
A gravidez na adolescência 

 

Tem meninas que estão grávidas com 15 anos 

Imagina a vivência dessas adolescentes 

Use preservativo e tome a vacina da HPV 

Você ainda é nova e precisa ser consciente. 

 

O pai desta criança te largou, te fez de palhaça 

Agora você está sozinha, solitária e abandonada 

Depois de nove meses nasce a menininha com saúde 

E agora o menino que te largou, te ameaça. 

 

Autora: Liz Paula Santos da Silveira 

 

 

 

 

 

A adolescência rima 

 

   Você sabe como começa a adolescência? 

    Com 12 anos de idade. 

    As meninas começam a ficar altas, 

    E os meninos com a voz mais grave. 

 

    O corpo é uma coisa e a família é outra 

    O que importa é cuidar das pessoas que cuidam de     

             você 

  Cuide de sua saúde 

   Pois na vida, nada se prevê. 

 

Autora: Brenda Nayara da Rosa Perez 

 

 

 

 



Adolescência 

 

A adolescência é meio difícil  

Algo começa a tocar seu coração 

Como uma bela canção 

E você acha isso impossível. 

 

Em sua volta parece um tédio 

O mau humor começa 

E seu olhar desperta 

Eu tô falando sério. 

 

Agora você é popular 

Mas no fundo você é apenas uma menina 

Que não deixou aquelas brincadeirinhas 

Essa é a minha sina. 

 

Autora: Ellen Fonseca dos Reis 

Mudanças na adolescência 

 

    Adolescentes começam a ter pelos de montão 

   Parece até um bicho papão 

   É difícil de se concentrar 

   Porque não para de falar. 

 

   Se acha feio e complicado 

   Uns se acham gordos e outros magros 

   Mas uma coisas que todos tem razão 

   É que o adolescente tem um bom coração. 

 

 

 

Autor: John Pedro Pietro Rodrigues 

 

 

 



Amor na adolescência 

 

 Um amor e vários “crushs” 

 Nessa fase da adolescência 

Com as amigas vamos festejar 

Mas sempre cuidando para não engravidar. 

 

Muitas vezes temos angústias 

Que trazemos do nosso lar 

Mas devemos acreditar nos sonhos 

Que podemos realizar. 

 

 

Autora: Táblita Kauany Brito Carvalho 

 

 

 

 

Mudanças na adolescência 

 

 Amor é fogo que arde 

Mas a gente não vê 

As pessoas todas sentem 

Esse sentimento crescer 

 

A minha melhor amiga sente 

Cólicas e dores profundas 

Uns choros sem razão 

Por amores que vem e vão. 

 

De absorvente a gente percebe 

Que as mudanças acontecem 

Quando menos se espera 

Mas a gente sempre supera. 

 

Autora: Nathália Rodrigues Garcia 



Momentos da adolescência 

 

 Depois dos 12 anos 

Já seremos adolescentes 

E é a fase da nossa vida 

Que o corpo fica diferente. 

 

Também começa os namoros 

O coração começa a bater forte 

Um sentimento muito louco 

Mas também de muita sorte. 

 

 

Autor: Eduardo Selemar da Silva Trindade 

 

 

 

 

A adolescência 

 

  A vida na adolescência é legal 

Qualquer coisa é palhaçada e tal 

Nós ficamos de brincadeira 

E a professora perde as estribeiras. 

 

Eu e meus amigos jogamos futebol 

Qualquer coisa, já dá em briga 

Mas todo mundo pede desculpas 

E tudo volta ao normal, sem intrigas. 

 

 

Autor: Miguel Freitas da Silva 

 

 

 

 



A vida de um adolescente 

 

 A vida de um adolescente 

Tem que ser cheia de verdades 

Ter muita maturidade 

Com as responsabilidades. 

 

A vida de um adolescente 

Tem que ter igualdade 

Para superar todos os momentos 

Em qualquer dificuldade. 

 

 

Autor: Cauane Rodrigues dos Santos 

 

 

 

 

A adolescência 

 

 A adolescência é a fase mais estranha 

Esquisita e muito difícil 

Não tem nem como dizer 

Ninguém sabe o que fazer! 

 

 A menina fica mais comportada 

Ajeitada, sensível, mais mocinha 

Mas quando chega “aquele” dia 

A TPM vem e fica mais estressadinha. 

 

 A raiva vem e chega o dia 

A paixão vem à tona 

Mesmo o menino tendo espinha 

A menina se apaixona. 

 

Autora: Tauane Escobar Ribeiro 



Adolescência 

 

 Na adolescência é tudo chato 

Porque a gente muda de comportamento 

Nos negamos a fazer certas coisas 

Meus Deus, que sofrimento! 

 

 Fica todo mundo bravo 

sai chingando meio mundo 

Na escola sai provocando 

Os amigos que estão no fundo. 

 

Mas tudo isso se supera 

Porque nosso futuro está ali 

E cada um tem suas particularidades 

Disso não dá pra fugir. 

 

Autor: Abner Rafael do Nascimento Silveira 

Adolescência chegou 

 

  A adolescência começou 

No mês do meu aniversário 

Os pelinhos estão crescendo embaixo do braço 

E agora? O que é que eu faço? 

