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Apresentação  

 

A um metro e meio de você é uma feliz iniciativa pa-
ra ficar registrada neste ano de 2020. Nossos alunos vive-
ram um momento muito diferente, que fez com que suas vi-
das mudassem completamente, não só no que diz respeito à 
rotina, mas também aos sentimentos. Foi preciso que eles 
se isolassem do mundo lá fora, para evitar a proliferação de 
um vírus. Com isso, viveram vários desafios nesse período, 
novas experiências, sentimentos e aprendizados. 

Não poderíamos deixar de fazer esse registro e trans-
formá-lo em mais um livro escrito e elaborado pelos nossos 
alunos. Como sempre, todas as etapas foram construídas 
por eles: foi escolhido um título em cada sala, seguido de 
uma votação geral pela escolha do que representaria a obra. 
A capa foi trabalhada na aula de Artes e também votada pe-
los alunos. 

Aproveitamos a oportunidade para criar um livro em 
que as experiências concretizadas em texto escrito repre-
sentassem o que vivenciaram nesse ano, através de pala-
vras tocantes, cheias de emoções e que nos façam lembrar 
desse ano que ficou distante.  

Uns escolheram uma experiência que tiveram ao lon-
go do período de isolamento social, escrevendo sobre ações 
e sensações nela envolvidas. Também relataram aprendiza-
dos que nasceram na atual conjuntura, como forma de in-
centivo e encorajamento aos nossos leitores de que é possí-
vel tirar coisas boas de situações adversas.  

Gostaríamos de parabenizar a todos os nossos alunos 
que se envolveram de forma verdadeira em um exercício 
significativo de reflexão da própria realidade!  

Ignêz Martins Pimenta 

Diretora Pedagógica 

 

 



 A UM METRO E MEIO DE VOCÊ 5 

Sobre nossa capa... 

 
Trata-se de uma colagem digital da aluna Marina 

Campos Cunico, do 9º ano. O trabalho foi realizado com ba-
se em nossas aulas de arte com os conteúdos de mídias e 
linguagens contemporâneas em fotomontagem, clipe e cola-
gem. A partir das produções de nossos alunos do Ensino 
Fundamental II, os trabalhos de ilustração passaram por um 
processo de votação até chegarmos a uma escolha definitiva 
para nossa publicação.  

Com este belo e robusto trabalho de experiências, vi-
vências e expectativas traduzidas em relatos, narrativas e 
escritos, que nós, da Escola da Ilha, mesmo a um metro e 
meio de distância, estreitamos nossos laços com nossas 
famílias e amigos.  
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MINHA VIDA EM QUARENTENA  

ANGELINA LACOURT COSTA CESTARI 
  
 

O ano de 2020 já começou ruim, pois em apenas 6 
meses, tivemos ameaças de guerras, desastres naturais, 
uma pandemia e até um retorno de pragas bíblicas, sem 
contar com outros acontecimentos, como a #salvebelpara-
meninas que sinceramente, eu fui meio ingênua de apoiar, 
pois depois de tudo, a ‘Bel’ fez um discurso completamente 
grosseiro sobre essa #, mas com certeza não é sobre isso 
que eu vou falar, pois todos sabemos que a pandemia foi a 
que mais impactou em nossas vidas e é justamente por isso 
que eu escrevi como está sendo a minha resumidamente, do 
início até atualmente.   

Quando começou a pandemia, eu ainda achava que 
só ia durar no máximo duas semanas, mas quando eu per-
cebi realmente do que se tratava, minha vida virou de cabe-
ça para baixo, tinha muito dever acumulado para fazer, a 
aula agora era online, tudo aquilo que eu tinha marcado que 
era para sair, ou se encontrar, teve que ser desmarcado e 
para piorar eu tenho até hoje dois livros que peguei empres-
tado de amigos meus, um que eu ainda não tinha acabado 
de ler ainda e outro que eu iria devolver no dia seguinte.  

E não foi só isso, a minha alimentação começou a pio-
rar, eu fico entediada pelo menos três horas por dia, por-
que geralmente é depois de eu fazer tudo o que eu tenho 
que fazer, muitas vezes eu troco o dia pela noite, etc.  

Mas teve um dia que eu falei o seguinte: “Eu tenho 
que fazer alguma coisa da vida, porque se eu continuar as-
sim, isso vai virar um hábito!”. Então, eu tentei escrever em 
um papel, em ordem, o que eu devia fazer naquele dia, co-
mo se fosse uma tabela, só que do lado, um espaço para 
escrever se eu fiz, ou não.  
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Eu adotei essa técnica recentemente, então não pos-
so falar com muita certeza se deu certo ou não, mas até 
agora, mudou bastante a minha vida para melhor, como por 
exemplo: mudou completamente a minha alimentação, eu 
tenho focado muito mais nas aulas, entre outros fatos.  

E se tem uma coisa que eu aprendi, é que mesmo 
quando você está passando por momentos difíceis, se você 
se esforçar, você vai conseguir cumprir todas as su-
as metas.  
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UM ANO PARA ESQUECER 

ARTHUR PEREIRA HEID FURLEY  
 

  
No começo do ano todo mundo achava que esse ano 

seria maravilhoso, estava correndo tudo bem, mas em março 
veio a catástrofe. Todos os jornais falando disso, a doença 
originada na China foi se espalhando para o mundo todo 
com pessoas que viajavam da China para outros países. E 
depois todo mundo teve que se acostumar com as másca-
ras e com a possibilidade do vírus estar do seu lado e você 
nem perceber.  

Então começaram a ter as aulas online e também a 
gente foi se acostumando. Em maio era o mês do meu ani-
versário, então eu comemorei com uma chamada de vídeo 
com meus parentes, teve bolo, balão e muita foto. Em ju-
lho, meu pai falou para eu lavar a louça do almoço. Quan-
do eu estava lavando a última louça, que era um co-
po, ele escorregou da minha mão, eu tentei pegar, mas caiu 
na pia e o copo quebrou. Um caco do copo que era de vidro 
cortou a minha mão fundo, mas meus pais não queriam me 
levar ao hospital, pelo medo da Covid, portanto, colocamos 
muito papel toalha para parar de sangrar e depois eles colo-
caram micropore, dessa forma não precisamos dar pontos, 
porém eu fiquei com a cicatriz do corte.  

Apesar disso, nessa pandemia me diverti muito, ainda 
mais que voltou o futebol, eu espero que isso passe logo 
para gente se ver de novo.        
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O ANO DE 6 MESES 

      CARLOS AUGUSTO HAMAMOTO PIRES  
 

  
Se você parar para pensar sobre 2020, che-

ga à conclusão de que ele só terá 6 me-
ses: janeiro, fevereiro, COVID, outubro, novembro e dezem-
bro. Então, contarei um resumo de como foi esse meu ano 
de 6 meses.  

2020 prometia ser um ano espetacular, melhor que 
todos os outros. Em janeiro viajei com minha família para 
São Paulo. Lá me diverti no Kidzania, no Parque da Mônica. 
Visitei o Bairro da Liberdade e o zoológico da cidade. Em 
fevereiro, eu e minha família viajamos para a Chapada Dia-
mantina, na Bahia. Foi uma das melhores viagens da minha 
vida!  

Fomos a várias cachoeiras, como a do Licuri, a do Bu-
racão, a do Mosquito e a Cachoeira do Poço do Diabo. Co-
nhecemos uma cidade de pedra (Igatu) e ainda exploramos 
uma Gruta, dentre outros passeios. No fim da viagem ainda 
demos uma passadinha em Salvador, onde eu conheci o 
Pelourinho.  

Mas em março veio a pandemia com o no-
vo Coronavírus (COVID-19) e com ela o distanciamento so-
cial. A COVID-19 tinha trazido a preocupação com higiene, 
que era passar álcool em gel, lavar as mãos com 
mais frequência e manter o isolamento social. Tivemos que 
ficar sem sair de casa. Outra consequência foi o uso 
de máscara, que era uma coisa nova, nunca tinha sido visto 
antes.   

Outra consequência, não tão boa para mim, foi a au-
la on-line. No começo dela, parecia ser bom, 
mas depois tinha que fazer muitos deveres e isso estava 
muito complicado, estava com saudades dos meus amigos e 
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da escola, então voltou a aula presencial e ficou bem melhor 
para mim.  

O meu aniversário foi on-line, era uma coisa bem dife-
rente, foi divertido, pois reuni meus amigos e família virtual-
mente, com direito a bolo, salgados e docinhos.  

A pandemia trouxe uma coisa que eu gostei muito, 
não precisar sair de casa, mas isso trouxe muito tédio, sem 
nada para fazer, mas quando eu podia joga-
va videogame, fiquei muitas horas no meu PS4.  

No mês de outubro, voltaram as aulas presenciais, o 
futebol e a natação, eu achei irado. Espero que novembro e 
dezembro também sejam meses melhores do que todos os 
outros, como esse ano começou.  
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VIDA PARADA 

 DAVI VARGAS WALLAUER  
 

  
2020 começou como um ano normal, compra de ma-

terial escolar, livros por todos lados. Minha tia que mora nos 
Estados Unidos contava as coisas que estavam acontecen-
do por causa de um vírus, supermercados com prateleiras 
vazias, ninguém nas ruas, escolas fechadas, mas por aqui 
tudo ia normal. Até a hora que o vírus chegou e o ano enlou-
queceu.  

Esse ano teve de tudo.  Além do vírus que causou a 
pandemia, tiveram também notícias sobre aparição de óvnis, 
comentários sobre uma terceira guerra mundial, nuvem de 
gafanhotos, explosões e o isolamento. Fomos obrigados a 
ficar em casa para evitar que o vírus contaminasse muitas 
pessoas ao mesmo tempo. Ficamos sem ir à escola, pas-
seios, cursos, visitar pessoas, a vida mudou totalmente. A 
vida passou a ser pela Internet.  

Eu sempre gostei de computadores, do mundo virtual, 
de jogos, vídeos, até programação eu já fazia e mesmo as-
sim, no início eu estranhei, porque eu gostava da minha roti-
na de ir para escola, ctrl+play, andar de bike, levar os 
meus “doguinhos” na praça da praia, cinema e viajar. Achei 
que fosse ficar apenas umas semanas em casa, no máximo 
um mês, mas o tempo foi passando e tive que me acostumar 
a minha repetida rotina. O único lugar que eu e minha família 
íamos, era o sítio.  

Passei então a usar bastante computadores. Aprendi 
programas que quase não usa-
va: Word, PowerPoint e Filmora. Eles passaram a ser meus 
parceiros de aula e trabalhos escolares. Passei a usar e-
mails e WhatsApp, que eu quase nunca usava. 
O WhatsApp mesmo eu nem nunca abria, eu chegava a ficar 
com mais de mil mensagens acumuladas. Eu usava meu 
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celular só para falar com minha família e jogar com amigos. 
É até divertido aprender essas coisas. Descobri que gosto 
de editar vídeos e tenho mais facilidade para editar áudio.   

Durante um tempo, eu senti muita falta dos amigos 
que encontrava fora de casa, mas organizamos encontros 
para conversar e principalmente jogar. Eu e meus irmãos 
ficamos ainda mais unidos, sem eles teria sido mais difícil. 
Agora saio para alguns lugares e sei que, aos poucos, nossa 
rotina voltará ao normal, sinto muita falta de viajar e passear, 
não é fácil, mas nossa família fez sua parte e sobrevivemos 
a esse período.  
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VENCENDO MEDOS 

ERIC BARRETO CARDOSO  
  

Que tal começar pelo começo.  Sou o Eric e o que eu 
aprendi durante a pandemia, bem, eu aprendi a estudar de 
modo diferente. Aprendi a conviver com meus colegas e pro-
fessores pela tela e a conversar com eles pelo microfo-
ne.  São nesses momentos que sinto mais falta da escola, 
do pátio, onde ficava conversando com meu irmão, lanchan-
do e até mesmo fazendo as atividades em sala de aula.   

Gosto muito de ficar em casa, apesar de estar em 
quarentena e não sair muito. Gosto muito de dormir e assistir 
tevê com minha tia Cirene. Às vezes, um filme da sessão da 
tarde com meu pai, quando ele consegue chegar cedo do 
trabalho, é claro. Ele e minha mãe têm trabalhado fora du-
rante a semana. Tenho medo que eles peguem Covid-19. Eu 
também tenho medo de pegar essa doença.    

Por conta dessa pandemia, não conseguimos viajar 
para visitar meus tios e primos em Orlando. Eles têm uma 
gata, a Fergie, e um cachorro chamado Boomer. Não foi 
dessa vez que consegui ir a Disney. Então fiquei por aqui 
mesmo, mas consegui sair um pouco e fomos para Pedra 
Azul, com minha família e alguns amigos. Viajar nesse mo-
mento foi muito legal. Me diverti indo ao parque do condomí-
nio onde estávamos. Além de nossa família, estavam meu 
amigo Rideike e Nicole, amiga de minha prima, que se tor-
nou nossa amiga também. Brincamos, jogamos e nos diver-
timos com os animais e aves que vimos por lá. Alguns bi-
chos ficaram nossos amigos.  

Nunca tinha visto uma seriema, só em fotos de livros 
sobre animais. Apesar de ter medo dos animais, eu gostei da 
seriema porque ela gostou da gente e parecia ser bem man-
sa. Também tive contato com a cachorra da minha prima e 
estou aprendendo a vencer o medo dos animais. Descobri 
que eles podem ser bons amigos e nos ajudar a passar por 
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esse momento difícil. Espero que esse momento de pande-
mia passe logo. Quem sabe posso brincar e conhecer outros 
animais por aí.  
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MINHA QUARENTENA 

ESTEFANE ENDLICH RODRIGUES  
 

  
Não estou fazendo muita coisa, mas agora vai o que 

estou fazendo:   
• Criei um tik tok e nele fiz muitas coisas;   
• Cortei todos os cabelos de todas as minhas Barbie;  
• Aprendi (estou aprendendo ainda) a andar de patine-
te;  
• Quase coloquei fogo na casa tentando fritar um sim-
ples ovo;  
• Desisti do tik tok;  
• Comecei a desenhar aleatoriamente e criei 
um tik tok de desenhos, que hoje conta com mais de 300 
seguidores e mais de 1.200 likes.  

Sobre o corte de cabelo das Barbies, eu estava sem 
nada para fazer, então resolvi pegar mi-
nhas Barbies e brincar, logo vi uma tesoura na minha frente 
e falei “porque eu não corto o cabelo dela?”. Peguei a tesou-
ra e cortei. Esses dias eu estava querendo pintar meu cabelo 
de roxo, porém meu pai não deixou, então eu pedi para ele 
para eu pintar o cabelo da Barbie e ele deixou 
(uhuuuuuuuu). Pintei e como se já não fosse suficien-
te, cortei o cabelo dela, o cabelo dela ficou lindo, mas o rosto 
dela ficou horrível, parecia que alguém tinha batido nela, o 
rosto dela ficou muito roxo (a tinta é permanente, ou se-
ja, a Barbie se deu mal coitada, virou um smarf roxo).  

Quase coloquei fogo na casa. Era a primeira vez que 
eu ia fritar ovo sozinha e não tinha ninguém perto de 
mim, peguei o ovo coloquei na frigideira e liguei o fogo, logo 
percebi que tinha um pano de prato do lado do fogo, mi-
nha vó sentiu cheiro forte de queimado, e quando ela foi ver 
o pano todo estava em chamas, ou seja, se ficasse um pou-
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quinho mais o fogo ia para o botijão de gás e a casa ia ex-
plodir.   

Essa foi minha quarentena, espero 
que vocês tenham se divertido, porque eu ri muito lembrando 
de tudo isso...  
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SUFOCO NA QUARENTENA 

ESTER ANTUNES DE BRITO 
  

  
Na quarentena, passamos por muitas experiências 

e problemas, assim como o que vou contar agora. Era um 
dia normal de quarentena, ou pelo menos era para ser, 
acordei normalmente, 6h na verdade...  

Nem todo dia acordo bem-disposta, às vezes fico 
cansada, ou fazendo dever até tarde, mas o normal 
é às 6h. Tomei meu primeiro café da manhã, pois como 
acordo muito cedo, para me sustentar preciso tomar mais de 
um café da manhã. Depois fui ao meu quarto para arrumar 
minha cama, então olhei algumas coisas no meu celular e fui 
me arrumar para o EAD.   

Depois de pronta e vestida, entrei nas primeiras aulas 
normalmente e as aulas seguiram até a hora do re-
creio, comi e após isso comecei a sentir muita, muita dor na 
barriga, falei com minha mãe e ela disse que era só espe-
rar, deitei um pouco no sofá, mas a dor estava muito forte. 
Então levantei para voltar a aula, mas senti um enjoo muito 
forte, fui ao banheiro levantei as duas tampas do vaso sani-
tário e fiquei um tempo lá. Voltei para a sala e expliquei para 
minha mãe, ela entrou na aula para mim, depois comecei a 
sentir muita dor de cabeça também.  

E a preocupação de pegar Covid? Que todo mundo 
tem. Depois de assistir a aula, minha mãe me mandou tomar 
banho, depois acabei dormindo. Ela me acordou e fui almo-
çar um pouco, eu estava um pouco melhor e meu pai tinha 
chegado. Ele almoçou e disse para eu tomar sorvete, disse 
também que, depois que ele e minha mãe fossem trabalhar 
e meu irmão fosse estudar com minha avó, eu tomasse uma 
ducha morna e fosse dormir no quarto dele e da minha 
mãe.   
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Dito e feito, tomei uma ducha bem morninha, botei 
meu pijama, peguei meu bichinho de pelúcia, coberta, prendi 
meu cabelo, arrumei a cama deles do jeito mais confortável 
possível e deitei lá. Após isso, mexi um tempo no celu-
lar, fiquei um tempo deitada e quando menos percebi já es-
tava dormindo. Quando acordei, o telefone estava tocan-
do, eram meus pais, queriam saber como eu estava e disse-
ram que já tinham ligado antes, mas eu não tinha atendi-
do, falei que estava dormindo, olhei o reló-
gio e eram 6 horas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 



 A UM METRO E MEIO DE VOCÊ 23 

MEU 2020 

GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE  
 

  
Meu 2020 foi bem tranquilo, para muitas pessoas foi 

extremamente difícil querendo que as coisas voltassem logo 
ao normal, mas para mim está tudo relaxado, eu já não saia 
muito de casa mesmo.  

Esse ano iniciou quando o Coronavírus começou a se 
alastrar lá na China, eu fiquei tranquilo, não dei muita bo-
la, depois o vírus começou a se espalhar pela Europa e no 
dia 26 de fevereiro tivemos nosso primeiro caso aqui no Bra-
sil, não me preocupei muito, ainda estávamos nas aulas pre-
senciais, mas ao longo dos dias mais pessoas esta-
vam sendo infectadas e morrendo, coisas eram proibidas e 
em março a quarentena foi estabelecida, ou seja, não teria 
aula, mas também não poderíamos sair de casa.  

A quarentena começou um dia depois da prova de 
geografia e bem no dia da prova de espanhol, então só foi 
felicidade por alguns dias, porque pouco tempo depois tive-
mos a notícia de que as aulas iriam ser fei-
tas online. Primeiramente eu via as aulas pelo meu tablet, já 
hoje vejo pelo meu laptop que meu pai comprou recente-
mente. Foram dias e mais dias sem muitas novidades, 
eu adoro esse tipo de formato online, para mim ele é perfei-
to, exceto por um único detalhe, não posso ver meus amigos 
como antes, mas tirando isso está tudo tranquilo. Ao longo 
dessa quarentena, tenho aprimorado muito minhas habilida-
des tecnológicas, antes eu nem sabia fazer um slide direi-
to, agora eles estão muito melhores.  

O Coronavírus não foi só o único problema desse ano, 
tivemos também a praga de gafanhotos, o “clima” de 
3º Guerra Mundial entre os Estados Unidos e alguns paí-
ses e as queimadas no Pantanal. 2020 foi um ano difícil para 
todo o mundo.  
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EM CASA, NA PANDEMIA 

HUGO BARRETO CARDOSO   
 

 
Oi, sou o Hugo. Querem saber o que aconteceu comi-

go neste período de pandemia. em que estou em casa e 
quase nunca saio?    

Tenho sentido falta da escola. Sinto falta das aulas, 
dos professores, dos dias no pátio e dos recreios. Gostaria 
de conversar mais com meus colegas, mas às vezes eles 
não me dão muita atenção. Antes de nossa quarentena, me 
lembro do nosso aniversário no 5° ano. Parece longe, mas 
me lembro bem deste dia. Lembro também de nosso amigo 
X e do diário que dei a minha amiga X – espero que ela este-
ja escrevendo e anotando coisas nele neste período de iso-
lamento. Nesse dia, teve a despedida do nosso colega, que 
foi com a família para o Canadá. Espero que ele esteja 
bem.   

Durante esses mais de seis meses em que estou em 
casa, além de estudar, aprendi muitas coisas novas e co-
nheci novas mídias. Fico ligado em música. Pesquisei sobre 
muitos sons para os programas de rádio que fiz com meus 
colegas durante nossas aulas de português. Ou-
ço música enquanto jogo no meu celular, no computador, 
no iPad, enquanto jogo Just Dance e Dance Central. Jogo 
também Sports Season, Rabbit e Adventure. Sempre em 
companhia do meu irmão e, em alguns finais de sema-
na, da minha prima.   

