
Super

e os caminhos do cuidado e do afeto.
The paths of care and affection.



Ladies and Gentleman

There’s a tale to tell you

And so you shall believe

Cause the tale here is true

Senhoras e senhores, 
uma história vamos contar
Ela é verdadeira 
Você pode acreditar.



O mundo seguia girando
Quando, de repente, parou!
Algo tinha acontecido
Era tão triste que o Planeta chorou.

The world was there just spinning

But suddenly it just could not

Something really awful happened

The world just cried a lot



Era o ataque do Covid 19
E o que significa?
Perigo de contaminação
Ao que tudo indica.

It’s the Covid nineteen

And it’s attack on various nations

Can we figure what it means?

To have this risk of contamination?



Todos ficamos assustados
Crianças, jovens e idosos! 
O que vamos fazer,
Para podermos viver?
Elders, children and adults

Everybody got scared

We don’t know what we can do

And are we now even prepared?



Lembramos de um grande amigo
Que sempre nos orienta.
É o SUPER TIO JUCA
Desde mil novecentos e setenta.

But since the year nineteen seventy

We can trust somebody till the end

And his name is Super Tio Juca

He’s our hero and our friend



Super Tio Juca disse assim:

- Não saiam de casa à toa.
- Usem máscaras de proteção.
- O álcool em gel é uma solução.
- Além de lavar muito bem as mãos.

Mas a notícia mais triste...
Na escola não pode ir não!

And Super Tio Juca wisely said:

To stay at home is your new task!

Gel sanitizer must be used

Always wear protection masks

Wash your hands, never refuse!

And the saddest thing I’ll say to you:

We can’t go to our school.



Mas estes conselhos 
nos deixaram infelizes,
Sem beijos, abraços 
e apertos de mãos.
Como vamos fazer 
para mostrarmos o amor 
Que existe em nossos corações?

The advices made us so unhappy

No kisses or hugs? It is not fair!

How can we show the love within our heart

That it’s so amazing to share?



Valeu,  Super Tio Juca!
Seguimos suas orientações.
Mas contaremos um segredo,
Que dificuldade seguir as suas 
recomendações!

Thank you Super Tio Juca!

We’ll listen to your orientations.

But there’s something to confess:

It’s hard to follow these recommendations!



Passou muito, muito tempo,
E a Terra começou a controlar
O exército maldoso do coronavírus
Que a todos queria machucar.

And now, a long time has gone by

The world started to learn

How to beat Coronavirus and it’s army

That wanted to hurt everyone



Então, uma pessoa importante
Apareceu na televisão e disse: 
- As aulas podem voltar!
Mas prestem muita atenção
Ao que o Super Tio Juca falar
Pois da nossa saúde temos que cuidar.

Someone on TV Finally said:

The schools will reopen! Go ahead!

But Super Tio Juca has something to share

Let’s watch out for our health and always be aware!

Ao chegarem à  Escola
Terão adesivos no chão, 
na calçada e nos pátios,
Cada um deles quer informar 
O jeito de se comportar.

In school, there will be colored tapes

On the floor, patio and sidewalk too

Each one of it will keep us informed

About what we are supposed to do!



E quando abrir o portão, 
uma surpresa...
um Túnel de Proteção.
Para que ele serve, Super Tio Juca?
Para fazer a desinfecção.
And we will have a surprise

When we open the school’s door

It is a Protection Tunnel

So the virus doesn’t harm us anymore



Vocês verão cartazes em 
muitos lugares
Que servem para orientar
Sobre o distanciamento e 
onde podemos ficar.

Todos os dias, precisaremos medir
a nossa temperatura,
Nossa! Quanta coisa!
Vai ser uma aventura

We will see various signs

That we will learn and then respect

About the distance we maintain

Also how close we can get. 

Everyday we check our temperature

If it is high or if it’s low

Wow! There will be so many things

An adventure for us to go!



Coloquem a máscara, e a troquem 
quando a professora falar.
-Eu sei que é muito chato, 
- disse Super Tio Juca,
Mas é preciso usar
E o contágio evitar.

Super Tio Juca Said:

Put the mask on, sometimes change it 

When the teacher says it so

All of this it’s a bit tiresome

But it’s important, I’ll let you know



Vocês vão encontrar a professora
Mas beijo e abraço não vão poder dar.
Mas fiquem atentos ao olhar dela
E vão perceber que ela continua a vos amar.

You and the teacher won’t kiss or hug

Even though you are together

So look in the eyes just to remember

The teacher’s love remains forever. 



Valeu! Super Tio Juca.
Você é dedicação, sabedoria e puro amor.
Aprendemos a enfrentar situações 
novas e difíceis,
A lidar com o stress, a sermos 
persistentes e solidários 
E é isso que na vida tem valor!

So thanks again, Super Tio Juca

For your wisdom, dedication and love.

We are learning to deal with a different 
situation

To deal with stress, with solitude and 

organization

Ant that in life is always above.



E assim a história termina 
Com a mensagem do Super Tio Juca:

Temos que nos adaptar a nova situação,
Cuidarmos das pessoas e dos ambientes.
Vocês são brilhantes
E vão seguir adiante.

E o que é mais importante
A vacina vai chegar,
Aí é que vamos comemorar

This is how the story ends

With Super Tio Juca Wise Words

This is a new situation 

We have to adapt, 

Take care of people

And places we are at.

This is new, for me and you

But we are amazing

And we will get through 

Most important of all

That will soon be our fate

The vaccine will be ready

So we can finally celebrate
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