
Giovanna Tolentino Ribeiro 

                                                  Meu pai querido 

Meu pai é alto, magro, cabelo preto, forte e bonito. 

 É sempre feliz e alegre. Gosta de esporte, gosta de nhoque e de jogar peteca. 

Ele sempre me ajuda fazer as tarefas de casa.Vive vendendo um produto que 

rejuvenesce a pele. Sempre anda viajando.  Ele vem me visitar e me pegar para ir a 

algum lugar. 

 Quando eu preciso dele, ele sempre está lá.  Eu amo muito meu pai mais que 

tudo nesse mundo. Ele me ajudou quando caí e me levantou. Ele é e sempre será meu 

super-herói. 

*********************************************************************** 

 

 

Mateus Bessa de Oliveira Terenzi 

                                 Meu herói 

               Meu pai faz tudo muito rápido igual ao Flash. 

 Meu pai tem alergia a muitas coisas igual ao Super-Homem. 

 Meu pai é engraçado igual ao Homem Aranha. 

 Meu pai é forte igual ao Hulk. 

 Meu pai tem boa mira igual ao Gavião Arqueiro. 

 Meu pai é inteligente igual ao Homem de Ferro. 

 Eu te amo, superpai! 

************************************************************************ 

 

 

 

 



Ana Carolina de Oliveira Alves 

                                              Pai Herói 

 Meu pai é três super-heróis em um só. The Flash porque ele arruma a casa, 

faz comida, limpa cuida de mim e da minha irmã, isso só na parte do dia, a hora em 

que minha mãe trabalha. Superpai porque se eu juntar todos os pais do mundo não 

daria nem metade dele. 

 Dá vontade de chorar de emoção quando escrevo para ele. Eu fico sem 

palavras e tudo que eu posso dizer é que eu o amo. Super-maravilhoso porque ele é 

tudo para mim. Ele é engraçado, rígido e bemlegal. 

 Te amo, pai! Eu sem você não seria eu. Você é engraçado, bagunceiro (tão 

bagunceiro que minha mãe não nos suporta juntos), rígido. Você me ajuda a estudar 

em todas as horas que eu preciso. Eu Te Amo, Pai! Sem você não seria nada! Você é 

o melhor pai do mundo. 

 

André Temponi  Santos 

                                          Superpai 

             Por você eu faria de tudo.Eu iria até o fim do mundo ou ao espaço sideral. 

 Você corre tão rápido quanto ao Flash.É inteligente como o Homem de 

Ferro, sério como o Batman e forte quando o Superman. 

 Você é meu superpai, porque me ajuda desde que nasci. 

 Te amo, pai! 

************************************************************************

Pedro Affonseca de Carvalho 

                                    The Flash 

 

 O meu pai corre tanto que parece o Flash. Usa sempre as mesmas roupas 

(camisa listrada) e é bem inteligente. 

 Eu fico bem triste, quando eu não o vejo no almoço. Mas, às vezes no fim de 

semana, de manhã, ele brinca comigo.  

Te amo pai !!! 



************************************************************************ 

Sara Martins Costa 

 

Meu Superpai 

 

 Meu pai é o melhor do mundo! Ele me apoia nas horas tristes, me ajuda, me 

leva ao parque, me carrega, me protege. Mas, isso tudo que eu falei não é o bastante  

para relatar como eu o amo e  sempre  o amarei. Ele faz tudo por mim e mais um 

pouco. 

ELE É O MEU SUPER HERÓI!! 

************************************************************************ 

 

 

 

 

Bernardo Luiz Magri Mendes 

                                          Pai = Amor 

 

 Pai + Mãe = filho cheio de amor. 

 Ai meu Deus! De onde veio tanto amor assim? 

 Do pai ou da mãe? Não sei ! 

 A única coisa que eu sei, é que meu pai representa grande parte de tudo 

isso. 

 O meu pai me enche de amor e alegria até nas horas mais difíceis. 

 Pai, eu TE AMO 

 

 



Rodrigo  Camargos  Bicalho Magri 

 

                                  Pai nota 10 

 

 Pai, você é muito legal! Brinca comigo, cozinha bem, me ajuda no para casa e 

ainda faz seu trabalho! 

 Ele vai para o Minas comigo nadar e jogar ping-pong. 

Papai, o meu amor por você é maior que o infinito. 

 Você esteve, está e sempre estará no fundo do meu coração! Te amo!! 

 Esse é o meu pai! O pai nota 10. 

