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Arthur Soares  

                                                              O abecedário de Nomes próprios 

 

 

A de André que gosta de jacaré                            R de Rodrigo que nasceu sem umbigo 

B de Bernardo que pensa que é um leopardo       S de Santiago que tomou banho no lago 

C de Cristiano que fez golo por engano                 T de Tiago que é um mago 

D de Diana que adora uma banana                        U de Úrsula que tem uma bússola  

E de Érica que vive na América                              V de Vanessa que está sempre a pressa                  

F de Francisco que é arisco                                   X de Xavier que come com uma colher              

G de Gonçalo que anda de cavalo                         Z de Zulmira que tem boa mira 

H de Hortência que que tem muita paciência 

I de Isabela que adora fazer uma tabela 

J de Joana que gosta da Ana 

L de Leonor que acha chato os de filmes de amor 

M de Martim que gosta de bolas de berlim 

N de Neymar que gosta de ouvir o mar 

O de Orlando que está se vacinando 

P de Pedro que partiu um dedo  

Q de Quaresma que tem nojo lesma 

 
 
 
 



Beatriz Almeida 
 

 
 
 
A-de Adelina que tinha muita adrenalina 
B-de Beatriz que é atriz 
C-de Carina vai à piscina 
D-de Diogo gosta de ovo 
E-de Érica vai para américa 
F-de Francisco tem um petisco 
G-de Guilherme gosta de creme 
H-de Helena era morena 
I-de Iris viu um arco-íris 
J-de Joana mora na savana 
L-de Luana adorava ser Ana 
M-de Madalena come uma banana 
N-de Nuno era oportuno 
O-de Oliver um excelente cozinheiro 
P-de Paula vai à aula  
Q-de Quiara vai à praia 
R-de Rodrigo apanha trigo 
S-de Sofia que precisa de um afia 
T-de Tânia vive na Tailândia 
U-de Ulisses perdeu as chaves 
V-de Vasco tinha um frasco 
X-de Xavier partiu a colher 
Z-de Zulmira dormira na casa dos avós 
 



Beatriz Jacinto                       ANIMAIS! 
A de aranha um pequeno animal. 
B de borboleta um bonito animal. 
C de cão um animal desastrado. 
D de dinossauro um dos primeiros animais. 
E de égua que casou com o cavalo. 
F de foca um animal da água. 
G de galo um grande cantor 
H de hipopótamo um forte animal. 
I de iguana que gosta de kanas. 
J de javali o animal das árvores. 
L de lebre um rápido animal. 
M de mosca um animal de irritar as pessoas. 
N de narval um animal branco. 
O de ouriço um animal que pica. 
P de panda que gosta de bambu. 
Q de quati que é mamífero. 
R de raia um animal do mar. 
S de sapo um animal das poças. 
T de tartaruga um lento animal. 
U de urso-polar um animal das neves. 
V de vaca que faz mo. 
X de xinxila com x de xadrez. 
Z de zebra um animal às riscas. 
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Bernardo Reis 



