
O mar azul  
 
O mar tem belas  
Ondas claras como o céu na primavera,  
Que ao bater na areia fina e delicada  
Se torna ainda mais clara e bela,  
Ao bater na areia fica em espuma  
Branca como o papel em que estou a escrever.  
No fundo do mar  
Há corais, anémonas  
E peixes de muitas cores.  
Adoro o cântico das sereias  
Parece uma bela melodia a tocar.  
No fundo do mar há barcos naufragados,  
Tesouros escondidos, riquezas inimagináveis.  
O mar é infindável  
Tão azul, tão azul  
Tão lindo, como este  
Não há nenhum.  
À noite o mar parece negro  
Mas com a luz da Lua  
Parece que guarda um segredo.  
No mar podemos nadar,  
Ver coisas espantosas,  
Aprender com o mar  
É o melhor para crescer.  
O mar vai ser sempre azul  
De noite ou de dia  
Mas não se esqueçam  
Ele dá-nos alegria.  
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 O Mar  
 

O mar é tao grande como  
As promessas que fazemos às nossas mães  
“Vai estudar, que tu prometeste que tiravas 5!”  
E nós vamos ver televisão.  
O mar é tão colorido  
Como as paredes lá de casa  
“Ó filho, para de sujar as paredes!”  
E nós continuamos a pintar com canetas.  
O mar é tão assustador  
Como os nossos irmãos  
”Voltas a entrar no meu quarto e vais ver!”  
Nós, no dia seguinte,  
Vamos lá roubar canetas.  
O mar é tão divertido  
Como as partidas que fazemos  
aos nossos irmãos.  
“Antóóóónio”  
Upss, vou levar um chapadão!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola B, 2,3 Martim de Freitas  
António Ramos, 6º E, nº3 

 

 

 

 



Mar… 

Assim belo... 

Assim maravilhoso… 

Assim meu… 

 

Na tua imensidão, 

vejo a vida de um aventureiro… 

Nas tuas ondas, 

oiço a chamar de aventura… 

 

Assim belo… 

Assim maravilhoso… 

Assim meu… 

 

Na tua água salgada, 

Sinto a frescura de um reencontro… 

Na tua espuma branca, 

Vejo a doçura do primeiro amor… 

 

Assim belo… 

Assim maravilhoso… 

Assim meu… 
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