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Quem poderia dizer

Que num salto de repente

Estamos no 

E a  à frente?

Já sabemos e brincamos

Com  e muito mais

E os  para nós

São como filmes reais

Cada vez são mais difíceis

E tentam-nos por muitos lados

Mas nós estamos bem 

E não somos enganados!

Acabam bem de certeza

Porque sempre há solução

Com  e muito treino

Temos o mundo na mão!
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Por isso continuamos

A caminhar descobrindo

Trabalhando com as rimas

E  sorrindo!

A  ajuda

Nas aulas e em todo o lado

Fazendo sempre os deveres

Não estamos do lado errado!

Lá vem o  de novo

E com ele o 

Mais vale colá-lo bem

Na porta de algum armário

Depois podemos olhá-lo

E organizar bem a vida

Saber preencher as 

Com peso, conta e medida!

E as 

Que a  ou 

Fazem-nos 

Para depois ?

Ainda conseguem lembrar-se

Depressa de  elas?

Ou será que ficam todos

Com as caras amarelas?

Por isso é que recordar

Neste caso bem concreto

É para sempre 

E assim tudo dá certo!

Entretanto, nada melhor 

Que a 

Com ela sempre sabemos

Que nada nos corre mal!
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Concentrem-se e nada digam                   

Olhem com muita  

Vamos todos encontrar

E anotar sem confusão!

É que  e               

Dependem da  e 

Onde estão assinaladas

Ou seja, das suas 

Compreenderam assim

Como importante é 

Deixar tudo bem marcado

Para nada esquecer?

Pois então continuemos

E sempre com reflexão

Nestas  que nos falam

E exigem ser quem são

São as

E as 

Que gostam de viajar

E de procurar lugares!

As primeiras não se encontram

Por mais que teimem tentar

Andam sempre lado a lado

 se vão esbarrar!

As segundas gostam mais

De parar para falar

E num instante dão um jeito

De  se encontrar!

Mas os 

Que deslocados se vão

  cortam a meta

Sempre na mesma direção!

O ponto está nas 
coordenadas 2C


