
 



 



Mamãe! Papai! Por que eu não posso ir lá fora? 
Por que eu não vou mais para escola? 
Por que eu tenho que ficar aqui toda hora? 
Posso convidar meus amigos para brincar de bola? 
 



Venha cá filha, eu vou te explicar 
Você sabia que lá fora tem muitos 

vírus soltos pelo ar? 

 



Alguns nem nos fazem mal 
mas outros muito doentes podem nos deixar! 

 



Quando tocamos nos objetos 
Os vírus grudam nas nossas mãos 

 



E para nos livrarmos deles, 
Temos que lavar com água e sabão! 

 



Se você esquecer de se cuidar, 
Pode ter febre e falta de ar. 

Mas como você e muito forte, 
Rapidinho vai se recuperar! 

 



Ah! Mas estou tão cansada 
de tanto tempo aqui estar! 
A minha vovó quero visitar! 
O vovô já saiu do hospital? 
Quando ele vai melhorar? 

 



Filha, eu te entendo! 
Mas devemos em casa ficar 

Para a saúde de quem está vulnerável 
Conseguir-mos preservar. 

 



Eu sei que a saudade faz doer o coração 
Mas devemos rezar e confiar 

Nos super médicos de plantão! 

 



Parece até que o tempo parou! 
Neste cenário desesperador. 

Mas podemos inventar tantas coisas 
Olha só, na sala tem até um escorregador! 

 



Nas paredes meus desenhos vou pendurar, 
Cabanas e pontes para me aventurar, 

Castelos muito fortes eu vou criar, 
E a minha criatividade, aprimorar! 

 



O papai e a mamãe continuam a trabalhar 
Dia e noite precisam revezar 
Enquanto um cuida de mim, 

O outro garante o nosso dindin! 

 



Quando todo mundo em casa se trancar, 
O vírus de coroa não vai ter em quem pegar! 

Desapontado, a sua mala vai arrumar, 
Vai embora para sua casa e nunca mais voltará! 

 



Neste dia toda a chuva passará! 
No céu um lindo arco-íris se formará! 

Todos poderão se reencontrar! 
E sair às ruas para comemorar! 

 



Agora é a sua vez de colorir! Divirta-se! 





























 