Às vezes toco guitarra e um pouco de violão. Sa-
be, fiquei com medo de ficar doente e que meu irmão, meus 
pais e minha avó pegassem Covid-19. Meus pais trabalham 
fora e, mesmo com o isolamento, eles têm ido trabalhar du-
rante a semana. Apesar da saudade, só volto para escola 
quando estiver certo de que não há mais perigo e isso termi-
nar.  
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No feriado da Independência, fui com minha família 
para Pedra Azul. Fizemos uma boa viagem. A casa era es-
paçosa e tínhamos uma vista bonita da nossa varanda: 
a Pedra Azul com seu lagarto de pedra. No deck da casa 
víamos o belo pôr do sol com a visão da pedra do Forno 
Grande. Conheci Cisa, uma seriema que vinha nos visitar 
todos os dias. De vez em quando, ela vinha acompanhada 
de outras aves que não voltaram mais, mas ela tornou-se 
nossa hóspede. Este ano passou rápido demais, está quase 
acabando. Espero que, como ele, o Coronavírus acabe logo 
também.  
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NESSES TEMPOS DE PANDEMIA 

JÚLIA PIROLA OGENIO  

  

Nesse ano de 2020 tudo mudou muito. Esse ano pro-
vavelmente não foi o ano que pensávamos ter, porque acho 
que algumas pessoas programaram viagens de família, pas-
seios, entre outros. Com a chegada desse vírus, eu supe-
rei muitas coisas da minha vida, e um exemplo disso é 
o Bullying. Mas para o meu texto não ficar chato vamos pa-
rar de falar de coisas ruins e vamos falar de coisas boas. 
Nesse tempo de pandemia, eu estou jogando bastante sozi-
nha, estou saindo mais para andar de patins e ouvir K-POP, 
saio mais para brincar também (sei que posso ter 11 anos, 
mas eu ainda brinco), estou fazendo mais pinturas e dese-
nhos, tanto na tinta, como no celular.   

Para muitos que estão achando esse tempo horrível, 
tente olhar pelo lado positivo (tipo o jogo do contente). Eu li 
nesse ano um livro chamado: Gratidão, nele havia uma parte 
que falava o carro do escritor tinha quebrado na chuva, mas 
ele não ficou triste porque pelo menos ele tinha um carro 
para quebrar na chuva. O que eu quis dizer com o que eu 
li no livro é que se você tem uma bicicleta, por exemplo, e 
essa bicicleta quebrar, você não deve ficar triste, pelo con-
trário, fique feliz, porque pelo menos você tem uma bicicleta 
para quebrar, pois tem muita gente que não tem.  

Nesse tempo, tente ser feliz, converse, jogue, dance, 
cante, viva! Tente passar esse tempo com sua família e ami-
gos!  
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O TRÁGICO, MAS DIVERTIDO ANO DE 2020 

JULIA NOBRES CABRAL  

  

A quarentena começou em março. No começo, foram 
só algumas semanas, mas depois es-
sas elas viraram meses e estamos aqui; já se passaram 8 
meses dentro de casa e daqui a 3 meses o ano acaba.  

Nessa quarentena, eu vivi momentos que com certe-
za vou me lembrar, por exemplo: o dia do aniversário do 
meu irmão. Eu queria fazer uma surpresa para ele. Então já 
que nós teríamos que ir à casa da minha avó durante a tar-
de, liguei para a minha prima perguntando se poderíamos 
fazer uma surpresa para ele e ela topou. Nós fizemos a sur-
presa e foi tudo muito legal.  

Outra vez foi quando eu, meu pai e meu irmão saímos 
para andar de bicicleta (nós temos o hábito de pelo menos 
uma vez na semana sair para passear de bicicleta nos exer-
citar ao ar livre). Então, nós andamos e na volta nós resol-
vemos visitar a minha avó, já que a gente não tinha entrado 
em contato com ninguém. Nós fomos lá, e eu ajudei minha 
prima com um problema. Nós jantamos e jogamos vários 
jogos. Foi muito divertido e depois que chegamos em ca-
sa, tomamos banho e fomos dormir.  

Teve um dia, que eu fiz uma festa do pijama na barra-
ca (ganhei uma barraca no meu aniversário). Tinha chama-
do uma prima para dormir na minha casa: a gente ficou meia 
hora tentando montar a barraca e assim, quando minha mãe 
chegou, conseguimos montar de primeira!!!!!! Bom, ficou tu-
do bem. Nós passamos uma noite tranquila.  

Até este dia de hoje está tudo bem, mas tenho sauda-
de de várias pessoas. Elas não morreram, mas eu sinto fal-
ta, porque falar com a pessoa por telefone não é a mes-
ma coisa que estar com a pessoa do lado, mas está tudo 
bem.  

Tchau.  
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MEU 2020 

LORENA LOURENÇO SANTOS  

  

Meu 2020 está sendo bem diferente dos outros anos, 
eu tinha começado o meu 2020 voltando do maranhão e 
trouxe minha prima junto, minha irmã foi para os Estados 
Unidos, confesso que fiquei morrendo de sauda-
des dela, mas pelo menos me diverti muito com minha pri-
ma. Quando minha irmã voltou, ela me trouxe um celular 
novo, que já era o meu presente de aniversário.  

Nós nos mudamos para uma casa nova, bem grande 
comparada com o meu apartamento antigo e logo depois as 
aulas começaram. Eu estava super animada, pois eu fui para 
o 6º ano e era o meu primeiro ano no F2, estava muito ansi-
osa para ter professores e maté-
rias novas. Quando começaram a mandar tarefas de ca-
sa, eu achei que era muito dever, pois eu não estava acos-
tumada, então quando eu finalmente consegui ajeitar minha 
rotina, veio a pandemia.  

No início eu pensei que iria durar no máximo uns dois 
meses, mas acabou durando muito mais que isso. Começa-
ram as aulas online, no início não estava prestando muita 
atenção nas aulas, mas depois percebi que era muito impor-
tante me concentrar. Logo recebi uma notícia muito tris-
te, que minha avó tinha morrido, eu fiquei muito triste, mas 
depois minha prima veio morar aqui e eu fiquei mais fe-
liz, pois tinha mais uma pessoa para conversar e brincar. Na 
quarentena também tentei fazer várias coisas, como: tie-dye, 
pulseiras e até cozinhei algumas coisas, porém nem tudo 
deu certo.  
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VALEU A PENA! 

MARIA HOISEL PAIVA  

  

Tenho certeza de que para todos esse foi um ano 
muito difícil, porém também tivemos a oportunidade de expe-
rimentar e aprender um pouco mais, por exemplo com o 
EAD, podemos aprender um pouco mais sobre PowerPoint e 
essas coisas, já que é o único jeito de apresentar os traba-
lhos.  

Nesse texto irei contar sobre um dia nessa quarente-
na, eu não me lembro a data exata, mas tinha chegado o 
dia, eu finalmente ia ver meu pai que mo-
ra em Belo Horizonte, porém eu não iria poder ir de avi-
ão, por isso ele e meu avô saíram de Itabira bem cedo pa-
ra me buscar aqui em Vitória!   

Eu sabia que eles só iam chegar ao meio dia, então 
esperei muito ansiosa, acabou que o almoço saiu tarde e 
meu pai e meu avô tiveram que me esperar. Assim que eu 
terminei de almoçar, me despedi da minha mãe, meus ir-
mãos e meu padrasto, que eu também considero como um 
pai, foi uma longa viagem, cheguei em Itabira, na casa da 
minha avó, e lá estava tia Angelina, a esposa do meu pai, 
meu irmão caçula por parte de pai e minha avó. Eu fui tomar 
banho e depois a gente foi jantar, conversamos um pou-
co, mexi um pouco no meu celular, enquanto os adultos viam 
um show ao vivo na Tv e meu irmão estava dormindo. Mais 
tarde, eu, meu pai e minha avó jogamos um pouco de Uno e 
eu fui dormir. Esse dia foi muito bom para mim, porque era a 
primeira vez que eu via meu pai nessa quarentena.   

Mas o mais importante foi que nesse dia eu aprendi 
que não importa o tamanho da viagem, se for para ficar com 
pessoas queridas pode demorar o tanto que for.  
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2020, O ANO EM QUE O MUNDO PAROU 

MURILO FERRAZ MUNIZ BARBOSA  

  

O ano começou com um novo vírus chamado 
de Covid-19. No início, todo mundo achava que era impossí-
vel um vírus que surgiu na China chegar ao Brasil.  

Depois de se espalhar pela Europa, foi confirmado o 
primeiro caso de Coronavírus no Brasil, no dia 20 de feverei-
ro. Com isso, novos casos foram aparecendo e a necessida-
de de se fazer a quarentena. Nesse momento, todo mundo 
achou muito bom, pois não haveria aula naquela semana.  

Com a gravidade da situação, as escolas instituíram 
aulas online, pois as aulas presenciais não voltariam tão ce-
do. No começo, as aulas foram legais, mas algumas sema-
nas depois, tornaram- se entediantes e cansativas.  

Esse vírus, que não deveria existir, chegou em outros 
países e percebemos que nós estávamos em uma PANDE-
MIA. Que os jogos comecem!!! Ameaças de guerra dos Es-
tados Unidos versus Irã. Na Austrália, um enorme incêndio 
florestal matou 28 pessoas e atingiu uma área total de cerca 
de 107 mil km quadrados. Protestos contra o racismo tomam 
conta do planeta, depois da morte de George Floyd. Tudo 
isso e muito mais só no primeiro semestre.   

No Brasil, o pico de mortes chegou à 150 
mil pessoas. Não está fácil! O país teve uma queda devasta-
dora na economia e o preço do dólar está nas altu-
ras. Queria reencontrar com meus amigos e minha famí-
lia. Enquanto isso, usamos a tecnologia para estudar e matar 
a saudade de todos.  

O ano de 2020 com certeza ficou e sempre ficará co-
nhecido como: o ano que o mundo parou. E todos nós na 
esperança de uma vacina.                                                        
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A MINHA VIDA NA PANDEMIA 

NATÁLIA PETROCCHI GRILLO  

  

No início da pandemia, eu fiquei achando que ia pas-
sar tudo isso em mais ou menos um mês, só que isso não 
aconteceu. No começo, eu estava bem triste sem poder ver 
meus amigos e sem poder sair de casa, então eu tive que 
me adaptar ao ensino online e o envio de atividades, confes-
so que foi bem difícil para mim, mas ao longo do tempo fui 
me adaptando. Mas, por outro lado também aconteceram 
coisas muito boas para mim, como: ganhar um celular só pra 
mim, ganhar um notebook só pra mim, eu assisti várias sé-
ries novas, vários filmes novos, fiz muitas chamadas de ví-
deos com meus amigos e familiares, entre outros.  

Quando as coisas começaram a melhorar e os núme-
ros de mortes e casos começaram a cair, eu fui até a casa 
da minha família visitar meus primos, tios, tias e avó. Com 
todos os cuidados, é claro! Eu estava com muita saudade de 
brincar de pique com os meus primos e de conversar com 
meus parentes. Eu fiquei muito feliz de poder sair de casa e 
não ficar presa em um lugar só, pois sempre gostei muito de 
sair para passear.   

Depois de um tempinho, a minha academia 
de ballet abriu, porém, somente com cinco pessoas dentro 
da sala e com os cuidados. A partir daí, eu fiquei super feliz, 
por que percebi que as coisas realmente estavam melhoran-
do e pensei que como o ballet abriu, a escola poderia abrir 
em breve. E eu estava certa! Quando soube que a escola 
abriria, eu falei logo com meus pais que queria voltar a fre-
quentar, porque na aula online às vezes minha internet não 
estava boa e eu caía, ou não conseguia entrar, e várias ou-
tras coisas. Sem contar a saudade que eu estava da escola, 
do pátio, das salas de aula, dos meus colegas e professo-
res.   
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ANIVERSÁRIO NA QUARENTENA 

 PEDRO FRAGA MARTINS  

   

Esse ano foi bem diferente dos outros, mas tem uma 
data que é sempre divertida, o meu aniversário. Todo ano eu 
gosto de comemorar saindo com minha família e fazendo 
festa. Porém, não seria possível porque iria fazer aglomera-
ção de pessoas e o contágio do Coronavírus e fiquei triste, 
mas fui surpreendido nesse dia pela minha família, de uma 
forma que eu não esperava e me deixou muito feliz.  

Vou contar como tudo aconteceu na quarentena. Co-
meçou no dia 3 de maio, quando fui acordado com parabéns 
acompanhado de um café da manhã especial, tinha torta de 
limão (uma das minhas favoritas), suco de laranja, casadi-
nho, suco de uva, croissant, kit kat, frutas, um bolinho, M&M 
e um pote de Nutella. Depois de tomar café de manhã fui 
ajudar meu pai a preparar meu almoço especial com a minha 
comida favorita, Filé à Parmegiana. De sobremesa tomamos 
açaí que minha avó comprou.   

De tarde vieram meus tios, tias e primos que canta-
ram parabéns lá debaixo do prédio, um deles fez pão caseiro 
para mim e estava delicioso, eu queria descer para dar 
um abraço, mas por causa do isolamento social eu não pu-
de.   

À noite, minha mãe enfeitou a parede com bolas e a 
frase: “FELIZ ANIVESÁRIO”. Comemoramos com quem es-
tava lá na casa da minha avó: meu tio, meu pai, minha 
mãe, minha irmã e eu.   

Na hora dos parabéns, fizemos uma chamada de ví-
deo com toda a minha família, eles ficaram presentes virtu-
almente. Foi um dia diferente que eu achei que iria 
ser ruim, mas foi um ótimo dia e fiquei muito feliz.                   
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UM MOMENTO QUE NÃO FOI EM VÃO  

YANA RIGO DE OLIVEIRA REIS  

  

Esse ano foi bem diferente. Nunca tinha vivido uma 
pandemia antes. Fomos atacados por uma família de vírus, 
mais conhecida como Coronavírus. Fomos obrigados a ficar 
em isolamento social por 15 dias. Bom, nós achávamos que 
iam ser apenas 15 dias, mas na verda-
de ficamos 6 meses confinados dentro de casa!   

Logo, por conta do isolamento, tivemos que trabalhar 
de casa, o que ficou conhecido como Home-
Office. Começamos a fazer tudo via internet: aulas, reuniões 
de trabalho, provas etc. Aquilo que co-
mo família realizávamos em diferentes ambientes (escola e 
escritórios), passamos a ter apenas um, a nossa ca-
sa. Sendo assim, a organização, o planejamento e o diálogo 
familiar tiveram que aumentar.  

Muitas empresas faliram por conta da pandemia. Em 
consequência, a economia de muitos países veio abaixo, 
trazendo a fome para a população de mais baixa ren-
da. Entretanto, surgiram as mobilizações sociais 
em prol ao próximo, o que nos tornou mais generosos.  

Manter o distanciamento físico foi desconfortável, po-
rém passamos a valorizar a presença das pessoas que 
amamos e sentir falta das pessoas que faziam parte do nos-
so dia a dia. Isso nos fez mais afetuosos.  

Acredito então, que esse momento não veio em 
vão. Contudo, nos fortaleceu, nos transformou e nos elevou 
a um nível maior de resiliência e gratidão. Pois não é o que 
nos aconteceu de ruim que irá determinar o que seremos, 
mas sim o que nós decidimos ser a partir do que nos acon-
teceu.  
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UM ANO QUE MARCOU A HISTÓRIA DA HUMANIDADE!  

ANNA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA.  

  

É difícil de acreditar que vivi em um ano como o 
de 2020, tendo apenas 12 anos. Para uma grande parte da 
população mundial o ano de 2020 foi muito difícil e compli-
cado, tanto socialmente, economicamente e psicologicamen-
te. Acho que esse ano foi um dos mais memoráveis da histó-
ria da humanidade e receber esse título, digamos que não 
é para qualquer um.  

Mas se pararmos para pensar não foi o fim do mun-
do, ou um “apocalipse zumbi”, como muitos diziam no come-
ço da pandemia do novo Coronavírus. Sei que tive-
ram diversos fatos negativos em meio a todo esse ano, mas 
também acho que conseguimos tirar coisas boas dele, 
aprendemos a como mexer em sistemas de vídeo chamadas 
ou reuniões on-line, descobrimos novas funções em compu-
tadores e como manter contato e as amizades que tínhamos 
presencialmente, de uma forma digital, o que no meu ca-
so, ajudou a fortalecer minhas amizades e até fa-
zer outras novas.  

Acho que o mais complicado para mim 
foi me acostumar com as mudanças nas ruas, no começo 
era estranho sair na rua e ver todos de máscaras e com ál-
cool em gel nas mãos. Acredito que seja porque eu não 
saio tanto de casa e quando saio é para tirar o lixo.  

 Com o passar dos meses do isolamento, aprendi mui-
tas coisas novas e uma delas foi o idioma coreano, ain-
da não sou fluente, mas um dia vou ser. Você sabia que 
no coreano existem quatro maneiras diferentes de dizer a 
pala-
vra não? “ani, aniya, aniyo, na dwae”, aprendi isso vendo “do
ramas” ,(novelas coreanas, chinesas, japonesas 
e tailandesas), comecei a ver antes mesmo da quarente-
na começar, mas com ela o número de novelas que assis-
ti só aumentou. Também descobri que quero começar a es-
crever romances trágicos! Não sei bem 
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o porquê, mas acho que seja por-
que gosto de livros trágicos e dramáticos, aqueles que 
te dão um quentinho por dentro e te fazem querer descobrir 
o que o personagem está sentindo, sabe?  

Como disse antes, não considero esse ano co-
mo terrível, porque pude tirar coisas boas dele, e acho que 
não só eu, mas todos vão lembrar sempre desse ano que 
virou nossas vidas de cabeça para baixo e nos fez entender 
coisas que não entendíamos antes.  
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O ANO MAIS DIFÍCIL QUE JÁ PASSAMOS  

CALIEL AUGUSTO BARCELOS LEMOS  

  

Esse foi o ano mais complicado, amedrontador e peri-
goso da face da Terra. Tudo parou: escolas, trabalhos e co-
mércios, muitas pessoas foram despedidas de suas empre-
sas, empregos. Eu fiquei muito triste, esse ano logo quando 
a escola voltou eu fiquei chateado que as férias tinham aca-
bado, mas agora as férias nem tem graça e o que sinto falta 
hoje é da minha escola, dos amigos e colegas. A hora do 
recreio era a mais legal, eu podia brincar com os meus cole-
gas, lanchar com eles, era como se eu estivesse em casa 
com a minha família, a escola também faz parte da nossa 
família e o importante é tentar enxergar o lado ruim e bom 
das coisas. O ruim é que não posso ver nem brincar com 
meus colegas e que tenho que andar de máscara, o que é 
muito chato. O lado bom é que a prova é de consulta, pode 
descobrir passatempos ou talentos que com você indo à es-
cola você talvez não conseguisse.  

As matérias ficaram até um pouco mais fáceis, os de-
veres de casa ficaram muito mais divertidos, mas dá uma 
saudade enorme da escola, do pátio, da barulheira do re-
creio, da saída, do transporte. Mesmo às vezes quando eu 
era chamado a atenção, não deixava de gostar da escola.  

Eu pensei muito quando o sentimento de falta da es-
cola apareceu, em primeira parte pensei que estava doen-
te, mas então eu percebi que eu gostava tanto da esco-
la, que era mais do que eu conseguia aguentar. Percebi 
que às vezes uma coisa só é importante quando ela é tirada 
de você, só então você percebe o quanto aquela coisa é im-
portante para você.  

Agora eu vou dar algumas dicas de segurança: Sem-
pre use máscara, mesmo quem não é grupo de risco, fique 
em casa e só saia se for realmente necessário.  

 

 



 A UM METRO E MEIO DE VOCÊ 37 

TODO MUDO ODEIA A QUARENTENA   

CHLOE LOBATO HENNING   

  

 

   A quarentena está sendo muito difícil para todo 
mundo. Mas tem seu lado bom, como ter 
mais convivência com a família. Porém também tem seu la-
do ruim, você não vai acreditar no lado ruim... é não poder 
ver os amigos, ter que ficar na internet toda hora, ficar acor-
dada até tarde, etc. O difícil da quarentena é não poder ir ao 
trabalho para ganhar dinheiro e sustentar a família, então 
temos que economizar em tudo, porque as coisas estão fi-
cando caras (principalmente o arroz).   

   Agora tudo está voltando, aos poucos, ao normal. 
No Shopping Vitória só algumas lojas estão abertas 
(com número máximo de pessoas). Eu fui ao shopping há 
alguns dias e estive na loja da Vivo, podiam entrar 14 pes-
soas (eu acho que era isso) e tinha uma fila na por-
ta, porque a loja estava lotada, mas foi intensa a fila, metros 
e metros.   

     Como a quarentena está passando, tudo está fi-
cando melhor e vamos reabrindo tudo. E isso é muito bom, 
porque tudo vai “voltar como era antes” (se fizerem a vacina, 
é claro). Como isso ainda vai demorar um pou-
co, vamos seguir as regras para conseguir o nosso cotidiano 
de volta.    
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UM ANO AMEDRONTADOR   

DAVI CASTELO SILVA  
  

Esse ano, está sendo muito estranho para todos nós. 
Muitas coisas aconteceram, boas e ruins, e todos nós tive-
mos que nos acostumar com um novo normal.   

Hoje vou contar uma experiência que me marcou mui-
to. Um dia, eu comecei a me sentir muito desconfortável, 
espirrando e meio cansado, meus pais acharam que era só 
uma gripe por causa do clima. Três dias depois, os sintomas 
tinham piorado e como tive febre, meus pais resolveram me 
levar ao hospital. Lá, precisei esperar um pouco na recepção 
e depois de um tempo fui atendido por uma médica para fa-
lar os meus sintomas e receber algumas recomendações. 
Enquanto eu respondia suas perguntas, ela anotava algu-
mas coisas. Depois disso, eu e minha mãe fomos mandados 
para uma sala minúscula, um isolamento, para fazer exa-
mes: uma enfermeira veio fazer o teste de garganta e nariz, 
doeu um pouco, mas valeu a pena. É uma sensação bem 
desconfortável enfiarem um cotonete na sua garganta e no 
nariz, é BEM DESCONFORTÁVEL! Fui levado ao outro lado 
do hospital para fazer um raio-x do meu tórax 
e logo me levaram de volta para aquela salinha.   

Como havia suspeita de COVID, fui para casa ficar 
isolado no meu quarto por 3 dias. Posteriormente, fui fazer 
um teste rápido com o meu tio Paulo, que é médico, fiz dois 
testes, um americano e um chinês, todos deram negativo, 
mas ainda assim tive que esperar o resultado oficial, e lá 
fomos nós ficar isolados no quarto por mais um tempo.   

