
Meu amigo vamos juntos,
Evitar complicação
Sobre os perigos em torno
De toda a população.
A tal COVID-19
Inimiga da nação!
  
Esse vírus é um bicho,
De tão pequeno não dá pra ver.
Entra no corpo da gente,
Que nem dá pra perceber.
E sobre essa doença
Você tem que conhecer.
  
Informação é ferramenta,
Que ajuda a te proteger.
Tem gente que fica doente,
E mesmo sem saber.
Sai contaminando outros,
Ingenuamente sem querer.
  
O vírus sai do doente,
Pelo espirro e saliva.
Porém o uso da máscara,
Dá sim, proteção ativa
Deixa o povo tranquilo
Com uma esperança viva.
  
Tenha muita atenção,
Quando a higiene é pouca.
A mão suja toca no nariz,
ou no olho e na boca.
O bicho entra no corpo
E a doença vem louca.
  
Daí pra frente, já sabe
Só Deus tendo compaixão
Vai afetando os órgãos
Entre eles o pulmão.
Só de pensar, adoeço
O meu pobre coração.
  

Pra evitar a doença,
Veja o que vamos fazer.
Usar máscara, lavar as mãos,
E com rigor obedecer
Todos em casa guardados
Com cuidados pra valer.
  
Idosos dobrem os cuidados
É sério, não há engano
Use máscara é barata,
Use as feitas de pano.
Mas tem que usar direito,
Pra não entrar pelo cano.
  
A máscara é nossa amiga
Seu efeito é fantástico
E ao tirar do rosto,
Vá e puxe no elástico.
E ao concluir o uso,
Coloque num saco plástico.
  
Não pôr no queixo ou pescoço.
Não ficar passando a mão.
Por isso fique atento.
Usar certo é solução
Além de não dá trabalho
Protege toda a nação!
  
Então, vamos lavar as mãos
Use sabão ou detergente.
Mas quando sair de casa,
Seja ao máximo inteligente.
Use sempre o álcool gel
Por você e pôr a gente.
  
Mesmo com medo danado.
Temos que colaborar
Fazer a nossa parte
E em casa quieto ficar
Mas tenha fé, fique calmo.
Uma hora vai passar.
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