
Hoje acordei ao meio-dia
E senti muita alegria
Ia comer a minha refeição
Mas ouvi uma canção
E essa melodia
Que transmitia muita alegria
Fez surgir amor,
No meu coração.
Maria Vitória Silva

Quando eu olho para ti
Eu sinto calor
Quando tu sorris para mim 
Eu tenho um pavor
E é por isso
Que eu sinto amor!

Quando eu te vi pela primeira vez
O meu coração parou
Quando tu passaste ao meu lado
O meu coração acelerou
E é por isso que eu sinto Amor! 
Rui Noormahomed

O amor é aquilo que se tem
Mas nem todos o podem ter
Se alguém gosta de nós
Às vezes podemos perceber!

É assim a vida
Não a podemos mudar
O amor pode ser amizade
Carinho e bondade.
Receber e dar
Isso é AMAR! 
Rodrigo Cândido

Eu estou com muito calor
Olho para uma flor
Eu adoro este cantor
Ele é muito falador, é o meu amor. 
Diana Assunção

Oh, meu amor…
Não posso viver sem o meu cantor
Ele canta de noite e de dia
Não para nem uma horinha!
Às vezes, vou dormir uma sestinha
E ele acorda-me pra dizer que é de dia.

O meu coração só bate a um milhão
Quando lhe pergunto alguma coisa
Ele não responde não
Nunca me disse porquê
Mas bate a um milhão
João Silva

Eu sinto o amor
E às vezes fico a pensar
Que lindo sentimento tenho
No fundo do coração a palpitar.

O meu amor está em casa
É o meu irmão
Apesar de pequenino
Está no fundo do meu coração. 
Gabriel Pena

Eu tenho um amor
Muito grande pelo meu cão
Ele está sempre
No meu coração!

O meu amor está 
Com muito calor
Então eu o acalmo
Com o meu louvor! 
Vítor Farias
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O meu amor está 
Com muito calor
Então eu o acalmo
Com o meu louvor! 
Vítor Farias

O amor não tem idade
É como uma cidade
A Cidade do Amor
Não pode ter rancor!

Negro, claro, baixo, alto
Não interessa a cor, mas sim o amor
O coração fica com calor,
Dá para uma música compor

O coração bate rápido
Mais do que corre um cão
De tanto ver a tua cara
Quase rebenta um coração.
Márcia Soares

O amor do meu marido
Eu sou a Maria 
E o meu marido chama-se João
O João é um cantor
E faz cantigas de amor
O João arrasa o meu coração!
Ele está sempre com calor
E quando me dá uma flor
Fica mais encantador
E dá-me calor de amor!
Ismael Paulino

O amor está no ar
E é com esta linda palavra
Que estou a rimar!

No ar veem-se pássaros 
Juntinhos a falar
Porque o amor
Está no ar! 
Lucas Souza

O amor é um sentimento
Que sentimos por muitas coisas
Eu tenho amor, tenho amizade
Sempre com muita honestidade.

O amor é um sentimento
Que viaja na maionese
Há muita diversão
E amor no coração. 
Dyana Dourado

Ó coração, podes dar-me
Um pouco de imaginação.
Pois falar sobre o amor
É uma grande complicação.

Ó amor, eu quero
Eu quero uma flor
Para dar de presente
Ao meu amor.
William Veiga

O Manuel gosta da Manuela
Eles fazem um coração
Que está cheio de emoção.
Um dia tiveram uma ilusão
E estavam a cantar uma canção
Cheia de emoção e animação. 
Aline Castro

O amor é um sentimento
Que viaja com diversão
Leva o coração ao alto
Como se fosse um foguetão

O amor é cheio de alegria
E fantasia
É diversão
Com se fosse magia.
Diana Silva

O amor 
É como um beija-flor
Canta, canta
Não descansa
E ainda dança!

O amor
É como um odor
Espalha perfumes pelo ar
Pois sem amor,
Não há o que dar! 
Marilinda Coquela
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O amor é um mistério
Mas não tem solução
Tenta lá descobrir
O que bate no coração?

Nunca saímos ilesos
Acabamos por nos aleijar
Não sabemos o que fazer 
Quando não está a resultar.
Diana Afonso

As pessoas gostam do amor
Quem não o tem
Só se for alguém
Que não conhece ninguém

O amor é bonito
E é o nosso coração
Que nos faz felizes
E é a nossa paixão. 

O amor é bom 
E muito piroso
Se gostam dele,
É porque é vaidoso.
Rafaela Martins

O amor anda no ar
Mas o que é o amor?
O amor é tão bom
Como o cheiro de uma flor!

O amor é incrível 
O amor é tão bom
O amor até dá para comer
Como se fosse um bombom. 
Leonardo Ferreira

O amor é como o coração
Grande e valioso
Tem compaixão
Para todos é bondoso.

O amor de uma mãe 
É sensível e grande
Não há quem ame
Com igual intensidade
Amor puro, cheio de bondade. 
Aline Miranda

O amor é…
Como um pinguim
Não é deixar de amar
E sim amar até ao fim!

O amor é como a amizade
Começa e não acaba
Com muita felicidade,
Vou dançando e cantando
Na minha cidade. 
Dinis Gomes

O amor é…
O amor é fogo no coração
O amor é rosa que sai do chão
O amor é a chave da amizade
O amor está no coração de verdade. 
Fábio Pina

O amor é uma virtude
Que toca no coração
Que traz felicidade
Numa grande sensação!

O amor está no ar
É como uma rosa cheirar 
Uma boa sensação
Que mexe no coração! 
Pedro Torres
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O amor é feliz
Para mandar cartas
E para fazer melhor 
A alguém de quem gostas!

O amor é importante
Para ajudar os infelizes
Com carinho e paixão,
Alegrar o seu coração.
Nicole Santos

O amor é lindo
Como uma paisagem
Não é fácil descrever
Numa mensagem!

O amor é como a amizade
Que não acaba
Mas por tudo é lindo! 
Daniela Couto

O amor é esplendor…
O amor é alegria…
Que no teu coração sorria!

O amor 
É essencial
E é tão grande,
Maior que o espaço sideral! 
João Pedro Vieira

A vida sem amor…
É como um jardim sem flores…
É como uma dança sem ritmo…
E um arco-íris sem cores…
Oh! Como é belo o amor! 
Kyara Cá

O amor dá muita felicidade
E nem sempre resulta.
O amor é o que sentimos 
Por outras pessoas,
Que nos faz correr e dá luta! 
Diego Viegas

O amor é paixão
No fundo do meu coração
O amor é lindo
Como uma amizade.

O amor é um escudo de amizade
Com muita força
E muita ansiedade
O amor é muito forte
Ninguém separa uma amizade
Sincera e de verdade. 
Ana Raquel Carlos

Neste ano tão diferente
E tão invulgar
É difícil falar de amor
Sem te poder abraçar…
Mas como no amor
Tudo se pode atingir
Espero que baste um olhar
Para de novo
Te fazer sorrir! 
Professora Graça Braz Coelhas
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