Após esses dias, fomos receber o resultado no hospi-
tal e antes de sair, eu e meu pai ficamos esperando no carro, 
eu falava com a minha amiga Anna Beatriz, que disse que 
estava torcendo para que o resultado fosse negativo. Quan-
do o recebemos, vimos que deu negativo e todos ficamos 
muito felizes, no final de tudo era apenas uma gripe…   
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Com essa experiência, aprendi que tenho que me 
preocupar mais com o COVID-19 e sempre manter hábitos 
de higiene, como: lavar as minhas mãos. Todos temos que 
nos preocupar com isso, pois nunca saberemos quando po-
de acontecer com a gente. Entre esses milhares de casos no 
mundo, podemos acabar sendo uma das vítimas se não to-
marmos cuidado. Sem cuidado, as consequências podem 
ser sérias.  
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MINHA QUARENTENA 

                                                   DAVI DALLA  

  

No começo desse ano, acho que todos, como 
eu, achavam que esse ano iria ser um ano normal como o 
outro qualquer, mas para surpresa de todos não foi. Então 
vou falar um pouco sobre meu ano.  

No começo, quando as aulas pararam, achei que iria 
ficar 2, no máximo 2 meses em casa, então não me preocu-
pei muito pelo lado do tempo, mas fiquei muito preocupado 
com meus avós, que aliás moro com uma delas e sei que 
esse vírus é bem perigoso para idosos, então já sabia que 
iria ter um número grande de mortes, porém nunca imaginei 
que iria chegar ao ponto que estamos.  

Várias coisas ajudaram o tempo passar 
mais rápido, como apps no celular: redes sociais, joguinhos 
e etc. E outras coisas que também fizeram o tempo pas-
sar mais rápido foi: estudar, conversar com amigos pe-
lo telefone e jogar jogos de tabuleiros com a família.  

Por sorte, nossa escola foi bem rápida, em uma se-
mana já tivemos aulas online e não perdemos muito tem-
po e nem muita matéria. E essa foi uma experiência muito 
louca, que nunca pensei que iria ter (passar por uma quaren-
tena) e não quero passar por essa experiência de novo. Não 
passei por nenhuma dificuldade, como: doenças e proble-
mas, também não contrai o novo vírus, graças aos cuidados 
que eu e minha família tomamos.   
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O ANO MAIS DIFÍCIL QUE JÁ PASSEI NA MINHA VIDA  

GABRIEL PEDRA SALLES  

   

Nesse isolamento por causa do novo vírus (Covid-
19), as pessoas foram obrigadas a ficar trancadas dentro 
das suas casas.  

O único jeito das escolas continuarem dando aula foi 
usando o método de aula online, para ser sincero eu não 
estou indo nem um pouco bem com esse método, estou ti-
rando notas ruins nas provas e trabalhos, não estou partici-
pando muito das aulas, não estou fazendo os deve-
res de casa. Uma consequência do isolamento social é que 
práticas que eram feitas nas aulas presenciais, 
não estão sendo feitas nas aulas online.  

Nessa quarentena, só algumas vezes eu saí de casa, 
na maioria das vezes foi para algum churrasco em família ou 
para a praia, não sai muitas vezes de casa, mas várias pes-
soas do Brasil não respeitam a distância social, ou a quaren-
tena, por isso no começo muitas pessoas foram infectadas e 
morreram pelo Covid-19.  

Mesmo assim, depois de vários meses, as esco-
las começaram a voltar com as aulas presenciais, mas ain-
da há várias coisas que não podem ser feitas, os alunos e 
professores são obrigados a usarem máscara, tem o distan-
ciamento social, as mesas e cadeiras dos alunos são as 
mesmas em todas as aulas, tem também horas para 
a higienização. Os casos de pessoas infectadas pe-
lo Coronavírus estão começando a aumentar de no-
vo rapidamente, por isso eu acho que vamos voltar para 
as aulas online.  

A quarentena está deixando todo mundo louco aqui 
em casa, inclusive eu. Nessa quarentena, eu não fui nenhu-
ma vez para o supermercado e raramente vou ao shopping, 
também estou com saudade da pipoca do cinema, na minha 
opinião a pipoca do cinema é a melhor do mundo. Estou com 
saudade da escola, eu digo presencial, estou 
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com saudade de pisar na escola, ver os amigos, comer a 
comida da escola, também estou com muita vontade de ver 
como ficou a biblioteca, a sala de artes e a informática.  
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TUDO SÃO FASES  

GABRIEL SALIM 

  

No período de isolamento social, eu percebi como tu-
do passa e tem fases, se hoje pode estar tudo um desastre 
espere, porque amanhã pode melhorar.  

No início da quarentena, tudo estava sendo debatido, 
nós mal conhecíamos o vírus e só ouvíamos falar sobre ele. 
Muitas pessoas estavam com medo por diversas causas. 
Logo no início do isolamento social, nós tínhamos muitas 
dúvidas de como seria isso e acabávamos com muito medo, 
estocávamos comida etc. Aqui em casa nós tememos tam-
bém o vírus, porém não chegamos ao ponto de estocar co-
mida, as questões eram: “Quando vou poder ir para o meu 
escritório trabalhar? Quando vou ver meus avós? Será que 
vou me adaptar com o isolamento? Será que vou pegar o 
vírus? Será que se eu pegar, esse vírus vai me fazer 
mal?” Todas essas questões eram debatidas 
e colocavam medo nas pessoas em isolamento.  

Após um mês em casa, muitas pessoas começaram a 
se adaptar, criando rotinas com exercícios necessá-
rios, home office, e o que fosse preciso, sempre dentro de 
casa. Eu por exemplo, procurei mais séries ou desenhos 
para assistir, e fazia ligações com amigos para jogar, ou so-
mente conversar. Além das minhas aulas online e deveres 
da escola, nos finais de semana às vezes viajávamos para o 
meu sitio, onde sempre continuávamos fazendo isolamento, 
porém tentando aproveitar um pouco mais, por lá ser muito 
melhor para fazer coisas que não era tão fáceis dentro de 
casa, como praticar exercícios, dar uma caminhada, jogar 
bola e outros privilégios por ter áreas ao ar livre.  

Depois de um tempo, começamos a pensar na volta 
das atividades, especulamos a volta as aulas em agosto, 
porém erramos, em setembro também não começou e agora 
em outubro estamos muito próximo de reiniciar as aulas e 
começar a voltar algumas atividades. Minha mãe por exem-
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plo, voltou a trabalhar presencialmente no fim de agosto, 
com rotinas graduais, onde revezavam os funcionários.  

De pouco a pouco, está dando para perceber que a 
vida fora do isolamento está voltando, eu tenho um aprendi-
zado sobre tudo isso, que a vida é cheia de fases que po-
dem ser ruins e boas, podem ter momentos difíceis e mo-
mentos bons, mas lembre-se que tudo vai passar e melho-
rar, ou piorar.   
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QUARENTENA EM FAMÍLIA  

 HENRIQUE GOMES MARTINELLO  

  

Minha quarentena começou assim: um dia eu fui para 
a escola, só que ninguém estava lá, só alguns alunos de sa-
las diferentes, eu me perguntei: “Por que tem poucas pesso-
as?” Então, mais tarde tipo uns 5 minutos, tocou o sinal de 
entrada. Só tinha 
eu, Caliel e Ranier. Mais tarde, o Caliel saiu e só ficou eu 
e Ranier. As aulas passavam e 
o período da manhã acabou. O dia do Ranier acabou, mas o 
meu só estava começando. À tarde eu fiz os meus deveres 
no integral, joguei um pouquinho no computador... o dia aca-
bou.  

         Depois, no outro dia, a minha mãe resolveu 
que eu não iria na aula, e eu ficaria em casa. Na primeira 
semana ficou tudo bem, mas era um pouco puxado por-
que tinha muito dever de casa para compensar a falta da 
aula. Após algumas semanas, começou a ter aulas na plata-
forma do Teams. Algumas vezes na semana, eu vou para 
a Pedra Azul, é muito legal lá. A gente toma banho 
de piscina, faz caminhadas, pesca (eu sou muito 
bom de pescaria, eu já peguei um peixe gran-
dão), trilhas, também cortamos lenha de árvores velhas (isso 
é bom porque, além de ser econômico, faz o tempo passar 
rápido e ainda é um exercício). Quando cortamos a lenha, 
ela vai para a lareira, faço mountain bike e adubamos a nos-
sa composteira.  

            Também vou para Manguinhos para a casa 
da minha avó, lá eu brinco com as minhas cachorri-
nhas: Catarina e a Lilica. Eu faço churrasco 
(e em Pedra Azul também), vou à praia, mas sempre obede-
cendo às regras de isolamento, e também pinto. Nos fi-
nais de semana em que eu fico em casa, eu brinco com 
meu Lego, jogo no meu PS3, ou no Wii, a gente des-
ce para a Piscina, nós fazemos um passeio de bike pe-
la cidade, montamos um quebra-
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cabeça e muito mais. A quarentena está difícil, mas nós te-
mos que persistir, cada um em seu lugar tem que fazer o 
que é necessário para proteger uns aos outros. Temos 
que ficar em nossas casas, ou apartamentos, não socializar 
e tomar os cuidados para tudo voltar ao normal.   
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MINHA ROTINA NA QUARENTENA  

ICARO HENRIQUE DE ALMEIDA CRAVINHOS  

  

Eu me lembro de que no começo des-
sa história de Coronavírus aqui no Brasil, eu achava que ia 
ser só uma semana e iria passar, mas acabou que não foi só 
uma semana. Antes da pandemia, na aula de espanhol, eu 
perguntei para o Alcemar algo do tipo sobre o Coronavírus e 
se me lembro bem, ele também achou que seria por pouco 
tempo. E no dia seguinte, recebemos o aviso de que não 
precisávamos ir as aulas daquela semana, mas podía-
mos, só não era obrigatório.   

No começo da quarentena, meus avós estavam na 
minha casa e foi diferente porque eles nunca vêm aqui para 
o Espirito Santo e meus primos que nunca saíram do estado 
deles também vieram.   

Sobre as aulas on-line são aulas funcionais, porém 
nem tanto, porque eu já fiquei com dúvidas e dificuldades 
na matéria e não consegui entender tão bem como na aula 
presencial, pois considero importante ter o professor por per-
to. Foi bem ruim no começo, mas depois você vai se acos-
tumando, para de ter sono e tem menos dificuldades durante 
as aulas.  

Eu furei a quarentena muitas vezes para visitar 
meus amigos, comer, ou só passear mesmo, porque eu me 
senti muito preso, mas eu podia me soltar, só que eu come-
teria um grande erro fazendo isso, é como se você estivesse 
preso, mas tivesse a saída na sua frente, uma porta com a 
saída, porém você não sai porque sabe que não pode.   

Foi assim que me senti na quarentena com furos, mas 
ainda sim me cuidei.   
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ANO CHEIO DE LOUCURAS  

JOÃO PAULO PEDRA SALLES  

  

Que ano, hein! Está difícil para todos, mas tudo isso 
vai passar, aqui são umas coisas que vivi. Um dia quando 
nós estávamos na quarentena, minha família decidiu viajar 
para Pedra Azul. Quando nós estávamos brincando de su-
perpoderes, vimos um bicho que não sabíamos o 
que era, ele nos levou para um lugar que estava cheio de 
macacos. No outro dia, na volta, nós íamos ver quem descia 
a montanha mais rápido, quando nós estávamos perto do fim 
da montanha, o Rafa pulou e torceu o pé, nós tivemos 
que levá-lo para engessar.  

Em um outro dia qualquer, nós iríamos jogar, quando 
nosso amigo nos ligou e inventou uma história sobre 
um hacker, mas a gente já sabia que era 
ele. Umas cinco semanas de-
pois, nós estávamos jogando Minecraft de boas com 
ele, quando uns caras e destruíram nossa base. 
O que nós fizemos? Uma guerra! No meio da guerra, ele 
veio com a conta do “hacker” e falou que ele roubou to-
dos nossos itens, quando nós vimos, ficamos com mui-
ta raiva, mas deixamos passar.  

No dia que as aulas voltaram, eu fiquei pensando: 
“Quero ir, quero ir”, mas meu pai não dei-
xou. Quando eu estava dormindo, tive um sonho que era 
assim: minha turma inteira teve uma infestação 
do Covid e nós fomos os únicos a não pegar, porque não 
fomos no dia seguinte, por isso eu decidi não retornar para a 
escola, pelo sonho que tive.  

Um dia nós passamos por um “perrengue”, porque 
uns amigos da mi-
nha mãe e nós fomos nos encontrar e depois eles começa-
ram a ter 
os sintomas do Covid, então nós ficamos desesperados. Po-
rém, dias depois, o amigo da minha mãe fez o teste e deu 
negativo, então não entendemos nada e o pi-
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or é que nós ficamos mais desesperados ainda porque eles 
tinham acabado de ter um bebê, então ele podia morrer e 
nós não queríamos isso. E essa é minha história.   
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UM ADEUS SEM DESPEDIDAS  

JOAO PEDRO MENDONÇA ABRAHÃO  

  

A quarentena trouxe para mim dias entediantes e 
uma história não tão feliz quanto as fantasias. No come-
ço, os dias pareciam férias e ficar em casa era tranquilo. Ha-
via um certo medo do que era essa tal COVID, mas a gente 
acreditava que ia passar rapidinho. Porém o tempo foi pas-
sando...e nada!  Dias longos e falta dos amigos, da escola...  

Novos tempos, dizia a TV, as mídias sociais e todo 
mundo. E eu pensava que estranho seria esse novo mundo. 
Um mundo sem abraços apertados, sem confraternização no 
almoço de domingo na casa da bisa. Mal sabia que nem era 
essa a pior experiência da minha quarentena.   

Tenho uma tia avó, missionária comboniana, que vi-
nha me visitar todos os anos. A maioria das suas missões 
eram fora do Brasil. Passou muito tempo no Peru e sempre 
que vinha trazia na mala muitas histórias, lembrancinhas 
culturais e muito amor. Tia Amine adorava me ver tocar pia-
no! E eu admirava aquela tia avó que tinha um trabalho lin-
do, livros publicados em espanhol, falava de todos os assun-
tos e sempre carregava um sorriso grande estampado em 
seu rosto.   

Esse ano, não foi diferente, tia Amine veio, ia passar 
meu aniversário e o de tia Maria com a gente, mas infeliz-
mente a tal COVID-19 estragou os planos, chegou bem per-
tinho de nós, tia Amine chegou de São Paulo e foi para casa 
das missionárias cumprir o isolamento, após desembarcar 
em Vitória. Dois dias depois, se sentiu mal, fez exame e 
deu “falso negativo”. No quinto dia, ela estava internada. Nós 
rezamos muito e mandávamos e-mail para o hospital, dizen-
do o quanto nós a amávamos e que estávamos esperando-
a ficar boa logo, mas ela não saiu de lá, nós não chegamos 
a vê-la, nem mesmo nos despedimos dela. Mamãe disse 
que Deus a chamou para continuar sua missão lá em cima.   
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  Faz um mês. A lição que ficou foi de que a gente 
deve viver a vida dando nosso melhor, porque a gente nunca 
sabe a hora da partida. Na missa de despedida feita pelas 
freiras, colegas da tia, citaram uma frase muito repetida por 
elas que diz algo como: “Se tivesse mil vidas, as mil vidas 
eu as daria pela minha missão”. Então eu entendi que a lição 
dela para mim é a importância de seguir o coração na hora 
de escolher nosso caminho e fazer sempre com todo amor 
do mundo. E se essa era minha lição, quero também passar 
para frente meu aprendizado. Obrigado tia Amine! Estará 
sempre no meu coração!  
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MINHA EXPERIÊNCIA COM A QUARENTENA  

LUCAS FIDALGO PELAES  

  

A Pandemia veio e mudou minha vida completamente. 
Eu estava saindo praticamente todos os dias para me encon-
trar com meus amigos, indo à escola, saindo com minha fa-
mília, resumindo, eu tinha uma vida ativa. E de repente, um 
vírus fez com que todos nós parássemos instantaneamente 
nossa vida e não tem sido fácil essa experiência. No começo 
da quarentena, falavam que a pandemia acabaria em se-
tembro e eu achava que seria muito tempo, porém já pas-
samos de setembro e ainda estamos aqui, sem expectativa 
de sair ou de conseguir uma solução para esse ví-
rus.  Às vezes fico pensando se algum dia isso vai acabar e 
poderemos sair para viver nossa vida normalmente, se terá 
uma vacina e/ou algum medicamento eficaz, e como iremos 
viver daqui para frente, quais serão as mudanças. Nossa 
vida já mudou completamente, como por exemplo na escola, 
apesar de ter aulas ao vivo, é totalmente diferente, é difícil 
para focar, é mais cansativo e eu sinto falta da sala de aula, 
do contato que tinha com todas as pessoas.  

Apesar de tudo, tenho aprendido muitas coisas, como 
aproveitar o tempo que tenho em casa para ficar com a mi-
nha família, aprender a descansar da vida corrida que tí-
nhamos, e ser grato pelas mínimas coisas que tenho, minha 
saúde, minha casa, família e todas as outras coisas boas da 
vida que normalmente nem percebemos, mas que fazem 
muita diferença. O que me faz ficar mais tranquilo é saber 
que tudo tem um fim, e que há pessoas responsáveis traba-
lhando para que tudo venha ser resolvido e possamos estar 
seguros, com saúde. Então posso acreditar que não iremos 
ficar presos dentro de casa, temendo o vírus para sempre. 
Minha família também tem sido essencial para que possa-
mos ficar bem. Eles nos levam para passear em lugares se-
guros, para descansar e nos divertir um pouco.   
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Tenho certeza de que todos nós, quando tudo isso 
acabar, iremos sair mais conscientes, gratos e iremos levar a 
vida de um jeito diferente, não apenas falando sobre saúde, 
mas hábitos, costumes e pensamentos. Iremos dar mais va-
lor à nossa família e amigos, pois sentimos falta deles, ire-
mos dar valor à nossa vida normal, sendo gratos por tudo.  
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MINHA QUARENTENA 

LUISA DE ALMEIDA REBOUÇAS  

  

Minha quarentena está sendo bem chata e entedian-
te, preferiria muito mais quando podíamos sair de casa en-
contrar os amigos, sinto bastante saudade deles, mas essa 
quarentena também ajudou muito, principalmente, a 
me aproximar mais ainda da minha família. Também aprendi 
a cozinhar o básico, como: macarrão, brigadei-
ro, bolos e biscoitos. Eu também sinto muita falta de viajar, 
eu adoro ir para lugares diferentes e ver coisas novas, mas 
essa pandemia não me ajudou muito  

Aprendi várias coisas ficando dentro de casa e criei 
novos hobbies para me tirar do tédio, como: pintar, dese-
nhar, andar de bicicleta, jogar vôlei de praia, fazer blu-
sas tie dye, brincar com a minha gata e fa-
zer letterings. Mesmo aprendendo várias coisas, não gosto 
de ficar muito tempo dentro de casa, principalmen-
te no início da quarentena, porque era tudo muito no-
vo, mas agora que as aulas estão voltando, estou me sen-
tindo muito melhor, porque posso ver meus amigos, ver 
meus professores e aprender muito mais. E espero que a 
vacina contra o Coronavírus chegue logo e que nós possa-
mos passar o Natal e o Ano Novo com a família.   
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APRENDENDO COM A PANDEMIA   

 MARIA EDUARDA SOARES SANTANA DA SILVA  

  

Acreditávamos que o ano de 2020 seria normal, como 
todos os outros, e ninguém imaginava que um vírus pudesse 
invadir as nossas vidas, causando tanta tristeza, desastres e 
prejuízos.    

Desde março, com o isolamento social e a suspensão 
das aulas presenciais, muita coisa mudou na vida das pes-
soas e não foi diferente na minha: minha casa se transfor-
mou em sala de aula, local de trabalho para os meus pais, 
playground para minha irmã e várias outras funções.    

Diariamente, os professores “entraram” nas residên-
cias dos alunos, passamos a nos comunicar pelo meio virtu-
al, as atividades remotas ficaram em evidência e o contato 
presencial passou a ser extinto.  

Confesso que em muitos momentos me senti entedia-
da, cansada, não fisicamente, mas emocionalmente. As 
emoções de muitos adolescentes, jovens e adultos foram 
repensadas com maior seriedade, tendo em vista 
que sentimentos como: medo, irritabilidade, estresse, desin-
teresse, entre outros, passaram a fazer parte da rotina diária 
das pessoas. Em alguns momentos, senti medo; em ou-
tros, preocupação e sempre, saudade. Saudade da vida 
que tínhamos antes da pandemia e de toda a interação soci-
al com a escola, amigos e professores.   

Depois de uma certa estabilidade da curva da doença, 
fiz pequenas saídas de casa e a experiência de usar másca-
ra e de não poder tocar nas pessoas que amamos não foi 
positiva e me trouxe grandes desconfortos. Ter que 
me comunicar com meus avós, tios e primos, respeitando 
todo o distanciamento necessário, foi negativo pelo fato de 
não podermos oferecer afeto e abraços, mas também foi 
essencial para a preservação da saúde de todos.   
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De maneira geral, acredito que muito aprendemos 
com a Covid-19. Muitas coisas ainda desconhecemos. As 
aulas remotas ganharam seu destaque e os profissio-
nais das escolas particulares se reinventaram para ensi-
nar. Muitos conhecimentos foram aprendidos pelos alunos.    

Sigo com as aulas online, mesmo que a escola tenha 
voltado de forma gradativa. Não tive prejuízos e agradeço 
aos professores da Ilha que se dedicaram para que cada 
estudante continuasse com o mesmo interesse em apren-
der.   

Uma das maiores experiências que a pandemia me 
trouxe é que precisamos ter empatia para respeitar a dor dos 
outros e resiliência para seguir diante dos desafios que ainda 
podem surgir.  
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A HORRÍVEL HISTÓRIA DA PANDEMIA  

RAFAEL PEDRA SALLES  

 

Tudo isso começou quando essa pandemia iniciou, 
nós tínhamos que ficar em casa o tempo todo, o que era 
muito chato, nós todos ficávamos muito entediados, as au-
las online eram muito chatas, elas duravam praticamente a 
manhã inteira e nós tínhamos que fazer deveres de casa 
longos, por exemplo fazer textos longos, uma coisa que eu 
odeio muito fazer, o que tornava esse momento inicial de 
pandemia pior ainda.  

