


APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que a Secretaria de Educação apresenta a toda

comunidade escolar o e-book “Caetés entre versos, rimas e imagens”, que reúne

desenhos e textos que evidenciam os aspectos históricos, sociais e culturais do nosso

povo.

Esta ação faz parte do Projeto Compartilhando Saberes, implantado pela Rede

com o propósito de manter o vínculo família/escola e de minimizar os efeitos da

suspensão das aulas presenciais em decorrência da covid-19.

O projeto supracitado inspirou a instituição a promover o Desafio Artístico-

Literário como forma de celebrar os 57 anos de Emancipação Político Administrativa do

nosso município.

A produção deste trabalho, que contou com a colaboração de técnicos,

diretoras, coordenadoras pedagógicas, professores (titulares, auxiliares e intérpretes)

dentre outros, é resultado da brilhante participação dos estudantes da Educação Infantil

e do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais e de suas famílias.

Espera-se que este e-book contribua para a ampliação do repertório artístico e

cultural, considerando e valorizando a diversidade de saberes.

Equipe SEDUC

Caetés, setembro de 2020.



Cidade linda de Caetés

José Victor Pereira da Silva

Ao escrever este poema

Chamo de todos a atenção

Pois falarei de uma cidade

Que mora em meu coração.

Esta cidade surgiu

Já faz 57 anos

Surgiu de um pequeno povoado

Seu nome era São Caetano.

Miguel Quirino dos Santos

É o nome do fundador

Que mudou-se para esta cidade

Influenciado por Mario Melo

Jornalista e historiador.

Mas que cidade seria esta

Em que me orgulho tanto de falar

Ela se chama Caetés

A minha cidade, o meu lugar.

Emancipou-se como município

Pois chegou a sua vez

Isso aconteceu em 13 de setembro de 1963.

Caetés, cidade amada a tua gente te quer bem

E pelos teus 57 anos te digo, meus PARABÉNS.



De Caetano à Caetés

Geovana Mariane Silva Santana

Era a vila de Caetano,                                                                                                       

Hoje é a cidade que eu amo.                                                                                                  

Caetés é independente,                                                                                                       

Agora tem sua própria gente

Nela tem o cacimbão,                                                                                                         

O povo de Caetés                                                                                                             

O fizeram de coração                                                                                                         

Pensando na nova geração.

Tem box, tem igreja

Vai ter missa com certeza.

Tem açougue, tem prefeitura

Tem feira com fruta e verdura.

Tem mercado, oficina,

Tem posto de gasolina,

Tem óticas, tem hospital,

E uma pousada bem legal.

A energia eólica chegou

E o trabalho começou.

Trouxe o projeto São Clemente,

Que gerou empregos pra nossa gente.

Sinto orgulho de verdade

De morar nessa cidade,

Que fez 57 anos de idade.

Pra Caetés desejo felicidade!



Caetés, cidade nordestina

Ewelyn Gonçalves do Nascimento

Caetés, cidade de poucos habitantes.

De um clima aconchegante.

De pessoas humildes, 

Lindas e elegantes.

Caetés, cidade de céu azul,

Sem fumaça e sem poluição.

Cidade de brisa boa,

Sem agitação.

Cidade de várias cores,

Misturas e sabores.

Cidade de primavera

Verão, outono e inverno.

Caetés, cidade de fortes agricultores,

E outros tantos trabalhadores.

Lugar de pessoas corajosas,

Carinhosas e atenciosas.

Caetés

Jaqueline Matias de Oliveira

Quem é de Caetés, é caeteense,

Terra que a nós pertence.

Cidade cheia de amor,

Um sentimento que me faz vencedor.

Terrinha de natureza 

Toda cheia de beleza,

Animais variados, com certeza,

E as pessoas, cheias de gentileza.

O povo de Caetés valoriza sua riqueza,

Um ótimo lugar para morar,

Falo com toda clareza,

Cidade arretada! Que me dá muita leveza.

Cidade linda e maravilhosa,

Que dar alegria em ver,

Com sua imensa grandeza.

Outra terra, não desejo ter!



Caetés

José Eduardo Alves de Lima

Caetés é a cidade que eu vivo

Com minha família

E meus amigos.

É muito bom viver unido.