Carolina Pereira 

 Rimas com : Animais 
A de Aranha que arranha  

B de Burro que dá um murro 

C de Cabra macabra  

D de Dinossauro que pesa como um pterossauro  

E de Elefante que rima com infante  

F de foca que rima com toca  

G de Golfinho que rima com ninho  

H de hiena que rima com Helena  

I de Iguana que rima com Ana  

J de Jacaré que rima com Barnabé 

L de Lagosta que nada junto á costa  

M de Macaco que rima com tabaco 

N de Narval que rima com carnaval 

O de Ovelha que rima com orelha  

P de Pato que foge do rato 

Q de Quati que rima com Mati 

R de Rato que afugenta o pato  

S de sapo que rima com carrapato  

T de Tarântula que rima com anta 

U de Urso piurso  

V de Vaca que rima com faca 

X de Xixila rima com Camila  

Z de Zebra que rima com febra 



Diana Zangão 
Rimas com Nomes Pessoais: 
A de Alfredo que se esconde com medo 
B de Beatriz que gosta de comer giz 
C de Carlota que deu uma cambalhota  
D de Duarte que comeu toda a tarte 
E de Elisabete que ainda come de babete 
F de Filomena que tem uma orelha pequena  
G de Gertrudes que tem tudo menos avestruzes  
H de Heitor  que estragou o computador 
I de Inês que fala chinês 
J de João de foi ao Japão 
L de Lili de comeu um javali 
M  de Mário que se afogou no aquário  
N de Napoleão que gosta de comer pão 
O de Odete que levou um grande tabefe 
P de Pascoal de se vestiu de Pai Natal  
Q de Quitério que é um homem a sério 
R de Raimundo que caiu num poço fundo  
S de Salomé que tem um irmão bebé 
T de Tatiana que vendeu a sua cana  
U de Ursulina que mexe como uma galinha  
V de Vicente que não usa pente 
X de Xavier que não sabe usar um talher  
Z de Zilda que toma banho numa pocilga  
 



Diogo Pires                                                           O abecedário dos animais 

 

 

A de águia que nos guia. 

B de baleia que está cheia. 

C de cão que se chama Pimpão. 

D de dinossauro que é feroz e gosta de arroz. 

E de égua que é mais comprida que uma régua. 

F de falcão porque tem super visão. 

G de gato que fica bem de fato. 

H de hipopótamo que não reclamo . 

I de iguana que foge da Joana. 

J de jibóia que à minha mãe dá paranóia. 

L de leopardo que come lombardo . 

M de mosca porque é muito fosca. 

N de navalheira que gosta de alheira. 

O de osga não parece que tem gosma. 

P de  panda da tia Amanda. 

Q de quimera que aglomera. 

R de raia  que diz ia. 

S de salamandra malandra. 

T de tato que gosta mais do mato. 

U de urso que faz um discurso. 

V de vaca que é uma macaca. 

X de xinxila que cochila. 

Z de zebra que percebe muito de álgebra. 

  



Duarte Pires 



Francisco Leonardo 



Gonçalo Reis 



Guilherme Rodrigues 



O  abecedário   dos    nomes 

 
 

A-  André que  gosta  sempre  de  estar  em  pé  

 

B-  bombeiro  que   gosta  de  bombar  e  que  está  no  ar 

 

C- Carolina  que é sempre uma surfista   

 

D- Daniel que está sempre  com  um  anel 

 

E- que  é uma  histérica   

 

F- Francisco  que  de  marico  

 

G- Gabriel que é um  pastel 

  

H- Hugo que  é um   amigo   para  o  Rodrigo  

 

I- Ivo que  gosta de  uma   vida  

 

J- joana  que   gosta   de   comer  uma  banana 

 

L-Leonor   que  gosta   de   um  filme  de  terror  

 

M-Madalena  que  gosta  da  Elena  

 

N-Nicole  que  tem  um gato  mole 

 

O- Óscar  que  gosta  muito de  beliscar 

 

P-Pedro que   gosta  de  estar  preso  

 

Q- Quico  que  gosta  sempre   de um  petisco 

 

R-Rodrigo  que  gosta   de  dar   um  aviso 

 

S-Sofia  que   tem   uma   mania 

 

T- Teresa  que   gosta sempre  de   ver  qualquer   coisa    

presa   

 

U-  Una  que  gosta   de  uma  uva   

 

V- Verónica   que  é  uma  étnica 

 

X- Xixila que  é   sempre   uma  ilha 

 

z- Zulmira  que  é  sempre  azul. 

Joana 

 



Ketelyn Gomes 



Lily Ron 



Luan Santos 





 
 
Abecedário dos nomes próprios 
  
  
A de Anita que é muito bonita. 
B de Berenice que só faz palermice. 
C de Catarina que dança como uma bailarina. 
D de Daniel que come pão com mel. 
E de Emília que viajou para Cecília. 
F de Felipa que tem uma loja de pipa. 
G de Gedeão que plantou um pé de feijão. 
H de Horto que nasceu em porto. 
I de Isabel tem cabelo de papel. 
J de Juliana que come de tudo menos banana. 
K de Karina que está a rolar na colina. 
L de Leonor que se assusta com filme de terror. 
M de Margarida que é muito querida. 
N de Nubinha que ronca feito uma ventoinha. 
O de Odete que não gosta de omelete. 
P de Patrícia que está sempre a causar notícia. 
Q de Quitéria que adora essa matéria. 
R de Raquel que tem cara de pastel. 
S de Sofia que ama ler poesia. 
T de Tamara que é irmã gémea da Samara. 
U de Úrsula que faz coleção de bússola. 
V de Victória que está sempre a contar história. 
W de Wanessa que é muito travessa. 
X de Xuxa que no Halloween vira uma bruxa. 
Y de Yasmin que come tudo e não tem fim. 
Z de Zé que tem comichão no pé. 