Eu e minha família, naquele momento, tínhamos que 
fazer alguma coisa a respeito desse tédio na pandemia, en-
tão decidimos primeiro fazer exercícios físicos para não vi-
rarmos sedentários e, consequentemente, gordos. Depois 
nós compramos uma rede de ping-pong para termos alguma 
coisa para fazer, ao invés de ficar descansando o dia inteiro, 
o que era na minha opinião muito ruim (nós só compramos a 
rede porque já tínhamos muitas outras coisas), assim não 
ficamos muito entediados, apesar dessa pandemia continuar 
sendo um tédio.  

Mais tarde, em relação a essa pandemia, nós tivemos 
aulas online mais chatas (e uma tarde longa de ativida-
des), à noite um pouco de liberdade para fazer outras coi-
sas, depois de acabar as coisas da escola.  

Um pouco mais tarde, nós tivemos as provas, que an-
tes nós não tínhamos a menor ideia de como seriam fei-
tas, então surgiram as partes mais complicadas des-
sa pandemia: a semana de provas. Eu odiava isso e ainda 
odeio, porque nós tínhamos que ficar a maior parte do dia 
estudando e depois finalmente fazíamos a prova, mas tinha 
um problema: os resultados. Nós ficávamos muito nervosos 
com isso, porque se nós tirássemos uma nota baixa, nós 
ficaríamos uma semana de castigo.  

Nós ainda estamos nessa pandemia, né? Então te-
mos que pensar positivo (diferentemente de mim) e esperar 
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até que a vacina do Covid-19 chegue e nós finalmen-
te possamos tomar a vacina e voltemos para os nossos dias 
normais. Acho que ainda vamos passar por outros momen-
tos nessa pandemia, por exemplo: férias de verão em casa 
sem poder ir à casa de amigos, ou familiares, até que essa 
pandemia chata acabe.  
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QUARENTENA  

RANIER RAMILLO PAIVA VIEIRA  

  

No começo, achei que seria horrível fazer essa pala-
vra que nem conhecia direito e o que significava, ficar sem 
sair para fazer coisas achava que iria me acostumar como 
normais e que seria só por um curto período de tempo.  

Só que o tempo foi passando e passando e a frusta-
ção foi aumentando, junto com as notícias que 
eram publicadas foi dando uma amargura muito grande e 
quase tudo fechado. Eu tive que conviver em família mais 
horas que o normal, além do que estava acostumado e sem 
conviver com outras famílias, ou amigos que estávamos 
acostumados; fora a mudança da rotina, como pedir mais 
comida pela internet, reuniões on-line, etc., ou seja, com a 
tecnologia, conseguimos nos adaptar a esse momento um 
pouco melhor.  

A rotina de quando voltávamos para casa era bem 
ruim, tínhamos que desinfetar as coisas, passar álcool em 
tudo e usar máscaras, era uma rotina que tivemos que nos 
adaptar.  

No começo, as aulas online não foram tão boas, não 
me adaptei, a vantagem é que acordava mais tarde, demo-
rou um pouco para me adaptar às aulas. Antes da pande-
mia, tinha que acordar 30 minutos antes, depois da au-
la online podia acordar em cima da hora da aula.  

Quando as atividades foram flexibilizadas, a gente sa-
ía mais de casa, uma ou duas vezes por semana saímos 
para alguma compra, ou atividade ao ar livre. A sensação de 
ficar dentro de casa foi horrível, mas depois fomos 
nos acostumando.  

Enfim, acho que vivemos um capítulo marcante na 
história da humanidade, daqui a muitos anos nos lembrare-
mos e contaremos histórias desses momentos tristes ou feli-
zes e dos aprendizados que passamos. Lembraremos que 
vencemos.    
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O QUE EU FIZ NA PANDEMIA    

 SANTIAGO RAMOS SANMARTIN  

No começo, quando ouvi que as aulas seriam cance-
ladas fiquei feliz (pois até então não sabia que seriam remo-
tas), mas descobri que não seria nada fácil!   

Não lembrei de olhar o Phidelis por duas semanas e 
não tinha como entrar em uma situação pior, quando desco-
bri que havia muitas lições sem fazer. Fui obrigado a fazer 
cada uma, foi o “inferno na Terra”. Todo dia, além de assistir 
4 horas de aula online, tinha que passar o resto do dia fa-
zendo atividades atrasadas. Só quando coloquei todas as 
tarefas em ordem, pude finalmente descansar e usar o resto 
da tarde para fazer o que queria, ver uma variedade 
de animes e outras formas de entretenimento.  

Fiz meu histórico de animes ser maior que o Evereste 
e acompanhei famosos como One Piece e Naruto, além de 
ver outros mil tipos, desde animações lindas com enredos 
marcantes, até histórias mais comuns como Isecai1. Não im-
portava qual fosse o tipo de enredo, eu via por completo. 
Além disso, de vez em quando, jogava com meu irmão uma 
variedade de jogos multijogador, como Roblox e Minecraft.    

Sai poucas vezes de casa.  Uma vez fui ao supermer-
cado junto com a minha mãe e depois de comprar o que eu 
queria fiquei no carro. Também saí umas duas vezes para 
andar de bicicleta com meu irmão, de máscara e tomando 
cuidado para não tocar em ninguém.  

Bem, aprendi que deixar de fazer a nossa obrigação 
traz consequências horríveis. O que está ruim pode se trans-
formar, não podemos perder as esperanças! Só quando seu 
anime preferido encerra por falência.  

   
1  História em que o personagem principal vai para outro 
mundo.  
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MINHA EXPERIÊNCIA DE VIDA EM MEIO A PANDEMIA 

                                  VICTOR DE JESUS OLIVEIRA  

  

O ano de 2020 foi marcado por um momento trági-
co para a população do Brasil e do mun-
do, com o surgimento do novo Coronavírus (Covid-
19) passaram a adotar rotinas de vida diferente.  As pessoas 
para se prevenirem tiveram que adotar uma série de medi-
das, o uso de máscaras e de higienização, como: lavar sem-
pre as mãos com água e sabão, o uso do álcool em gel e 
álcool 70; evitar locais com aglomera-
ção de pessoas e também o isolamento social, decreta-
do por parte dos governos de cada estado. Os deslocamen-
tos sociais foram reduzidos e a regra passou a ser ficar em 
casa.   

Escolas foram fechadas: particulares, estaduais, mu-
nicipais, além de shopping, bares, áreas de lazer, e dentre 
outros lugares, como forma de evitar o contato com pesso-
as idosas e pessoas com imunidade baixa. Toda essa mu-
dança repentina do cotidiano dos brasileiros não se deu sem 
dificuldades e sofrimentos psíquicos diversos, seja o luto 
pelos planos e pessoas perdidas, o choque pela restrição da 
liberdade, ou as novas angústias vindas de uma realidade 
desconhecida que estava começando a surgir.  

Nós temos que ter consciência e preparo para enfren-
tar esse tipo de exigência do momento, tomando muito cui-
dado com as nossas rotinas, mudando nosso modo de viver, 
estabelecendo horários, dormindo e se alimentando bem.   

Apesar de todas as mudanças repentinas na nossa 
forma de vida, da perda da liberdade e de segurança, exis-
tem também os aspectos potencialmente positivos.  Estamos 
vivendo algo que pode ser muito bom para nós, estamos 
convivendo diariamente com os nossos pais e nossas mães, 
coisa que muitos filhos não faziam há muito tempo. Nós pas-
samos a aprender os limites dos nossos pais, que uma casa 
tem uma rotina, participando dela ativamente. As pessoas 
aprendem também que seus entes queridos não são perfei-



 A UM METRO E MEIO DE VOCÊ 62 

tos, não têm paciência o tempo todo, mas as amam. O que, 
para um adulto, é encarado como um trabalho tedioso, pode 
ser uma grande descoberta para a criança.   

Com isso, a minha rotina ficou restrita em acordar, es-
tudar online e ficar o máximo de tempo em casa evitan-
do contato e aglomerações com pessoas. Quando sa-
ir, sempre usar máscara e sempre lavar as mãos com água 
e sabão, além de usar álcool em gel.   
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EU E MINHA QUARENTENA  

VITOR HUGO FERRI D'AQUINO  

  

No começo eu achei que iria ser legal 
a quarentena sem escola, ficando em casa o dia inteiro na 
cama, uma maravilha se você for parar para pensar, parecia 
que seria como se fossem férias, mas não durou muito para 
o tédio me perseguir, sem fazer nada, nem sair de ca-
sa, ou falar com amigos, só que o pior da quarentena foi ver 
que várias pessoas perderam empregos e parentes, como 
eu que perdi minha bisavó, há mais ou menos 5 meses, mas 
eu sei que tudo isso  vai passar e mesmo sem data confir-
mada, sei que está próximo.  

Minha vontade de sair de casa é gigantesca, mas 
eu sei que tenho que respeitar o protocolo de segurança, eu 
quero sair de casa logo, não posso ir para festas, brincar 
com meus amigos, nem ir para a praia, foi difícil es-
se momento, mas sei que conseguiremos superá-lo.  

O mundo provavelmente nunca mais vai ser o mes-
mo, vamos tomar mais cuidado e nos prevenir mais do que 
antes, já passamos uma vez por isso e tenho certeza de 
que não queremos que se repita. Vamos pas-
sar de geração para geração explicando e avisando sobre os 
cuidados do que aprendemos.  
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OS DOIS LADOS  

YASMIN GOBBI JOSÉ  

  

Muitas vezes, quando estamos passando por um 
momento ruim, esquecemos que nele há algo de bom. Isso 
já aconteceu várias vezes comigo.   

Sabe aquela frase? “Quando uma porta se fecha outra 
se abre”? Então, você já a ouviu inteira? Sim, ela tem uma 
continuação. E aqui está: “... Mas muitas vezes nós fica-
mos olhando tanto tempo, tristes, para a porta fechada que 
nem notamos aquela que se abriu”. Ela foi dita por Alexander 
Graham Bell, cientista, inventor e fonoaudiólogo britânico.  

Nessa pandemia, aconteceram muitas coisas ruins e 
boas, coisas que nos fazem pensar e repensar. Chega de 
enrolação e vamos para a minha história.  

Era uma manhã de domingo, meu pai tinha chegado 
do plantão. Ele me acordou, claro que eu estava de mau 
humor, ninguém merece acordar cedo no final de semana, 
né? Fiz o que normalmente todos fazem quando acordam, 
tomei café e me arrumei.  

Não era nem 7h 30min e já estávamos na rua, 
de buggy, eu, meu pai, minha mãe e é claro, o 
meu chihuahua, o Oscar. Fomos para Nova Almeida, sempre 
protegidos e seguros. Gostamos de ir bem cedo, por-
que quando voltamos as outras pessoas estão indo.   

Quando chegamos em uma área deserta, eu comecei 
a dirigir o buggy, com meu pai junto. Fiz alguns oitos na 
areia e voltamos para a estrada. Estávamos passando pelo 
SESC, para chegar até o portal de Aracruz, quando vimos 
dois palhaços gigantes (eu particularmente não tenho medo, 
mas eles tinham uma cara assustadora). Também vimos 
uma “construção em forma de castelo”, mas na verdade era 
só uma placa em tamanho real.  

Na volta, compramos sorvete e a buzina não parou de 
tocar. Meu pai estacionou em um local com uma árvore 
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grande, havia várias folhas no chão até o caminho da praia. 
Era muito lindo. Meu pai consertou a buzina, até que, bem 
mais para frente, o buggy não desligava mais. Porém se li-
gássemos o pisca alerta ele desligava, então para ligar, era 
só desligar o pisca-alerta. Nós decidimos almoçar em Vitória, 
já que estava ruim para almoçar em Nova Almeida.   

Quando chegamos em casa, por incrível que pareça, 
o buggy desligou normalmente e tudo já estava normal. Acho 
que ele já estava cansado, assim como eu.  
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E ESSE 2020?  

ALERRANDRO BENEDITO GUIMARÃES  

  

Como literalmente todo o mundo sabe, o ano de 2020 
tem sido tragédia por tragédia. Começou com uma suposta 
nova guerra entre Estados Unidos e Irã, que não foi 
tão adiante (ainda bem), mas ainda assim teve bastante re-
percussão. E um tempo depois desse acontecimento, houve 
outro acontecimento que estamos vivendo até hoje, o surgi-
mento do Covid-19.   

O que eu mais percebi nesses tempos, foi que eu re-
almente não preciso de muitas pessoas que eu julgava pre-
cisar. Pessoas que eu pensava que realmente se importava 
comigo, e então chegou o Corona e eu me distanciei delas, e 
fiquei um pouco pra baixo no começo, mas já que eu estou 
há um bom tempo sem ter um certo contato com essas pes-
soas, eu pude perceber que eu realmente não necessita-
va tanto delas da forma que eu pensava, então eu meio que 
abri mão. Mas mesmo que eu tenha me distanciado de al-
guns, outros “entraram” na minha vida, mesmo que não pre-
encha o lugar dos que se foram, mas ainda assim entraram 
na minha vida e agora fazem parte e eu espero que eu pos-
sa levá-las até o fim.  

E uma outra coisa que percebi, é que eu devo ser 
mais grato as coisas, porque eu ainda tenho o cuidado de 
pessoas que podem se importar comigo, como os meus 
pais, e eles nunca me deixam sem algo que eu realmente 
necessito, e certas vezes eu ainda reclamo porque eles não 
me dão o que eu quero, mas eles não me dão porque eles 
não querem, e sim porque eles não podem, e se pudessem 
certamente me dariam, e com essa pandemia eu consegui a 
aprender a ser mais grato com as coisas.  
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O ANO INESPERADO  

ANA CLARA OLIVEIRA MORO  

  

Eu nunca pensei que poderia passar por uma situação 
como essa, e acho que muitas pessoas também. Nós não 
podemos sair na rua sem a preocupação 
de sermos contaminados por um vírus perigoso e que nunca 
tínhamos lidado antes, e que em muitos casos pode ser le-
tal. Porém, diante de toda essa situação tão complicada, vou 
relatar como estou lidando com tudo isso.  

Quando me perguntam qual foi o sentimento mais for-
te que tive na quarentena eu só consigo pensar em saudade. 
Saudade de acordar todos os dias cedo e ir para escola, 
saudade de me aglomerar, de conversar, rir, passar vergo-
nha com meus amigos, saudade de abraçar minha família, 
saudade de almoçar na casa das minhas avós, saudade de 
ter uma vida normal de novo. Também foi uma época de 
mudanças, principalmente na área da educação. Desde a 
primeira semana da pandemia, nossa escola vem dando seu 
melhor para que possamos ter o melhor ensino a distância, 
com provas, aulas, exercícios online e com o apoio dos pro-
fessores.  

 Eu acho que a aula online nunca vai ter uma qualida-
de igual a aula presencial, pois nada se compara a estarmos 
juntos em uma sala de aula, com professor escrevendo no 
quadro, nosso compartilhamento de ideias para trabalho e 
atividades, conversando e comendo juntos na hora do re-
creio. Mas temos que esperar para que quando voltarmos 
100% com as aulas presencias, tudo esteja mais tranquilo.   

Uma das ocasiões que passei nessa quarentena foi 
meu aniversário, que foi em junho. Passei o dia com meus 
pais, tive várias surpresas que amei, também vieram algu-
mas visitas (porém seguindo todas as recomendações de 
segurança, com distanciamento, máscaras, etc.) e tive muito 
amor transmitidos das casas das pessoas que não puderam 
estar aqui comigo.   
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Diante as circunstâncias, o dia não poderia ser mais 
perfeito, porém senti muita falta dos meus amigos, dos meus 
familiares e de pessoas que queria que estivessem comigo, 
mas sei que quando tudo isso passar vamos estar reunidos 
para comemorar muito.   

Esse tempo foi bem complicado, com muitos senti-
mentos ruins, como: saudade, tristeza e desânimo, mas 
também foi de muita aprendizagem, descobertas e amadu-
recimento. Sei que nunca irei esquecer o ano de 2020.  
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PESSOAS IMPORTANTES  

ANA LUIZA G. C. BARBOSA  

  

Como vocês já sabem, estamos em um ano atípico, 
nós nunca vivemos isso antes e todos 
nós aprendemos coisas, uns apreenderam a como lidar com 
seus próprios sentimentos, outros a falar ou-
tras línguas e também como ter amor próprio. Eu vou contar 
o que eu aprendi.  

Quando a pandemia começou, eu achava que não ia 
ficar tanto tempo sem ver as pessoas que para 
mim são importantes. Quando deu 
uns dois meses de pandemia mais ou menos, eu comecei a 
sentir muita falta dos meus avós, da minha prima e do meu 
irmão, que estava com os meus avós para cuidar deles se 
algo acontecesse. Eu não senti falta de vê-los, pois eu con-
versava com eles por chamada de vídeo ou por mensagem, 
mais sim, eu sentia falta do toque deles, de um abraço, de 
um beijo. Porém, com a saudade veio o medo de perdê-
los sem poder dizer que os amava, sem poder dar aquele 
último abraço.  

Quando chegou em julho, os meus 
avós convenceram os meus pais de deixarem os netinhos 
deles passarem as férias de julho com eles. Eu fi-
quei duas semanas sem sair de casa e muito ansiosa pa-
ra abraçá-los. Quando as duas semanas passaram, eu fui 
para a casa deles, fiquei grudada neles por horas. Depois 
dessa experiência, eu percebi o valor do toque de quem 
amos e o valor do agora, você não sabe o que pode aconte-
cer amanhã, pois pode ser tarde para você falar ou demos-
trar o quanto ama aquela pessoa.  
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RECONHEÇA  

ANA LUIZA MACHADO DA SILVA  

 

No último dia antes de começar o isolamen-
to social, cheguei na escola desanimada, até porque eram 
7h da manhã e tinha uma prova marcada logo na primei-
ra aula, mas mesmo assim foi um dos melhores dias que 
pude reconhecer o quão feliz era o meu normal, apesar de 
não dar tanto valor. Logo depois que todas as aulas acaba-
ram, fomos barrados na saída para um comunicado da-
do pelas diretoras, iríamos começar a usar um bebedouro 
diferenciado para que diminuísse a possibilidade de conta-
gio. Foi aí que comecei a perceber o rumo que as coisas 
iriam tomar.  

Depois de sair da escola, fui encontrar com a minha 
mãe para almoçarmos juntas, coisa que é realmente muito 
rara, pelo fato dela trabalhar bastante e não ter tempo, de-
pois fui embora e de noite recebi a informação de que a es-
cola não abriria mais, por conta do isolamento social.  

No início estava gostando, até porque estava sendo 
como “férias”, apesar de deveres enviados pela escola, não 
havia necessidade de acordar cedo e nem muitas preocupa-
ções, achei que eram só 15 dias, então estava mais que per-
feito, estava até passando mais tempo perto da minha mãe, 
que também parou de trabalhar no presencial. Porém, com o 
tempo, as escolas começaram a aderir ao EAD, no início foi 
bem legal, “estudar sem sair de casa". Tem coisa me-
lhor? Foi o que pensei, e a minha resposta foi “não, nada é 
melhor do que estudar no conforto de casa”.  

Então teve o início as aulas por meio digital, 
mas depois de semanas começou a ser um pouco mais 
complicado, foi ficando mais “pesado”, sempre sobrecarre-
gado de trabalhos e deveres, porque querendo ou não temos 
que ser avaliados de alguma forma. Mas depois de meses 
usando esse recurso, comecei a me acostumar.  
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Com tudo isso acontecendo, me peguei pensan-
do à noite, quantas pessoas sem trabalhar, sem conseguir 
ter um auxílio, quantas crianças e jovens do ensino público 
estão sem estudar, e tudo isso tão de repente que nem con-
seguimos nos despedir da nossa antiga realidade. 
Mas mesmo nessa nova realidade, cuide de cada momento, 
mesmo dos ruins, porque eles podem te ajudar lá na frente, 
reconheça e dê importância a tudo que acontece, por-
que ninguém sabe o dia de amanhã.  
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ACONTECIMENTOS ALEATÓRIOS DA QUARENTENA  

ARTHUR FALCÃO LIMA RIBEIRO  

  

É tão estranho ficar de quarentena. Por um la-
do, eu acho bom, porque gosto de ficar em casa, mas 
sinto falta de ir à praia e ver mais meus familiares.  

Tem uma coisa que eu não me acostumei, que 
é acordar cedo para as aulas. Eu não 
sei explicar por que fica difícil acordar cedo durante a 
quarentena. Foi difícil também me adaptar nessas au-
las online!   

A rotina de casa mudou. Estamos todos em casa 
a maior parte do tempo. Minha avó estava aqui antes 
da pandemia chegar, mas não pôde voltar para casa 
dela por causa da quarentena e assim ela ficou presa 
com a gente por oito longos meses, ela ficou inquieta, 
mas conseguiu uma máquina de costura e começou a 
fazer máscaras para toda a família.  

Durante essa quarentena, resolvi fazer uma recei-
ta da internet. A receita não ficou igual a original 
do Youtube, mas todo mundo comeu. Mamãe achou 
gostosa.  

Nesse período, o nosso gatinho ficou estranho, 
começou a mijar onde não devia, como na minha ca-
ma. E isso me irritou muito, agora tenho mais cuidado 
com ele e sempre deixo a minha porta fechada!  

Eu espero que essa pandemia acabe logo.  

.  
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A PANELA DE PRESSÃO  

CAUÃ RIQUELME  

    

Ei gente meu nome é Cauã, sou da Escola da Ilha 
e hoje estou aqui para contar um pouco sobre um negócio 
que aconteceu comigo na quarentena. Eu inventei de cozi-
nhar para minha família no domingo, estava cheio de ideias 
e receitas bem gostosas para fazer, então fiz um Risoto de 
Camarão com costelinha na panela de pressão.  

Comecei fritando o Camarão e me queimei com a 
gordura quente, mas nada que me abalasse, botei minha 
mão debaixo da água e deixei 5 minutos, parou de arder, fiz 
o Risoto, ficou uma delícia, peguei um refratário e empra-
tei. Ficou tudo muito lindo.   