Essa cidade é rica em natureza,

Tem muitos animais, com certeza.

Quem trabalha na agricultura sabe,

Que Caetés é linda de verdade!

Passado e presente,

Encontram-se no coração da gente.

Eu tenho muito orgulho,

Em ser caeteense!

Caetés Pernambuco

Essa cidade tem futuro

Esse lugar sempre surpreende a gente

Esse lugar sempre estará no coração da gente

Caetés

Mariana Justino da Silva

Uma cidade de beldades

Cheia de energia,

Alegrias e fantasias

Caetés faz de tudo

De novena a festival

Mas o que o povo gosta mesmo

É na época do carnaval

Caetés é uma cidade,

Forte e independente

Nosso povo canta e dança

Sempre muito contente.

Caetés é família

Caetés é nação

Caetés é 57 anos

De emancipação.



Minha Localidade

Thalia Silva Ferreira

Minha localidade 

É linda e informal.

Quem quiser me procurar,

Caetés é o local.

Caetés é uma cidade,

Bela e natural.

Amo muito essa cidade,

Amo também o pessoal.

O povo de Caetés,

Tem muita criatividade

Esse povo tem orgulho em dizer

Caetés é minha cidade.

São 57 anos de emancipação,

Tenho orgulho de dizer

Que esse povo e Caetés

Moram em meu coração!

Para finalizar eu vou dizer,

Que nem usando todas as palavras do mundo

Eu consigo descrever.

O orgulho que sinto de em Caetés viver.



Minha cidade

Giovanna Vitória da Silva

Caetés minha cidade encantada

Sou apaixonada por ti

Cidade onde nasci

Sempre vou viver aqui.

É uma cidade pequena

Que se torna muito grande

Com suas qualidades

Evolui a cada instante.

Em 2020 chegou o coronavírus

Todas as escolas tiveram que fechar

E cada aluno ficou no seu lar.

Ás vezes penso em sair

Mas lembro da quarentena

Ai fico na minha casa

Escrevendo um poema.

Mas já já volta ao normal

Vou pra aula presencial

Que é muito mais legal.

Aqui mora minha família

E amigos de verdade

Isso tudo é Caetés

Minha amada cidade.

Caetés

Maria Renata da Silva

Caetés, cidade arretada!

Com suas praças bonitas,

Encanta quem passa.

Quem é de Caetés,

Chama-se caeteense,

É de muita fé essa nossa gente.

A bandeira de Caetés

Tem a foto de um índio

Porque por ali,

Inicialmente havia tribos.

Caetés, terra honrosa,

Também conhecida

Como terra da energia eólica,

A energia que o vento sopra.

Nessa terra tem muita gente inteligente,

Artista e trabalhador

Oh cidade bonita!

Que tem muito valor.

Parabéns Caetés pelos seus 57 anos!

Fiz esse poema para te homenagear

Por ter tudo isso

Que nos faz encantar.



Caetés

Géssica Gonçalves da Silva

Caetés, podemos considerar,

Rica em cultura,

Abriga pessoas de diferentes

Credos, cor e altura.

Caetés, terra de gente trabalhadora,

Forte e inteligente.

Um povo nobre e ao mesmo tempo simples,

Gente como a gente.

Caetés é terra da energia eólica,

A energia vinda dos ventos.

Tem um povo muito justo,

Participando de vários eventos.

Em Caetés, encontramos várias coisas 

Que podemos comprar.

Caetés é onde eu moro,

E onde eu quero ficar!

Caetés, cidade de tradições,

E preservação de costumes.

Tem comidas típicas, de muitos jeitos,

Feitas com os frutos da terra, pois são perfeitos!

Caetés

Rafaella Sophia Ferreira

Caetés é uma cidade

Que tem

Várias variedades

Tantos tipos de pessoas,

Tantos tipos de lugares

Que chega a ser difícil

Dizer o quanto amo

Minha cidade.

Caetés, minha Caetés

Muito bela tu és

Tenho imenso orgulho de morar

Em Caetés.

Esta terra que nos acolhe

De verdade

É repleta de pessoas com capacidade

De nos fazer avançar.



Querida Caetés

Carlos Daniel Bernardo Silvino

Cidade maravilhosa,

Abençoada por Deus.

