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PREFÁCIO
Relatar nossas experiências aos nossos familiares e amigos é algo intrínseco ao
ser humano desde os primeiros anos de vida. Nós gostamos de compartilhar e
de dividir informações a partir do nosso olhar, caracterizando um relato pessoal.
Às vezes, fazemos estes registros e guardamos conosco em diários, por exemplo,
sendo outra forma de relatar.
Em tempos de isolamento, causado pela pandemia do vírus COVID-19, relatar
tornou-se uma ferramenta importante no compartilhamento das incertezas, medos,
novas aprendizagens e adaptações. Todos têm um relato pessoal decorrente aos
primeiros meses de 2020, ou seja, uma história para contar e um ensinamento a
refletir.
Os nossos alunos do 8º ano resgataram momentos vivenciados neste ano, distantes
da escola e dos amigos, assim como de alguns familiares, e registraram nessa obra
literária. Diante disso, tivemos como resultado textos que mostraram sentimentos
como esgotamento, angústia e muita ansiedade, ao mesmo tempo, observa-nos
muita esperança, fé, comprometimento e renovação nas palavras deles.
Nos textos que serão lidos na sequência, temos relatos profundos e reflexivos,
assim como, temos relatos momentâneos que caracterizam um desabafo daquele
instante. Duas vertentes essencialmente válidas nos dias de hoje, uma vez que
sensações e sentimentos podem ser organizados por meio da escrita, tornando-se
algo transformador e/ou libertador em algumas situações.
Para tanto, temos nesta edição textos que não cabem julgamento, mas compreensão
e respeito ao ponto de vista do escritor. Faço, portanto, um convite a você: leia
todas as linhas e entrelinhas dos textos e (re)pense sobre os desafios que você
teve nesses últimos tempos, assim como todos os ensinamentos e descobertas,
com certeza você irá identificar-se com muitos relatos.

Boa leitura!
Marcela Marabeli Pagano de Oliveira
Professora de Produção Textual

Eu não planejei, volta 2019!
Esse ano de 2020 não saiu nada como planejado. Havia pensado em viajar, em
fazer novas atividades esportivas e novos cursos, quando logo no início fomos
pego de surpresa por uma pandemia!
Quem diria? Mudaria tudo. Os amigos distantes, as aulas on-line, festas via “zoom”,
mamãe em casa o tempo todo, divisão de computador com minha irmã. O que
tenderia ser mais fácil, ficou mais difícil.
Uma rotina onde não se tem rotina, uma incerteza do amanhã, onde todo o espaço
fica pequeno.
Saudades dos meus amigos, dos meus professores, das aulas presenciais. Não posso
voltar para 2019, mas posso melhorar para 2021, usando o que estou aprendendo
com o isolamento para mudar. Dando valor à liberdade de ir e vir de um simples
passeio ao supermercado, até uma viagem mais distante, atenção às pequenas e
simples coisas da vida que são o que realmente me fazem feliz.
Não vejo a hora de voltar às aulas! Mesmo acreditando que será diferente, que não
teremos mais todos os amigos juntos na mesma sala no mesmo horário devido
ao tal distanciamento. E talvez essa seja a nova escola, diferente, para mim mais
difícil, porque gosto da companhia dos meus amigos e não sei se será bom ter
aula apenas com alguns deles.
Mesmo sabendo de todas essas mudanças, estou ansioso para o retorno às aulas.

Admir Neto Monteiro
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Um ano bagunçado

Em 2019, na virada do ano, estávamos todos já fazendo planos, marcando viagens
e, até mesmo, imaginando tudo o que aconteceria em 2020, mas o que nunca
imaginávamos é que uma perigosa pandemia chegaria para bagunçar o nosso ano.
O ano começou normal, mas logo a minha rotina e a de muitos outros teve
uma grande mudança e assim coisas simples que antes eu fazia, como as aulas
presenciais agora eu sinto falta. Os esportes que antes praticava eu parei quase
totalmente e isso, além dos meus amigos, é o que eu mais sinto falta.
E falando em amigos, a nossa sorte é que temos tecnologia hoje em dia para
podermos nos comunicar, porque passar a quarentena sem poder no mínimo
conversar com os amigos que eu via todos os dias seria muito difícil. Com a
maioria deles eu falo diariamente, mas com outros eu perdi contato. Também nessa
quarentena eu me aproximei de pessoas que eu quase não conversava nas aulas
presenciais e que já se tornaram importantes para mim.
Eu não sei quando tudo isso irá acabar, quando a minha rotina normal voltará,
mas sei que eu vou voltar diferente, porque nessa quarentena aprendi a dar valor
as pessoas e as atividades que tornam a minha vida mais feliz.

