Que mundo teremos depois da pandemia?
Reaprendemos a viver

Por este andamento

Depois da pandemia

com esta pandemia.

a pandemia demora a passar.

o mundo vai ser diferente.

Acabaram-se os abraços,

Vai haver muito sofrimento

Vou olhar mais pelo próximo,

mas também a correria.

até a vacina chegar.

não posso ser indiferente!

O corona está à porta,

A discriminação aumentou

Depois da pandemia passar,

será que ele não vai parar?

neste mundo desigual…

não vou viver de forma igual.

Mais solidários que nunca,

Combatamos a violência

Os meus amigos vou abraçar.

havemos todos de superar.

para que nada volte a ser igual.

Agora, um abraço pode acabar mal.

Ficámos isolados em casa,

Vivemos isolados

Vai ser bastante diferente?

para o COVID não apanhar.

e o ambiente agradeceu.

Claro, nada vai ser igual.

Sempre em correria,

Valorizámos mais a família

Vamos cuidar de toda a gente,

com os trabalhos a aumentar.

e cuidámos de quem adoeceu.

para não nos acontecer outro mal.

Agora estudar é mais difícil…

Com o isolamento forçado,

Quando acabar o confinamento

Acabou-se a brincadeira.

conseguimos aprender

Com os amigos vou poder brincar,

Vou continuar a aprender,

que com muito pouco

Aos avós dar abraços

mas à minha maneira.

também conseguimos viver.

e da escola, as saudades matar.

Aulas no computador

O mundo em que vivemos

Quando acabar a pandemia,

e trabalhos para apresentar.

tornou-se um lugar diferente.

à escola iremos regressar.

Não tínhamos tempo para os amigos,

Agora, somos mais humanos

Vai ser uma alegria

nem tão pouco para brincar.

e damos voz a toda a gente.

poder continuar a estudar.

Houve muito medo

Com esta pandemia

Depois de passar a pandemia,

durante o isolamento,

muitas coisas perdemos,

Vai ser uma verdadeira alegria!

as pessoas pouco saíam,

mas no futuro,

No próximo ano, à escola voltarei

havia grande descontentamento.

tudo ganharemos.

e com os meus amigos me reencontrarei.
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