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Ser criança é ser arte sem ser quadro

Um balanço sem criança
Um rosto sem sorriso

Uma escola sem risada
Recreio sem correria

É como palco de circo sem palhaçada
Assim a vida fica sem graça

Parece tudo certinho
Os bancos todos enfileiradinhos

Mas sem nenhuma criança na praça
A escola é como a vida, lugar de encontro...

Estudar, aprender, ensinar e respeitar
Respeitar as diferenças

Pois ser diferente não é ter doenças
Os dedos da mão não são iguais

E nem os adultos são os únicos normais
A infância é curta e passageira

Então que seja de liberdade
Isso não é tirar os limites

É dizer à criança que ela tem capacidade
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O balanço precisa de criança
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