Amanda Bührer Martins
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O ano do grande vírus

Neste texto, irei relatar como foi meu ano de 2020, o ano que foi totalmente
inesperado por mim e para todos. Durante a virada do ano, eu tinha certeza de
que 2020 seria o meu ano, criei várias expectativas e metas sobre ele, prometi me
esforçar ao máximo e dar o melhor de mim mesma. Eu queria melhorar minhas notas
na escola, ser uma amiga melhor, aumentar o meu conhecimento, me alimentar
corretamente, me aproximar da minha família e muitas outras metas. Nas férias de
Janeiro, eu viajei com a minha família para um hotel fazenda e foi muito divertido;
eu fui à piscina, fiz várias atividades, provei comidas maravilhosas e aproveitei
muito o descanso da escola.
Porém, logo começaram as aulas e eu tive que me acostumar com várias mudanças.
Eu estava começando o oitavo ano, a maioria dos professores eram novos, as
turmas A e C se juntaram, então conheci muitas pessoas novas. Fiz novas amizades,
que viraram meus melhores amigos. As minhas notas estavam boas, eu comecei
a treinar vôlei e tudo estava ótimo, até que um novo vírus começou a se espalhar
pelo mundo. O coronavírus (COVID-19) afetou diferentes pessoas de diferentes
maneiras, e como ainda não existem medicamentos específicos, o mesmo se
espalhou rapidamente e causou uma pandemia, matando milhares de pessoas
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ao redor de todo o mundo. No momento, estamos de quarentena e devemos ficar
em casa, lavar muito bem as mãos, não causar aglomerações e, ao sair de casa,
usar máscaras.
No começo dessa quarentena, eu me desanimei muito em relação aos estudos, pois
eu sentia falta de ver meus colegas e ter aulas presenciais, o que teve consequências
em minhas notas, as quais baixaram um pouco. Eu sinto falta de ver meus colegas,
meus professores, meus parentes; também sinto falta de fazer mais exercícios físicos
e de passear pela cidade. Eu acredito que as aulas aqui no Brasil voltarão apenas
quando houverem medicamentos para esse vírus, o que eu pessoalmente acho
que acontecerá apenas no início do ano que vem. Também acredito que nossos
costumes serão diferentes após a pandemia; passaremos a lavar mais as mãos,
usar álcool em gel, usar máscaras, etc. Eu não vejo a hora dessa pandemia acabar,
para que possamos voltar a nossa rotina normal.

Amanda Cristina Ruppel

8

As coisas mudam de uma hora
para outra
Começo de 2020, um ano diferente e um começo diferente. Janeiro começou com
uma ameaça de guerra, seriamente estava achando que iria ter uma guerra ou algo
do tipo, enquanto havia uma quase discussão lá nos EUA e no Irã. Os brasileiros
criaram memes com o que estava acontecendo, apesar de sério foi muito engraçado.
Também em Janeiro viajei para Porto de Galinhas (PE) o que me ajudou a manter
a calma neste ano que prometia.
Próximo mês, fevereiro, começaram alguns casos de COVID-19 no Brasil, achei
que seria como uma simples gripe, em março começou a quarentena, que também
foi criado muitos memes, mas na hora que descobri que não poderia ver ninguém
(além da minha família) por um bom tempo fiquei muito nervosa com a situação.
O começo das aulas on-line foi mais um impacto, qual seria essa nova realidade?
Eu me perguntava; sem ir para a escola nem para a igreja, mais um mês se passou.
Começo de abril e a páscoa chegou, nem pudemos comemorar como sempre fizemos,
antes da quarentena na igreja, isso me deixou muito triste, pois é uma data muito
importante. Maio trouxe muitos protestos contra o racismo, motivados a partir do caso
de George Floyd, a história me comoveu e minha vontade era lutar contra o racismo.
Esses acontecimentos, aulas não presenciais etc. foram coisas muito diferentes da
rotina normal, trouxe muita ansiedade, mudanças, tudo isso por estar afastada da
escola e da igreja. O pior foi não poder abraçar os aniversariantes deste ano, morrendo
de saudade das pessoas e só boatos da vacina. Mas sempre soube que Deus estava
cuidando de mim e da minha família, sabia que ele cuidaria de todas as coisas e
problemas. Este foi um pouco do meu ano, um ano diferente, mas nada que Deus
já não estivesse planejado.

Amanda Slivak Petroski
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2020 um ano não planejado
Tudo começou quando as notícias se espalharam, uma nova fase de um vírus,
Covid-19, no começo de tudo levamos na brincadeira, afinal iríamos ter uma semana
sem aulas! Mas não foi bem assim, essa uma semana se transformou em um mês,
e faz quase sete meses que estamos em quarentena, o tempo passou muito rápido
que nem notamos que estão faltando quatro meses para acabar o ano!
Logo no segundo mês de quarentena eu já estava destruída, minha saúde mental e
física estavam acabadas, eu estava triste pela solidão, estava tudo tão calmo na rua,
eu não pude ver meus avós, tios e primos, não estávamos tendo aula, então comecei a
estudar sobre tudo que me interessava, racismo, homofobia, e vários outros assuntos
relacionados aos direitos humanos. Comecei a ficar entediada, nunca pensei que
ficaria triste de ficar em casa, sem a possibilidade de sair, antes não ficava entediante,
pois antes nós tínhamos a opção de ir ao shopping ou dar uma volta no parque.
Um mês se passou e tudo que eu queria era que as coisas voltassem ao normal, mas
talvez aquele seria o normal, logo eu estava sentindo falta de sair, abraçar, da minha
rotina e, até mesmo, de tumulto, os dias estavam se juntando, como se fossem todos
os mesmos, eu não sabia diferenciá-los, ia dormir sabendo que no outro dia seria só
mais uma repetição dos outros dias. 54° dia de quarentena, eu comecei a escrever
um diário, 104° dia, 115° dia, tanto tempo tinha passado e tão rápido, foi como um
sopro, eu nem tinha percebido.
A minha rotina depois que as aulas ao vivo começaram era acordar às 6h30 da
manhã, tomar meu café, ir para o quarto, assistir todas às aulas, almoçar, voltar para
o quarto, fazer as atividades, dormir, assistir à Netflix, estudar, jantar e ir para cama.
Espero que tudo isso acabe e que finalmente possamos sair de casa, abraçar, reunir
a família e sair com os amigos.

