
 

 

 

 

 

 

 

 

Neste tempo de pandemia 

Valha-me o nosso S. joão 

não podemos ir à festa 

só comer sardinha e pão 

Miguel Jesus 6ºE 
 

 

A São João vou cantar 

Pois é dele este dia 

E a todos vou desejar 

Paz, Amor e Alegria 

 

 São João lindo santinho 

Os teus caracóis são d’ouro 

E o teu alvo cordeirinho 

É o teu maior tesouro 

 

 Chamam-lhe o Santo bonito 

Isso não sei se ele é 

Mas nele eu acredito 

E tenho devota fé 

Miguel Esteves 

São João está a chegar 
Vai ser um dia de diversão  
Não se esqueçam de manjar 
E de lançar um balão. 
  
Adriana Jesus, 6ºG. 

 

Ó meu rico S.João 

Este ano não lanço balão 

Mas como sardinhas e pão  

E fico com um barrigão 

Carolina Silva  

Neste tempo de pandemia 

Valha-me o nosso S. joão 

não podemos ir à festa 

só comer sardinha e pão 

 

Lourenço 

Ó MEU RICO S. JOÃO!!! 



 

Neste tempo de pandemia, na noite de S. joão 

não podemos ir à festa, e nem lançar um balão 

Nesta quarentena isolados, devemos ficar 

Para o covid não nos pegar 

Marco Mendes n12 9ºA (correção feita pela Equipa da BE) 

 

 

Neste dia de são João 

 vou comer uma sardinha 

 já comprei o meu balão 

Vou  olhar  o céu com emoção.  (correção feita pela Equipa da BE) 

Afonso Barbosa 

 

Junho é o mês do santos populares 

  

 São Pedro, Santo António e S.João 

 

 Este ano apesar de não ter milhares 

 

 Festejaremos com mais animação. 

 

 

  

 

 Na escola devemos estudar 

 

 Mas em casa devemo-nos manter 

  

 Com livros e professores a olhar 

 

 A disciplína o querer e o aprender.   Mateus NL 

Sem bailaricos na rua  
Que vai ser de nós agora? 
Ó meu rico S.João 
manda o Covid embora! 
 
 Professora Zulmira 
Magalhães 



Devagar 

Nada se faz de repente… 

Realmente, 

Nada com pés e cabeça pode ser feito depressa… 

Vem a vida comigo, 

Meu amigo… 

Basta olhar a tua volta para entender o que digo 

Trabalha com calma, em paz, 

E verás que, desse jeito, 

Fazes trabalho bem feito 

 

 

  

 

Santos COVID 

 Ó meu rico S João 

 Vê o que se está a passar 

 Por causa do covid Na comunidade escolar  

 

 Fiquei longe dos amigos  

E dos professores também 

 Mas sempre perto dos livros  

Para o meu próprio bem 

 Sara Ribeiro, 8ºE 

 

Desafio santos populares 

Ò meus santos populares 

 Que o covid veio estragar 

 Como não posso na rua 

festejar 

 Em casa com a família vou 

ficar 

 

O são João eu vou festejar 

 Mas por causa do covid  

Em casa vou passar 

 E o balão vou lançar 

 Isaac Marques 5 D 

Barranha 



Se o céu for à falência  

S. João está governado  

vai falar com a gerência  

abre as bancas do mercado. 

 

 

 

Manjericos, alecrim, 

na roda não quero ao peito 

quero-te abraçada a mim  

e chamar-te amor-perfeito. Sofia Santos 

 

 

 

 

 

Desafio 1: 

 

Na noite de S. João  

Vou para casa festejar  

Para ao Covid dizer não 

E a sardinha puder assar! 

 

 

Desafio 2: 

 

Hoje é noite de S. João 

E na escola não vou estudar 

Vou é lançar um balão 

Para o ver a voar! 

 

Carolina Correia 6ºE 
 

 

 


