para todo o sempre irei lembrar
E que nunca vou parar de amar!
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Oitenta anos de ensino
Thales Janisch Santos
São oitenta anos,
Oitenta anos de educação.
Trabalhando por uma razão:
Ensino e aprendizado
Nesse colégio amado.
Focando na formação
De futuros trabalhadores.
Pensando sempre em frente
Na nossa vida significantemente.
Obrigado, Sepam,
Pelos anos de colaboração.
Para o progresso de nossa nação.
Sempre tendo em mente
O melhor para a gente.
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O colégio nota dez!
Victor Hugo Dalla Bona
Meu colégio é um privilégio
Nos faz estudar
Para se preparar
Para o vestibular.
Aqui tenho muitos amigos especiais
Que me fazem passar momentos sensacionais.
Os professores explicam bem
Meus professores são nota cem.
Eles fazem tudo para eu entender
E dos outros me prevalecer.
O Sepam é o melhor
De Ponta Grossa, o maior!
Tem que estudar muito, porque
Fácil não é.
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Sem lamento, falo sobre conhecimento!
Vinicius Bernardo da Silva
Quando cheguei a esse lugar
Foi para meus primos encontrar.
Tudo no primeiro ano parecia legal, eu não parava de sorrir,
Porém sem a hora de soninho eu acabava por dormir.
Bem de pouquinho fui me acostumando
Muitos de meus colegas comigo continuaram estudando,
Mas no segundo tinha coisa nova:
Me haviam apresentado a famosa prova.
Depois terceiro e quarto anos, mas não lembro de muita coisa
Entretanto, no quinto tinha a aula valiosa
As aulas de lego e inglês, juntas, eram super divertidas
Sinto saudades até hoje dessas aulas criativas.
No sexto ano eu acordava no escuro
E eu dava de cara no muro, e você não tem ideia de como era duro
Logo cheguei, sétimo, oitavo e o nono, o agora.
Com essa experiência, sei que preciso estudar,
Então vou me preparar, pois chegou a hora
Com o Sepam, oitenta anos celebrar!
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Sepam incomparável
Vitória de Vargas Raduenz
Na cantina o salgado custa cinco,
E na sala minha nota é cinco.
Uma escola por muitos detestada,
Mas por outros, muito amada.
Aqui choro por não ter empada
E agradeço por não ter salada.
No colégio, os professores são saudáveis
Até participam do projeto mais saudável.
Aqui fiz grandes amigos
Que vou levar para vida.
Professores aclamados e valorizados
E diretores capacitados.
Oitenta anos de muito suor,
Fazendo de tudo para dar o melhor.
Espero que daqui a oitenta anos consigam dar
O conhecimento que consegui ganhar.
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Pampã rã rampam Sepam
Yasmin Czervenny Schoemberger
Estudo aqui desde meus dois anos
Não me imagino em outro lugar
Porque não tem como o Sepam não amar.
Mesmo com muitas ADs para fazer
Muitas provas para resolver
No fim, eu sei que tudo vai compensar
No vestibular eu vou passar
E meu uniforme vou honrar.
Mas não vivi só de estudar
Aqui amizades conquistei
Que para vida levarei.
Essa escola me formou.
Lições me ensinou.
Somos os incomparáveis!
Agora ela faz oitenta anos
No tempo, um grande regresso
Oitenta anos amando
Oitenta anos ensinando
Oitenta anos criando
Gerações de sucesso.
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A reviravolta
Zóltan Consuli Lacerda Geöcze
2013 foi um ano
Muito memorável
Em que encontrei
Uma bela escola admirável.
Eu cheguei na sala
A série era terceiro ano B
Eram muito bons em inglês
E eu pensava “o que eu tinha a vê?”
Em 2014 mudei
Para outra cidade.
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Campo Mourão era a cidade
E eu com dez anos de idade
Sempre falei
Que voltaria
Para ponta grossa,
Para essa escola eu iria.
E 2016 lá estava eu
Indo para escola com aquele “tchan”
E quando dava meio-dia
Eu falava: let’s go to Sepam!
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Projeto Literário
Coletâneas Sepam

O

Projeto Literário Coletâneas Sepam faz parte
dos projetos pedagógicos do Colégio Sepam
desde 2017, tendo como principal objetivo estimular
os alunos à prática da escrita, mostrando-lhes que cada
um possui sua habilidade e identidade discursiva por
meio do texto escrito, e que não podemos nos prender
nas premissas: “eu não sei escrever” ou “o professor é o
único leitor do meu texto”.
Integrante da disciplina de Produção Textual, esse
projeto permeia o Ensino Fundamental – Anos Finais,
com a finalidade processual do desenvolvimento da
escrita.
Não buscamos materiais perfeitos, mas textos com
as peculiaridades dos nossos alunos escritores, assim
como com a exposição do conhecimento de mundo e
das experiências de cada um deles.
O Projeto em si vislumbra dar asas às palavras tecidas
na sala de aula, invadindo outros espaços e encantando
desconhecidos leitores.