Ana Beatriz Borato
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Uma nova fase da vida
Este ano foi completamente diferente do que eu havia imaginado. Devido à
pandemia, muitas coisas mudaram. Tive que ficar a maior parte do tempo em casa,
morrendo de saudades das pessoas, assim como da escola. Já faz um tempo que
as aulas on-line começaram, mas elas nunca serão iguais as presenciais.
Além disso, com a quarentena, eu finalmente criei coragem e mandei uma mensagem
para o meu ídolo, o Peter Buka, um pianista que eu admiro muito desde que comecei
a me interessar por piano. Por incrível que pareça, ele me respondeu. Por mais que
seja apenas um “Olá, obrigado pelo carinho”, foi o dia mais feliz que eu tive desde
que esse isolamento começou.
Como agora eu tenho mais tempo livre, descobri que amo aprender receitas novas
de doces, aprendi muito mais sobre piano e comecei a estudar sobre cristais e o
que eles podem emanar ao serem utilizados corretamente. Outra coisa, foi que
pude me aproximar mais de algumas amigas que não moram aqui em PG, o que
foi a prova de que a distância não interfere em nada quando se trata de amizade.
No geral, acho que essa experiência serviu de aprendizado para mim, principalmente
porque pude perceber tudo que eu estava fazendo errado e o quanto eu reclamava
das coisas como estavam antes. Agora, a única coisa que posso fazer é aprender
com os meus defeitos, torcer para que logo tudo volte ao normal e que eu possa
colocar o que aprendi em prática. E, obviamente, reencontrar todas as pessoas
que eu tanto sinto falta.

Ana Carolina Fernandes
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Um período desconhecido

No começo de 2020, um ano que eu nunca imaginei que aconteceria tanta coisa
em tão pouco tempo, no começo de janeiro já começamos com uma suposta
terceira guerra mundial. Em fevereiro o COVID-19 chega ao Brasil. E no final do
mês de março começa a quarentena, que eu achava que eram só 40 dias, mas
estava errada.
A quarentena nos pegou de surpresa, nunca imaginei que passaria por um momento
assim, onde não poderia: tocar, abraçar e beijar alguém. Usar máscara e ficar
passando muito álcool em gel não foi fácil. Tinham muitas pessoas que “furaram”
a quarentena, e eu achei isso muito errado. Alguns amigos pegaram Coronavírus,
mas graças a Deus conseguiram se recuperar.
Esse ano apresentou muitos casos, como o racismo. O americano George Floyd
foi morto asfixiado por um policial sem motivos, isso aconteceu no EUA, onde já
não estavam mais de quarentena, pois a maioria da população tinha respeitado
o isolamento e a vacina já estava sendo produzida. Este ano também teve o
acontecimento da Champions League, sem torcida, e foi uns dos primeiros jogos
mundiais nesta situação.
Após essa pandemia, eu acho que o mundo não vai ser o mesmo, até acostumar
com tudo de novo, vai demorar. Muitas pessoas não estão prontas para voltar a
estudar, a trabalhar e etc. Tudo vai voltar de pouco em pouco. Como será que vai
ser a primeira festinha? A vacina já vai estar pronta? Não sei de nada, mas eu tenho
fé que logo tudo isso acaba.

Ana Carolina Szimanski de Avila
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A grande mudança de nossas vidas
Vou contar uma história que aconteceu e ainda está acontecendo, o início do ano
estava ótimo: todos podiam sair de casa, viajar e ir para casa dos avós, agora nem
isso a gente pode mais, por causa desse vírus que está pelo mundo todo matando
muitas pessoas.
Mas, pelo menos para mim, aconteceu algo de bom, ganhei uma cadelinha no meio
da quarentena, a Luna, isso foi uma coisa muito legal e me alegrou muito, porque
eu estava sem ver meus amigos e primos a quarentena toda.
E também não imaginei que teria que andar de máscara pela rua e que teria que
comprar um computador só para poder ver as aulas on-line, que agora se chamam
aula remotas e que as tarefas e as provas iriam aumentar a dificuldade.
Estou muito preocupada, o que esse vírus está causando é muito perigoso, muitas
famílias já perderam seus familiares. Eu também tenho medo de perder algum
familiar o que graças a Deus ainda não aconteceu; rezo todos os dias, para que
isso acabe e tudo volte a ser como era antes.

