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Como Eu lidei
com 

o Vírus que mudou o Mundo e a minha Vida!
Era uma vez um menino chamado Francisco,que gostava muito de 

ir à Escola.

Gostava de estar com as Professoras e acima de tudo de brincar 

com os seus amigos.

Para sua grande surpresa, de um dia para o outro teve de deixar 

de o fazer.



Os seus Pais começaram por lhe dizer que ele não podia ir à 

escola durante uns tempos, pois havia um bicho no ar que 

respirávamos, que estava a deixar as pessoas doentes.

Não iria poder ter abraços dos seus amigos nem poderia trocar 

de brinquedos com eles, teria de se manter distante.

Francisco começou por ficar aborrecido só com a ideia de não 

poder fazer a sua vida normal.

Como posso ficar distante estando tão perto? (perguntava-se)



Francisco teve de se adaptar a uma nova Realidade mas 

acabou por não ser assim tão difícil.

Começou por pintar um Arco-íris

Participando na Onda

de Esperança, que todos 

Queriam Abraçar.



Francisco brincou à bola, fez ginástica, 

andou de bicicleta, correu e até construiu 

a sua Cidade de Lego.

Mesmo assim, Francisco pensava

em todos os seus Amigos e as saudades

eram muitas.

Lembrava-se das brincadeiras e de todas as coisas que aprendia diariamente

com as Educadoras, Auxiliares, Professores e todos aqueles que faziam parte

desta Grande Família.



Até que Francisco se apercebeu que mesmo ao longe

podia estar com os seus Amigos….

Quem diria que poderia ver e conversar com os seus Amigos,

Educadoras e Professores, mesmo estando

cada um em suas casas.

Esta terá sido uma grande experiência

para Francisco e também uma bela lição.



Nunca esquecer de lavar as mãos várias vezes 
ao dia, ter respeito pelos outros que com ele 
convivem, mas brincar, brincar muito.

Neste Mundo, 
um Abraço vale muito mais do que aquilo que
alguma vez pensámos.

Temos de estar todos unidos e ajudar sempre 
quem mais precisa.
Cada um de nós pode e fará a diferença.



A Felicidade do Francisco ao reencontrar os seus 

amigos foi muito Grande, o que encheu o Coração

dos seus Pais, Irmãos e restante família.

Francisco resolveu pedir ajuda à Sua Mãe para 

escrever a sua História para que todos ficassem a saber 

que ele embora tenha só 5 anos já sabe o que o levou a 

ter de ficar afastado e que embora seja muito bom estar 

em casa com a sua Família, ele tem uma outra Família 

que nem por um segundo se esqueceu dele.
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