Começou o problema quando eu coloquei a costelinha 
na panela de pressão, pois achava que ia demora mui-
to, então eu fui para a sala jogar um pouco do meu video-
game, mal sabia eu o que iria acontecer naquela manhã. 
Senti um cheiro de queimado, mas achei que era em outro 
lugar, passaram três minutos e eu me lembrei da panela que 
estava no fogo, só deu tempo de pegar a panela e jogá-
la dentro da água, pois ela estava quase explodindo.  

Achei que ainda havia alguma esperança para a car-
ne, quando eu abri a panela não tinha nada, só havia escuri-
dão. A carne tinha queimado e a água secado, só tinha o 
osso da costelinha, tive que jogar fora. Meus pais desceram 
e me deram a maior bronca, pois eu não perguntei como 
fazia e nem tomei conta da panela, porque a carne ficava 
pronta em 10 minutos, ela ficou no fogo aproximadamen-
te por 1 hora.   

Por isso, antes de fazer qualquer coi-
sa, perguntem aos pais de vocês, e se algum dia vocês fo-
rem fazer uma costelinha na panela de pres-
são, não saiam para jogar videogame como eu 
fiz, esperem 10 minutos perto dela.  
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2020 – UM ANO INESPERADO QUE SERÁ SEMPRE 

LEMBRADO  

FERNANDA CASOTTI NUNES 
  
 

Falar da experiência de vivenciar o isolamento social, 
é algo antes nunca imaginado. O certo é que não sou a 
mesma pessoa de março. Acho que ninguém, no mundo to-
do!  

O isolamento social em consequência de uma pan-
demia, é capaz de:  

• Sensibilizar os insensíveis!  
• Fortalecer os fracos!  
• Entristecer os felizes!  
• Alegrar os tristes!  
• Curar dores!  
• Provocar dores!  
• Enriquecer pobres!  
• Empobrecer ricos!  

Quem somos não é imutável. Nós mudamos ao longo 
do tempo. Manter o otimismo, acreditando num futuro me-
lhor. Arriscando com confiança, coragem, respeito, honesti-
dade, humildade, generosidade e muita criatividade (essa foi 
reveladora).  

Respirar! Como é bom respirar! Paciência- 
Sim! Precisamos falar disso. A internet trouxe a cultura do 
imediatismo! Na nossa cabeça parece que o mundo gira a 
nossa volta.  

Descrever ações e sensações envolvidas nessa expe-
riência, talvez incentive e encoraje 1,2,10,100... sei lá... 
quantos leitores de que é possível tirar coisas boas de situa-
ções adversas.  

O sentimento mais forte que tive foi saudade. Sauda-
de da rotina, acordar cedo para ir à escola (juro), conver-
sar olho no olho, aglomerar, rir, sair com meus amigos, visi-
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tar meus primos, tios, avós, dançar, nadar, do palco, do tea-
tro lotado e com fila de crianças para fazer a sua foto com os 
personagens, de tudo! Com o isolamento, me aproximei 
de mim, olhei dentro de mim. O ambiente virtual não tem 
cheiro (ainda não).  

Foi um ano de adaptação e mudanças, muitos fazen-
do aula on-line, trabalhando no escritório improvisado na 
varanda, no quarto ou sala, comemorando o aniversário em 
casa de maneira bem intimista, mas não tenho dúvidas de 
que aprendemos muito com essa variação de sentimentos 
que vivemos nesse período, por vezes pensativos, tristes 
com o noticiário e gráficos de contaminados e vidas perdi-
das, economia afetada, empresas fechando e empregos 
perdidos. Em alguns momentos acontecia uma explosão de 
alegria, a capacidade de se reinventar, querer fazer a dife-
rença com atitudes solidárias, adaptar o momento e colocar 
projetos para funcionar. Atire a primeira pedra o cidadão que 
não sentiu impotência em nenhum momento nesse 2020 tão 
atípico do planejado.  

Eu estou com muita saudade da antiga rotina, mas 
também curiosa e aberta para saber como vai ser esse “no-
vo normal”. Seja bem-vindo o tão sonhado controle dessa 
pandemia! Queremos vacina! Queremos cura!   
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2020, UM RELATO PESSOAL  

FILIPE GONÇALVES BARBIERI  

  

Sinceramente eu gostei desse ano. Foi horrível por 
vários motivos: não poder ver os amigos, sair de casa, a falta 
de uma rotina me desmotivava muito no começo... entre ou-
tras coisas. Porém, eu aprendi muito sobre mim mes-
mo. Esse foi na minha opinião o ano mais importante da mi-
nha vida. Me fez abrir os olhos em relação a muitas coisas e, 
o mais importante, me fez valorizar muitas coisas que achá-
vamos simples e a aprender a ser feliz com elas. Desenhar, 
passear com os cachorros, ouvir música, tudo isso animava 
muito meu dia, e eram coisas que eu não dava importância 
antes.   

Eu nunca antes tinha passado mais de 8 horas segui-
das fazendo qualquer tipo de arte, e durante a pandemia, 
pela falta do que fazer, eu acabava experimentando esse 
tipo de coisa. No final, sempre me sentia muito bem comigo 
mesmo. Não posso negar que muitas vezes eu só assistia 
série e ficava jogando o dia inteiro, mas antes da pande-
mia isso era todo dia. Não que sejam coisas ruins, mas vari-
ar é sempre bom.   

Mesmo achando esse ano uma experiência boa, não 
aguento mais e quero que tudo volte como era antes. Pas-
sear no shopping com os amigos, ir ao cinema, chamar todo 
mundo para tomar sorvete, tenho muitas saudades de todas 
essas coisas.   
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ACABE LOGO, CORONA  

GIULIA MANGIA SILVA  

  

2020. O ano em que tudo virou de cabeça para baixo. 
A única coisa que falta é chover vacas.   

No começo do ano tudo foi normal, teve prova de por-
tuguês e aulas normais pela manhã, mas depois de mar-
ço ficou tudo doido. A minha festa foi a última do ano, prati-
camente. Depois do meu aniversário, entramos em quaren-
tena.  

Confesso que fiquei super de boa no início. Não tinha 
dever, não tinha aula e não tinha nenhuma obrigação, mas 
tinha o tédio. Não podíamos ver os amigos, família, ninguém. 
Apenas ficar em casa.   

Para acabar com meu tédio sem fim, eu jogava bas-
tante videogame. Era a única coisa que eu fazia. Dia e noi-
te. Acordava, lanchava vendo TV, jogava até o almoço, co-
mia vendo TV, jogava até o jantar, jantava vendo TV e dor-
mia. Super sedentária.  

Uns dois ou cinco dias depois do começo da quaren-
tena, vieram os professores com dever de casa. Meu pai 
amado. O tempo que eu ficava sentada fazendo dever era o 
tempo eu que o Sol aparecia para gente. Eu não estava 
aguentando mais. Meus amigos sempre reclamando da 
quantidade de dever e trabalhos, era imensa, e eu não tendo 
tempo de responder, porque estava fazendo dever. Nossa!  

Se passaram sete meses desde que entramos em 
quarentena e eu só comecei a fazer atividade física ago-
ra. Estou fazendo vôlei de praia do lado do Bob’s, junto com 
a Marina e mais umas pessoas aleatórias. Eles são legais e 
muito bons.   

Teve um dia, em que os pais de uns amigos meus 
precisaram viajar, então os dois (que são irmãos) precisaram 
ficar aqui em casa. Relaxa, eles tomaram banho, tiraram os 
calçados e passaram álcool em gel. Com diversão, mas se-
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gurança acima de tudo. Os dois dormiram aqui e na manhã 
seguinte foram embora.   

Eu fiquei muito doida no começo. Digo, 
nos quatro primeiros meses, ficava triste por nada, mesmo 
sabendo que era por causa da falta dos amigos. Fazíamos 
chamadas de vídeo quase como uma obrigação. Quase que 
eu e meus pais alugamos uma casa no mato.   

Esse ano foi realmente louco. Já estamos 
em novembro e ainda não acabou. Posso afirmar, com cer-
teza que 2020 foi o pior ano de todos.    
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PANDEMIA SEM PANDA  

HENRIQUE POLTRONIERI DO VAL  

  

No começo da quarentena, eu pensava que seria tipo 
umas férias, ou seja, eu jogava vídeo game todo dia, não 
fazia atividade física que eu costumava fazer co-
mo muay thai e futevôlei.  

Depois de umas semanas, a escola começou a dar 
aulas online, que no começo foi diferente, já que era a pri-
meira vez que estudávamos nesse estilo, então minha rotina 
ficou mais parecida com a de antes da quarentena, só que 
sem sair de casa e sem atividade física.  

Depois de cinco meses após o começo da quarente-
na, eu voltei a fazer futevôlei e muay thai. Agora sim minha 
rotina estava mais parecida com a de antes da quarentena, 
só que sem sair de casa óbvio.  

Na minha opinião a coisa mais chata de não poder sa-
ir de casa foi não poder ir ao cinema com a minha família e 
amigos, mas eu descobri novas séries e jogos, alguns des-
ses jogos eu podia jogar com meus amigos mesmo tão dis-
tantes, o que foi bem legal, já que era algo que a gente não 
tinha o costume de fazer.  

Mas o que importa é que mesmo longe uns dos outros 
estamos pertos através das famosas telas. E lembre-se de 
sempre usar máscara, passar álcool em gel para a sua saú-
de e das pessoas ao seu redor.      
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RELATO PESSOAL  

JOÃO FELIPE NOGUEIRA ALCANTARA  

  

Logo no início dessa longa quarentena, acredito que 
eu lidei com isso como algo totalmente simples e passageiro, 
onde tudo iria ficar normal, mas como todos nós sabemos, 
essa quarentena estava muito longe mesmo de acabar!   

Voltando para o que é importante, de início, ficamos 
muito preocupados com isso tudo de Coronavírus, portanto, 
determinamos que iríamos junto com nossos outros familia-
res para a nossa roça, que é um lugar muito calmo e cheio 
de natureza! Nos dias que não visitávamos o sítio, acaba-
vam ficando muito chatos, já que não havia nada flexibilizado 
ainda, e como não havia absolutamente nada flexibilizado, 
vinha um sentimento (ou sensação) muito ruim, chama-
do tédio inacabável.   

Eu particularmente preciso estar sempre fazendo coi-
sas do meu interesse, seja jogar bola, ver coisas novas 
na TV, assistir jogos de futebol e coisas do tipo, mas quando 
não tem nada diferente, acaba que tudo parece andar mil 
vezes mais devagar e os dias e as semanas começam a fi-
car muito repetitivos. Quando marcávamos de fazer alguma 
coisa nova, era maravilhoso, e eu ficava na expectati-
va, porém quando por certos motivos as viagens e agendas 
novas acabavam sendo cortadas, vinha uma quebra de ex-
pectativa muito alta e isso trazia uma frustração tremenda, 
de ter que repetir as mesmas coisas mais uma semana!   

Com uns dias, as coisas foram melhorando, e eu já 
estava sempre fazendo coisas novas! Já que depois de um 
tempo, eu comecei a ir à praia, ver meus amigos e etc. A 
praia foi um dos meus “refúgios”, já que é bem perto da mi-
nha casa e sempre ia lá nadar e jogar bola com ami-
gos. Para melhorar mais ainda a minha vida, o playground 
do meu prédio abriu! Isso foi um tremendo alívio de iní-
cio, porém sempre com regras e restrições, mas foi um alivio 
do mesmo jeito! Mesmo com o playground aberto e sempre 
com meus amigos lá para jogar uma pelada, eu procuro fa-
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zer coisas diferentes, como visitar outros amigos e ir para o 
meu sítio, já que às vezes o ambiente fica tóxico! Mas estou 
muito feliz por tudo estar voltando ao normal e espero ver 
todos em breve!  
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MEUS DIAS SOLITÁRIOS NA QUARENTENA 

JOSUÉ BRITO DALL'ORTO  

 

2020 foi uns dos anos mais chatos, porque teve a 
pandemia e logo que as aulas começaram tivemos que parar 
de ir à escola e ter aulas online, mas muitas pesso-
as sem acesso à internet não puderam ter essa chance 
que eu tive de continuar a estudar com professores que fize-
ram o possível para nos ensinar mesmo à distância. Eles 
fizeram muito por nós.  

Eu fico pensando nas pessoas neuro-atípicas, que 
precisam de mais atenção, deve ter sido difícil ficar sentado 
num lugar só olhando para uma tela por várias horas, com 
alta luminosidade, sons de rua, pessoas em casa, muita in-
formação ao mesmo tempo. Para mim foi muito difícil, sendo 
autista, TDAH, e disléxico, prestar atenção nas aulas, ficar 
sentado no computador por várias horas, me esforçando pa-
ra conseguir assimilar as matérias e me concentrar sozinho, 
longe dos professores e colegas. Também tive alguns cole-
gas que por não me entenderem me magoa-
ram profundamente, mesmo nas aulas online, e dificultaram 
minha participação em trabalhos de grupo. É muito ruim ser 
tratado mal por ser diferente. Com isso também aprendi que 
nosso país tem Leis Federais que me amparam nesse senti-
do, então estudei um pouco sobre a Lei de amparo 
a Autistas. Seria bom se todos soubessem que o respeito ao 
próximo é importante independente de nossas diferenças.  

Eu não vou voltar às aulas presenciais esse ano para 
não correr o risco 
de adoecer e passar o Coronavírus para os meus pais, por-
que eu preciso muito deles, principalmente da minha 
mãe. Gostaria que essa pandemia acabasse logo, para 
eu voltar às aulas presenciais, ver meus amigos, fi-
car zoando deles e eles de mim. Ficar muito tempo em ca-
sa me deixou um pouco deprimido, ainda bem que fiz tera-
pia online, e depois de agosto voltei a fazer presenci-
al. Minha psicóloga me ajudou muito nos momentos difíceis.  
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Depois de dois meses de pandemia, voltei a encontrar 
meus quatro primos uma vez por semana para jogar-
mos juntos, conversar, enquanto nossas mães e pais tam-
bém se encontravam. Comemoramos aniversários, e nos 
mantivemos unidos. Também passei muito tempo no celular, 
jogando, ou conversando com alguns colegas da escola.  

Agora estou praticando vôlei na praia, pois a minha 
aula de natação não voltou ainda, e preciso me exerci-
tar e gastar energia.   
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O ANO EM QUE TUDO VIROU DO AVESSO!  

JÚLIA VIVEIROS SALGADO  

  

Tudo começou em março de 2020, quando o Covid chegou 
ao Brasil, um vírus muito perigoso que chegou a matar mi-
lhares de pessoas por todo o mundo, eu não sabia que seria 
tão triste e desgastante, pensava que seriam apenas dois 
meses e que seria como se fôssemos entrar de férias, mas 
infelizmente os dias foram se passando e os casos foram 
aumentando. Com isso, tudo se dificultou, como: as saídas 
aos mercados, shoppings, praças e praias, só podíamos sair 
de máscaras, utilizando álcool e tomando bastante cuidado 
com as aglomerações, sem ficar perto de muitas pessoas 
e sem poder fazer festas para encontrar amigos e familiares, 
o que apertou muito o coração, pois não podíamos ficar per-
to de quem amávamos ou convivíamos nos finais de sema-
na.   

Na quarentena, as famílias se aproximaram mais e 
também tiveram mais brigas, pois ao mesmo tempo que eles 
se uniam, a convivência na mesma casa, 24 horas por 
dia, ficava difícil. Com relação aos amigos, eles se torna-
ram “amigos virtuais” que a vida foi me dando. Eu e 
meus amigos ficávamos em chamadas de vídeo e jogan-
do online, pois não podíamos nos encontrar por conta do 
vírus. A vida de todos foi mudando com o passar do tempo e 
foi virando do avesso, lembro-me como se fosse ontem, eu 
falando na virada do ano para 2020, que ele seria o melhor 
ano do mundo... Mal eu sabia tudo que vinha pela frente, 
realmente esse ano serviu de aprendizado e com certeza 
vou guardar cada momento para contar no futuro.  

Eu espero que tudo volte ao normal, como eu queria 
que tudo isso fosse um sonho e eu pudesse encontrar nor-
malmente meus amigos e familiares, mas infelizmente foi 
tudo real, cada aperto que foi passado esse ano, cada coisa 
que aconteceu foi real, agora é rezar para que no ano que 
vem tudo se estabeleça e aos poucos a vida volte a 
ser como era antes desse pesadelo acontecer. A vida é 
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cheia de fases, nem sempre acontecem coisas boas, toma-
ra que em 2021 seja diferente e que seja um ano de muita 
paz e saúde.  
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MEU RELATO PESSOAL  

LAYSA SILVA D’AVILA 

  

Acho que no último dia que fui para escola era uma 
terça-feira, todos achávamos que estaria longe de ficarmos 
em isolamento. Logo depois da aula, meus amigos e eu fo-
mos para a praia. Esperei meu ônibus como todos os dias e 
cheguei em casa, mais tarde minha mãe recebeu a notícia 
que não teríamos mais aulas durante uns 15 dias. Fiquei 
feliz, aliás, estava perto das provas, quem não iria querer 
mais 15 dias para estudar.   

Mas passaram os dias previstos e nada, nenhuma es-
perança de voltar as aulas, não sabia o que iria acontecer, 
nem o que fazer. Os dias passaram, as pessoas evoluíam, 
começando novas rotinas, novos hobbies, e eu me sentia 
para trás, sem nenhuma evolução, agoniada, pensando em 
como mudar a minha situação. Fui percebendo que não de-
veria me comparar com as outras pessoas, cada um tem seu 
tempo. Comecei a correr, mas não durou muito tempo, acho 
que tudo isso me deixava desanimada para começar a fazer 
alguma coisa.  

     É difícil continuar as amizades sem ver nossos 
amigos por tanto tempo, não gosto muito de conversar pelas 
redes sociais, não consigo desenvolver nenhum tipo de as-
sunto que renda muita conversa, só uma amiga que sempre 
conversamos por muito tempo, mas sempre por chamada de 
vídeo, quase nunca por mensagens, acho que não sei mais 
conversar com ela se não for através da tela do celular. Há 
um tempo eu saía com alguns amigos no shopping, usando 
máscara e tudo, acho que nunca me senti tão deslocada 
com eles, não sabia o que falar, me senti um pouco cons-
trangida. Acho que nos acostumamos tanto com o contado 
por telefone, que não sabemos mais como agir.   

Mas com todo esse tempo eu fui percebendo o verda-
deiro valor das coisas, tenho um olhar diferente para o mun-
do agora. Mesmo com toda essa bagunça, não reclamo, te-
mos todo esse conforto, estamos trancados dentro de casa, 
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mas podemos ver nossos familiares pela internet, conversar 
com pessoas diferentes, trabalhar, estudar, visitar museus, 
tudo isso dentro de casa, sei que não é a melhor coisa, mas 
temos muitos privilégios, enquanto muitas famílias não po-
dem fazer o isolamento, porque precisam trabalhar.  
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MARCADO NA HISTÓRIA  

LUIZA ROSSI BRITTO  

  

O mundo vive um momento marcante e difícil para to-
dos nós: A pandemia provocada pelo COVID-19.  A pande-
mia pegou o mundo de surpresa fazendo com que todos se 
unissem em prol de combatê-la. Muitos nos deixaram e su-
as consequências levaram as pessoas a fazerem o isola-
mento social, que consiste em ficar em casa, obedecendo 
as orientações do Ministério da Saúde. Apesar disso tu-
do, esse momento de isolamento possui tantos pontos posi-
tivos, quanto negativos. E é sobre isso que irei falar.    

Um dos principais pontos negativos é a falta do conta-
to com as pessoas de quem gosto. Percebi isso nitidamen-
te quando fui visitar a minha melhor amiga. O abraço que 
demos foi o melhor de toda a minha vida. E é claro que 
aproveitamos cada momento juntas. Pegamos sol na praia, 
conversamos bastante, descansamos nas redes e tomamos 
açaí. Depois de tudo que eu passei durante esses dois dias, 
eu posso dizer que foi inesquecível. São nesses momentos 
que percebemos o valor da amizade e do calor humano.  

Indo para os pontos positivos, o isolamento social, 
além de prevenir a contaminação ou transmissão da doença, 
que nesse caso é o COVID-19, também permitiu 
que permanecêssemos em casa, fazendo aulas virtuais, e 
mais próximos de nossos pais. Achava que não iria me 
adaptar, porém, foi mais fácil do que imaginei. Não levou 
muito tempo para ver que eu estava mais tranquila. Com 
isso, me sentia confiante nas provas, resultando em ótimas 
notas.  

Também me aproximei mais da literatura, entre 
os melhores livros estava a trilogia de “Os Treze Tesou-
ros”. Foi minha irmã quem me emprestou o primei-
ro livro da coleção que leva o mesmo nome, “Os Treze Te-
souros”. Literalmente, “devorei”, tendo uma paixão imen-
sa por ele, me incentivando a continuar a ler toda 
a trilogia. Obviamente, eu procu-
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rei, e procurei desesperadamente, pelo resto da coleção. 
Não tive sucesso. Como o meu pai é muito carinhoso, ele 
decidiu comprar online. Procuramos, acha-
mos e compramos! O livro chegou em poucos dias. Fiquei 
tão animada que li o segundo em “dois tempos”.   

Aprendi, nesse 2020, que mesmo em situa-
ções difíceis sempre haverá momentos felizes. Então tente 
ver tudo por um lado positivo, percebendo que isso te fará 
enfrentar as dificuldades e vencê-las.  
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UMA QUARENTENA MUITO LOUCA (SÓ QUE NÃO) 

                                    MANOELA SORACE MALTA  

  

A pandemia foi uma coisa muito doida. No começo 
ninguém sabia o que estava acontecendo e qual era a gravi-
dade da situação, e eu acho que até agora ninguém se con-
formou totalmente. A ideia de que todo mundo estava viven-
do uma vida normal e de repente ela parou? É meio assus-
tador se você parar para pensar. Se eu falas-
se comigo mesma do passado que isso iria acontecer, eu 
ficaria aterrorizada, mas chega de enrolação e vamos logo 
para o relato da minha experiência.  