Essa cidade é amigável

E todo o povo que nela mora, muito amável.

Peço a Deus

De toda a minha alma,

Em nome de Jesus Cristo, 

Abençoe este município.

Peço mais, 

Que todas as famílias 

Dessa terra querida

Sejam abençoadas.

Caetés, lugar bom de morar, 

Cidade das mais conhecidas,

Pois o povo anda muito para lá,

Amamos esse lugar!

Cidade feliz

Evelyn Lima Marques

Caetés tem muitas casas,

Prédios, lojas e padarias...

Repletos de amor

Que nos contagia.

Caetés é Pernambuco,

Caetés é alegria.

Tem cultura e

Tem cidadania.

Caetés tem a magia 

Da filosofia.

Em Caetés respeita-se

A cidadania.

Caetés abriga pessoas da família 

Como pais, avós e bisavós,

Os quais nasceram

Bem antes de nós.



O lugar onde moro

Rainara Pereira da Silva

Querido lugar amado, 

E que por mim és adorado,

E por todos os meus amigos és habitado.

Querido local amigo,

A felicidade e a alegria

Andam consigo.

Oh lugar amado, onde habito.

Esse lugar,

Chama-se Caetés,

Possui ruas pequenas,

Cheias de gente sincera e bonita.

Caetés não sai de mim,

Pois dele eu não saio.

Adoro comer salgado

Naquele lugar organizado.

Parabéns Caetés, pelos seus 57 anos!

Desejo-te um futuro de paz,

Esperança e felicidade.

Que cresça  cada dia mais!

O lugar onde eu vivo

Gabriel Maciel Malaquias de Noronha

O lugar onde eu vivo tem

Passarinho e criancinhas também

Animais e carinho

amor e beijinho

Na feira tem melão

E jabuticaba

Lá tem fruta

Que não acaba

O poema tem versos

E tem estrofes

Faça o seu agora

E nos mostre



O lugar onde vivo

Erick Ferreira dos Santos

O lugar onde vivo eu amo

É por isso que eu te chamo

Pra cuidar desse lugar

Pois esse é o nosso lar

Cuide bem do que é meu

Cuide bem do que é seu

Gosto e respeito minha cidade

Pois quero que ela fique pra eternidade

O lugar onde vivo é bonito e acolhedor

Tratamos ele com amor

Um lugar pra relaxar

Esse é o meu lar

Na cidade onde vivo

João Felipe da Costa Silva

Na cidade onde vivo

Tem casas e muitas praças

Ladeadas de árvores e flores

Que contém grandes valores.

Tem muitas ruas

Com carros e motoristas

Tem também hospital

Que é natural.

Tem feiras sempre as segundas

Tem posto de saúde

Com amplitude.

Tem farmácias com remédios

E tem muitos prédios.

A cidade de Caetés

Está de parabéns

Pois, tem muitos fiéis.



O lugar onde eu vivo

Matheus Godoi Lima

O lugar onde vivo

Tem muitos animais,

Árvores que limpam o ar

E belezas naturais

Um ótimo lugar de se morar,

Tem gente batalhadora

Primos para brincar.

Com coisa encantadora

Caetés terra da gente

Tallyta Emanuelly da Silva Santos

Caetés da gente

Lugar de pessoas contentes.

As torres eólicas

Geram energia,

No dia que chegaram

Foi uma grande alegria.

Quem mora na cidade

Tem grande simplicidade.

57 anos de emancipação política

Cidade de humanos

Que vivem a vida.

Parabéns Caetés

Pois cidade

Linda

Tu és.



