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Texto 
Reflexivo

Eu acho que a quarentena e bom pois vc tem um tempo pra pensar 

em si mesmo e nos outros e ficar com que Ta na sua casa, o bom e 

que nos que não temos o risco de ficar muito doente ficamos em 

casa para não levar a doença para os idosos e quem tem problema 

respiratório pois eles são as pessoas que tem mais risco de pegar, to

um pouco preocupa pois tenho amiga na Itália e no Japão minha 

familha e amigos moram em São Paulo que também tem a doença 

lá e meus avós são teimosos e saem de casa pro médico, no 

mercado e na padaria por que eles não entende a gravidade da 

doença mais eu to aqui esperando a quarentena acabar para ver 

meus amigos e familha logo, agora eu to estudando, assistindo, 

jogando com minha família, brincando com meu gato.

“Como você está 

se sentindo diante 

da Pandemia?” -

trabalhado em 

Março de 2020



Ficção 
Científica

Querido diário aqui e a Alpha Wolf hoje dia 27 de fevereiro e o dia do meu 

aniversário, 43 anos caramba o tempo passa rápido, vou comemorar com os 

meus pais, meu irmão e o meus melhores amigos matt e jasumin chan. Eles 

vieram ficar comigo. Resolvi registrar algumas coisas que acho importante, 

pois muitas coisas mudaram em um tempo bem curto, então vamos lá. Hoje 

nossa sociedade na sua maioria só trabalha 4 horas por dia, isso nos deu

mais tempo para fazer muitas coisas que gostamos, Sou Veterinária, mesmo 

com as mudanças com os avanços da Inteligência Artificial e os robôs 

fazendo quase tudo eu não quis mudar de profissão pois os animais me 

fascinam e tem muita coisa que ainda necessita do contato do Ser Humano, 

confesso que gosto muito da ajuda que recebo da tecnologia. Eu ajudo os 

animais que chegam assustados e com medo, utilizo técnicas para acalma-

los e para que se sintam seguros, percebo que isso ajuda no tratamento.

Hoje a tecnologia é muito avançada. Para fazer ligação e muitas outras 

coisa utilizamos holograma, também temos uma base na lua esses são 

alguns pontos positivos, por outro lado nossa vida está na nuvem o governo 

vigia tudo como se a sociedade fosse projeto deles, algumas pessoas acham 

que os androides vão governar o mundo daqui alguns anos eu não posso 

confirmar, porque eu não sei sobre o futuro nè?, Os cientistas descobriram

como fazer uma comida virar metal, plástico, madeira etc... Bom vou parar 

de escrever porque agora vamos sair para um parque de diversão, em um 

carro que não polui o meio ambiente o parque tem a maior montanha russa 

do mundo, deram o nome de Trovão com o tamanho de 300 metros de 

altura e 340km/h  a primeira que eu quero ir.

Dia 28 de fevereiro, querido diário, eu e meus amigos lá no parque 

descobrimos um cara do governo que construiu uma arma de controle 

mental. Resolvemos investigar por conta própria, pegamos coisa de espião 

tipo óculos de visão noturna, walkie talkie etc. E fomos até lá, entramos com 

um código na sala onde estava a arma, então raqueamos o código e 

destruímos a arma de controle mental e voltamos pra minha casa, ficamos 

bem assustados com que vimos, e feliz porque deu tudo certo.

Gênero trabalhado 

em Maio 2020



Ficção 
Científica

Dia 1 de março, querido diário nós acordamos e fomos na praça e um cara 

com um terno preto e óculos escuro disse que ele trabalha no governo 

secreto de espião (g.s.e) e queria convidar a gente para ser espiões, nós 

aceitamos e descobrimos várias coisa muito legais, eles tem roupas que se 

camuflam, tem um micro para quedas que se abriam quando estava 

caindo, tinham armas escondidas nas roupas e um robô que se chamava k-

9, que nos ajudaria no que precisar, um veículo que também se camufla,

ficamos surpresos, foi bem interessante. A nossa primeira missão tínhamos que 

acessar os dados de um grupo de hackers profissionais era quase impossível 

pois eles colocaram um código que não dava pra ser hackeado, porem 

utilizamos um chip e conseguimos a cessar a mídia de dados dos hackers e 

descobrimos que eles queriam controlar os robôs então apagamos toda a 

mídia deles. Isso tudo foi possível porque os meus dois amigos são gênios da 

tecnologia.