O começo foi bom e tranquilo. Eu passei os quatro 
primeiros meses da quarentena com o meu primo morando 
comigo e foi bom te r uma companhia. Normalmente, sou só 
eu e a minha mãe e ela sai de casa às oito horas da ma-
nhã e volta às seis horas da noite. A gente se divertia, assis-
tia filmes e cozinhava junto.  

Eu também vi o meu pai nessa quarentena. Ele ficou 
bastante tempo morando aqui, em uma casa no interior, na 
praia. Às vezes, no final de semana, eu ia para lá (mas não 
tinha perigo, já que era uma cidadezinha pequena) e era 
muito legal! Eu via a minha irmã e a gente ia em umas praias 
secretas, montava uma piscininha e nadava lá. Porém ele 
teve que ir embora, para trabalhar. De vez em quando, ele 
volta, para ver eu e a minha irmã.  

Com certeza, a parte mais difícil da quarentena é con-
ciliar os estudos com o lazer. Antes era ir para escola, estu-
dar, voltar para casa, fazer dever, e só depois de tudo isso, 
você podia relaxar (muitas vezes ficando no telefone). Agora, 
é tudo misturado! Você estuda no ‘telefone’, relaxa no telefo-
ne, e faz tudo em casa! É preciso de muita, mais responsabi-
lidade na aula on-line, já que você pode se distrair mui-
to mais facilmente.  

Resumindo, a minha quarentena não foi nada de-
mais. Eu só espero que tudo passe logo, para eu poder 
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abraçar meus avós e meus amigos, ir ao cinema e vol-
tar para a escola normalmente!  
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2020, UM ANO COM MUITOS APRENDIZADO  

          MARIA CLARA SANT'ANNA MENEZES PELLECHIA  

  

O ano de 2020 está sendo bem difícil para todos nós. 
Nossa vida mudou muito em relação ao que fazíamos antes 
da pandemia, tanto de forma positiva, quanto de forma nega-
tiva.  

Antes de ficarmos em isolamento social, ações como 
ir à escola e ver meus amigos e professores era algo que 
parecia ser tão simples, que nós nem dávamos muito valor, 
e atualmente quando não podemos fazer isso, conseguimos 
perceber a falta que faz.  

Inicialmente, quando entramos de quarentena, pensá-
vamos que iriam ser apenas 15 dias de isolamento, porém 
esses dias se tornaram meses. Meses sem poder ir à escola, 
meses sem poder sair de casa para ir ao shopping, por 
exemplo, meses sem poder ver meus familiares e amigos, e 
o pior, meses com uma quantidade gigantesca de pessoas 
morrendo.  

O Coronavírus foi algo muito novo para todos nós. 
Nós não tínhamos muito conhecimento sobre o vírus, ainda 
não temos 100%, e a quarentena foi uma medida necessária 
para que a doença atingisse menos pessoas. Os meses em 
isolamento foram muito difíceis, tanto para mim, quanto para 
as outras pessoas, porém extremamente necessários.  

Para mim, uma das coisas mais difíceis da pandemia 
foi ficar longe da minha família e dos meus amigos. Claro 
que, com a tecnologia de hoje, é possível se comunicar com 
as pessoas, porém poder abraçar essas pessoas é algo que 
não pode ser substituído e que me fez uma falta enorme.  

2020 foi um ano de muito aprendizado. Na educação, 
por exemplo, houve muitas mudanças em relação a como 
era antes da pandemia. As escolas começaram a aderir as 
aulas e deveres on-line, para que assim pudéssemos conti-
nuar a estudar mesmo cada um na sua casa. Claro que as 
aulas presenciais são bem melhores que as aulas online, 
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porém, no momento em que estamos vivendo, foi uma gran-
de solução para que o ensino não ficasse parado.  

Com certeza, 2020 será um ano que jamais vou es-
quecer, tanto pelos coisas ruins que aconteceram, quanto 
pelos aprendizados que tive.   
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UM ANO DIFERENTE...  

MARINA DE QUEIRÓZ RONCATO   

   

Ao longo dos últimos meses, uma pandemia mundial 
trouxe desafios e mudanças para a nossa sociedade. Cada 
pessoa viu sua vida ser transformada ao longo do isolamen-
to social e aos poucos uma nova rotina está sendo criada. E 
comigo não foi diferente. Para mim foi um tempo especial. 
Tempo de reflexão. Você deve estar se perguntando “O que 
aconteceu?”. Eu vou te falar.    

Eu amadureci, e acho que quando a gente muda, tudo 
a nossa volta também muda. Durante a quarentena, eu refle-
ti sobre o meu jeito. Antes eu tinha muito medo de mostrar 
como eu sou realmente, porque eu achava que eu não iria 
me encaixar, que não iriam gostar de mim do jeito que eu 
sou. E durante a pandemia eu relaxei e aproveitei para aper-
feiçoar algumas habilidades minhas, como: cozinhar, dançar, 
cantar e jogar vôlei. Na cozinha eu fui com tudo e comecei 
fazendo altas “gororobas”. Agora estou bem melhor e faço 
entre outras coisas, uma pipoca de panela maravilhosa, an-
tepasto de berinjela e até bolo recheado para aniversário. 
Quase uma chef! Sinto muito orgulho de mim mesma por 
isso.  

Eu e minha família fomos para uma casa numa praia 
chamada Castelhanos, em Anchieta. Lá não tinha ninguém, 
absolutamente ninguém na praia e pude praticar meu espor-
te preferido que é o vôlei. Não fiquei parada um minuto, 
quando não era vôlei, era frescobol, mas, claro, senti muita 
falta dos meus colegas de esporte.  

Outra coisa que fiz foi pesquisar e aprender algumas 
técnicas vocais para voltar a cantar. Cantar é uma coisa que 
me traz muita liberdade. E quando canto, eu me liberto e me 
sinto confiante. Ver o rosto de aprovação das pessoas é mui-
to bom. É como se fosse uma terapia e sinto que tenho ta-
lento.  
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No ano passado, eu fazia aula de coral na Escola com 
o professor de matemática, Jardel, mas por conta da pan-
demia o projeto paralisou. Ter participado dessas aulas fez 
com que durante a pandemia eu fizesse algo de diferente e 
que me desse muito prazer e sentisse uma liberdade interior, 
além de ler, assistir filmes e séries. Espero que esse projeto 
volte, assim como desejo que achem logo uma vacina para 
que todos possam se sentir seguros novamente.  
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EXERCÍCIO NA QUARENTENA  

MIGUEL ANACLETO BOECHAT  

  

Em fevereiro, começaram as aulas e 
as minhas únicas preocupações eram com as provas e as 
novas matérias, pois havíamos ouvido diversas vezes que 
esse era o ano mais difícil do fundamental. Existiam notícias 
falando de um vírus que tinha surgido na China e pouco de-
pois a ameaça do cancelamento dos jogos olímpicos, mas 
isso parecia um problema que não nos atingiria. Então, por 
decisão dos meus pais, paramos, fomos para casa e não 
saímos mais. Pouco depois, a escola fechou e todos os ou-
tros também foram para casa. Nesse momen-
to, chegou a novidade que eu viria a odiar com todas as mi-
nhas forças pelo resto do ano, a “aula on-line”.  

Muitos hábitos desapareceram e outros vieram. Eu 
comecei a fazer cursos online de diversas línguas, diminuí 
muito minha capacidade de leitura e meu rendimento em 
sala de aula caiu muito. Além disso, fiquei muito mais pensa-
tivo e qualquer coisa podia provocar em mim emoções exa-
geradas. Tudo isso derivado de um isolamento totalmen-
te diferente de qualquer coisa que tenhamos vivido.  

Não tenho dúvida de que, nesse ano, todos vivencia-
mos diversas situações incomuns, sejam elas boas ou ruins. 
Mas uma experiência horrível que eu tive foi quando minha 
coluna travou quase que completamente.  

Meus pais tinham continuado pagando a acade-
mia, mesmo depois que ela havia fechado por conta do ví-
rus. Então eles resolveram trocar todos aqueles meses de 
pagamento por 
uma das bicicletas ergométricas que estavam disponíveis 
para alugar, assim poderíamos nos exercitar em casa. Tudo 
ia bem para todos, mas após algumas semanas comecei a 
perceber que o banco duro e o guidão baixo me davam um 
leve desconforto nas costas, mas simplesmente igno-
rei, achando que era apenas porque havia permanecido mui-
to tempo sem me exercitar, mas esse desconforto foi cres-
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cendo e houve um dia em que realmente comecei a ficar 
muito incomodado e isso foi se tornando uma dor que dificul-
tava meus movimentos, até que eu travei completamen-
te. Isso me fez entrar em desespero. Tive medo de ser al-
guma coisa realmente séria. Eu passei cerca de três dias 
sem conseguir andar ou me movimentar direito. Comecei 
lentamente melhorar aos poucos, até que fiquei bem nova-
mente e, para comemorar, voltei a andar na bicicleta (é claro 
que com mais cuidado e atenção).  
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UM RELATO GENÉRICO  

NICOLAS KOEFFLER DELFINO   

  

A quarentena tem sido bem difícil pra mim. Às vezes 
eu me sinto inútil. E quando faço qualquer coisinha, me sinto 
a pessoa mais útil da face da terra. Estou assistindo várias 
séries na Netflix, estudando bastante, tocando e aprendendo 
várias músicas novas. Meu "hobby" favorito na quarentena é 
ouvir música, além de assistir a vídeos de autodefesa. Agora 
que meu tio está se candidatando a vereador, estou ajudan-
do muito ele a ganhar votos.  

Estou muito mal pelo que aconteceu recentemente. 
Invadiram a minha casa enquanto eu estava na igreja orando 
ao senhor. Levaram muitas coisas importantes para mim, 
inclusive meu videogame, que foi algo que sonhei em ter 
desde sempre e também era um dos 
meus passatempos favoritos na quarentena. O índice de as-
saltos e roubos tem aumentado muito nessa quarente-
na. Acho que os bandidos estão sem nada para fazer.  

Apesar do lado ruim da quarentena e do motivo dela 
ter acontecido, o lado bom foi poder passar mais tempo com 
a minha família. Outro dia, eu fiz até uma receita de um do-
ce. Não deu muito certo, mas no fim ficou muito gostoso 
mesmo assim. Inclusive, descobri que a gente tem mui-
to mais tempo do que imagina em um dia e, às vezes, só 
não sabemos aproveitá-lo. Tive que ser criativo para pensar 
em coisas diferentes para passar tanto tempo livre.   

Quando tudo isso acabar, vou ter muito mais histórias 
para contar, igual no início, que já começou com um susto. 
Quase aconteceu um acidente comigo na primeira hora da 
década, mas graças a Deus ficou tudo bem e estou aqui pa-
ra contar e escrever esse texto que estou aman-
do fazer. Ando tocando muito a minha guitarra e aprendendo 
vários solos loucos. Inclusive, o solo de que eu mais gosto 
de tocar é o ‘’November Rain’’ da banda de rock 
‘’Guns n’ Roses’’. Super recomendo ouvir as músicas dessa 
banda.   
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Nessa quarentena, eu também comecei a tirar um 
tempo para ler. Tenho lido muitas obras boas, como a sa-
ga de ‘’Harry Potter’’, ‘’Percy Jackson’’, ‘’Guerras secretas’’ e 
etc...  

Nesse texto eu mostrei como está sendo mi-
nha quarentena, o que estou fazendo de bom e aprendendo. 
Espero que todos fiquem bem, tchau.  
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MINHA QUARENTENA 

RYAN AUGUSTO GERLIN DA SILVA MARQUES  

  

O início da minha quarentena não foi tão 
ruim, obviamente foi uma coisa nova e 
não estava esperando por isso, talvez ainda não esteja muito 
preparado para ficar só dentro de casa, é meio chato, mas 
também tem o lado bom.   

Foi um pouco entediante, eu comecei a interagir 
mais com meu primo, nesse caso via WhatsApp, a gente 
conversava sobre um monte de coisas, ficávamos horas 
conversando. Depois de um tempo, a gente teve que pa-
rar porque estávamos ficando sem assunto.   

Eu fui me adaptando com essa “nova vi-
da” na minha casa, tivemos umas “atualiza-
ções”. Demos uma mudada na casa e isso foi até diverti-
do, já que mudamos o cenário repetitivo. Após um tem-
po, eu, meus amigos e primos organizamos um grupo de 
jogos que foi bem divertido por conter apostas e lutas, a gen-
te sempre realizava isso todos os sábados e domin-
gos, nos divertíamos muito! Eu e meu primo conseguimos 
entrar em uma classificatória de campeonato de um jogo, 
não conseguimos ficar muito tempo nas classificatórias por 
causa dos oponentes, eles eram bem fortes.   

Depois de um longo tempo, eu decidi que iria fazer 
um pouco de exercício, porque estava muito parado dentro 
de casa, eu combinei com meus pais que andaria aqui no 
meu condomínio, já que ele é bem grande, mais ou me-
nos do tamanho de dois quarteirões.   

Também comecei a brincar mais com minha irmã, já 
que ela não pode sair, eu decidi brincar mais com ela. E 
também aprendi bastante com as aulas online, só não es-
tou acostumado ainda com elas, mas estão muito boas.   

Eu e minha mãe decidimos comprar uma cadeira e 
uma escrivaninha para eu ter minhas aulas online, estu-
dar, ler, etc. E também um pouco mais agora, nesse ca-
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so, recentemente, estamos aproveitando bastante em famí-
lia: assistindo filmes, vídeos e live, todos juntos.   

Minha quarentena não foi muito ruim, gostei bastante 
dela e gostei das coisas que eu fiz aqui em casa com minha 
família e amigos.  
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MINHA QUARENTENA  

VÍTOR DE OLIVEIRA PAGANI  

  

Nesse período de quarentena, eu aprendi muitas coi-
sas, uma delas é como em um ano podem haver várias mu-
danças e elas aconteceram.  

No começo, eu estava cheio de estudos, pensava 
que eram apenas 15 dias de isolamento, então estava com 
a consciência tranquila, achando que ia ver meus ami-
gos depois de, no máximo, um mês, mas não foi isso que 
aconteceu, e com isso eu tive que aprender a ficar bem so-
zinho, desenvolvi hobbies e comecei a tentar fazer coisas 
novas.   

Passaram-se mais alguns meses e todo mundo já ti-
nha se acostumado ao novo normal, essa parte foi a 
mais entediante para mim, nada de novo acontecia, era co-
mo se o dia de hoje fosse repetido amanhã, mas isso passou 
com o tempo, eu tentei ficar um pouco mais positivo 
e maneirar nas notícias que eu estava consumindo, porque 
aquilo me deixava com a consciência muito pesada.  

Agora, mais recentemente, eu percebi que estou bem 
mais maduro mentalmente do que antes, e que: “Na vi-
da, haverá tempestades, mas se lembre que as bananas são 
sempre as mais doces depois da chuva” - 
@monke_king69 (via TikTok).  
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MEU 2020  

VITOR LACOURT COSTA BELLUMAT  

  

Estressante. Essa é a palavra que está definindo boa parte 
do meu ano. É claro que tenho alguns momentos 
de felicidades, mas conviver com um vírus não foi e não tá 
sendo fácil. Nesse ano, estamos vivenciando um período 
que será marcado na história e que nunca imaginaríamos 
algo assim acontecer. Estudar a distância, com certeza, está 
sendo uma das maiores dificuldades na minha vida. Não 
conseguir manter o foco nas aulas e nos estudos foi muito 
complicado, mas agora estou tendo ensino presencial e es-
pero que tudo melhore.  

Agora, eu falarei um pouco sobre a minha opinião de 
como nós lidamos com o Covid-19 e como deveríamos ter 
lidado. No começo de tudo, ninguém estava muito preocu-
pado com o vírus. Ele não tinha chegado no Brasil e, então, 
não tinha motivo para preocupações. Depois de algum tem-
po, tivemos o primeiro caso no nosso país, e foi nesse mo-
mento que tudo começou. Se tivéssemos seguido a quaren-
tena, como o desejado desde o início, o Brasil não estaria 
como está agora. Um fato que me impressiona é que pesso-
as acham que não existe mais o vírus. Tem muita gente 
saindo de casa sem a máscara, indo para festas e aglome-
rações. Eu sei que estamos cansados de ficar em casa to-
dos os dias, mas se não seguirmos o isolamento social, ca-
sos de Covid apenas irão aumentar.  

Vou falar sobre os meus relacionamentos com meus 
amigos nesse ano. Me aproximei e me distanciei de muita 
gente. Tinha pessoas que eu não conversava, mas depois 
da quarentena ficamos muito próximos e quase todos os di-
as estamos nos falando. Muitas pessoas fizeram amizades 
virtuais, nesse período de isolamento, mas eu não. Eu já 
tinha antes de tudo isso. Apenas consegui me aproximar 
mais e mais dos meus amigos on-line e hoje em dia somos 
muito próximos.  
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Enfim, apenas quero que tudo acabe e volte ao nor-
mal.  
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MINHA EXPERIÊNCIA COM 2020   

                                                        VITÓRIA FREITAS NITZ  

  

O ano de 2020 certamente não foi o que eu esperava. 
Acho que ninguém imaginaria que esse ano seria desse jei-
to. Eu particularmente tinha vários planos para fazer esse 
ano, mas por causa da pandemia, eles foram adia-
dos. Tivemos que nos adaptar a trabalhar e estudar remota-
mente.  

Durante essa quarentena, eu tive várias experiên-
cias. A que eu mais gostei foi a de assistir alguns fil-
mes antigos com os meus pais. Eu amei ver um pouco de 
como eram os filmes e de perguntar a eles sobre quando 
eles viram o filme, e sobre outras coisas também.   

Os primeiros filmes que a gente viu, ou melhor re-
viu, foram os três filmes do De Volta Para o Futuro. Eu já 
gostava do filme, então não foi uma grande surpresa para 
mim. Dos três filmes, o meu favorito foi o primeiro. Quando 
o Marty vai para 1950 e tem que fazer seus pais se apaixo-
narem.  

Depois da maratona dos três filmes, a gente foi assis-
tir Flash Dance e Ritmo Quente. Flash Dance não me cha-
mou muita atenção. Eu não gostei muito dele. Ao contrário 
de Ritmo Quente, que já na música de abertura me deixou 
fascinada e graças a esse filme eu acabei ficando com um 
crush no Patrick Swayze, quando ele era mais novo. Como 
eu fiquei fascinada pelo Patrick Swayze, eu e minha mãe 
fomos assistir Ghost. Eu também gostei do filme e chorei um 
pouco na parte final.   

O último filme que a gente assistiu foi o Vem Dançar 
Comigo. Demorou um tempo para a gente assistir esse fil-
me, porque meu pai tinha esquecido o nome. O meu pai 
acha esse filme melhor que Ritmo Quente e tinha esperan-
ças que eu fosse achar isso também. Já a minha mãe disse 
que Ritmo Quente era melhor. Vem Dançar Comigo é legal, 
mas eu definitivamente prefiro Ritmo Quente.  
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Essa foi a minha experiência durante a quarentena. 
Eu gostei muito dela. Não assistimos só esses filmes. Tem 
mais, só que não caberia aqui.  
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 E SE 2020 FOR TUDO O QUE PRECISÁVAMOS?  

                          AIMÉE MOTTA CRUZ DE MORAES  

  

  E se 2020 for tudo o que precisávamos? E se não foi 
um erro?  Foi tão assustador, doloroso, inquietante, cruel, 
que nos obrigou a mudar e crescer. Um ano que gritou tão 
alto, que nos fez ver que era necessário evoluir. Um ano que 
mostrou finalmente, que não podemos mais ficar estaciona-
dos no mesmo lugar. Um ano onde foi necessá-
rio nos unirmos, em vez de nos afastarmos. Será mesmo 
que se não fosse assim, teríamos aprendido tanto? Não, não 
teríamos. Então, permita-se enxergar o que 2020 quis te en-
sinar. Se não deu valor ao que tem, passe a dar. Caso não 
tenha mudado, mude. Caso não te-
nha aproveitado, aproveite.  Pois o amanhã só estará sob o 
nosso controle, quando passar a ser o nosso hoje.  

 Eu tinha muitos planos e sonhos para esse ano, 
não acreditava que a pandemia iria afetá-los, porém afe-
tou. Não foi fácil aceitar, e ver tudo indo água abaixo, mas 
com isso aprendi algo muito importante: que os sonhos de 
Deus são maiores que os meus, e o que eu tinha planejado 
era muito pequeno perto dos planos dele para 
mim. Experimentei o que é realmente viver sem minha liber-
dade, momentos importantes passando em branco, o 
que é passar meses sem ver pessoas especais. Você pode 
achar estranho eu não ter raiva de 2020, e olha que motivos 
não faltam, mas eu escolhi me permitir olhar de um modo 
diferente para essa situação, escolhi tirar algo de bom, em 
vez de querer achar algo ou algum motivo para colocar 
a culpa por estar vivendo tudo isso. E no final acabei ven-
do que se esse ano tivesse acontecido da maneira que eu 
queria que fosse, não teria aprendido, amadurecido e evolu-
ído tanto.   

Agora é hora de recomeçar, construir um novo “nor-
mal” e que 2021 traga a oportunidade de um novo recome-
ço. “Tire alguns minutos de silêncio e olhe para os lados. Se 
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observar com atenção, vai encontrar muitos motivos para 
sorrir e agradecer”, como diz um pensamento anônimo.  
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MOMENTOS  

AMANDA AMORIM SILVA  

  

No começo de 2020, planejei inúmeros planos para 
fazer durante o ano, afinal este era diferente. Eu estava em 
meu primeiro ano como bolsista e minha rotina estava se 
modificando a cada dia. Novos lugares por onde passar, no-
vos amigos, novos professores, e uma nova escola...  

Durante o carnaval, eu não estava realmente dando 
importância ao que estava acontecendo lá fora, pois era algo 
tão distante, então como poderia me afetar? Em cerca de um 
mês, começou a me afetar, e aquele pensamento foi ficando 
cada vez mais distante em minha mente.   