Ana Laura Avais de Mello
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O ano que foi virado
de ponta-cabeça
Nessa quarentena já passei vários momentos. Não teve muita coisa emocionante,
aprendi a tocar teclado. Aprendi a tocar com vários vídeos do Youtube, foi muita sorte
eu ganhar o teclado no meu aniversário de 9 anos. Além disso, aproximei-me muito
dos meu pais, conheci uma nova experiência para estudar, com essa quarentena
tive que me adaptar com um novo mundo, onde aprendi a ver videoaulas para me
ajudarem quando preciso. Conheci mais a mim mesma.
Conheci muitas pessoas virtuais, sempre fiquei em ligação com meus amigos e
com minha família. Vi lives dos meus youtubers preferidos, fiz minhas atividades
da escola, aprendi a jogar mais esportes. Joguei bola com meus irmãos em casa e
na quadra do meu condomínio.
Eu aprendi a amar mais a literatura, aprendi a me cuidar mais, fico mais com meus
bichinhos de estimação (meu gato), sou mais amorosa com meus irmãos agora.
Sempre os ajudo nas tarefas e ajudo meus pais na limpeza da casa e cozinhando.
Adoro cozinhar sozinha ouvindo música sinto uma sintonia com a cozinha, o que
mais gosto de fazer são bolos.
Conheci umas histórias da minha família, como a vez que eu consegui queimar
um miojo e estragar um pão, assisti muitas séries e filmes. Troquei várias histórias
com meus pais e irmãos. Conheci o meu novo trauma por palhaços, nunca mais
vou conseguir olhar um cara a cara.
Quero muito que quarentena acabe para que eu possa voltar a praticar os meus
queridos esportes, handebol e vôlei. Eles eram o que sempre trazia ânimo para o
meu dia. Ando lendo muitos livros, em um dia consegui finalizar a leitura de 3 livros
de 200 páginas, o que o tédio não faz!

Ana Letícia Monteiro e Osório de Valdoleiros
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Quarentena ruim que ficou pior

2020 foi o ano que planejei sair mais e fazer novos amigos. Olha só! Fiquei trancado
em casa, jogando a maior parte do tempo. No começo dessa quarentena, eu até
estava gostando de não ter aulas presenciais, meus irmãos em casa, mas com o
tempo ficou insuportável porque não saía de casa e ficava o tempo todo na frente
da tela do computador ou do celular. Meus irmãos nem falavam comigo direito,
só ficavam estudando e para mim foi difícil voltar à rotina normal, acordar cedo
de novo e controlar horários para ir dormir, mas isso era essencial para eu não me
desacostumar com o dia a dia de antigamente.
Depois dos dois primeiros meses, eu não aguentava mais ficar trancado só com
meus irmãos, que na maior parte do tempo estavam repondo as aulas perdidas.
No entanto, ficou pior: meu único lazer que era a internet, parava de funcionar a
partir das 18 horas, eu ficava a noite inteira sem fazer nada, e só para me “deixar
mais para baixo” a faculdade dos meus irmãos voltou a ter aula presencial.
Por causa disso eles foram obrigados a voltar para Ribeirão Preto, com as aulas
presenciais eu ficava com muito medo deles pegarem a doença. A partir disso,
ficava sozinho em casa, minha mãe tinha que resolver muitas coisas atrasadas,
então não ficava direito em casa e meu pai trabalhava no hospital. Quando os casos
desse tal vírus começaram a ser frequentes na cidade, ele ficou com medo e não
ficava perto da gente quando voltava do trabalho, para mim foi a pior de todas as
experiências que já tive na minha vida, só quero que isso acabe.
Para mim, o que mais fez falta foi não poder ver meus amigos e quando nos
encontramos apenas cumprimentar a distância, eu tenho certeza de que assim
que essa pandemia acabar vão ter festas lotadas por toda a parte, e na escola
todos vão voltar a se ver e se falar cara a cara, e sinceramente esse vírus passou um
aprendizado para nós, mas não consigo saber o que, pelo menos para mim ficar
um ano em casa não me ensinou nada para falar a verdade, só me trouxe tristeza.

André Giancursi Pedrosa
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2020, o ano mais inesperado
da minha vida
Bom, não sei muito bem como descrever este ano, pois ele foi (e está sendo) muito
inesperado, então irei contar os fatos mais importantes que aconteceram no mundo.
Logo no começo do ano (em janeiro, se eu não me engano) tivemos o "belíssimo"
boato de que poderia acontecer uma Terceira Guerra Mundial, eu não lembro direito
o motivo, mas era algo relacionado a uma “briguinha” entre os EUA e o Irã, acho
que um general importante iraniano foi morto, mas ainda bem que era só um boato
e nada disso aconteceu.
Em seguida, em fevereiro, ocorreu o surto do Coronavírus (COVID-19). Tudo isso
começou lá na China e o vírus vem se estendendo até os dias de hoje, infelizmente.
Pulando diretamente para o mês de julho, ciclones estavam vindo na direção do
Sul do Brasil, chegando a atingir os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e um pouco do Paraná - ele fez um estrago gigante - chegando a destruir várias
casas. Este foi um acontecimento muito triste, pois várias famílias perderam suas
moradias e, semelhante aos outros dois fatos narrados anteriormente, não tínhamos
muito o que fazer, foi algo muito inesperado, como este ano inteiro.

