
Viver a Pandemia com Poesia 

 

O ano de 2020 está a acabar. É a hora de fazer o balanço do ano que termina. E este ano não foi 

muito positivo. Queremos muito que o ano termine e que leve com ele, tudo de negativo que 

nos trouxe, a pandemia de Covid, o confinamento geral, o isolamento profilático, o estar 

afastado de quem gostamos… Mas no meio de tantos aspetos negativos, salientamos os 

positivos, um em especial. 

Os meninos e meninas da turma 4º D, da Escola Nº 2 de Vila Real resolveram adaptar-se a uma 

situação diferente de viver a escola. Uma escola com afastamento físico, com percursos de 

entrada e saída, de horários desencontrados, de recreios delimitados, de ver os adultos 

mascarados, do Ensino à Distância… Refletiram sobre esta nova realidade e colocaram as suas 

vivências em papel, através da poesia. Resolveram viver a Pandemia com Poesia. 

Assim, todos os dias, estes alunos têm momentos de leitura, na sala de aula, de poesias escritas 

por eles sobre diferentes temas, mas onde a pandemia, quase sempre, marca presença. 

A Covid-19 
A Covid é uma doença, 
Que nos faz muito mal. 
Se não te protegeres,  
Podes ir parar 
Ao hospital. 
 

Nós usamos a máscara 
Para nos proteger 
Se continuarmos assim 
Vamos todos vencer! 

Inês Pinheiro 

 

Nas suas poesias, os alunos não se esquecem das regras básicas a adotar para prevenir o 

contágio, nem dos profissionais da “linha da frente”. 

A máscara 
A máscara é importante, 
serve para nos proteger. 

Profissional de Saúde 
 
Ser um profissional de saúde  



Especialmente nesta época, 
não há nada a fazer. 
 
Há dois tipos de máscara, 
a de tecido e a normal. 
Só é obrigatória a partir dos 10 anos, 
mas para mim é essencial. 

 Petra Morais 
 
 
A Covid é uma doença, 
que tu podes apanhar. 
E para te protegeres e a nós,  
de máscara tens de andar. 

Leonor Machado 
 

é ser delicado e ser forte! 
Assim, menos pessoas chegam à morte. 
 
Agora os profissionais de saúde  
estão a lutar com um vírus infernal. 
Todos os dias há notícias no jornal! 
 
Os profissionais de saúde 
são fundamentais. 
Tens de os valorizar  
e ajudar a esta batalha ganhar. 

Rodrigo Magalhães  
 
 
 

No mês de novembro, os alunos desta turma voltaram a ficar em casa, pois tiveram um caso 

positivo. Em isolamento profilático e no Ensino à Distância a produção e leitura de poemas não 

esmoreceu, bem pelo contrário. 

Outra vez de quarentena!!! 
 
Outra vez de quarentena. 
Nem consigo acreditar! 
Só me apetece ser livre 
E ir para a rua brincar. 
 
Eu fiz o teste do Covid, 
porque tenho uma colega infetada. 
Até ontem à noite, 
não consegui pensar em mais nada. 
 
É a primeira vez que fico contente, 
por num teste tirar negativa. 
Se não fosse o teste da Covid, 
preferia tirar positiva. 

Leonor Machado 

Isolamento!!! De novo!!! 
 
Voltei para casa, graças à Covid!! 
Estou muito chateada! 
Porque, por causa dele, 
estou fechada, em casa. 
 

Ana Rita Sousa 
 

De volta à escola 
 De volta à escola 
Finalmente, os meus amigos vou ver. 
Estive de quarentena, 
mas agora posso andar, lá fora, a correr. 
 
Já tinha saudades,  
de ver aqui toda a gente. 
Ver esta escola incrível, 
estou mesmo, muito contente. 

Petra Morais 
 

De regresso à escola, as sessões de poesia continuam e com o aproximar de um novo ano, as 

suas poesias trazem já a esperança e a fé de que tudo irá voltar ao normal. Os alunos do 4º D da 

escola do Bairro poderão dizer um dia, que venceram a Pandemia com Alegria e Poesia. 

A pandemia 
 A pandemia, 
que nós estamos a viver  
é um caso forte,  
temos de a vencer. 
 

O Natal 
O Natal é uma época, 
Muito feliz para toda a gente. 
Comem-se muitos chocolates, 
E abrem-se os presentes. 
 

A pandemia 
A Covid-19 é uma doença, 
que nos deixa separados.  
Não nos podemos abraçar  
E devemos ter muitos cuidados! 

 



 A máscara temos de usar 
 para nos proteger.  
 As luvas às vezes vestir 
 e as mãos desinfetar. 
 
  Se nós fizermos  
  tudo o que recomendam, 
  a pandemia iremos vencer 
  para quando chegar o verão 
 abraços e beijinhos dar 
 como deve ser. 
               Constança Matos 
 
 
 
 
Alunos do 4ºD BSVP 

Este ano, o Natal 
vai ser muito diferente. 
Pois o vírus da Covid, 
ainda estará presente. 

Inês Pinheiro 
 

 Covid 
A Covid é uma doença. 
Que se está a espalhar. 
Finalmente há uma vacina. 
Que as pessoas vão dar. 
 
Vamos ficar bem 
Quando a Covid acabar 
E assim, uma festa realizar 

Maria Gomes 
 

Tivemos de nos habituar 
e os nossos hábitos mudar. 
Temos de nos adaptar, 
pois Deus vai-nos ajudar 
e a todos salvar. 
 
Quando o vírus acabar 
Vamos todos para a rua 
Para nos abraçar 
E juntos festejar 

Carlota Carvalho 

 

 