E aqui estava eu, sentada em frente ao computador, 
passando horas e horas do meu dia - em tempos normais, 
fazer isso era o que eu mais queria, e isso me fez refletir -
 com a mesma rotina, mesmas paredes e mesmos pensa-
mentos. Então meses se passaram, nove para ser mais exa-
ta, esses se foram tão rápido quanto o bater de asas de um 
beija-flor, e neste meio tempo, tive que aprender a lidar com 
meus sentimentos, afinal ficar em um isolamento não é fá-
cil, mesmo que eu tenha saído algumas vezes, foi realmente 
desafiador. Aconteceram momentos em que eu queria sim-
plesmente me deitar, fechar os olhos, ouvir uma playlist de 
músicas Lofi; e em outros, eu tentara fazer tudo de uma só 
vez - o que definitivamente não deu certo.  

Esse período, me fez perceber que nem sempre as 
coisas saem como o planejado, e que devemos aprender a 
lidar com isso, querendo ou não. Entendi que tenho que vi-
ver um passo de cada vez, sem me desesperar, pois é de-
pois da chuva que vem o arco-íris.  
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2020... UM ANO PERDIDO?  
  

ANA LUIZA ROCHA HOFFMANN  
  

Logo no início de 2020, eu havia feito muitos planos 
para o ano, mas que tiveram que ser muda-
dos, cancelados ou adiados, já que o Coronavírus chegou no 
Brasil.  

Não esperava que esse vírus chegasse ao Brasil, já 
que a China estava do outro lado do mundo, mas ele chegou 
por meio de pessoas que viajavam e chegavam do exterior e 
se espalhou rapidamente, mudando a vida de todos. Como 
forma de proteção, as pessoas começaram a usar máscaras 
para sair, higienizar produtos que vinham da rua, as aulas 
presenciais foram suspensas, o comércio foi fechado, o con-
tato físico entre as pessoas passou a ser tratado como 
um fator de risco, enfim, todos precisamos nos adaptar a 
uma nova realidade social e econômica, causada pela pan-
demia.  

No início da quarentena, não esperava que a pande-
mia durasse tanto tempo, achava que duraria apenas duas 
semanas; mas essas semanas se tornaram meses, e nesses 
meses eu já não aguentava mais fazer as mesmas coisas 
todos os dias, sem nem poder sair de casa. Todo 
dia era acordar, assistir as aulas on-line, estudar e ficar jo-
gando.  

Várias vezes o governo dava a notícia de que no pró-
ximo mês as aulas presenciais voltariam e que o comércio 
abriria, mas então dava alta de casos, e nada voltava.  

De um tempo pra cá, no Espírito Santo, tanto os ca-
sos quanto as mortes estão tendo uma grande variação e os 
estabelecimentos estão abrindo, as escolas voltando, as 
pessoas podem sair, mas com os mesmos cuidados do iní-
cio.  
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Com todas essas mudanças repentinas, às vezes te-
nho a sensação de tempo perdido. Mas sinto que a melhor 
maneira de reconhecer a importância de 2020 é não ficar 
esperando pela chegada da vacina e se prendendo ao pas-
sado, a melhor maneira é reconhecer que todas as pessoas 
foram afetadas pela Covid-19 de uma maneira e que em um 
ano com mais de 149 mil mortes de brasileiros, ter passado 
por tudo isso com saúde e sem ter pedido alguém da minha 
família, já é uma grande vitória.   

O período da quarentena foi e está sendo um período 
de autoconhecimento, novas experiências, tomar cuidado 
consigo mesmo e dos outros que estão a nossa volta, e de 
passar mais tempo com a família.  
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MEU FILTRO  

BIANCA DOS SANTOS FIRME  

  

Difícil falar sobre alguma experiência que eu tive ao 
longo desse período, já que minha quarentena se resumiu 
em séries, trabalhos escolares e faxina, mas acredito que 
tenha sido a mesma coisa para a maioria das pessoas. Não 
foi muito interessante, eu passo a maior parte do meu tempo 
pensando, então eu acabo deixando de fazer algumas coi-
sas. Mas com todo esse tempo, eu tirei muitas conclusões 
sobre diversas coisas, fiz várias mudanças, tanto para me-
lhor como para pior.  

Como não gosto muito de socialização, eu não ligo 
para saudade e necessidade de contato físico, prefiro ficar 
na minha, assim gera menos bagunça. Passo o maior tempo 
que eu posso sozinha, é melhor assim, e com isso eu con-
seguir entender coisas que eu nem ligava muito antes, fiz 
planejamentos para daqui a anos, coisas que eu nem sabia 
que eu queria, me preparei para isso. Além disso, mudei 
meu gosto musical, montei meu quarto, e digamos que eu 
me conheci melhor, mas não recomendo.  

Como eu já disse, não aconteceu nada muito interes-
sante, eu comi, dormi e sobrevivi, se foi bom eu não sei, há 
diversos parâmetros para se comparar. Foi bom para desco-
brir alguns hobbies meus: nenhum. Por isso eu me divirto na 
internet, redes sociais e apps de streaming no geral.  

Nesse tempo, eu também estive criando um tipo de fil-
tro, de todas as pessoas que eu conheço, eu mantive relaci-
onamento interpessoal com algumas, algumas por um bom 
motivo, outras por aleatoriedade.  

Enfim, a conclusão que eu tirei disso é que é melhor 
ficar sozinho, assim você pensa, reflete e produz mais.  
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UMA NOVA ERA   

DAVI PEZZIN BONELLI  

  

Ah… a quarentena. Um tempo difícil para todo mun-
do, mas vamos começar desde o início, para mim a quaren-
tena começou no dia 16 de março à noite, quando a escola 
soltou uma nota sobre a suspensão das aulas devido 
ao Coronavírus, eu confesso que no começo pensei que não 
iria levar muito tempo essa quarentena, mas levou bastante 
tempo, eu ficava pensando: “Ah quarentena legal, um tempi-
nho em casa de boa”, do primeiro ao terceiro mês eu aguen-
tei, mas do quarto mês para frente eu juro que não estava 
aguentando mais.  

Eu, na quarentena, basicamente fazia a mesma coisa 
todos os dias, acordava 7h 10min, assistia as aulas on-
line de 7h 20min às 12h, almoçava em seguida, descansava 
por uma hora, depois ia fazer meus deveres, depois via um 
pouco de série, lanchava e mais a noite eu jogava um pouco 
de videogame quando eu não tinha nada para fazer de im-
portante.   

Eu realmente vi muitas séries e filmes, por exemplo 
eu vi “Um Maluco No Pedaço” a série com Will Smith, que é 
uma excelente série que eu adoro muito e acho bastante 
engraçada, e um filme bastante interessante que eu vi 
foi “Fique Rico ou Morra Tentando” com rapper 50cent, que 
conta a história de um garoto que passa por várias dificulda-
des após a perda da sua mãe e ele tenta fazer o seu dinhei-
ro sozinho, então depois ele recebe ajuda de um amigo anti-
go da mãe dele e quis fazer uma carreira de rapper e conse-
guiu bastante dinheiro.  

Na quarentena, eu tinha muito tempo para descontra-
ir, por exemplo, algumas vezes que eu ia para área de lazer 
do meu prédio, como no meu prédio tem muito idoso e eu 
era o único adolescente no prédio, eu descia bastante para 
jogar basquete, eu até perdi a conta de quantas vezes eu 
desci para jogar basquete, pois eu estava querendo aperfei-
çoar o meu arremesso e melhorar o meu estilo de jogo.  
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E algumas vezes eu pegava minha bicicleta e ia lá 
em Jardim Camburi para pegar um vento, às vezes eu che-
gava ir ao Aeroporto e via quase tudo vazio, o legal é que no 
horário que eu costumo ir, os aviões descem e eu gosto mui-
to de vê-los pousando.  
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TÁ DIFÍCIL  

DAVI DOS SANTOS CUNHA  

  
      Assim como todos que praticaram o isolamento social, 
esse período de pandemia foi algo muito diferente do que eu 
estava acostumado e mudou muito minha rotina. Como mui-
tos, no começo eu achei que a pandemia não duraria nem 
três meses, mas cá estamos nós.  

Tudo mudou: como todos, tive que deixar de fazer di-
versas coisas que já estava acostumado a fazer diariamente, 
como ir para escola e encontrar meus avós todo domingo. 
Depois de um tempo, eu passei a ficar com uma enorme 
frustração por não poder fazer o que eu queria e ter um ano 
de atraso em relação a todas as minhas metas. Essa frustra-
ção se refletiu em toda a minha rotina, que se tornou menos 
produtiva.  

O ritmo escolar ficou mais lento e fiquei com mais 
tempo livre, porém, ao mesmo tempo, fui privado de fazer o 
que eu geralmente faria nessas situações. Isso criou um 
conflito: eu tinha tempo de sobra para fazer o que gosto, o 
que foi um problema, pois o sentimento de satisfação 
ao tirar um tempinho para assistir a um filme, ou jogar al-
go depois de um longo dia se tornou nulo, justamente porque 
nada foi feito para obtê-lo, o que me deixava mais frustrado 
ainda.  

De qualquer forma, o ideal seria não se preocu-
par/estressar tanto, pois a resolução desse problema não é 
algo que está diretamente no alcance da maior parte da po-
pulação. O que podemos fazer é a nossa parte para evitar o 
contágio e lidar com as adversidades do tempo em casa da 
melhor forma possível.  
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AUTOCONHECIMENTO  

GIULIA RACANELLI FALCÃO DE BRITO  

  

O autoconhecimento é obrigatório para todos nós. Por 
meio dele, conhecemos nossas limitações e coisas que pre-
cisamos melhorar. Apesar disso, vemos que em nosso tem-
po as pessoas cada vez menos se conhecem. Não é fácil, 
mas é necessário. Para alcançar um nível de desenvolvi-
mento pessoal, precisamos de muito foco e determinação. 
Precisamos nos isolar e nos conhecer por conta própria. 
Muitas pessoas falam que não conseguem passar por esse 
processo, pois não possuem tempo.   

Em 2020, fomos obrigados a nos isolar e ficar distante 
das pessoas que amamos. O tempo acabou se tornando um 
inimigo, com o tédio e a ansiedade afetando muitas pessoas. 
E qual momento seria melhor para cuidar de si quando nos-
sas únicas companhias, na maioria das vezes, eram nossa 
mente e pensamentos? Sócrates já falou: “Conhece a ti 
mesmo”. E foi o que tentei fazer no período de isolamento 
social. Enfrentei o meu e revelei e enfrentei medos muitas 
vezes. Foi uma experiência extremamente difícil, porém mui-
to boa. Nada pode se comparar ao conhecimento de si 
mesmo. Saber sobre suas qualidades, defeitos e medos te 
torna mais confiante e seguro para qualquer adversidade 
que possa vir. É um processo que nunca acaba.   

Muitos podem achar que a solidão é algo ruim, porém, 
ela é necessária para o processo de autoconhecimento. Na 
realidade é necessário um estado de solitude, ou seja, não 
sofrer só, mas estar voluntariamente em um período de re-
flexão e interiorização.  

Um dos aprendizados mais importantes que tive foi da 
importância da minha família. Os familiares são uma das 
coisas mais importantes da vida de qualquer um, por isso 
precisamos cuidar e preservar esse laço tão importante que 
temos. Não é necessário um laço sanguíneo, família pode 
ser somente uma pessoa, ou até mesmo um animal. Tudo 
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aquilo que te dá forças para levantar da cama de manhã e 
não desistir de tudo, pode ser considerado família.  

Concluindo, o período que passamos não foi positivo, 
porém conseguimos passar por ele e provamos que saímos 
dele como pessoas melhores, mais maduras. O autoconhe-
cimento é benéfico para todos, então, por mais que seja difí-
cil, ao menos tente.  
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MEU ANO CANCELADO  

ISABELLA SOUZA BORSODI  

  

O ano de 2020 começou muito estranho quando 
anunciaram a possibilidade de ter uma terceira guerra mun-
dial, então o mundo inteiro ficou com medo, 
a Billie Eilish ganhou quase todos os Grammy 
Awards. Então em março começou a quarentena e desde 
então não vejo meus amigos, tive pouco tempo para ficar 
com eles, mas me lembro de todos os momen-
tos maravilhosos que tive com eles.  

A quarentena está sendo bem difícil, porque nunca ti-
nha ficado tanto tempo em casa com minha família, tive que 
conversar mais com eles e tive que aprender a ter diversão 
sem ter que sair.    

No começo, o que mais me ajudou foram as lives, 
mas mesmo assim tive muitas emoções, chorei, sor-
ri, dancei, tentei ser fitness, mas não deu muito certo. Fique 
enjoada da minha aparência e pintei meu cabelo duas vezes, 
além disso cortei um pouco. Apesar de ter amizades perdi-
das durante esse período, conheci pessoas incríveis, que me 
ajudaram muito a não me sentir sozinha, como a Gentil. Es-
tou morrendo de saudades dos meus amigos, alguns já vi, 
mas tem outros que nem posso abraçar, só posso encostar a 
mão, chorei sim quando encostei a mão neles.  

Aprendi que eu sou minha melhor companhia, depois 
que comecei a ver que me sentia sozinha, mas não significa 
que eu goste de ficar sozinha, só que precisamos de pesso-
as que venham para somar em nossas vidas e na pande-
mia as encontrei.   
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QUARENTIME  

JADE VARGAS WALLAUER  

   

2020, um ano que começou cheio de sonhos e espe-
ranças, um ano onde as pessoas prometiam coisas mais 
impossíveis e loucas para si, como: “Esse ano vou me exer-
citar todo os dias, vou ter uma vida saudável”, porém tudo foi 
em vão...  

No início da catástrofe, eu não era diferente. Minha 
expectativa estava lá nas alturas, principalmente por ter ado-
tado um gatinho, já estava me imaginando “saradona”, pas-
seando com meu gatinho, porém perto das provas começa-
mos o isolamento, de início gostei, porque as provas iriam 
ser adiadas e ficar em casa nunca foi um problema para 
mim, me mantinha entretida fácil, jogando, desenhando, tra-
balhando em possíveis animações, assistindo anime, con-
versando com meus irmãos, estocando desenhos para pos-
tar no meu Instagram, entre outras coisas.   

Nos primeiros seis dias, já tinha perdido a noção do 
tempo e da minha existência, até que começaram com as 
aulas online. Sinceramente eu gostei muito das aulas online, 
você pode acordar cinco minutos antes da aula começar, 
pode comer na aula, pode dormir sem ser notado, as provas 
duram mais tempo e assim consigo fazer com mais tranquili-
dade, e se tiver com saudade dos coleguinhas é só conver-
sar com eles pelas redes sociais, enfim, muitos pontos posi-
tivos.   

No final de semana, curtia o sítio, era realmente diver-
tido, todavia com o tempo passei a ficar muito agoniada por 
não poder sair de casa, estava me sentindo a Rapunzel, que 
ficou tanto tempo trancafiada em uma torre que começou a 
falar com um camaleão, felizmente não cheguei a falar com 
um camaleão, pois onde moro não tem camaleões, mas ge-
rúndio, minha pedra de estimação, disse que viu um.  

De modo geral, essa quarentena está sendo tão louca 
que daqui a pouco vou ter um alien-amigo, um amigo aliení-
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gena, pois cada coisa está acontecendo nesse 2020. Avis-
tamento de óvnis, suspeita de uma terceira guerra mundial, 
nuvem de gafanhotos. Eu até realizei a proeza de fazer uma 
ligação de vídeo com os amigos, coisa que eu nunca pensei 
que faria, mas ainda não me rendi ao TikTok.  

Nisso tudo, pude tirar um ensinamento profun-
do, nessa bagunça toda, aprendi que temos que aproveitar 
melhor os momentos que passamos fora de casa, pois não 
sabemos quando teremos que ficar isolados de novo.  
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UM ANO DIFERENTE  

JOANA MARTINS SOARES POLES DE BRITTO  

  

Acho que ninguém nunca pensou que esse ano seria 
assim. Sem poder sair de casa, aulas remotas...  Um vírus 
que não é a primeira vez que nos impacta. Todo cuidado é 
pouco para esse momento tão delicado que todos estamos 
passando.     

Nesse momento, todos nós aprendemos um pouco de 
como mexer nas plataformas (onde estamos vendo 
as aulas), vimos também que nosso país tem uma grande 
desigualdade, não estando preparado para essa situação. O 
auxilio emergencial ajuda um pouco, apesar de deixar um 
grande déficit na economia, sendo aproximadamente 25 bi-
lhões de reais por mês, mas isso não muda a situação de 
alguns alunos da rede pública, que continuam com uma 
grande dificuldade de estudar nesse período de pandemia.   

Mas enfim, esse não é o foco do texto. Nessa pande-
mia, como falei, aprendemos muito com tudo, tivemos que 
nos readaptar para assim fazer funcionar desse jeito, só que 
claro que não foi de imediato, até porque estávamos acos-
tumados com uma certa rotina e de uma hora para ou-
tra mudou tudo.  

Com todo esse tempo presos dentro de casa, temos 
que pensar em coisas que nos distraia. Eu por exem-
plo comecei a montar quebra-cabeça, no início montava uns 
de 500 peças, mas agora monto de 2000 mil pe-
ças. Tenho uma grande facilidade, acho divertido além de 
aumentar agilidade, lógica, racionalidade...    

Além disso, também vejo séries, filmes, programas de 
TV... Há momentos que vou ao supermercado com meu 
pai, porque é bem cansativo ficar dentro de casa tan-
to tempo, mas claro que com todas as medidas de cuidado, 
usando máscaras e álcool em gel.   

Durante esse tempo, aprendi algumas receitas novas, 
como bolos, churros, empadinha, bolos... Nessa quarente-
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na, também me exercitei, fiz exercícios dentro de casa, dei 
uma volta no Morro do Moreno...   

Mas é claro que não podemos deixar os estudos de 
lado, nesse momento é sim mais difícil de 
nos concentrar, pelo fato de estarmos em casa e qualquer 
coisa pode nos distrair, mas temos que manter o foco para 
não deixarmos de aprender.   

Enfim, tivemos que nos adaptar do jeito que da-
va, para assim enfrentar essa pandemia. 
Que saibamos respeitar a quarentema, para que as-
sim possamos voltar logo para a “vida normal” de antes.   
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MINHA EXPERIÊNCIA COM A PANDEMIA  

Julia Fidalgo Pelaes  

  

Esse período veio como uma surpresa para todos 
nós, ninguém estava esperando viver isso, mesmo assim 
tem sido um tempo de muito aprendizado. Alguns dias são 
difíceis de lidar, mas nunca podemos desanimar, com certe-
za sairemos mais fortalecidos depois disso!   

Para mim não tem sido muito fácil, tudo na minha vida 
virou de cabeça para baixo, sinto falta da minha rotina, de ir 
para o colégio e encontrar meus amigos e professores, po-
der ter a liberdade de sair sem nenhum medo de ser infecta-
do e infectar outras pessoas, enfim, viver minha vida sem 
estar o tempo todo trancada dentro de casa.   

Há dias em que fico ansiosa, desesperada por saber 
que um dia isso vai acabar e triste por aquelas pessoas que 
sofrem ou sofreram com esse vírus, por todos os familiares 
que sofrem junto. Sou grata por saber que minha família está 
bem e em segurança, mas como tudo o que acontece em 
nossa vida, devemos olhar sempre para o lado bom de tudo, 
até mesmo nos acontecimentos mais difíceis, onde não con-
seguimos enxergar a luz no fim do túnel! Nesses momen-
tos, tive muito apoio dos meus pais, quando eles me ofereci-
am um passeio para lugares onde eu podia descansar e as-
sim eu me divertia bastante, mesmo sendo poucos dias, mas 
fazia toda a diferença, me ajudando a ter um impulso maior 
nos meus estudos. Além disso, hoje temos a Internet que 
nos conecta aos nossos amigos e familiares de qualquer 
lugar, a qualquer momento, isso facilitou muito quando tenho 
saudades de alguém.   

O que sempre tem me motivado é a fé que tenho em 
saber que isso não vai durar para sempre, que algum dia 
isso tudo vai passar! Temos sempre que viver a vida de ma-
neira positiva, independentemente de ser uma pandemia, 
porque em todas as situações que vivemos há sempre um 
aprendizado que levaremos para a vida toda, pois nenhum 
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sofrimento é para sempre e todos esses momentos servem 
para nos ensinar e nos fortalecer!  
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AS DESCOBERTAS NA QUARENTENA  

LUANA GUERRA ABELHA  

    

Nesse ano de 2020, todos nós tivemos muitos desafi-
os. O isolamento social fez com que a gente não pudesse 
sair muito de casa. Sem os amigos e sem visitar as pessoas 
da nossa família que moram longe, ficamos com saudade, e 
por isso a quarentena foi chata.      

Durante esse tempo, eu fiquei conversando com al-
guns amigos. Foi interessante, porque eu conversei com 
amigos que moram longe e amigos que eu costumava ver 
todos os dias, da mesma forma. Foi bom, porque como eu 
sou uma menina que não tem muitos amigos, não falo muito 
com as pessoas que eu conheço, acho difícil interagir. Para 
mim é mais fácil fazer amigos pela Internet.  

Tenho muitos amigos aqui na sala e todos me tratam 
bem, mas no passado já convivi com pessoas que me trata-
ram mal. Acho que é muito mal-educado quando a pessoa te 
trata com agressividade. Você trata a pessoa bem e ela te 
trata mal. Às vezes dá vontade de tratar ela mal só para as 
pessoas verem como o sentimento é ruim. Se uma pessoa te 
trata bem, você deve tratar ela da mesma forma.   

Inclusive, me aproximei muito mais dessa amiga que 
não mora na minha cidade. Ela é muito legal, a gen-
te conversou sobre várias coisas, mas na verdade não fala-
mos coisas específicas. A gente conversa coisas aleatórias, 
manda figurinhas uma para outra. É legal!   

Na verdade, o isolamento social foi ruim só porque eu 
não pude ir aos lugares que eu gosto, como parques, e por-
que não pude viajar para ver familiares. Senti falta de alguns 
colegas da escola, mas não achei tão ruim ficar em casa. 
Através da tela do computador, eu fui a vários lugares.   