 

************************************************************************

Samuel Cândido Danelon da Cruz 

 

                          Meu Superpai 

 

 Meu pai do meu coração 

 Que eu gosto de montão 

 Vive sempre na minha imaginação 

 Meu paizão, meu amigão 

Que não vejo por muito tempo 

Mas parece que está sempre ao meu lado 

Todo dia trabalha 

Mas todo dia que te vejo  

Parece que você tem superpoder de me amar 

Meu querido pai, gosto muito de você! 



 

Luiza Aquino Daher 

 

                                      Meu Pai 

 

 Meu pai tem cabelos pretos, olhos amarronzados, alto e magro. Esse é 

o meu pai! Sempre brincalhão e carinhoso.Parece o Flash de tanto que ele é apressado 

para o trabalho. Fico bem triste quando ele não pode ficar comigo, mas eu sei que é 

por um bom motivo. 

 Eu adoro quando nós vamos ao clube juntos e ficamos horas e horas na 

piscina. Ir ao shopping com meu pai é tudo de bom! Nós vamos ao cinema, na loja de 

jogos e compramos chocolates. Eu te amo ,pai! Você é o melhor pai do mundo!!! 

 

****************************************************************** 

 

 

 

Bruno Milagres Macedo Velloso 

 

                        Superpai 

 

 

 Meu super-herói, meu superamigo, meu superpai. Foi ele quem me apoiou 

quando estava triste, quando estava com raiva, quando estava mal. 

 Meu pai é tão inteligente quanto ao Homem de Ferro e tão forte quando o 

Super Homem. 

 Pai, você é meu super-herói! 

************************************************************************ 



 

Gustavo Dias de Oliveira Silva 

 

                                       Superpai 

 Pai, sem você eu não sou nada. 

 É você quem me motiva para tudo que eu faço. 

 Ver você em minhas competições, torcendo por mim, é o que me faz ganhar. 

 Você quem me ajudou a andar, a comer e a falar. 

 Quando eu peço para você gastar dinheiro em jogos,você gasta. 

 Quando você fica ao meu lado eu me alegro. 

 Pai, você é 100!!!! 

************************************************************************ 

 

 

Mariana Marota Montezano Rocha 

 

                                            The Flash 

 

 De um lado para o outro passa meu pai, o The Flash. Glaúcio, o meu pai, resolve 

todos os meus problemas  muito rápido. Se estou com sede, ele pega um copo d’ água 

e se estou com frio, no mesmo instante, ele vai lá e pega uma coberta. Como meu pai 

mora longe e é pouco o tempo que ficamos juntos, então temos que aproveitar cada 

segundo.  

          Te amo pai! 

************************************************************************ 

 

 



Daniel Viana de Lima Netto 

                              Melhor pai do mundo 

 

 Meu pai é tão legal que não tenho palavras para descrevê-lo. Ele sempre me 

ajudou no meu sonho que é ser um chefe profissional. 

 Nós dois temos muito interesse na culinária ´gourmet´. 

 Meu pai é careca, alto e bem forte. Quase tudo que sei ,foi ele quem me 

ensinou (até fazer risoto). 

 Ele é o melhor pai do mundo! 

 

 

Maria Clara Lima de Carvalho 

 

                      Meu pai meu super-herói 

 

 Pai, você é o melhor! 

 Sem você tudo fica pior. 

 Você brinca comigo mas, às vezes, fico de castigo. 

 Você me levanta quando caio. 

 Me acalma quando machuco. 

Quando fico triste 

Penso em você. 

Meu amor por você,  

Nunca tem fim! 

Te amo muito, papai! 

 



Guilherme Marzagão Brant 

                                                  Meu querido pai 

               O meu pai é o batalhão do meu coração. 

 Eu já desafiei a lei da gravidade 

Já voei sem asas para te procurar 

Tenho um radar no peito para te procurar 

É o meu coração querendo te encontrar 

É só fechar os olhos e imaginar você... 

Que eu sinto a energia como um superpoder 

Eu quero ser o seu super-herói 

Você está sempre do meu lado. 

Hoje eu tenho certeza que não há nada para nos separar 

 E não se esqueça nunca disso! 

 

************************************************************************ 

 

Lucas Costa Batista 

              Superpai 

 

 Meu pai tem um pouco de todos os super- heróis. É forte que nem o Superman, 

tem a mira do Arqueiro Verde, nada como o Aquaman, corre igual o Flash, é cauteloso 

como o Lanterna Verde e, por fim, inteligente igual ao Batman. 

 Meu pai brinca muito comigo, me protege e, por isso, tenho muito orgulho de 

falar seu nome. 

          Te amo, Papai! 