Dia 2 de março, eu assisti uma entrevista, que algumas pessoas estão 

criticando as novas tecnologias, pois eles dizem ter medo das pessoas que 

tem o controle sob as tecnologias e posam não ter bom caráter e boa índole 

e obrigar as pessoas a fazer coisas que não querem obedecendo os hacker, 

o perigo aqui são os seres humanos ruins, mas confio na humanidade.

Querido diário quero registrar que muitas profissões já não existem mais, com 

muita criatividade e observação criamos outras profissões o bom disso é que 

temos mais tempo livre para aprender coisas novas. E o preconceito e o 

racismo diminuíram muito, quase não existe mais, nós somos aceitos como 

somos e vivemos melhor por isso, doenças emocionais e suicídio diminuiu 

muito porque as pessoas podem ser quem elas querem ser e não são 

julgadas por isso. Como em toda época temos coisas boas e algumas ainda

precisa melhorar e eu vejo as crianças mais felizes.

Gênero trabalhado 

em Maio 2020
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Narrativa 
de Mistério

Gênero trabalhado 

em Agosto 2020

A casa dos segredos

Em uma cidade, uma garota chamada Monica, e, seus pais acabaram de 

chegar. Ela odiou a ideia de morar em outra cidade e seu pais tentavam animá-

la. Quando ela chegou na casa, colocou suas coisas e foi conhecer a cidade, 

quando voltou, quase abrindo a porta, uma menina e um menino falaram:

-Você mora aí?

Monica respondeu:

- Acabei de chegar nessa cidade, e, sim eu moro aqui.

O menino disse:

- Bem-vinda a cidade, mais que cabeça a nossa, não nos apresentamos: meu 

nome é Gabriel e essa é a minha irmã Márcia.

Monica falou:

-Meu nome é Monica.

De repente começou a chover muito forte e uma ventania.

Monica perguntou:

-Marcia, Gabriel querem entrar?

Gabriel responde:

- Pode ser ...

Marcia diz:

-Gabriel lembra do que aconteceu nessa casa? Não vou colocar o pé aí.

Gabriel completa:

- Essa história deve ser mentira, vamos logo se não vai cair um relâmpago na 

gente.



Narrativa 
de Mistério

Gênero trabalhado 

em Agosto 2020

Márcia fala:

-Tudo bem, senão você vai entrar mesmo...

Todos riem e entram na casa, e Monica vai apresentar seus novos

amigos para os pais dela. Monica diz:

-Pai, mãe esses são meus novos amigos Gabriel e Márcia eles

podem ficar aqui hoje.

Os Pais de Mônica:

- Claro se os pais deles deixarem.

Gabriel e Márcia ligam para seus pais, os pais conversam com os pais de Mônica 

e autorizam Gabriel e Márcia dormirem na casa de Mônica.

Gabriel fala feliz:

- Nossos pais deixaram.

Depois de conversarem bastante eles vão dormir, mas de repente acordam com 

um grito. Mônica pergunta:

- Vocês ouviram isso?

Gabriel responde:

-Claro, mas como sou corajoso não tive medo..., Marcia você ou eu conto?

Monica fala:

-Primeira coisa, você está tremendo Gabriel e segunda coisa contar

o que?

Gabriel fala:

-Achei que você sabia Monica, para nós vocês, eram um tipo de

gente, caçam coisas sobrenaturais.

Mônica começa ri e diz:

- Como assim, não existe essa coisa de sobrenatural...risos.

Gabriel conta:



Narrativa 
de Mistério

Gênero trabalhado 

em Agosto 2020

- Dizem que um adolescente morava aqui, mas ninguém ouviu falar dele, 

nunca viram ele. Descobrimos que ele morava aqui por causa de uma foto, 

mas nenhum adulto conseguiu ver o adolescente na foto. 

Mônica diz:

- Que estranho será que só adolescentes podem ver? Vocês têm quantos anos 

para eu ter certeza?

- Eu tenho 15 e meu irmão tem 16.

Monica tira sua conclusão:

-Então, só pode ser isso, por que eu também tenho 15.

Do nada, eles escutam um estrondo muito alto e como são curiosos vão ver o 

que é, mas escutam uma risada. Gabriel fala bravo:

-Meninas parem de rir, caramba!

