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1. Montagem do poema: Projeto: 

“ Ipê amarelo – nosso patrimônio ambiental” 
 

 
 
 

 Vejam como são belos  

os ipês amarelos 

que alegram os dias nublados  

e brilham nos dias ensolarados 

  que comovem pela delicadeza  

perfeita da natureza  

 

Na nossa cidade tem muitos ipês  

amarelos como ouro das Minas  

de Congonhas que são  

o tesouro desse povo 

 

Tão amarelas, flores belas  

que anunciam a primavera!  



 

 

Quando acordo e olho na janela 

ao amanhecer  

com sua rara beleza 

 os Ipês amarelos  

a florescer… 
 

 

O ipê que virou patrimônio 

aparece na praça onde  

eu moro, ele está pequeno  

mas logo crescerá junto comigo 

 

Olha querida professora, 

como é lindo de se ver  

nessa  paisagem  

tão seca o ipê a florescer?! 

 

Os ipês carregam  

lembranças das pessoas  

que um dia os plantaram  

com as mãos cheias de esperança... 



 

 

Os ipês amarelos são muito bonitos 

olha como estão floridos! 

Enfeitam e alegram a nossa cidade  

quando as flores caem  

ficamos com saudades... 

 

Os ipês amarelos transformam 

a cidade, o cinza vira amarelo 

e nos traz felicidade! 

 

Olhem os lindos e belos Ipês  

enfeitam nossa cidade 

nessa época  amarelada  

corre pra ver!!! 

Que a beleza logo se vai... 

 

Os ipês quando florescem  

chamam muita atenção pela beleza,  

os ipês amarelos são os mais belos,  

disso eu tenho certeza! 

 



 

 

Em setembro tudo fica colorido 

os Ipês amarelos deixam tudo mais bonito  

Tem Jubileu do Bom Jesus  

que enche a nossa vida de luz! 

 

Pelas janelas, pelos cantos  

trazendo alegria temos nossos ipês  

que encantam com o amarelo 

 que reluz e contagia… 

  

Oh, meu ipê amarelo, 

de longe atrai meu olhar  

tão grande e tão belo 

em sua sombra quero ficar... 

 

Vamos ver os lindos ipês  

amarelos, brancos e roxos  

com essas lindas cores  

fazem nossa cidade brilhar! 

 

 



 

 

 

Congonhas,em suas paisagens 

 vejo Ipês amarelos 

encantando nosso olhar  

para as belezas espalhar 

e todos com alegria ,admirar… 

 

o ipê é uma árvore bonita  

de flores amarelas  

que caem por causa do vento  

por isso sua beleza  dura pouco  

mas vale a pena, um ano a esperar… 

 

O ipê deixa o mundo  

mais colorido,  

as pessoas mais 

 sorridentes e alegres. 

Que maravilha!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos preservar  

O nosso ipê amarelo 

pra que essa beleza  

possa todo ano  

nos encantar!!! 
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