
 

FRASES INSCRITAS  
 
1) “O mundo que eu quero depois da pandemia é um mundo onde as pessoas se ajudem 
e se respeitem.” 
Miguel Vaz Machado dos Anjos, 13 anos 
 
2) “Após este longo período de pandemia, gostaria de ver as pessoas mais fraternas e 
unidas.” Raul Francisco da Silva Berg, 12 anos 
 
3) “Eu espero que as aulas voltem, as pessoas desempregadas consigam um emprego, 
nós consigamos sair sem mascará, e possa haver aglomerações. Eu aprendi neste tempo 
de pandemia que nós devemos valorizar o tempo que estamos vivendo, pois não 
sabemos se vamos ter ‘aquele’ momento de novo, seja com uma pessoa, ou até mesmo 
numa viagem. Espero que as pessoas tenham aprendido algo nesta pandemia.” 
Beatriz Farinelli Viana Melo, 14 anos 
 
4) “Imagino um mundo com pessoas compreensivas, com mais igualdade, dedicação, 
humildade e trabalho. Todos precisam de colaboradores para um mundo melhor.” 
Bárbara Chianezi dos Santos, 14 anos 
 
5) “Espero que voltem as aulas e liberem as empresas para as pessoas trabalharem 
normalmente. Que os comércios possam funcionar, assim como os hospitais, e sem 
aglomeração. E que não falte alimento em nossas casas. Assim, o mundo poderá viver 
feliz.” 
Rafaela de Almeida, 12 anos. 
 
6) “Em nosso mundo, precisamos de empatia e amor uns com os outros, além de 
responsabilidade com o ser humano. A cura é a vacina e a consciência.” 
Alber Moretto Trentin Victor, 14 anos 
 
7) “Que a solidariedade, o respeito e a igualdade contagiem as pessoas.” 
Arthur Henrique Nogueira Alves, 13 anos 
 
8) “Desejo um mundo onde prevaleça o amor entre os seres humanos, meio ambiente 
e o respeito ao agronegócio, que é a fonte de alimento para todos.” 
Marcelo Barrico, 12 anos 
 
9) “Quero que o mundo depois da pandemia tenha as ruas mais cheias e seja mais vivo 
do que nunca, com muitos beijos e abraços.” 
Isabelli Vitoria Basilio, 12 anos 



 

 
10) “Depois da pandemia, desejo ser mais feliz, poder estar com os amigos e familiares, 
viver sem medo. Que não exista mais bullying com as pessoas e que todos os animais 
que estão sendo mal tratados encontrem um lar melhor.” 
Rafael Antônio Bessi, 12 anos 
 
11) “Quero que o mundo seja com mais amor, e que todos nós possamos cooperar para 
um mundo melhor.”  
Miqueias Kattione Gomes Santos, 12 anos 
 
12) Depois desta pandemia, espero que não existam mais racismo, desigualdade social 
e guerra. Desejo que as crianças possam ir para a escola, que todos tenham o que comer. 
Que o mundo seja mais colorido pelo amor e a gratidão de termos passado por tudo 
isto, e possamos ser cada dia mais felizes.” 
Lívia de Souza Costa, 13 anos 
 
 

 

 