O lugar onde eu vivo

Maria Clara Leite Silva

O lugar onde eu vivo é muito legal

Lá tem muitas flores

E variedades de pássaros

De muitas cores

O lugar onde eu moro

Se chama Caetés

Muitas pessoas não têm veículos

E tem que andar a pés

Lá tem muitas plantas

De muitas variedades

E com isso forma uma linda cena

Esta é a minha cidade

O lugar onde moro

Giselle de Noronha Ferreira

O lugar onde moro

É bem movimentado

Onde rio, onde choro

Com seu lindo céu estrelado

Faça chuva, faça sol

A meninada engraçada

Joga vôlei, futebol

Gostam até de palhaçada

As vezes em festivais

A música toca tão boa

Pinturas e outras coisas mais

É claro que eu não fico à toa

Ah! Onde eu vivo tudo é tão bonito

Cheio de plantações

Se cria gato, cachorro e cabrito

Tem gente de boas intenções



Meu Poema pra Minha Cidade

Maria Gabrielly da Silva Vieira

Caetés uma cidade grande

Cheia de amizade

Cheia de amor

Cheia de calor

Com compreensão

E muito coração

Com uma bondade imensa

E um sabor doce

Um lugar comum

Onde nós todos somos iguais

Para nenhum de nós tem jeito

Não quem não bata no peito

Caetés é amor e então

A vida sem Caetés é sem amor

Um livro sem letras, uma primavera sem flores

Uma pintura sem cores

Lá onde moro

Julia da Silva Noronha

Lá onde moro, eu gosto de passear

Gosto de ir pra casa da minha avó e bisavó

E gosto de brincar

Pique esconde, pular corda e escalar

Eu gosto de plantar

E também de cantar

Eu gosto deste lugar

E nunca sairei de lá

Eu gosto muito de morar

Naquele lugar

Porque minha família

Está lá



Aqui na cidade

Mirely Oliveira de Lira

Tem pessoas de verdade,

Que encanta o seu dia,

E transforma em poesia.

O agricultor a terra lavra,

Seu trabalho é sem palavras,

Para seu milho e feijão plantar,

E a vida melhorar.

A festa junina nem te conto!

Pra não aumentar um ponto.

Tem comida típica de montão

E o melhor é o baião.

A feira de Caetés...

Outra não chega a seus pés.

Eita feira arretada,

Quem nela chega fica encantada.

Aqui eu gosto

Eloisa da Silva Oliveira

Eu gosto de brincar

Eu gosto de cantar

Eu gosto de estar

Aqui neste lugar

A minha família

É pura alegria

Meu quarto é uma folia

Meu sorriso é uma simpatia

Aqui no meu sítio tudo é bonito

As galinhas no terreiro

Os cabritos no chiqueiro

Nesse pedacinho de chão brasileiro



Caetés

Elizabete Maria da Silva

Caetés do meu coração,

É sempre elogiada,

Por toda região.

Aqui será lembrada,

Por toda a nação.

O povo de Caetés tem é que comemorar,

Pois a nossa cultura está em primeiro lugar.

Tanto na cidade como na zona rural,

Caetés está de parabéns pelo seu potencial.

Caetés é uma cidade tão bela,

Parece coisa de novela

Na praça dá pra prosear,

E também pra passear,

Aqui dá pra fazer procissão,

E também comemorar,

Seus cinquenta e sete anos de emancipação.

O Sítio Quati é bom

Pedro Henrique Azevedo de Souza

O Sitio Quati é bom

É lá que eu sempre quero morar

Na cidade eu vou somente

Para passear

De manhã eu levanto

Para ajeitar meus bichinhos

Depois tomo um café

Para encher meu buchinho

Final de semana

Eu pego minha bicicletinha

Pedalo, pedalo, pedalo

E vou visitar minha vozinha



Caetés entre versos, rimas

Tauany Tavares Bezerra Lira

Caetés é um lugar bom de se morar,

Pra nunca sair do lar.

Eu amo minha Caetés

E daqui não arredo meus pés.

Caetés é um presente,

Terra de gente decente.

Caetés é falado

E não deixa de ser lembrado.

Caetés é belo e acolhedor

Tratamos ele com amor.

Bom lugar pra relaxar,

Esse é o meu lar.

Caetés amo suas paisagens,

Guardo na memória suas imagens.

Te damos uma boa impressão,

E faremos vocês gostarem de montão.



O lugar onde moro

Lívia Ferreira da Silva

O lugar onde moro

É cheio de alegria

Tem flores, mato verdinho

É cheio de passarinho

Cantando até meio dia

Vizinhos alegres e unidos

Estão aqui sempre que preciso

Com eles sempre estarei

E com isso eu sei

Que ele sempre estarão comigo

Aqui a natureza é bela

De manhã vejo o sol cintilando

Na minha janela quando acordo

Vou correndo ver o sol nascer

É lindo ver o dia amanhecer

Quando anoitece vou olhar a lua

E as estrelas a brilhar no céu

É tão lindo depois dormir

Com o brilho da lua no céu

Caetés é a cidade que nasci

Maria Aparecida dos Santos Barros

Aqui é o meu lar

Vivo com alegria

Ninguém pode duvidar

São 57 anos

Pra gente comemorar.

