
Maria Inês da Silva Ferreira   7º B                                                                              AE Santa Bárbara 

De: Planeta Terra 

Para: Pai Natal 

Se o planeta escrevesse, o que pedia ao Pai Natal? 

  Querido Pai Natal! 

Eu sou o Planeta Terra. Escrever-te pode parecer um pouco estranho, mas, neste 

ano, como estou desesperado, decidi recorrer a ti para ver se me salvas! Então, aqui vai o 

maior pedido: põe juízo na cabeça dos meus humanos para que eles me tratem bem! De 

seguida, apresento a lista dos meus desejos. 

Bom… sei que é uma lista um pouco longa, mas em primeiro lugar, gostaria que 

fosse possível diminuir e evitar que a poluição continue a piorar e deixar-me cada vez 

mais doente, pois um destes dias, eu posso não conseguir respirar mais! Os humanos estão 

a deixar os meus oceanos cheios de lixo, as minhas florestas estão a sofrer incêndios e 

desflorestamento, o ar está cada vez mais contaminado e os meus glaciares estão a 

descongelar ao longo do tempo por conta do aquecimento global, gerado pela tal poluição. 

   Em segundo lugar, desejo que não me deixem morrer de sede, pois a minha água 

está cada vez mais escassa e, se diminuirem o consumo, ela poderá um dia acabar… 

  Em terceiro lugar, gostaria que tomassem conta da minha bela floresta e que 

protegessem as diferentes espécies de animais que lá habitam, alegremente e livremente 

e que os mais poderosos não os usassem para fazer bolsas, roupas, sapatos e esperiências 

químicas, pois muitos deles estão em perigo de extinção. 

Em quarto lugar, e não menos importante, queria falar sobre a pandemia COVID-

19 que nos tem afetado a todos, pois muita gente em todo o mundo está a perder a vida. 

Sei que não nos podemos esquecer que a cura está na proteção de cada ser que me habita, 

mas sei também que há muitos humanos que não se protegem e colocam em risco os 

outros. Nesta pandemia, houve momentos aflitivos, mas os cientistas foram ágeis e 

criaram a desejada vacina. Agora, o que mais me preocupa é a quantidade de máscaras de 

proteção individual que esvoaçam por este mundo e colocam mais um problema: a 

poluição! 

Por isto que acabei de dizer, vem o quinto pedido. Gostaria imenso que os meus 

humanos reciclassem, reutilizassem e reaproveitassem mais, porque assim eu fico bem 

mais feliz e saudável. 

Bem sei que a minha lista já vai um pouquinho longa, mas será que podes dar uma 

mãozinha àqueles que sofrem de violência, desigualdade social, fome ou racismo?  

Pai Natal, podes não conseguir concretizar tudo o que pedi, tenho a noção do 

tamanho do pedido, mas eu sinto que estou a rebentar pelas costuras! 

Conto com a tua boa vontade! 

Adeus e Bom Natal 

                                                                                    Do teu amigo, Planeta Terra 