Arthur Chemim
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Meus pensamentos sobre 2020
Ah! 2020, pense em um ano inesperado! Ocorreram tantos fatos que nós nem
imaginávamos. Vou relatar aqui minhas experiências sobre o principal fato deste
ano: o COVID-19. Se me falassem no ano passado que eu iria ficar por meses tendo
aulas remotas, e que nós não poderíamos sair de casa por conta de um vírus muito
contagioso, eu não iria acreditar, aliás, acho que ninguém acreditaria, porém, é a
triste realidade que estamos vivendo.
No começo da quarentena, ninguém imaginava que esse período de isolamento
social duraria por muito tempo. A maioria das pessoas acreditava que nós ficaríamos
em casa por apenas algumas semanas, porém essa não foi a realidade, estamos
já no quinto mês, entrando ao sexto, e longe de um fim, sem nenhuma certeza do
dia que voltaremos a conviver com nossos amigos.
Esse tempo em que estamos sozinhos em casa, sem interagir diretamente com
outras pessoas, que não sejam da nossa família, com certeza está causando
diferenças na vida da nossa sociedade, é uma coisa muito ruim não poder sair de
casa e frequentar locais com outras pessoas. Outra coisa bem ruim da pandemia
é ter que andar de máscara na rua. Essas medidas de segurança, entretanto, são
extremamente necessárias.
Se esse vírus já mudou a vida das pessoas não infectadas, imagine as infectadas, ou
pior, aquelas que perderam um familiar querido. Essas pessoas, além de sofrerem
os horríveis efeitos desta doença, elas têm que ficar em isolamento total, sem
sequer poder ver sua família ou os amigos mais próximos, por medo de infectá-los.
Espero que cada pessoa reflita o quanto é importante conviver com os amigos
mais próximos, frequentar a escola, o trabalho, a rua, o cinema, e todos os outros
lugares que estamos impedidos de ir agora. Rico ou pobre, homem ou mulher, o
vírus infecta qualquer um que não tiver os devidos cuidados.

Bruna Alberti Schrut
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Sítio na quarentena

Há muito tempo que eu não ia ao sítio por conta de toda essa quarentena, então
depois de muito tempo, resolvemos ir. Junto comigo foi minha madrinha, meu tio
e meu primo. Estava tudo pronto, malas feitas e então fomos.
O sítio é do pai do meu tio, lá mora ele e a mãe do meu tio. No caminho fomos
conversando, contando piadas, dormindo, rindo e nos divertindo muito, e ainda
não tínhamos nem chegado ao destino.
Chegando lá, almoçamos, descansamos, fomos pescar no lago e brincar com a
Nina, a cachorrinha de lá, foi muito divertido. No dia seguinte, decidimos assar os
marshmallows, pegamos lenha e assamos, foi muito bom.
Depois, meu tio deu a incrível ideia de plantarmos uma árvore, que a cada vez que
voltarmos no sítio, a árvore estaria maior. Pegamos duas mudas: uma para mim e
outra para meu primo. Espero que na próxima vez que formos lá, a árvore esteja maior.
Terminando de plantar nossa árvore, arrumamos nossas malas para voltar para
casa. Foi um dia muito legal e diferente do tédio da quarentena, de ficar em casa o
dia todo. Voltei de lá muito feliz, mente fresca e desconectado de internet. Respirar
um ar puro e esquecer toda a situação atual foi muito bom.

Caio Henrique Wegrow
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O que eu menos esperava

Pela base de todos os anos e tudo o que vivenciei, este é, definitivamente, o ano
mais confuso. Em contrapartida, foi o que mais aprendi em todos os tempos. É
confuso de explicar como isso aconteceu, porém acho que do fato de estarmos
em um isolamento social eu comecei pensar sobre mim e meus sentimentos,
dar nome a eles, às vezes não conseguimos nomear uma emoção do momento
e isso é normal, pois quando você está triste a última coisa que queremos fazer
é pensar demais; 2020 está sendo uma época de isolamento social e não tenho
muito contato com meus amigos, mas finalmente achei minha real personalidade,
mudei como pessoa, mudei meus pensamentos e fiquei muito feliz com o resultado.
Percebi que este ano me fez abrir os olhos para opiniões diferentes, novas
oportunidades etc, tudo se vai rápido e temos que aproveitar, tentei resolver todas
as minhas “brigas” e me senti muito bem com isso. Aproveitei muito mais minha
família e amigos nesse momento difícil, que foi a melhor coisa a fazer, cuidar-se
emocionalmente.

Camile Sato da Silva
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Não é o ideal, mas acontece
É incrível como um fato pode mudar um ano ou a história. Em janeiro eu estava
de férias, nada demais estava acontecendo, e um mês depois, toda a atenção se
redirecionou a uma ‘pequena coisa’, ao novo COVID-19, que impactou o mundo
e, consequentemente, a mim.
Quando a quarentena começou, em minha perspectiva nada tinha mudado,
demorou um tempo; em março, quando o isolamento social começou a fazer efeito
em mim, ver as mesmas coisas todos os dias já não tinha mais graça, eu precisava
de algo novo, porém nada aconteceu, então decidi esperar a quarentena passar,
mas ainda não passou.
Em abril, algumas coisas me entreteram, como o ensino remoto que proporcionou
o que eu precisava, além de respostas, ele me deu felicidade, ainda tem as minhas
aulas de música, que me causaram emoções ainda mais complexas, como o terror
de ser quase atropelado em um dia, depois da aula, quando estava terminando
de atravessar a rua, não percebi que um carro vinha em minha direção, porém a
moça dentro do carro me viu e evitou uma tragédia, mas me xingou. Também tive
a chance de fazer algo necessário nesses dias, recebi a proposta de participar de
momentos de evangelização com minha amiga Manu, eram momentos muito
valiosos, e também pude participar de uma catequese especial, estavam presentes
o pastor, a coordenadora da igreja e alguns amigos da Manu, nós falávamos sobre
assuntos da atualidade, passagens bíblicas, dinâmicas e sorteios, onde tive a sorte
de ganhar um ótimo boné.
De abril até hoje estive pensando, e cheguei à conclusão de que talvez, toda essa
confusão foi necessária, pois as pessoas tinham que abrir seus olhos, olhar para
algo além de seus próprios umbigos, ter mais empatia, agora temos que nos ajudar
ainda mais e certamente depois que tudo passar, o mundo não será mais o mesmo.