Caetés é um lugar

Que todos gostam de ir

Tem paisagens incríveis

Praças e parques

Aqui é meu universo

Quero sempre estar por perto.

Caetés é uma cidade

Bonita e incrível demais

Todos gostam daqui

Esse é o nosso lugar

É aqui que moro

E aqui quero ficar.



O lugar onde vivo

Gabrielly Dias Melo.

O lugar onde vivo

É muito bonito

É um lugar maravilhoso

O meu canteiro de ouro.

Caetés é a minha cidade

Meu orgulho

Minha felicidade

Lugar onde me sinto feliz

É tudo que eu sempre quis.

Minha cidade amada

Tem escola para estudar,

Igrejas para rezar

Casas para morar

E muito mais que você

Pode imaginar.

O lugar onde eu vivo

Mariana da Silva

No lugar onde eu vivo, toda manhã eu brinco

Com os animais de corrida

E logo depois sinto

O cheiro da comida

Caldeirão do Chapéu

Um ótimo lugar para morar

Terra da minha gente

Aqui é o meu lugar

No município de tudo tem um pouco

Internet, confeitaria, escola, igreja...

Eita sítio arretado, caldeirão do meu coração

O futuro já é certo para a nossa região



Minha cidade acolhedora

Eduarda Maria da Silva

A cidade Caetés

É pequena e bem formada

Tão bem organizada

Não deixa de ser falada

Porque é movimentada

É pequena e acolhedora

Não deixa de ser encantadora

Tem o que procurar, é só imaginar

Que em Caetés você vai encontrar

É só vir visitar

A educação nem se fala

Pois vem com muito abalo

Buscando a cada dia

Mesmo em tempo de pandemia

O ensino melhorar

Não podia ser diferente

A todos caeteenses venho avisar

Não deixem de acreditar

No futuro da nossa gente

Aqui venho prestigiar

57 anos, pode acreditar

É da cidade Caetés

Aqui tem a marca dos pés

Do povo caeteense



Caetés, meu lugar

Ana Clara da Silva Ferreira

Minha cidade é muito animada,

Suas festas são as melhores da região.

É forró e arrasta-pé o mês inteiro,

Pense num povo forrozeiro.

Coqueiros e juremas formam sua paisagem, 

Deixam a cidade com ares de sertão.

Uma terra castigada pela seca,

A vida do agricultor não é mole não.

Quase sempre um lugar pacato,

Menos quando há seleção.

A população se agita toda,

Torcendo com emoção.

Seus sítios têm nomes estranhos: 

Barriguda, Picada, Caldeirão do Chapéu,

Seus moradores são honrados,

Fizeram desse lugar um pedacinho do céu.

Assim é a minha cidade

Cheia de encantos mil,

Apesar de pequena e simples,

É o melhor lugar do Brasil.



Caetés em tons de alegria 

Ana Clara da Silva

Caetés é meu cantinho,

Uma cidade bem pequena.

Nela vivemos felizes

Esse é o tema do meu poema.

Com ruas bem movimentadas,

Os caeteenses fazem acontecer.

Sejam do sítio ou da cidade,

Contribuem para o comércio crescer.

Por aqui há muitos sítios,

Todos com tons de alegria

Sua população incansável 

Trabalha com euforia.

Nossa agricultura sofre

Com períodos de estiagem,

A seca é quem vai moldando 

Toda a nossa paisagem.

Para o céu olha o sertanejo,

Piamente pede a São José 

Um ano de prosperidade 

Se apegando a sua fé.

Embora com poucas chuvas,

Aqui somos felizes.

Fizemos de Caetés 

O melhor lugar do país.



Minha cidade, meu futuro 

José Raul Barbosa 

O lugar onde eu vivo 

É zona rural,

Cidade de Caetés, Pernambuco,

Aqui é muito legal!

Meu município se desenvolveu,

Toda a cidade cresceu

Da zona rural a zona urbana,

O progresso aconteceu.

