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Se prevenir na adolescência 
 
Gravidez na adolescência 
Você tem que se prevenir, senão pega doença 
Adolescência e uma só, não se preocupe com 
a aparência 
 
Adolescência é muito boa, 
Mas também muito ruim 
Você pode até se cuidar mas pega coisa ruim 
 
Mas essa não é a solução 
Pode se envolver com drogas 
E só tem duas opções 
Cemitério ou hospitalização 
 
 
                                                                    
Matheus da silva Cezar 
 

  



A Adolescência 
 
Em criança eu buscava 
Conhecimento e verdade. 
Na adolescência amores, amizade. 
 
Hoje por não ter esquecido de viver 
Tenho recordações  
E isso me faz feliz com tantas emoções e 
condições para viver. 
 

Andrey Miguel 
 

  



                 Adolescência perdida 
 
Meninos brincavam de ioiô, 
Hoje quem brinca com os bebes é  vovô. 
Meninas brincavam de dominó 
Agora quem brinca com os bebes é a vovó. 
 
Antigamente brincavam de mamãe e papai 
Agora se vê jovens se tornando pais. 
Antigamente 15 anos era tão esperado agora só 
se vê meninas na sala de parto. 
 

Arthur Brites 
 

 
 

 

 

  



Adolescência 
 

Agora vem com rebeldia 
E agora se não me bastasse todo dia 
É muita emoção 
Mas tem amor no coração. 
Prevenir-se também para ir além 
Amor, emoção 
Saudade paixão. 
 

Eduarda Goulart 
  



Adolescente 
 

Não tenho mais corpo de criança 
Estou crescendo cada vez mais 
Agora meu corpo esta mudando 
Tenho que ter mais responsabilidade 
Em busca da felicidade 
 
Toda criança é adolescente 
Tem direito a educação 
A família e a saúde 
Esta na constituição. 
 
A família é minha base 
Tem muito amor e compaixão 
Emoção no coração 
Muita gratidão.  

 
Dienifer Boligom 

 

 

 

  



A Juventude 
 

A adolescência vem chegando 
O mau humor e o amor também 
Diariamente fico pensando 
Quando vou encontrar alguém. 
 
Um alguém com mais atitude 
Com compromisso e virtude 
E junto disfrutarmos a juventude 
E com muitas bolinhas de gude. 
 
Chega a responsabilidade 
Avança a idade 
E juntos lutamos por igualdade 
Sempre buscando a felicidade. 
 

Nicolas Ribeiro da Trindade 
  



A Adolescência 
 

Na adolescência você tem varias 
Fases e emoções. 
Quando você sente a paixão 
Você se acha o sabichão. 
 
Se você sente tristeza, às vezes, 
 É por incerteza. 
 
E se você percebe uma espinha, você fica 
quietinha, por medo de ser alvo de risadinhas. 
 
 Se você sente amor, fica apaixonado 
mas isso, ás vezes pode  te  deixar 
Mau humorado. 
 

Geovana Cordeiro 
 

 

 

 

 

 

 



Adolescência 
 
Todo mundo vira adolescente 
Nessa fase precisamos ser conscientes 
Precisamos ter cuidado 
Para não fazer nada errado. 
Adolescentes toma atitudes 
Se não perde sua juventude. 
 

Juliane dos Santos 
 
 

 

  



Namoro na adolescência 
 

O corpo começa a mudar 
Os jovens querem amorar 
Só que pra isso temos que estudar. 
Afinal estudo vem em primeiro lugar. 
 

Lauren Mello 
 

 

  



A menina adolescente 
 
Sou menina adolescente 
Sou criança inocente 
Trago no rosto um sorriso alegre  
Como a flor precisa que regue. 
 
A cada dia da minha adolescência 
 vai se perdendo a inocências 
Mas que no coração  
nunca se perca a paixão 
 
 E de uma adolescente 
Surge uma linda mulher renascente. 
 
 

Lohanny Aquino 

 

 

  



Menina Bonita 
 
Menina bonita 
Usa saia e fita 
Usa vestido de prenda 
O gaúcho usa bombacha. 

Thaemilly Zago 

 

  



Somos adolescentes 
 
 Quando adolescente 
O corpo se transforma 
Tudo vai ganhando forma 
Os pensamentos vão surgindo da mente. 
 
Mente que as vezes fica doente 
E mexe com o mundo da gente 
Quase ninguém nos compreende 
Só porque somos adolescentes.  
 

Ruan Nunes 
 

  



A adolescência 
 

O adolescente é um bicho diferente. 
As vezes esta e bem, as vezes descontente 
Diferente porque esta de mau humor 
Tudo na vida pra ele é um horror. 
 