  
  

 



 A UM METRO E MEIO DE VOCÊ 126 

RELATO PANDEMIA   

LUCAS ASSUNÇÃO TEMPONE  

  

Desde que essa pandemia começou, ninguém está 
podendo se ver, nem viajar de avião e nem mesmo podendo 
abraçar seus amigos, porque podem pegar o vírus.  

Era uma manhã, como qualquer outra na minha ca-
sa e eu já estava me preparando para ir à escola, até que a 
minha mãe acordou e me disse que eu não iria por cau-
sa do Coronavírus. A partir desse momento, toda a minha 
rotina mudou: eu não precisava sair muito de casa e eu po-
deria fazer o que quisesse, mas tinha uma desvantagem dis-
so, eu não podia encontrar o meu povo de Linhares e nem 
minhas avós, além disso, também não podia nem ir ao cine-
ma. Tudo isso por causa do Coronavírus.  

Eu achei que ninguém ia ter aula, até que a pandemia 
acabasse, quando as pessoas decidiram usar a aula online, 
e isso atrapalhou a vida dos meus sonhos, ficar em casa 
sem fazer nada na frente da TV.  

No começo, eu só não gostei da parte de não poder ir 
ao cinema, porque tem dois filmes que eu estou desde o iní-
cio do ano esperando para ver, eles iam sair esse ano, mas 
a pandemia fez todos adiarem os filmes.  
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CONFINAMENTO  

LUNA CAMPOS DRUMMOND  

  

Esse ano está louco para todo mundo, com esse vírus 
inesperado e a quarentena nos afastando de tudo e de to-
dos. A única coisa que nos resta agora é esperar e tentar 
conviver com isso, que não vai acabar muito rápido.  

Em geral, assim como a maioria dos “quarentenados”, 
eu estou assistindo várias séries e filmes para passar o tem-
po, tendo que correr atrás dos estudos, pelas complicações 
nesse ensino remoto e também tendo experiências que fo-
ram relativamente positivas, que eu só tive porque a quaren-
tena aconteceu.  

Um exemplo é que depois de meses presos dentro de 
casa, meus pais começaram a alugar para alguns finais de 
semana uma casa de praia de um amigo deles. É uma casa 
no meio da natureza, em um bairro com muita pouca gente e 
um acesso a uma praia muito tranquila, que a gente conse-
gue ficar na frente da casa, só eu e minha família.  

Além disso, por grande parte dos estudos e trabalhos 
ainda estarem online, os meus irmãos, que moram fora, con-
seguiram vir para cá de carro e passar um bom tempo com a 
gente, que foi bem legal.   

Eu vejo que muitas pessoas estão tentando aprender 
novas línguas, que estão fazendo cursos sobre assuntos que 
elas se interessam, mas acho que o que eu fiz de mais dife-
rente foi só isso que eu contei, porque as coisas mais diver-
tidas vão ser o que eu estou planejando para quando a qua-
rentena acabar, não sei se sou só eu, mas dá uma vontade 
de fazer de um tudo, viajar, encontrar os amigos e aproveitar 
ao máximo depois de tanto tempo dentro de casa.  

Concluindo, eu acho que, obviamente, esse período 
está sendo muito difícil, mas a gente acaba fazendo e 
aprendendo coisas que a gente não faria se não estivésse-
mos de quarentena, então, querendo ou não, tem seus lados 
positivos, de que no final, quando tudo isso aca-
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bar, conseguiremos levar aprendizados desse extenso perí-
odo.  
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ANO PERDIDO?  

MARINA CAMPOS CUNICO  

  

Sempre estive informada sobre as notícias diárias, até 
porque fazemos análise crítica de jornal toda semana, o 
chamado “dever do jornal”, líamos sobre o Coronavírus, mas 
não imaginávamos que chegaria na situação em que che-
gou. Voltando um pouco, no início do ano, minha turma tinha 
muitos planos para esse ano, esperamos e planejamos mui-
to, estávamos muito empolgados, naquele momento já havia 
pessoas contaminadas pelo Coronavírus, mas era uma rea-
lidade bem distante da nossa, até foi chegando mais perto..., 
chegou no Brasil, no Sudeste, no Espírito Santo, em Vitória e 
em alguns casos até dentro da própria casa.  

Lembro-me de quando meus pais decidiram não me 
mandar para escola com medo do contágio, no início achá-
vamos que ficaríamos duas semanas afastados e depois 
voltaríamos, foi passando o tempo e começamos a nos 
adaptar. No dia 30 de março foi o início das aulas online e 
meu aniversário, foi bem complicado admito, sou uma pes-
soa muito calorosa e no meu aniversário fiz uma festa virtual 
com a família, quem passou o meu aniversário comigo foi só 
a minha mãe, porque nós fizemos o isolamento social jun-
tas. No mesmo dia, foi a criação do meu projeto “O bem que 
contagia”, porque fiquei pensando: “Se já estava difícil iso-
lamento social pra mim que tenho uma condição 
boa, imagina pra quem não tem nem o que comer?”.   

Como vi que o isolamento iria durar bem mais do que 
o esperado, eu comecei a ocupar a minha cabeça com 
aprendizados novos, estava sentindo muita falta da minha 
família, dos meus amigos, dos meus professores, da minha 
rotina e junto a isso a ansiedade para saber se teria ou não a 
tão sonhada viagem de formatura, comecei a fazer coisas 
que me fizessem bem e me deixassem feliz, aprendi a fazer 
pão, pizza, brownie, bolo e muitas outras comidas, aprendi a 
costurar máscara e almofadinhas na máquina de costura, fiz 
yoga, aprendi um pouquinho de francês, fiz um curso de bri-
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gadeiro, fiz artesanato, me dediquei aos estudos, fiz lives e 
muito mais.  

Esse ano foi um ano muito complicado, com muitas 
perdas e dificuldades, porém acredito que devemos sempre 
tentar pensar positivo e ver o mundo de uma forma melhor, 
está sendo um ano difícil, mas não é um ano perdido.  
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VIRANDO PADEIRO EM UM MÊS  

NOEL BERTHY MATEUS DE ALMEIDA DE BRITO  

  

O meu primeiro dia de quarentena não foi muito inte-
ressante, pelo contrário, foi muito entediante, chato, triste, 
deprimente e assim foi no meu primeiro mês intei-
ro, pois não podia sair de casa e na televisão só se falava 
sobre o Coronavírus. Na verdade, assim é até hoje em 
dia, no entanto, não é com a mesma frequência que nos 
primeiros meses.  

No final de abril, as coisas começaram a fazer sentido 
para mim, uma vez que eu fui passar uns tempos na casa 
dos meus tios, Raquel e Geremias, que moram em Marechal 
Floriano. Por ser um lugar muito montanhoso, 
lá, nessa época, as noites são muito frias com incríveis tem-
peraturas que chegam até a 15°C.   

Meus tios trabalham em uma padaria perto da casa 
onde eles moram, e como meu tio é padei-
ro, geralmente ele começa a fazer os pães às 5h da ma-
nhã e minha tia já começa às 6h da manhã, pois ela abre a 
parte da frente e atende os clientes. E eu ia por volta das 7h 
para tomar café e ajudar o meu tio.  

A padaria é muito grande na parte de atendimento ao 
cliente, não vende apenas pão, mas também vende vários 
outros produtos, até de limpeza. Na parte de produ-
ção, possui vários equipamentos e máquinas, tanto manu-
ais, quanto elétricas. Nos fundos, fica o estoque de le-
nha que é usado nos fornos, e por fim tem o estoque de ali-
mentos não perecíveis, que também é muito grande e todo 
mês tem que ser reabastecido.  

Na padaria, eu aprendi todo o processo, desde a pro-
dução a embalagem de vários tipos de pães, como: o pão de 
hambúrguer, os pães de forma (que são cortados tanto na 
horizontal, quanto na vertical), além de outros produtos. Fora 
as outras tarefas, como: tirar o lixo e lavar os pratos, 
que sempre quando eu po-
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dia, ajudava. Toda quinta, eu também ajudava a lavar a pa-
daria.  

Sempre minha mãe ligava para mim e por isso as 
saudades só aumentavam a cada dia, sinceramente eu nem 
sei como ela aguentou me esperar por quatro semanas até 
me buscar, mas uma coisa é certa, quando surgir outra opor-
tunidade de visitá-los, com certeza estarei na estrada.   
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O ANIVERSÁRIO DO MEU PAI  

PEDRO ANTUNES DE BRITO  

  

A quarentena estava tirando meu ânimo para tudo, 
eu estava com muita saudade de fazer coisas básicas, como 
jogar bola, conversar com meus amigos, abraçar meus ami-
gos, entre outras coisas.   

O aniversário do meu pai estava chegando e eu não 
tinha nem ideia do que fazer, eu só não queria que o aniver-
sário dele fosse igual ao meu, (meu aniversário foi 
no início da quarentena e eu só pude receber parabéns 
por Whatsapp).   

Eu estava bem para baixo, por não ter ideia do que 
fazer, e foi então que eu comecei a pensar na seguinte ideia, 
talvez eu pudesse presentear meu pai com a minha compa-
nhia, já que eu nunca tive um talento realmente. A minha 
ideia era a seguinte: eu assistiria a uma série com ele, um 
programa pai e filho, e por isso fui até a Netflix procurar por 
algo para ver com meu pai. Na época, foi o lançamento da 
série “The Last Dance” (A Última Dança), que falava sobre o 
Michael Jordan e sua última temporada no Chicago Bulls, eu 
e meu pai sempre fomos muito fãs do Jordan, então aquela 
série era o programa pai e filho ideal.  

Porém, tinha acabado de dar o horário da janta, nessa 
hora minha mãe me avisa que ocorreria uma surpresa para o 
meu pai, nossos amigos viriam da rua e começariam a can-
tar “parabéns para você”. Como nossa casa é na frente da 
rua, meu pai automaticamente iria à janela ver o que era e 
iria ter a surpresa. Quando chegou a hora, isso aconte-
ceu, meu pai ficou super feliz e ainda desceu. Eu pude rever 
meus amigos depois de meses. Após batermos um papo 
rápido, voltamos para casa.   

Chegando em casa, eu finalizei o aniversário do meu 
pai assistindo a série que eu havia planeja-
do assistir com ele. No final do dia, ele estava feliz, isso me 
deixou alegre.  
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VENCENDO NA QUARENTENA  

RAMON DEOCLECIO BEZERRA  

  

No começo da quarentena eu achei que seria le-
gal, porque eu pensei que ia ficar em casa sem fazer nada, 
jogar bola todo dia e que acabaria rapidinho, mas não foi 
bem isso que aconteceu, eu tive que começar a fazer dever 
em casa e quanto mais dever, mais eu fica-
va irritado com tudo isso que está acontecendo.   

Depois de alguns meses, começou a ter au-
la online, eu pensei que ia ser tranquilo, mas depois 
de uma semana eu já estava se saco cheio querendo que 
voltassem as aulas presenciais, porque eu já não aguentava 
mais.  

Após algum tempo, eu fui passar a quarentena na ca-
sa que meus pais têm na Serra, no início foi chatinho, mas 
nos fins de semana meus primos iam para lá, então a gente 
jogava bola ou jogava Call of Duty. Tirando isso, eu ficava 
deitado no sofá vendo vídeo, série ou jogava.  

Passados alguns dias, a Champions  League, que 
era um campeonato que eu estava esperando, teve meu ti-
me eliminado, então comecei a torcer para ver o Neymar 
campeão, mas infelizmente ele não foi.  

Em alguns finais de semana, eu ia para Vitória 
e em quase todos eu jogava bola com os meus amigos do 
bairro, em um society lá perto. Eu passava a tarde toda jo-
gando bola, quando ficava à noite eu descia para fazer uma 
resenha com meus amigos e receber esporro do síndico e 
dos moradores por “falar” alto demais.  

Alguns meses depois, os casos 
de Covid foram diminuindo, então as coisas começaram a 
voltar ao normal e até a volta às aulas, eu até fiquei feliz com 
isso, porque aula online é muito chata, mas eu queria rever 
as pessoas.  
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DEU ERRADO, MAS NEM EM TUDO!! 

RAYSSA GASPAR GENTIL  

    

Esse ano já começou estranho pelo simples fato de 
ter chegado o Corona, mas eu vou contar um pouco da mi-
nha trajetória neste ano incrivelmente atípico. Em janeiro, o 
Brasil se assustou com algumas mortes que foram causadas 
por uma cerveja em Minas Gerais. A cerveja estava conta-
minada por dietilenoglicol.  

Também ocorreu um incrível movimento de Vidas Ne-
gras Importam, mais conhecido como Black Lives Matter, 
onde um policial matou um negro inocente e desarmado.  

O Sul do país foi surpreendido com a ciclone bomba. 
Ele levou chuvas fortes, ventos e até neve para os locais do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foram os estados 
mais afetados. O evento acabou trazendo muitos estragos 
para os estados do Sul e acabou deixando alguns mortos em 
seu caminho.  

Em agosto, uma grande explosão aconteceu em Bei-
rute. Foi um acidente causado em um armazém, que guar-
dava mais de 2 mil toneladas de nitrato de amônio. Eles es-
tavam armazenados há 6 anos de forma incorreta. A explo-
são ocasionou uma cratera de 43 metros de profundida-
de e dizimou vários bairros, fazendo com quem mais de 
300.000 pessoas ficassem sem casa.  

Tirando essas tragédias que aconteceram durante es-
se ano, ocorreram também muitas coisas boas como: minha 
família ficou mais unida, conheci algumas pessoas que fo-
ram muito significantes para mim, como, vocês não sabem, a 
Isabella e eu que viramos muito friends. Algumas pessoas 
me deixaram durante a quarentena, nesse período, a gente 
descobriu quem é amigo de verdade pra estar nos momen-
tos difíceis.  

Eu ganhei uma calopsita, ela acabou cansando da 
gente e fugiu, sim, ela simplesmente foi embora pela janela e 
depois do nada meu pai decidiu comprar um peixe, o nome 
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dele é Azulzinho, que no caso é a cor dele, muito criati-
vo, né?!   

Tive relacionamentos que acabaram não dando certo, 
mas é a vida né, e esse ano eu cresci muito nas redes soci-
ais, fiquei com mais de 9.000 seguidores 
no Tiko e Teko, mais conhecido como TikTok e mais de 400 
no Insta.  

Se você leu até aqui parabéns! Você é bem curiosa 
(o), e esse foi um pouquinho do meu ano atípico. 

 Kisses e Tchau, seus lindos.     
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UM NOVO TIPO DE VIDA  

RAYSSA GAMA 

  

Logo no começo do ano, recebemos a notícia de 
que não só o nosso país, mas sim o mundo to-
do estava sendo contaminado por um novo vírus que nunca 
tinha sido visto antes pelos cientistas e médicos, que era o 
novo Coronavírus.  

As autoridades de saúde perceberam que seria me-
lhor para toda a população mundi-
al se ficássemos dentro de casa para o vírus não se prolifera
r. Então assim surgiu a quarentena em maio de 2020, 
que estamos nela até hoje, há quase 8 meses saindo de ca-
sa somente para coisas necessárias, mas mesmo saindo, 
devemos arcar com todas as medidas de prevenção adota-
das pelos nossos superiores.   

Foram, e acredito que ainda serão, meses difíceis pa-
ra todos nós, pois se pensarmos 7,8 bilhões de pessoas mu-
daram totalmente sua rotina por apenas um motivo. Apren-
demos a fazer praticamente tudo online, tanto a conversar 
em chamada de vídeo com os amigos a até fazer festas on-
line.  

Nesse tanto de tempo dentro de casa, podemos des-
cobrir lados nossos que nem sabíamos que existia, muitas 
emoções que nunca pensamos em sentir e novas maneiras 
de nos comunicarmos com o mundo lá fora. No começo, foi 
assustador, porque 
não sabíamos se poderíamos e se éramos capazes de su-
portar todo esse novo jogo, mas se pensarmos bem, já es-
tamos no nível 10 disso tudo, passaram-se dez meses e ain-
da estamos aqui, persistindo e vivendo a esse novo tipo de 
vida.  

Acredito que uma palavra perfeita para definir esse 
ano é a palavra “novo”, pois foram vários sentimentos dife-
rentes que se relacionam apenas a essa pala-
vra. Devemos ser otimistas e pensar que isso tudo vai pas-
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sar. Pensar também que daqui alguns meses será apenas 
uma história para contarmos aos nossos familiares, que 
foi essa mudança radical que vivemos, mas acredito que já 
nos acostumamos, pelo menos um pouco.   

E felizmente o mundo está voltando ao normal... não 
totalmente, mas do jeito que é possível. Foi e está sendo 
uma experiência que não temos certeza de nada, porque 
o amanhã sempre será improvável para todos nós, mas te-
mos que pensar que tudo vai passar.  
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LEMBRANÇAS DA QUARENTENA  

RODRIGO AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA  

  

Eu me lembro de quando a quarentena começou, uma 
das primeiras coisas a parar foram as escolas. No dia, eu 
tinha acordado cedo e estava pronto para sair, mas as aulas 
tinham sido canceladas. Na outra semana, começaram as 
aulas on-line, que até hoje se mantém. Após isso, fecharam 
os cinemas, shoppings, bares, restaurantes e diversos ou-
tros estabelecimentos.  

Quando o isolamento social começou, eu jurava que 
não ia passar de três meses, mas eu estava muito engana-
do, a quarentena vem durando muito mais do que isso.  

Esse primeiro momento da quarentena foi o mais es-
tranho, era muita coisa nova para se acostumar, sempre que 
um produto chega, tem que esterilizar com o álcool em gel, 
sempre que for sair na rua tem que usar máscara, esses no-
vos hábitos se tornaram parte importante do isolamento, ain-
da que muita gente não faça isso até agora. Outro hábito 
novo foram as aulas on-line, que eu e meus irmãos estamos 
tendo. Também tem o home office, que é o jeito que a minha 
mãe trabalha agora.  

Depois de um tempo, o comércio começou a reabrir, 
lojas, bares, restaurantes, shoppings, as escolas também, 
até o cinema estão pensando em reabrir, tudo isso vai se 
flexibilizando conforme a situação do Coronavírus na regi-
ão.   

No geral, a quarentena tem sido um tédio, mas tem 
acontecido muitas coisas ao redor do mundo, notícia é o que 
não falta, ocorreram várias queimadas (Califórnia, Panta-
nal, Amazônia), a adaptação de grandes eventos para um 
formato on-line, a polêmica da volta do futebol, nuvens de 
gafanhotos nas plantações, bom, muita coisa aconteceu 
desde o início da quarentena.  

Eu não tenho feito muita coisa, só o que eu fazia 
quando estava em casa antes da quarentena (jogar, ver fil-
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mes, séries, futebol, entre outras coisas que se tem como 
fazer em casa), ainda assim estou sendo paciente, fazendo 
a minha parte no isolamento e esperando a vacina sair para 
tudo ficar normal de novo.  
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ANO DE MUDANÇAS  

RUAN FIRME MOSCON  
  

Esse ano de 2020, foi um ano muito difícil, cheio de 
mudanças e adaptações que toda a população do mundo 
teve de fazer, como a quarentena. Ficar trancado em casa 
sem poder ver, abraçar, ficar sem sair de casa foi uma das 
coisas mais difíceis para mim, pois eu gosto muito de sair de 
casa com meus amigos e interagir com as outras pesso-
as. O Brasil já conta com mais de 5 milhões de infectados e 
mais de 150 mil mortes. Foram muitas vidas perdidas por 
esse vírus que inicialmente, surgiu na China.  

Quando nós ouvimos que havia surgido um novo vírus 
de origem chinesa, nós não esperávamos que chegaria nes-
sa situação de hoje em dia, achávamos que não passaria de 
poucos meses e não o ano inteiro. O isolamento social da 
quarentena fez muitas pessoas terem mudan-
ças emocionais, e até mesmo, gerar depressão, pela falta de 
interação com outras pessoas. E isso é uma coisa muito 
ruim, que deve ser tratada o quanto antes. Até que não fiquei 
muito afetado emocionalmente, sempre falava com meus 
amigos por mensagem e por vídeo chamada no WhatsApp.   

Nessa quarentena, que eu pretendo que já esteja 
chegando ao fim, eu tive muitas experiências com o passar 
do tempo, vendo notícias no jornal e vivendo no isolamento 
social. E para me distrair um pouco, eu estou vendo séries, 
filmes, jogando e conversando com meus amigos. Acho que 
agora o que nos resta fazer é apenas ficar em casa e espe-
rar a vacina sair, mas se for sair, sempre use máscara e res-
peite o distanciamento social.  
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AGLOMERANDO PARA O BEM   

VITOR POLTRONIERI DO VAL  

  

Para mim, o período de isolamento foi ruim, porque fi-
quei em casa o dia todo sem poder ir à praia, sem viajar, 
sem ir para escola, sem ir na casa dos amigos, sem 
ir à pracinha e sem visitar a escola. Só fiquei em casa, mas 
algumas vezes eu saía para ir na Vanessa, que é 
uma psicopedagoga onde faço acompanhamen-
to, ou para ir ao médico. Eu gosto de ir na Vanessa, porque 
ela me ajuda a melhorar nos estudos, na minha concentra-
ção e nas atividades de casa. Gosto de conversar com 
ela, pois com ela posso falar coisas que estão me chatean-
do, ou que eu gosto de fazer. Lá também encontro com uma 
amiga, a Vitória, que também faz acompanhamento com ela. 
Apesar de estarmos de máscara, nós conversamos e troca-
mos ideias. Às vezes é bem divertido!  

O bom de ficar no isolamento foi que pude jogar mais 
videogame, já que tinha mais tempo devido ter diminuído 
muito minhas tarefas extraclasse.  

Outra coisa boa do isolamento foi que minha irmã e 
meu cunhado vieram morar conosco e assim, não fica-
mos tão sozinhos. Estamos sempre fazendo alguma coisa 
juntos, seja jogando, vendo filme, comendo ou conversando.  

Ahhh... também veio morar aqui uma prima da minha 
mãe, que já é idosa e morava sozinha no Rio de Janeiro. Ela 
estava muito triste e precisava de companhia.  

 Costumamos brincar que juntos já somos quase uma 
aglomeração!  