 MARINA de Araújo 
 



                                                                                O abecedário dos objetos                                                            Martim Quinta  
 
 
A de apito que parece um grito. 
B de bebedouro que parece de ouro. 
C de cadeira feita de madeira.  
D de despertador que quando toca parece um tambor. 
E de esfera de parece uma fera. 
F de flauta tocada pela malta. 
G de garrafa que parece uma girafa. 
H de holofote guardado no caixote. 
I de isqueiro que é do carteiro. 
J de jarro que é feito de barro. 
L de luva que protege da chuva. 
M de mala que está na sala. 
N de navalha que se perdeu na palha. 
O de ouro escondido num tesouro. 
P de panela deixada na janela. 
Q de  quadro pendurado junto ao adro. 
R de rádio que foi deixado atrás do estádio. 
S de sapato que é do gato. 
T de tigela que está cheia de canela. 
U de ultraleve que voa muito leve. 
V de varinha da fada madrinha. 
X de xilofone que é amigo do saxofone. 
Z de zarabatana que pode arrancar uma pestana. 
 



 
Nicole Nunes 

O ABECEDÁRIO DOS OBJETOS  A de armário é semper arrumado pelo Mário. 
B de borracha ou vai ou racha  
C de casa que o telhado parece uma asa 
D de dado é bem amarelado 
E de estojo que quando está sujo é um nojo  
F de faquinha ferve  para cortar comidinha 
G de garrafa é do Rafa 
H de holofote que tem uma luz forte 
I de impressora que é sempre usada pela professora 
J de jaula é para o leão da Paula 
L de lata de comida para a minha gata 
M de mola saltou e bateu me na tola 
N de novelo tem muito pelo  
O de óculos são da cor dos  bróculos  
P de prato é para o pato  
Q de quadro com a imagem de um prado 
R de  raminho com um figuinho 
S de sofá está com a Fafa  
T de torneira tem de estar presa à mochila 
U de uniforme faz-me fome 
V de vaso é raso  
X de xilofone toca  para o microfone 
Z de zaragatoa deixa-me com a cabeça à tua  
 



Nomes próprios  
 
A de Ana que tem uma cana 
B de Bruno que sabe jogar uno 
C de Carla que comprou uma mala 
D de Duarte que gosta muito de arte 
E de Equador que tem muita dor 
F de Francisco que gosta do circo 
G de Gonçalo que tem um galo 
H de Hugo que tem um texugo 
I de Inês que vai ver o marquês 
J de Joana que comeu a banana 
K de kiko  que tem um penico 
L de Luan que tem uma irmã 
M de Maria que ria 
N de Nicolau que gosta de colorau 
O de Otávio que tem um oceanário 
P de Pedro que tem um dedo 
Q de Qatar que tem um altar 
R de Raquel que tem um pincel 
S de Salvador que não sente dor 
T de Tomás que é um rapaz 
U de Úrsula que vive na península 
V de Vicente que está sempre contente 
W de Will que fez um double kill 
X de Xico que foge ao fisco 
Y de Yasmin não viaja sem mim 
Z de Zé que tem um boné 

 
Rodrigo Roque 



Santiago Silva     Abecedário de nomes próprios  

 

 

A- de abelha que nunca chega a velha. 

B- de burro que gosta de churro. 

C- de cão que brinca com o balão. 

D-  de doninha sempre a cheirar a sardinha. 

E-  de égua que partiu a régua. 

F-  de formiga sempre muito amiga. 

G- de gato inimigo do rato. 

H- de hiena que vai para Viena. 

I- de iguana que vai de férias para Viana. 

J- de joaninha que é muito fofinha. 

L- de leão que dá pulos no chão. 