 

Os meninos começam a engrossar a voz 

As meninas ter espinhas 

Os meninos mais espertinhos 

E as meninas malandrinhas. 

 

As meninas ficam mais comportadas 

Já os meninos, não 

Já ficam se metendo nos assuntos dos outros 

Causando uma grande confusão. 

 

Autora: Clarisse Valin de Souza 



Amor na adolescência 

 

 O amor pode trazer decepção 

Até para o seu coração 

Você vai ficar magoado 

E muito arrasado. 

 

Seus sonhos você tem que alcançar 

E não só pensar em namorar 

Você tem que prosseguir, trabalhar 

E não parar de estudar 

 

Você pode chorar se o amor acabar 

Mas não se preocupe 

Você vai voltar a amar de novo 

Alguém que não faça seu coração de bobo. 

 

Autora: Clara Viviane Azambuja Dezanet 

Ser adolescente 

 

 Ser adolescente é sensacional 

 Tem suas vantagens 

E ainda é legal 

 

É legal crescer  

E ser adolescente 

Afinal, todo mundo precisa amadurecer 

 

Brincadeira de adolescentes são demais 

Todo mundo adora 

E todo mundo quer mais. 

 

 

Autor: João Vitor Rodrigues 

 

 



Puberdade 

 

Puberdade é tempo de muitas mudanças 

Adolescente já pensa até em namorar 

Engravida na adolescência e para de estudar 

Cheio de desejos, mas sem alcançar. 

 

Você tem que prosseguir 

E do seus sonhos não desistir 

Estude para ir para faculdade 

E deixe o caminho da maldade. 

 

 

Autora: Gabrielle de Souza Muller 

 

 

 

 

Adolescência 

 

 E na minha adolescência 

 Eu não perco a minha essência 

 Meu corpo vai mudando 

E com isso vou pensando. 

 

Sempre acordo bem cedinho 

De agosto a agosto 

Meus pais me avisaram 

Dessa fase nunca passaram. 

 

Eu gosto de sonhar 

O mundo vou viajar 

Amanhã ou depois 

Eu posso escolher meu futuro para trilhar. 

 

Autor: Fernando Leone Guedes Alves 



Adolescência 

 

Adolescência é uma fase 

Que você cresce, gosta e desgosta 

Faz amizades verdadeiras 

Que nada pode rompê-las. 

 

Essa fase é importante 

Porque é onde sua vida vai 

Onde tudo vai melhorar 

Mas também pode piorar. 

 

Tudo se define a suas escolhas 

Por isso procure o caminho do bem 

Porque a adolescência não é brincadeira, não 

Então ame, viva, aproveite, sem hesitação. 

  

Autor: Emanuel Barrozo de Moraes 

Emoções 

 

 Riem quando estão felizes 

E choram quando estão tristes 

Festejam quando estão alegres 

Mas a felicidade persiste. 

 

Passam por dificuldades 

E tem dúvidas sobre as verdades 

E a vida traz surpresas 

Nessa fase da puberdade. 

 

São capazes de se emocionar 

E sentem medo de se mostrar 

São simples adolescentes 

Mas a vida tem muito à mostrar. 

 

Autora: Karoline Ortiz da Costa 



Fase da puberdade 

 

 Adolescência é uma fase difícil  

Não ter espinhas é impossível 

São tantas mudanças no corpo 

Faz a gente sentir um desgosto. 

 

Tudo é muito desagradável 

Mas algumas coisas são favoráveis 

Muito conhecida por sua intensidade 

Essa é a fase da puberdade. 

 

 

 

Autor: Bernardo Silveira de Oliveira 

 

 

 

 

A sua hora chegará 

 

 É uma fase as vezes boa, as vezes ruim 

Tem dor e esplendor 

Mas é boa nesta etapa da vida 

Porque lidamos com o amor. 

 

Não é fácil não, a fase de ser adolescente 

Temos estudos a terminar 

Meninas passam pela menstruação 

a voz dos meninos começa a mudar. 

 

  Você vai chegar lá 

Quero ver aturar 

A sua hora chegará 

Então, até lá! 

 

Autora: Kamilly da Silva Cardoso Dias de Oliveira 

 



Adolescente 

 

 A vida de um adolescente 

 Sempre é uma confusão 

 Sempre há algo diferente 

 Um misto de muita emoção. 

 

 É quando pela primeira vez 

 Passamos a aprender 

 Coisa que antes não imaginávamos 

 E agora passamos a entender. 

 

 Às vezes podemos errar 

Sem saber as consequências  

Mas faz sentido falar 

Sobre essa tal adolescência. 

 

Autor: Guilherme Mickael Santos Peres 

 

Ser adolescente 

 

 Ser adolescente 

É ter muita responsabilidade 

Não somos mais crianças 

E devemos nos preparar para faculdade. 

 

Saímos para o shopping 

Com amigos para o baile 

Temos hora para chegar 

Almoçar e estudar. 

 

Autora: Évelin Silva de Oliveira 
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