
MEMÓRIAS DE UMA 
QUARENTENA

Tiago Luiz



Texto 
Reflexivo

No dia 15 de março os estados brasileiros adotou protocolo de isolamento

social para conter a propagação do vírus COVID-19 que causa uma 

pneumonia profunda na pessoa infectada. Essa medida foi tomada pelos 

órgãos responsáveis pela saúde no país. Desde então as aulas foram 

suspensas o comércio foi orientado a fechar para não ter aglomerações de 

pessoas.

Por mais que muitas pessoas achem que isso é algo chato eu acho que o

isolamento social é muito importante para a população mundial e que todos

devem entender e obedecer as orientações para que preservar vidas.

Desde que cheguei em Catalão não vi todos os meus familiares, não estou

indo na casa dos meus avós, pois eles estão no grupo que é considerado de 

risco, estou em casa com meus pais e irmãos evitando ser contaminado e 

também fortalecendo a importância de cumprir as orientações da OMS e 

das secretarias de saúde. muitas pessoas já morreram e estão morrendo no 

mundo, no brasil espera-se que o número de infectados e de mortandade 

seja menor com relação aos outros países que não tomaram medida de 

isolamento social e que ignoraram a capacidade de letalidade do COVD 19.

Não é fácil ficar em casa limitado acho ruim não poder ir passear, ir ao

cinema, pizzaria, mas é um momento que estou aprendendo muitas coisas 

como ser mais paciente e aproveitar a companhia de nossos e irmãos.

“Como você está 

se sentindo diante 

da Pandemia?” -

trabalhado em 

Março de 2020



Ficção 
Científica

Gênero trabalhado 

em Maio 2020



Ficção 
Científica

Gênero trabalhado 

em Maio 2020



Narrativa 
de Mistério

Gênero trabalhado 

em Agosto 2020

Mistério na Floresta

Em uma noite escura, dois amigos estavam acampando em uma floresta 

enorme, se chamavam Vitor e Artur, quando sua lenha acabou tiveram de ir 

procurar, procuraram em vários lugares, mas não acharam nem mesmo um 

galho, e se não achassem iriam passar frio, muito frio!

Andaram por mais alguns minutos e nada, então Vitor falou que poderia haver 

mais alguém ali, além dos dois, mas ouviram boatos de que ninguém morava lá 

a décadas. Do nada começaram a ouvir um barulho estranho parecia de um 

pássaro, mas era muito esquisito e não os lembrava nenhuma ave, logo o 

barulho parou e de repente, virão uma sombra andando para dentro do mato, 

eles se assustaram muito e começaram correr sem parar.

Correram até que começou a chover então viram uma luz bem longe e 

decidiram ir nela, a luz vinha de uma casa, como não tinham opção escolheram 

entrar. Dentro dela estava uma fogueira que fazia a luz, se esquentaram por um 

tempo, até lembrarem que se havia uma fogueira alguém deve ter acendido, 

lembraram da sombra que viram andando e pensaram que era a casa de um 

monstro, mas já era tarde logo a criatura chegou abriu a porta com força e

então os dois gritarão e a criatura também gritou e acabou tropeçando 

deixando cair um monte de lenha, logo os amigos perceberam que não era um 

monstro e sim uma senhora que morava ali eles a ajudaram e pediram 

desculpas, também descobriram o porquê de não acharem lenha pois a 

senhora pegou tudo, ela contou que morava ali sozinha muitos anos e que sua 

única companhia era uma coruja com problemas para chirriar que as vezes saia 

um pouco.

Eles então ficaram conversando até o amanhecer, depois organizaram suas 

coisas e foram embora e nunca contaram sobre essa experiência a ninguém.



Poema

Ficar em casa!

Será assim.

Um tempo sem fim?

Sem ver o mundo!

Viver assim.

Mas, como assim?

Ficar em casa!

será encanto.

Ou desencanto?

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: o melhor momento da quarentena foi quando eu e meus 
primos nos juntamos na
casa de um.

Maior Dificuldade: a minha maior dificuldade foi vencer um jogo muito difícil.

Comida mais Consumida: a comida que eu mais comi foi arroz.

Atividade mais Realizada: a coisa que mais fiz foi ver vídeo no YouTube.

Aula mais Legal: a aula que achei mais legal foi de projeto pessoal.

Atividade na Escola mais difícil: a atividade da escola mais difícil acho que foi 
pesquisar sobre as
dimensões no 2º Bi.

Tarefa mais interessante: as tarefas mais interessantes foram as do curso de 
artes.

Melhor vivência com a família: foi um dia que eu e minha família fomos 
caminhar.

Situação mais Irritante: ter que ficar trancado em casa.

Situação mais divertida com os amigos: passei uma tarde conversando e 
jogando com meus amigos.

Quiz 2

Capacidade de 

extrema síntese 

com respostas 

curtas frente às 

perguntas 

realizadas. 

Trabalhado em 

Novembro 2020.



Catalão, 23 de novembro de 2020

Caro amigo aaaa

Vim lhe contar como foi esse ano de 2020 ate agora, o ano começou 

normal com as férias, logo depois o início das aulas, mas no final do 1 

bimestre nas escolas houve a suspensão das aulas devido a 

quarentena no Brasil por causa do COVID-19.

No começo achei legal que a aula seria online, e foi, mas depois de 

um tempo comecei a me enjoar disso tudo, tinha que ficar o tempo 

inteiro dentro de casa fazendo as mesmas coisas sempre.

Quando chegou as férias pensei que as aulas normais poderiam voltar 

ao normal, mas não voltaram, no terceiro bimestre fomos avisados 

que as aulas normais só voltariam ano que vem, desde então estou 

estudando ansioso para o ano acabar.

Atenciosamente.

Tiago

Carta / 
Email

Gênero trabalhado 

em Novembro 2020 

– a partir da 

proposta: “imagine 

contar o que 

aconteceu neste 

ano por meio de 

uma carta para 

uma amigo(a) que 

ficcionalmente não 

morasse no 

planeta.”



8º e 9º ano – 2020