Horror ao sair de casa 
Preocupado com a aparência. 
Espinhas cravos e doenças 
Tudo motivo para que enlouqueça. 
 
Enlouqueça de rir de chorar 
É um bicho muito estranho 
Que não gosta nem de banho. 
 

Maria Luiza Maia 
 

 

 

 

  



Mudanças 
 

Não aguento mais 
Não fico em paz 
Meu corpo esta horrível 
Esta uma coisa temível. 
 
Não fico mais feliz 
Só trancado no quarto comendo bis. 
 Que eu farei se isso não mudar 
Isso é muito triste não paro de chorara. 
 
É só uma fase da vida 
Tenho mais coisa para viver ainda 
Mas por enquanto ficarei aqui 
E infelizmente não consigo mais sorrir. 
 
 

Samuel Geraldo 
 

  



Gravidez na adolescência 
 
Na adolescência os jovens devem ter cuidado. 
Um vacilo um passo errado. 
Meninos e meninas estão ferrados. 
 
Gravidez na adolescência 
É uma realidade difícil. 
Que alguns levam na brincadeira e não 
pensam nos ricos. 
 

Jauri da Silva 
 

 

 

  



                Humor na adolescência  
 
As vezes dizem que estamos de mau-humor 
Seria implicância ou verdade 
Tudo é culpa da idade. 
 
As pessoas sempre dizem 
Que somos iguais 
Mas na verdade somos muito legais 
Nosso humor muda tão de repente 
São coisas que mexem com a gente 
 
Alegria e tristeza vêm e vão 
Rotineiramente tem coisas confusas que mexe 
com a cabeça da gente. 
 

Thalison Cezar 
 

 
 

 

  



Adolescentes 
 

Fortes como águia, 
Fracos como formiga. 
Adolescentes são uma mistura  
De amor com ternura. 
 
Rebeldes eles são, 
Mas tem amor no coração, 
É muita emoção. 
‘’Tô com preguiça agora’’ 
Porque eu tinha que me chamar Aurora.’’ 
 
‘’Essa roupa agora não’’ 
‘Essa cor é de bebezão’’ 
Ai quanta rebeldia, 
 e agora é todo dia. 
 

Isabela da Costa Pereira 
 

 

 

  



Adolescência 
 
 

Todos nós passam pela adolescência 
Mas temos que passar com paciência. 
Nessa fase o corpo esta em mudança 
Ele muda aqui, muda ali. 
Até achar o ritmo da dança. 
 
Os responsáveis por isso são os hormônios 
Que temos desde pequeno 
O feminino e o masculino 
Um pra cada gênero. 

Kerlon Ramires 
 

 

  



As influências da adolescência 

 

Na adolescência 
Nem todos são iguais 
Tem uns tranquilos e outros agitados, mas 
todos são geniais 
 
Todos passam por bullyng 
A agressão pra mim 
Tá de mais 
Só queria viver em paz nesse mundo de 
emoção. 
 
Posso ser pequena  
Mas eu tô na adolescência 
E com muita exigência onde todas as 
influências. 
Sou envergonhada 
Com minhas espinhas inflamadas 
Sei que isso é da idade, 
mas estou criando maturidade. 
 

Emanuelly Tavares 
 

  



Gravidez 

 

Um erro na primeira vez 
Trouxe uma gravidez 
Problemas aqui e ali 
Decepção alcança 
Hora de contar para a família 
Todos abalados com a notícia. 
 
Papai não assume 
Mamãe presume 
Vovô com raiva e decepção 
Vovó cantando alto sua oração. 
 
O bebê nasce 
Mamãe perde sua vida 
Pelo menos família unida 
Problemas financeiros  
Mas tudo acaba sem erros. 
 

Thainá M. Bachmann 

 
 

 

 

  



Adolescência 
 

A fase da adolescência 
A gente não tem mais dependência 
O corpo amadurece 
Pelos, cabelos cresce 
 
A fase da adolescência 
Não é brincadeira 
Tudo modifica até a mente 
E fica carente. 
 
A adolescência é uma fase complicada  
Não é uma dança animada. 
 

Jean Lucas Graciano 
 

  



Dia 
 

Um dia uma adolescente queria ter 
relacionamento 
Mas não tinha conhecimento 
Ela até pensou em gravidez 
Mas isso não queria de vez. 
 
Se ela tivesse filho não teria igualdade 
Por isso teve dificuldade 
Ela era muito nova 
Então ela desistiu dessa vida 
E foi sai com as amigas. 

Nicolas Fidêncio 
 
 

 