Mônica diz:

- Nós não estamos rindo.

Márcia fala:

-Então quem está rindo?

Eles olhão para trás, e, não veem nada, quando olham de volta uma sombra 

bem escura passa de relance. Gabriel diz:

- A sobra foi para o quarto que deveria ser do adolescente.

Então eles foram para o quarto, e, ouviram uma voz dizendo:

- Bem-vindos a minha casa, tomara que sobrevivam até lá, e, não se matem 

como eu fiz, hahahaha. Aqui na casa todo mundo fica loco, e, não confie em 

ninguém e nem em si mesmo. Márcia diz:

-Agora, como vou saber se vocês são quem dizem ser?

Mônica fala:

-Meu deus Márcia, de mim você pode até desconfiar, pois acabou de me 

conhecer, mas o Gabriel é seu irmão né. Você não percebe que é isso que ele 

quer, que nos separemos, se você quiser provas o Gabriel pode lhe dar.



Narrativa 
de Mistério

Gênero trabalhado 

em Agosto 2020

Márcia fala brava, então prova logo!

Gabriel diz com vontade:

-Os nossos pais têm que contar historinha para o bebe dormir risos...

Márcia, envergonhada, responde: Gabriel seu chato, tinha que falar

isso!

De repente, algo puxa Gabriel e seu grito ecoa pela casa, e, Márcia

soca a parede com raiva e triste... Mônica fala para acalmá-la:

-Nós vamos achá-lo, Márcia.

Márcia fala:

-Obrigado Monica, meu irmão pode ser chato, as vezes, mas é muito importante 

para mim.

Então, as duas começam a procurar, mas, de repente, os pais de Mônica 

aparecem.

Monica, diz chorando: - Pai, mãe o que está acontecendo com vocês?

A cabeça da Mãe dela gira a 180 graus e seu pai comesse rir e diz: a hora de 

vocês está próxima.....hahahahaha.

Mônica e Márcia correm para o quarto e vem Gabriel quase pulando da janela, 

mas Mônica pula e puxa ele para dentro e começa a chorar. Gabriel fala 

chorando:

-Eu não queria fazer isso, mas algo está me obrigando.

Uma voz fala: Se aguentarem até o sol nascer eu deixo vocês em paz... Será que 

conseguem? Márcia diz: Tá bem se é isso que você quer...

Os três amaram uma corda na cintura, para não se separarem um do outro, e, 

ficaram sentados conversando para se distraírem. Até que eles ouvem um canto 

hipnotizante, que faz eles irem a te o sótão, que estava cheio de algumas coisas 

estranhas. Lá, eles acharam uma lanterna e acenderam, mas quando viram 

estava cheio de cabeças e olhos braços, etc. Mônica deu um grito que quebrou 

as janelas e as lâmpadas da casa.



Narrativa 
de Mistério

Gênero trabalhado 

em Agosto 2020

Gabriel disse:

-Como você fez isso?

Mônica respondeu:

- Não sei.

De repente, Monica reparou em um diário e começou a ler. Era uma história 

horrível que uma mulher e seu filhos moravam na casa, mas um dia a mulher 

morreu, quando as crianças estavam na escola. As crianças foram enviadas 

para orfanato e as crianças cresceram. A irmã viu seu irmão morrer e gritou 

quebrando todas as janelas e lâmpadas da cidade inteira. Ela teve que se 

esconder e fingir ser outra pessoa. No final da história, só tinha uma foto da 

mulher que destruiu tudo, e, era a bisavó de Mônica.

Monica falou para os seus amigos:

-Minha bisavó tinha um tipo de poder, mas não sei como ela conseguiu.

A voz fala:

Quando tua bisavó nasceu, deram um soro para ela, que mataria ela aos 

poucos, mas na verdade demorou mais do que deveria.

Mônica fala para voz:

- Mas quem fez isso com ela?

A voz diz: - Você saberá quando chegar a hora.

Mas, de repente, o sol nasce e tudo volta a o normal. Gabriel, Márcia e os de 

pais de Mônica tomam um bom café pela manhã. Os irmãos vão para casa sem 

lembrar de nada o que aconteceu. E só Mônica lembra o que tinha acontecido 

naquela noite, uma noite de pesadelos aterrorizantes.