 



 

 

 

Marcela Andrade Araújo Pacheco 

                                 O superpai 

 

 Meu pai é o Superman 

 Mas nada igual ao Aquaman 

 É o Arqueiro Verde, que é bom de mira 

 Meu superpai também é o Flash 

 Quando consegue até gira rápido 

              Aquele pai acelerado 

 Quando eu era pequena 

 Ele brincava comigo 

 Por isso ele é meu Superpai! 

 Eu o amo, e sempre vou amar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Júlia Damas de Mattos 

                                 Superpai 

 Pai, você se parece com 

 O Arqueiro Verde 

 É também o Superman 

 Você é forte e 

 Tem boa pontaria 

 Não existe amor maior do que o nosso 

 Quando estou longe de você a saudade nunca acaba. 

 TE amo, pai! 

********************************************************************** 

Bernardo Malard Machado 

                     Superpai 

 

 Como meu pai não tem igual. 

 Ele sempre foi legal. 

 Brincalhão e divertido 

Esse é meu pai amigo. 

Amo ele de montão 

Nem cabe no meu coração! 

Quando eu nasci ele estava lá 

“Oh! Meu pai, lá está” 

Como eu o amo ! 

Meu Superamigo e Superpai! 

 



 

Marcela Paula Carvalho do Nascimento 

                                 Meu pai 

 

 Meu pai é alto, tem cabelo preto cacheado. Ele adora assistir televisão, gosta 

de comer arroz, feijão, angu, chuchu. Seu esporte favorito é futebol. 

 Meu pai trabalha na Receita Federal. Ele verifica se todos pagaram os 

impostos. Quando trabalha em casa, fica fazendo planilha. 

 Quando estamos só eu e ele, gostamos de passear, brincar e nadar juntos. 

 Pai, meu amor por você é enorme!  

               Te amo muito, muito, muito.  

               Você não sabe o quanto te amo.  

               Pai, você mora no meu coração. 

*********************************************************************** 

 

Davi Limas Nascimento 

 

                                         O meu superpai 

 

 Pai, você é o melhor pai do universo. Mesmo tendo alguns defeitos, não 

existem pais perfeitos. 

 Você é meio gordinho, com cabelo preto e um pouco alto. É feliz e alegre mas, 

quando o irritam, fica bravo. 

 Gosto muito de você, pois é sempre legal comigo e sempre que pode brinca, 

me diverte e me alegra com o totó. 

                Adoro você, pai ! 

 



 

Rafael Brígido Maia 

 

                              Meu primeiro e único pai 

 

 Eu nasci dia 12-01-2016 no hospital e adivinha quem estava do meu lado? Meu 

pai! Ele se chama Sérgio. É um pouco gordo, tem olhos castanhos, cabelos cinzas, 

gosta de jogar futebol igual a mim. 

 Nós divertimos, comemos juntos no restaurante. Sempre que estamos juntos 

meu pai inventa para nós irmos para o cinema ou para o shopping. 

 Eu te adoro, pai! 

*********************************************************************** 

Laura Bretas de Oliveira Abreu 

                                            Papai 

 

   Brinque comigo 

   Sorria comigo 

   Porque o nosso amor 

   É tão grande que não cabe no inginito 

   Eu gosto de você 

   Não... Eu amo você 

   É meu príncipe      

   Que cuidou de mim desde pequena 

   Só te falo três coisas 

   Eu te amo! 

************************************************************************ 



 

Ana Giulia Dias de Souza Oliveira 

                                       Meu super herói 

 

 Eu posso comparar meu pai com o Flash, porque ele acorda de manhã,me leva 

para escol e corre para o trabalho. Esse é meu pai ! Muito legal e carinhoso. Ele se 

preocupa com as outras pessoas e sempre quer ajudar a quem precisa. Meu pai, para 

mim, já é um super-herói com mais de 1000 super poderes.  

             Seus poderes são: carinho, amor e felicidade e muito mais. 

 Te amo, meu super-herói! 

************************************************************************ 

 

João Vitor de Melo Reis 

                          Motoqueiro do sushi 

 

 Meu pai se parece muito com o Motoqueiro Fantasma, pois ele adora andar de 

moto. 

 Ele também adora fazer e comer sushi. Meu sushi preferido é o salmão, puro 

ou com aquele arroz japonês delicioso. 

 Eu e meu pai adoramos jogar FIFA 16 juntos. Nós nos divertimos pra caramba. 

Foi ele que me deu o meu primeiro videogame, um PS2. 

 Ele é o melhor pai do mundo! 

