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Efeitos do 
covid 19 

◦ Definitivamente o covid 19 mudou o mundo. Se 

esta crise era impensável há alguns meses, o 

mesmo acontecia com tantas pessoas fazendo 

favores a estranhos ou ruas cheias com o som de 

vizinhos a cantar juntos. A empatia e o cuidado 

pelos outros estão a tornar-se o novo normal, e 

isso é algo que temos de celebrar e agradecer. 

Havia pessoas que não davam o devido valor, e 

reconhecimento de diversas áreas profissionais, e 

agora já olham de outro modo, por exemplo os 

profissionais de saúde, e outros profissionais que 

graças ao seu trabalho mantiveram os países a 

funcionar durante esta crise.
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E agora? 

Todos dizem que o mundo vai ficar 

diferente, que há um novo normal, mas 

afinal o que vai mudar?  Ou melhor já 

mudou, quando encontramos alguém já 

não vamos a correr dar abraços e 

beijos. Como será o primeiro dia de 

escola depois do covid 19? A alegria de 

voltar a ver amigos e professores e o 

distanciamento social, parece 

contraditório. Como vamos jogar a 

apanhada? Como vamos estar em 

grupo? Tantas perguntas.
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Eu imagino…

◦ Que tudo vai melhorar, 

claro, que vai ser 

inventado uma espécie 

de capacete com um 

reservatório de oxigénio, 

que nos permite 

proteger os outros e nós 

próprios. Vamos todos 

brincar para o recreio de 

capacete, mas não faz 

mal o que importa é 

estarmos juntos, e assim 

até ficamos protegidos 

no caso de cairmos. 



Eu imagino…

◦ O ar condicionado vai libertar 

desinfetante para estar sempre 

tudo limpinho de certos vírus que 
por aí andam.
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Todos feios?

◦ Não, se calhar vai deixar 

de se dar tanta 

importância à vaidade, 

andamos todos iguais, e 

só queremos estar bem, 

não importa a cor ou o 

penteado ou a marca 

da roupa. 



E na hora da refeição?

Antes, todos juntos Depois, todos juntos
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Enfim…

◦ Vai ser muito giro aprender 

esta nova normalidade. 

Vamos inventar 

brincadeiras e jogos 

novos. Vamos ser mais 

versáteis, e vamos, apesar 

do distanciamento social, 

ser mais unidos. Imagino 

que vai haver muitas 

invenções para nos ajudar 

a manter longe deste vírus, 

de seu nome covid 19. 

Que apesar da desgraça 

que espalhou, também é 

possível deixar grandes 

ensinamentos a todos nós.
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