Lenda

Dragus

Um dia, o menino chamado Davi bagunçava e respondia as pessoas e era 

muito grosso. Mas em uma noite, seres verdes, pequeninos e com olhos 

vermelhos hipnotizantes chamados Dragus que entram em casa de crianças 

mau criadas. Foram “visitar” a casa de Davi, chegando lá, quebraram 

pratos, janelas, copos, brinquedos e muito mais.

Caso Davi e seus pais não ligassem para a bagunça dos Dragus, eles nunca 

mais voltariam. Porém, Davi e seus pais não só se importaram como 

colocaram armadilhas em todos os lugares da casa para capturar os

endiabrados seres. No dia seguinte, os Dragus voltaram e um deles ficou 

preso na armadilha e morreu. Os outros Dragus ficaram furiosos e foram

embora. Davi e seus pais trancaram tudo, menos a garagem, pois 

esqueceram. 

Davi ficou protegendo os quartos, sua mãe ficou na cozinha e seu pai na 

sala, sua mãe reparou que as facas da casa sumiram, e, gritou para sua 

família avisando e perguntando quem fechou a garagem. O pai do menino 

respondeu que não fechou, Daniel não respondeu.

De repente, os Dragus apareceram e abriram o alçapão e o corpo de

Daniel caiu, seus pais começam a gritar e atirar neles. O chefe dos Dragus,

olharam nos olhos deles e os controlam, levando-os para a floresta e

nunca, mas foram vistos.

Essa história se transformou numa lenda urbana e aterroriza as

crianças mal criadas...cuidado, com os olhos vermelhos!

Gênero trabalhado 

em Setembro 2020



Conto

Proposta de 

escrever sobre “o 

momento mais 

divertido vivido 

durante a 

Quarentena”.

Gênero trabalhado 

em Outubro 2020.

Festa do pijama

Oi  meu nome e Sofia eu irei contar o que aconteceu no dia 9 e 10 de outubro de 2020, eu  fui 

buscar minhas amigas Jasminne e Hadassa para dormir em casa então ajudei elas trazerem as 

suas coisas pro carro quando chegamos na minha casa fomos tomar café por que estávamos 

com muita fome, depois fomos pegamos o colchão inflável para limpar fomos ara fora da casa 

com a caixinha de som e Jasminne colocou uma música para animar. 

Pensamos em limpar a lona primeiro que ia ser aonde íamos colocar o colchão pegamos agua 

e veja para esfregar com a vassouras e eu e a Hadassa começamos a esfregar e estava bem 

escorregado  a Hadassa deu a ideia  de  dançar valsa e limpando no mesmo tempo a lona 

quase caímos uma três vezes no chão depois a Jasminne e a Hadassa foram com o rodo tirar a 

agua eu levei dois baldes com agua para ficar bem limpo, quando acabamos de fazer isso fui 

pegar panos bem grandes para cobrir a lateral da tenda então a Jasminne e a Hadassa prendia 

a parte de cima da lona e eu prendia a de baixo e fomos em uma escada que dava para ver o 

nascer do sou no dia seguinte em tão marcamos para colocar o despertador de pois mas 

depois chovei tivemos que tirar e irmos para dentro as meninas mostraram várias músicas que 

eu não conhecia bem legais e comemos bombom quando a chuva acabou colocamos tudo de 

novo e quando terminarmos essa parte fomos finalmente limpar o colchão escutando musica 

boa para animara Hadassa pegou uma escovinha e eu peguei um Bombril. 

Limpamos e conversamos a te que ficou limpo e levamos o colchão cheio para dentro da 

tenda e levamos meu colchão para dentro também, pegamos as comidas e as cobertas para a 

tenda  e colocamos uma lâmpada dentro já estava tarde e meu pai tinha  feito um macarrão 

de manhã que não tínhamos comido então preparamos a comida e depois de comer jogamos 

truco por um tempo mais, cansamos e fomos   preparar a fogueira  para assar os marchemo-

los e conversamos sobre o que queríamos trabalhar no futuro depois de não queremos ficar 

mais na fogueira fomos para a tenda e imaginamos como íamos estar no futuro e como seriam 

nossas casa e coisas do tipo a Hadassa  disse que quer ser juíza e estilista, eu falei que queria 

ter uma clínica veterinária  e ensinar os jovens, adultos e crianças a montar em cavalos a lutar 

com espada e arco e flecha e a Jasminne queria ser militar então brigamos com ela para ela 

perceber que isso poderia arriscar a vida dela de varias formas e que não íamos deixar ela



Conto

Proposta de 

escrever sobre “o 

momento mais 

divertido vivido 

durante a 

Quarentena”.