Carlos Alexandre Kordiak
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Quarentenando
No começo do ano eu estava animada, pois eu seria do oitavo ano, no início
estava tudo bem, até que começaram a ter notícias de um novo vírus, então várias
cidades entraram na quarentena e logo chegou a vez de Ponta Grossa. Todos
ficaram fechados em casa por um bom tempo, somente algumas pessoas estavam
trabalhando, então logo começou o ensino remoto, que de começo era algo muito
novo, pois eu estava na minha casa tendo aula, nunca eu iria imaginar isso, para
mim seria um ano como outro qualquer, onde eu acordava bem cedo, tomava café
e minha mãe me levava para escola.
Então, muitas coisas mudaram, o balé eu estava fazendo pelo celular, o inglês
eu estava fazendo pelo celular, tudo eu estava fazendo pelo celular e não estava
conseguindo aprender balé, por exemplo, na minha casa. Dessa forma, eu resolvi
sair e começar coisas novas, agora estou fazendo tênis.
Eu estou com muita saudade da escola, de ver meus amigos e comer o folhado de
frango da cantina, resumindo eu sinto falta de tudo.
Apesar de muitas coisas difíceis e diferentes deste ano, eu também tenho que falar
das coisas boas, estou passando mais tempo com meu irmão, minha prima veio
para o Brasil novamente, eu comecei a pintar telas e está sendo muito divertido.
Vivendo e aprendendo mesmo dentro de casa!

Carolina Cardoso Copacheski
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Situações de um ano

Situações diferentes acontecem em cada ano, então todos os anos criamos
memórias e participamos de vários tipos de aventuras. Acredito que nada se
compara com o ano que estamos passando. 2020, um ano que acontece tantos
eventos que mal conseguimos perceber que ele está quase acabando, faltam
aproximadamente 3 meses e ele acaba.
Este ano, para mim, foi muito esquisito. No início do ano estava alienada a todas
as notícias, já que eu pouco parava em casa e assim não entendia nada sobre o
porquê todo mundo estava falando sobre uma doença chinesa. Para mim pouco
me importava também, mas algum tempo depois me contaram sobre o vírus que
estava se espalhando e entendi um pouco sobre o assunto. Uma semana depois,
as escolas pararam de funcionar e a quarentena de mais de quarenta dias começou.
Eu estava feliz que não tinha aula e que eu não teria que ir para a escola, então,
é claro, as escolas começaram as aulas on-line. Agora, estou cheia de livros para
ler, ganhei um cavalo e uma coruja. Bom, é este o meu ano até agora, espero que
tenha gostado da leitura.

Carolina Mascarenhas de Geus
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O pior ano da minha vida

No começo do ano, eu jurava que ia ser um ano ótimo, que meu joelho ia melhorar,
pois eu tinha deslocado a patela no final de dezembro de 2019, com a minha amiga
a Rafaela, na minha casa, dançando Pop. E foi assustador!
Eu, em janeiro de 2020, encontrei minhas amigas de Joinville, viajei para outros
lugares em Santa Catarina, e várias outras coisas. Logo depois, em fevereiro, voltaram
às aulas e reencontrei minhas amigas, teve o carnaval que eu também viajei e quando
voltei minha irmã fez uma festa, foi muito legal. Mas em março foi quando a ficha
caiu, apareceu o Coronavírus no Brasil e ficamos em quarentena.
Eu até gostei no começo: em março e abril, pois eu não saia muito de casa mesmo,
porém em maio eu perdi o controle e briguei com quase todo mundo e meu avô
passou mal, não de Corona, e sim, de outros problemas, eu fiquei bem chateada
até esse mês, mas já resolvi tudo. Eu espero que este ano melhore!

Cecília Wielewski de Araujo
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O ano em que um pesadelo
se realiza

O ano de 2020 foi inesperado, não imaginávamos que a pandemia do Coronavírus
fosse fazer-nos de prisioneiros, sem podermos sair de nossos lares. Se eu, porventura,
tivesse tido um mínimo conhecimento sobre o que nos aguardava, teria aproveitando
ainda mais minha viagem a Florianópolis, que por sinal, foi a única que realizei
neste ano.
Com o tempo percebi que o Covid-19 estava privando-me de várias atividades.
Sempre temos de perceber o lado positivo das situações, e descobri o quanto sou
boa ao cozinhar, principalmente no preparo de doces e sobremesas.
Para mim, o fato mais interessante e incrível neste ano foi que meu irmão e eu
convencemos nossos pais a comprarem um outro gato. Nomeei- o "Snow" (neve
em português) pois sua pelagem é predominantemente branca, como a maioria
dos gatos de sua raça, Ragdoll. Temos agora cinco animais de estimação, sendo
dois gatos e três cães.
Eu e minha família estamos seguindo todas as orientações propostas para protegernos, e felizmente, não tivemos a falta de sorte de deparar-nos com nenhuma
doença, inclusive o Coronavírus. Espero que toda a situação seja controlada o mais
brevemente possível, para que não se percam mais vidas pelo mesmo motivo, mas
para isso temos de nos cuidar.
Acredito em dias melhores, e nestes dias sei que tudo haverá se acalmado, e
poderemos suspirar de coração aliviado que tudo de fato acabara.