  

************************************************************************ 

 

 

 



Mateus Araujo Gonzada Nunes 

 

                                       Amo meu pai daqui até o fim 

 

 Meu pai é muito legal e eu o amo muito. Quando nós ficamos juntos nos 

divertimos demais. Às vezes, o meu amor voa como um Super Homem por você. 

 Meu pai se chama Jorge. É gordo, usa óculos, tem cabelo curto cacheado, 

olhos castanhos. Ele é bonito e amoroso. 

 Pai, você meu superpai! 

 

*********************************************************************** 

 

Iasmin Sathler Prates 

                                          Papai 

 

 Meu pai é alto, magro, bonito e muito inteligente. 

 Ele é meu superpai, pois sempre quando fico triste ou me machuco, ele me 

ajuda e me consola. 

 Eu adoro quando nós jogamos vídeo game, fazemos brincadeiras e gosto, ainda 

mais, quando ele me leva para andar de bicicleta. 

 Te amo muito! 

 

************************************************************************ 

 

 

 

 



Miguel Ferreira Figueiredo Rocha 

 

     Meu herói 

 

 Papai, você é o meu herói. Sempre está  por perto  quando eu preciso. 

 Papai, eu te amo muito! Sem você não sou nada. 

 Você é o meu salvador! Te adoro muito. 

 Feliz dia dos pais! 

********************************************************************** 

Luna Cabrera Malab 

                  O pai nota 10 

 

 O meu pai é demais! Sabe um pai que você ama muito? É o meu!  

               Quando meu pai não está comigo, fica no meu coração, lá no fundo. Nosso 

amor é infinito. Ele sempre está comigo, mesmo quando viaja. Meu pai me leva pra 

viajar e para diversos lugares... 

 Meu pai não é só 10! Ele é 11. 12. 13 e 1000.  

 Amo você, pai, com todo o meu coração. 

 SUPERPAI 

 

 

 

 

 

 

 



Carolina Camargos da Costa Gonçalves 

 

 

     Superpai 

 

 Meu pai é amor 

 Amor é o meu pai 

 Sempre cheiroso 

 E amoroso 

 Sou sua companheira 

 Alegre e ligeira 

 É veloz igual ao Flash 

 Réplica de Wilson Bolt 

 Te amo, pai! 

************************************************************************ 

 

 

Francisco Eduardo Costa Nunes 

 Superpai 

 

 O meu pai é bem legal ! Mas, às vezes, ele é muito bravo. Mesmo assim eu o 

amo. 

 Eu adoro jogar futebol com meu pai, mesmo perdendo. Eu adoro meu pai do 

jeito que ele é. 

                Meu amor é tão grande que eu não sei explicar. 

 TE AMO 



 

Sofia Caetano Adaid 

 

  Meu pai é tudo 

 

 Esse mundo é pequeno para demonstrar o amor que tenho por você. 

 Você me ensinou tudo que preciso e amo muito tudo isso. 

 Quando caí você me levantou. 

 Mil beijos,  

 Te amo muuuito!! 

 

********************************************************************** 

Enzo Campos Parma 

 

     Superpai 

 

 Paizão do meu coração, você é um gigante, mais precioso que um diamante, é 

a juventude, é super elegante. 

 Eu não poderia ter um pai melhor, rápido como o Flash 

 Bom de mira como o Arqueiro Verde, 

Por isso você é um Superpai como o Super -Homem. 

Pai, sem você eu não sou quem sou. 

Não há nada para se comparar a você! 

Você é o melhor do mundo. 

Te amo, papai! 

 



Lucas Lorentz 

 

                                  Melhor de Todos 

Meu pai é alto, forte, magro e é muito bonito por dentro e por fora. Eu não 

conheço uma pessoa melhor que ele! Sem dúvida, ele é o melhor de todos. 

 Meu pai é o mais legal do universo. Ele é forte como o Hulk ! Ele ajuda 

muitas pessoas com sua força. Ele é um herói! É a essência da minha vida. 

Te amo!!! 

 

****************************************************************** 

 

 

 

Tiago Cônsoli 

 

         Super pai 

               Quando era pequeno, achava que meu pai era um super-herói e hoje eu 

tenho certeza. 

Se estou triste, uma gota do seu amor me faz pular de alegria. Brincar com 

ele é um grande prazer. O seu carinho e seu amor são bem maiores que os de um 

super-herói verdadeiro. 

Vou te amar até eu falecer. 

Penso em você até no banheiro. 

MEU SUPER-HERÓI 

Pai você é 1000000000000000 

********************************************************************** 

 



. 

 