Gênero trabalhado 

em Outubro 2020.

trabalhar com isso falamos que podíamos ajudar ela escolher algo que tem a  ver com armas, 
mas que não arriscaria a vida dela então ela pensou em ter uma empresa junto com a Hadassa 
e treinar arsoft e Pent Ball  e ir para alguns campeonatos ela por sorte aceitou, continuamos a 
conversar e comer besteira tipo biz e salgadinho ate que ficamos cansada e fomos dormir 
quando acordei no susto com o despertador percebi que estava chovendo, mas antes disso 
acordei a Jasminne e ela não estava entendendo nada então coloquei as quatro e meia para 
ver se dessa para ver o nascer do sol e fui tentar dormir com o barulho  do trovão e dos raios 
misturados com a escuridão e as minhas loucuras quando consegui dormir acho eu era quase 
na hora do despertador tocar  por que na ora que o despertador tocou parecia que tinha 
dormido menos de quinze minutos, mas parecia que a chuva estava mais forte então desisti de 
ver o sol nascer e fui dormir quando era uma dez horas todas nos acordamos e fomos tomar 
café de pois disso  fomos para atenda escutar musica e brincar de quem e mais provável 
depois elas iriam para casa, mas meus pai saíram e tivemos eu comer e ficar jogando jogo no 
celular a te que eu dormi e fui acordar perto da hora que meu irmão disse que ira cantar para 
bens para ele então  eu e as meninas levamos as coisas para dentro da casa e a Hadassa ficou 
jogando quando eu e a Jasminne ficamos enchendo alguns balões na hora do parabéns 
cantamos que nem doidos e depois fomos comer um bolo de três camadas de chocolate 
vegano muito bom ai meu pai levou as Meninas para  a casa delas e eu fiquei conversando 
com meu melhor amigo Matheus a te eu ficar com sono e dormir.   



Poema

O celular na quarentena

Todo os dias uso meu celular.
No meu lar.
Assisto Netflix quase toda hora do dia.
O Tik Tok também, vento as horas vendo as horas passar.
Uma das melhores coisas e conversar com meus amigos.
O celular e algo que eu não consigo desgrudar.
Pode ser até engraçado mais e algo de grande importância 
para mim.

Gênero trabalhado 

em Outubro 2020 –

a partir da 

proposta:

“escolha o objeto 

que mais 

representou sua 

quarentena e faça 

um poema 

inspirado nele.”



Quiz 1

Capacidade de 

síntese com o 

resumo, em uma 

única frase, sobre a 

essência do vivido a 

cada mês do ano. 

Habilidade 

trabalhada em 

Outubro 2020.



Melhor Momento: minha gata Kiara 

Maior Dificuldade: Escola

Comida mais Consumida: carne de soja 

Atividade mais Realizada: atualidades  

Aula mais Legal: ed física 

Atividade na Escola mais difícil: inglês 

Tarefa mais interessante: atualidades

Melhor vivência com a família: filme 

Situação mais Irritante: no dia que tive paralisia do sono

Situação mais divertida com os amigos: quando fiquei jogando quase o dia 

todo com meu melhor amigo    

Quiz 2

Capacidade de 

extrema síntese 

com respostas 

curtas frente às 

perguntas 

realizadas. 

Novembro.



Melhor Momento: minha gata Kiara

Maior Dificuldade: Escola

Comida mais Consumida: carne de soja

Atividade mais Realizada: atualidades

Aula mais Legal: ed física

Atividade na Escola mais difícil: inglês

Tarefa mais interessante: atualidades

Melhor vivência com a família: filme

Situação mais Irritante: no dia que tive paralisia do sono

Situação mais divertida com os amigos: quando fiquei jogando quase o 
dia todo com meu melhor amigo

Quiz 2

Capacidade de 

extrema síntese 

com respostas 

curtas frente às 

perguntas 

realizadas. 

Trabalhado em 

Novembro 2020.



História em 

Quadrinhos

Gênero textual e artístico 

trabalhado em Novembro:

“Faça uma tirinha de um 

momento emocionante”.



8º e 9º ano – 2020