Clara Pereira da Silva
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Esse ano deve ser desclassificado

Eu achei que as coisas iam ser bem diferentes em 2020, achei que ia passar o
ano letivo na escola com vários amigos e com um início de adolescência normal,
mas não foi bem assim: foi muito difícil me adaptar a essa pandemia e acredito
que para todos. Uma coisa eu aprendi: a família é a única que não irá nos deixar
sozinhos quando precisarmos.
Apesar de todos os acontecimentos devido à pandemia, vejo que o isolamento não
foi tão ruim, afinal, aprendi a cozinhar, a cuidar melhor do meu irmão e a dar mais
valor às coisas que tenho, porque, acredite ou não, parece que só valorizamos quando
perdemos. Estou conhecendo uma alimentação mais saudável e aprendendo a
fazê-la, uma vez que eu e a minha mãe somos parceiras nesta jornada fitness.
Posso dizer também que, nesta pandemia, fiz várias caminhadas no parque no
final da tarde junto com a minha mãe e direcionei um pouco do meu tempo para
dedicar-me ao meu irmão mais novo em brincadeiras e bagunças, ações muito
importantes para nós, enquanto irmãos. Eu sou um exemplo para ele.
Como um balanço geral, estou finalizando o ano feliz com as minhas evoluções
e aprendizagens. Desafios tiveram, com certeza, e terão, mas são parte da minha
história. Sigo ouvindo minhas músicas, conhecendo-me melhor, assistindo aos
filmes e às séries e, sentindo falta de um cineminha com pipoca.

Eduarda Biscaia Madureira

28

A destruidora do meu ano

Este era para ser um ano bom, como todos os outros. Estava cheio de expectativas,
como a viagem ao "Beto Carrero", que possivelmente aconteceria e o JISPAM, que
é a competição entre as turmas do meu colégio. Minha sala já havia ganhado os
dois anos anteriores, mas desejávamos vencer a competição novamente. Porém,
vocês já devem estar sabendo que não foi bem assim.
Em 2020, aconteceu e ainda acontece a pandemia da COVID-19, também conhecida
como a destruidora do meu ano. Como eu já disse, tinha muitas expectativas para
ele como viajar, fazer novas amizades e muito mais. Mas o que eu faço? Fico em
casa, quando saio não posso encostar em ninguém e ainda preciso usar máscara.
Antes da quarentena eu não aguentava mais fazer "A.D." na folha e torcia para ser
on-line, e hoje torço para que ela volte a ser na folha.
Enfim, este está sendo um ano um tanto diferente, sem viagens e sem histórias
para contar. Apesar de todo seu mal, a pandemia acabou mostrando que o ensino
remoto é possível se aplicado da forma correta. Entretanto, nada se compara a ir ao
colégio e ter aulas presenciais, por exemplo: contato físico na Educação Física e a
divisão dos salgados na cantina. Porém, fazer o quê? A vida é cheia de surpresas
e devemos estar prontos a todo momento.

Eduardo Moreira Só
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O início de um desespero
Naquele mês que eu não vou lembrar, em uma quarta-feira, a aula estava cansativa,
o professor Jacob estava explicando sobre o novo vírus para que ninguém ficasse
em pânico. Após acabar a aula, eu fui para casa. Fiz minhas tarefas, joguei um
pouco, fui jantar e depois fui dormir.
No outro dia, eu acordei muito bem, levantei e olhei o meu relógio e essas são as
palavras que eu disse: - Meu Deus! Já são meio-dia!!! Logo após isso, corri direto
para meu pai, que sempre me acordava às seis horas da manhã, e disse: - Pai, olha
o horário! - dando um grande berro. Ele rindo muito me disse que por causa do
tal ”vírus” eu ficaria na quinta-feira e na sexta-feira em casa. Eu fiquei um tempo
refletindo e fiquei meio feliz .
Depois de três semanas sem aulas presenciais, a nossa coordenadora mandou um
cronograma das aulas remotas, eu me animei, pois eu gostava de ficar em casa .
Depois de dois meses, eu percebi a chatice de não ter aula presenciais. Quando
percebi isso parei para refletir que eu gostava de ficar em casa, mas e a interação
social? E se aquilo fosse permanente? Eu nunca mais veria meus amigos? E se
voltasse às aulas presenciais, tudo seria igual? Eram muitas coisas para pensar.
Depois de uma semana me acostumei, mas ainda sinto falta de sair mais de casa.
Sinto-me inseguro com as aulas remotas, pois nunca gostei delas, mas de pouco
em pouco estou me acostumando, admito que com as aulas remotas eu descanso
mais do que antigamente, e agora tudo é mais digital, algo que eu sempre gostei.
Eu espero que volte logo as aulas presenciais, e não só isso, mas também, a minha
rotina antiga.

