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Texto 
Reflexivo

A quarentena tem seu lado bom e lado ruim, o bom é para não espalhar 

mais rápido como as pessoas falam e também para não causar acidentes 

nessas horas que não tem onde te socorrer, o ruim é que como nos ficamos 

em casa o dia inteiro por muitos dias da uma vontade de sair, também 

chega momentos que não tem nada para fazer. 

Mas acho que foi preciso desse isolamento de todos em suas casas, eu acho 

que se não fosse pela quarentena já teriam muito mais de pessoas 

infectadas do que tem hoje, e passaria muito mais rápido também.

Trabalhado em 

Março de 2020 a 

partir da pergunta 

“como está se 

sentindo na 

Pandemia?”



Conto

Proposta de 

escrever sobre “o 

momento mais 

divertido vivido 

durante a 

Quarentena”.

Gênero trabalhado 

em Outubro 2020.



Poema

Rua dos cristais
Paraisinho do
Paraíso que è
Alto

Plantas fincadas na
Terra
Se balançam com
O vento

Uma casa
"Sem" vida dentro
Livre de
Sintomas

Celulares tomando
O tempo
Dinheiro
Paz

O exagero
Batendo
Nas portas a
Fora

Gênero trabalhado 

em Outubro 2020 –

a partir da 

proposta:

“escolha o objeto 

que mais 

representou sua 

quarentena e faça 

um poema 

inspirado nele.”



Ilustração da vista mais observada na Quarentena



Melhor Momento: quando eu saia para comer alguma coisa com 
amigos ou parentes

Maior Dificuldade: minha maior dificuldade foi sobre as coisas da 
escolas, eu fiquei muito perdida esses tempos

Comida mais Consumida: macarrão, é a única coisa que nunca falta 
em casa

Atividade mais Realizada: sendo bem sincera, os jogos em geral

Aula mais Legal: pra mim todas estão sendo muito legais

Atividade na Escola mais difícil: o google sala de aula, sempre 
esqueço de olhar ele para ver se tem tarefa

Tarefa mais interessante: os projetos em geral

Melhor vivência com a família: quando nós saímos para ir em algum 
lugar

Situação mais Irritante: ficar preso dentro de casa

Situação mais divertida com os amigos: foi no halloween

Quiz 2

Capacidade de 

extrema síntese 

com respostas 

curtas frente às 

perguntas 

realizadas. 

Trabalhado em 

Novembro 2020.



8º e 9º ano – 2020