Na produção de energia,

Muitos empregos gerou

Com seus parques eólicos,

Caetés se destacou.

Essa é a minha terra,

Aqui vivo feliz.

Nesse lugar arretado!

Com minha família ao meu lado.

O lugar onde vivo

Thallyta Antunes da Silva

O lugar onde vivo

Há várias paisagens

Aqui há povos nativos

De vários lugares.

Aqui tem a natureza

E muitos animais

Tem a  energia eólica

E muito mais.

Caetés sempre estará

Em meu coração

Eita que cidade arretada

E que bonita nação.



Caetés

Maik Luan da Silva Caetano

Caetés tem diversas paisagens

Em todo local no município

Pois é natural

Tudo é bem bonito

E  bem especial

Eu falo e afirmo 

Em  Caetés tudo é  lindo.

Seja você que mora perto

Seja você que mora longe

Aqui em Caetés,

Você é muito bem vindo

Eu falo e afirmo

Em Caetés tudo é  lindo.

Minha terra chamada Caetés

É muito querida

Tenho certeza disso

Eu falo e afirmo

Em Caetés tudo é lindo.

Caetés onde moro 

Yasmim Ferreira Bento

O  lugar onde eu moro

É muito bonito 

Pois  lá onde eu fico 

Caetés é onde eu moro 

Pois é lá onde eu vou ficar 

E nunca vou sair de lá

Onde eu moro tem plantações

Verdinhas e gostosinhas 

Caetés onde eu moro 

É muito movimentado 

Mas você tem que ter cuidado 

Para não ser atropelado .



Caetés

Vívian das Dores Souza Ferreira

Caetés é nossa cidade

Com uma fauna maravilhosa

Todo mundo adora a cidade

Que está sempre glamourosa

Nossa cidade, nosso lugar

Que sempre está de portas abertas,

Seja pra comprar ou estudar

E as ruas observar.

Quando é desfile e samba de coco,

Muitas pessoas querem assistir

Seja pra ver ou para dançar,

Todos só querem se divertir.

Educação em primeiro lugar,

Com honestidade e humildade

Um ato educativo

Que transformou nossa cidade.

E hoje podemos ver

A felicidade da população,

Por que em Caetés,

Tem saúde e educação!

Cidade do meu coração

Victor Emanoel de Noronha Alves

Caetés terra de gente bonita e divertida

Que gosta de festejar

Terra do nosso pão

Cidade do meu coração

Um ótimo lugar para morar

Tem pracinha para passear

E tem pracinha para você rezar.

Tem também o quilombo

Para nossa cultura aumentar

E o cacimbão para com sua água

Nossa cidade banhar.

E tem nossas torres eólicas

Para nossa energia gerar

Aqui é meu lugar,

É mesmo um grande prazer

Homenagear esse lugar.



Cidade que eu amo

Giselly Mariane Silva Santana

É com orgulho e felicidade,

Que falo dessa cidade,

Que está fazendo 57 anos de idade.

Em 1963 a história começou a mudar,

Caetano tornou-se Caetés,

A cidade começou a se criar.

Tinha uma cacimbinha

E hoje é o cacimbão.

O povo construiu com muita emoção.

Em 2015 a energia eólica chegou,

O nosso povo se emocionou,

E com orgulho trabalhou.

É com muita emoção

Que falei de Caetés,

Que mora no meu coração.



Caetés

Suellen Ferreira da Silva

Não sei muito o que dizer

Poucas vezes eu fui lá,

Mas irei tentar fazer um poema

Bem bonito, para ela homenagear.

É alegre, colorida e bonita de montão 

É uma cidade unida com todos os cidadãos

Pernambuco agradece,

Por haver tanta  união.

O que agora vou dizer,  é melhor você escrever

Para  não acontecer de depois se esquecer, 

quem não foi só pensa em ir 

quem já foi não quer sair.

Por que ela é uma cidade bela de arrasar,

Quem mora naquele lugar,

é divertido, pode acreditar

E toda a sua boniteza, é de todos que moram lá.

Para encerrar o meu poema, só tenho a dizer,

Que o fiz com um imenso prazer

Com  grande dedicação e sentindo emoção

saiu do fundo do meu coração.  