M- de macaco que adora bolo do caco. 

N- de narval que nada sem parar. 

O- de orangotango que adora morango. 

P- de pato que veste um fato. 

Q- de quebra- nozes que adora comer nozes. 

R- de rato que foge do gato. 

S- de salamandra que é malandra. 

T-  de tucano que ficou preso no cano. 

U- de urso panda que brinca com a banda. 

V- de víbora que torna-se herbívora. 

X- de xixarro que foi parar ao jarro. 

Z- de zebra que provou uma febra. 



Sofia Barreto           

                                                O ABECEDÁRIO DOS NOMES COMUNS 

 

A - de amigo que está sempre consigo. 

B - de bolo que está sempre a ser partido. 

C - de casa que está sempre a tomar chuva lá fora. 

D - de dado que está sempre a ser jogado. 

E - de escola que nos faz estudar para ganhar lá fora. 

F - de faca que está sempre a cortar algo. 

G - de que está sempre a ajudar a faca no seu trabalho. 

H - de helicóptero que está sempre a levar pessoas para fora. 

I - de imar que está sempre a puxar ferro para si. 

J - de jantar que há sempre várias comidas a degustar. 

L - de lixo que há sempre resíduos. 

M - de mala que está sempre a guardar coisas. 

N - de navio que transporta sempre pessoas. 

O - de oliveira que está sempre a dar-nos azeitona. 

P - de pato que está sempre a nadar no seu lago. 

Q - de queijo que está sempre acompanhado pelo pão. 

R - de rato que está sempre a roer algo. 

S - de sapo que está sempre a comer moscas no seu lago. 

T - de televisão que está sempre a passar algo. 

U - de uva que está sempre a ser colhida. 

V - de vinho que é feito através da uva. 

X - de xadrez que às vezes dá 0 a 3. 

Z - de zoológico que há sempre a sempre animais para ver. 



Sofia Purcaci 

                        Abecedário dos nomes 

A de Adelina que está sempre a passar vaselina  

B de Bruno que vai até ao muro. 

C de Carolina que está sempre a utilizar cartolina. 

D de David que que já teve covid. 

E de Erica que as vezes parece uma histérica. 

F de Francisco que está sempre a procura de um isco 

G de Guilherme que às vezes parece um verme. 

H de Helena que tem uma irma morena  

I de Inês que tem um tio chines. 

J de Joana que gosta da Moana. 

L de Luana que tem uma iguana. 

M de Mafalda que até hoje usa fralda. 

N de Nicole que é igual a um caracol. 

O de Óscar que está sempre a arricar. 

P de Patrícia que um dia quer ser polícia. 

Q de Quaresma que às vezes parece uma lesma. 

R de Ricardo que o seu apelido e Eduardo. 

S de Sara que tem sempre uma boa risada. 

T de Tiago que o seu melhor amigo e o Santiago. 

U de Ulisses que está sempre a dizer “cumprisses”. 

V de Vasco que adora churrasco. 

X de Xavier que está sempre a dizer “o que der e vier” 

Z de Zara que gosta de dar risada. 



Theodora Silva 

 

A- A amora que ama banana  

b - O Benjamim  

C-Carla 

D-Duda 

E-Esdras 

F-F 



   Abecedário de nomes próprios                                               Tomás Severo 
 
A de António que fica campónio. 
B de Bernardo se fica azarado. 
C de Camila se fica reguila. 
D de Duarte se fica com uma parte. 
E de Esteves que fica vivo só uns meses. 
F de Fábio se fica sábio. 
G de Guilherme se usa creme. 
H de Hélia se come Philadelphia. 
I de Igor se fica “minor”. 
J de João se canta uma canção. 
L de Lourenço que se assoa a um lenço. 
M de Maria se bebe da pia. 
N de Nuno se joga uno. 
O de Óscar se é motar. 
P de Pedro é cheio de medo. 
Q de Quaresma se fica na mesma. 
R de Rodrigo se fica um perigo. 
S de Santiago se fica amargo. 
T de Tomás que mais parece um cabaz. 
U de Umbelina que vai para a Argentina. 
V de Vasco se fica pelo casco. 
X de Xavier se come palmier 
Z de Zeca  que é uma grande seca. 