Enzo Klipan Miquelin
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Um ano inesperado
No começo de 2020, eu achei que era apenas um ano como os outros, planejando
várias viagens para muitos lugares, mas não foi bem assim que ocorreu.
No início eu até fiz uma viagem, fui para um cruzeiro passando pelo Rio e São Paulo
e gostei demais desse passeio, faltei uma semana de aulas, mas toda viagem tem sua
parte ruim e nessa não foi diferente, na saída nós ficamos esperando cerca de duas
horas só esperando sermos chamados e, finalmente, poder descer daquele navio.
Depois de um tempo, nos veio a notícia de que a Covid-19 teria chegado ao Brasil,
passaram-se duas semanas e começou essa bendita quarentena onde tinha
achado ótima por começarmos a ter aulas on-line, o primeiro mês eu achei incrível,
mas depois do segundo mês, já estava ficando insuportável e percebi que minha
personalidade estava mudando. Estou mais arrogante do que antes e se me fazem
uma pergunta eu apenas respondo algo rápido e tento voltar mais rapidamente
para a zona de conforto.
Sinto muita falta de trocar uma ideia com meus amigos quando os professores
trocavam de aula, minha rotina também mudou muito, antes eu acordava, tomava
um banho, ia para a escola, mas agora eu tenho muita dificuldade para dormir, por
exemplo. Eu só queria que tudo isso voltasse como era antes.

Fabrício Bach Czelusniak
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O ano mais estranho
da minha vida
O vírus foi descoberto em fevereiro, mas tudo realmente começou em março de
2020, quando se iniciou a quarentena. No começo, eu estava feliz, já que eu não
tinha que acordar cedo para ir até a escola, e como eu já não saia muito de casa,
eu não me senti muito afetado por ela.
Eu via pela internet que havia muitas pessoas que não estavam gostando de ficar
em casa e usar máscaras, e até saiam para ir às festas ou entravam em lugares
públicos sem máscara. Eu não entendia por que elas fariam isso, já que elas estariam
pegando e passando o vírus para várias pessoas.
Porém, as coisas começaram a mudar nas semanas seguintes, quando eu parei de
ver meus avós, sendo que nós nos víamos todo dia antes da quarentena, eu não
entrava em contato mais com meus amigos, eu tive que começar a acordar cedo
para assistir as aulas on-line, e por outros motivos.
Eu comecei a me sentir triste e entediado, apenas fazendo as mesmas coisas todo
dia, praticamente sem contato nenhum com pessoas que não eram meu pai e
minha mãe e a única coisa que não me deixava triste era meu cachorro.
Com tudo, eu comecei a me acostumar com as aulas remotas, eu conheci algumas
pessoas muito legais pela internet e agora somos amigos, eu voltei a ver meus avós
todo dia e outras coisas me deixaram mais feliz, até um ponto onde eu comecei a
preferir viver de quarentena do que como era antes.
Este ano definitivamente não foi um ano que eu planejei, porém eu ainda estou
gostando dele.

Felipe Brandes
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Um ano de surpresas

Estamos há quatro meses de distância de 2021, e eu estou esperando 2020
começar. Parece que estamos em quarentena há apenas algumas semanas, mas
já estamos estudando on-line há quatro meses.
Comecei 2020 achando que ia ser um ano bom, de acordo com as primeiras 48
horas. O general Qassem Soleimani, em 3 de janeiro, foi morto em um bombardeio
ordenado pelo presidente Donald Trump, e o mundo enlouquece com uma suposta
“Terceira Guerra Mundial” quando o presidente iraniano prometeu vingança. Uma
3ª guerra mundial não estava tão perto, mas uma Guerra Estado-Iraniana não
estava tão longe.
Fevereiro, a pandemia é declarada e pelo dia 29, já eram 3 mil mortes. 22 de
março, decretada a quarentena no Brasil. Mas e eu? Eu estava relativamente bem,
para falar a verdade, se não fosse pelo Covid-19, eu estaria mais que feliz, já que
sou bem introvertido e não gosto muito de sair de casa, então a quarentena não
mudaria muita coisa
O real problema aqui é como o mundo voltará ao normal após a pandemia. E em
minha opinião, ele não consegue mais ser normal. Depois de todas as mortes,
depois de todas as revelações que vários presidentes não eram exatamente tudo o
que diziam ser, depois de todo o desastre, o mundo pode voltar a funcionar como
antes, mas a COVID-19 não é algo que esqueceremos.

Francisco Galvão Coloda
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O ano não planejado

Até agora, este com certeza foi o ano mais louco da minha vida. Eu nunca nem
imaginei que isso poderia estar acontecendo, de janeiro até agosto muita coisa
aconteceu na minha vida, ganhei um quarto novo, aprendi a usar emuladores de
jogos no celular, e outras coisas.
Desde o começo do ano, tudo mudou, literalmente tudo, pois com essa quarentena
não estou mais aguentando ficar em casa e sem poder sair, mas uma coisa que
não mudou foi que eu já não era muito disposto a sair de casa, sempre gostei de
ficar dentro do meu quarto.
Minha mãe começou a assistir aos programas de reformas entre janeiro e fevereiro
e até agora ela não parou, foi a partir disso que surgiram algumas ideias, como o
meu quarto novo, derrubar umas paredes, e coisas desse gênero. Eu assisto com
ela e ajudo a pensar em algumas ideias.
Mas, em geral, foi isso que aconteceu comigo até hoje e a coisa que eu mais quero
desde março é que a quarentena acabe logo e que as aulas presenciais voltem.
O que eu penso sobre quando tudo voltar ao normal é que vai ser estranho, pois
eu me acostumei totalmente com a vida na quarentena. A primeira coisa que farei
quando voltar eu ainda não sei, mas tenho tempo para decidir.

Gabriel Ronqui Moro
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Um misto de sentimentos
Não sei nem como começar a falar de 2020. Está sendo um ano totalmente
inesperado e, no geral, não muito bom por causa do Covid-19 e outras coisas. Mas
também, um ano de muito aprendizado da minha parte, sinto que aprendi nessa
quarentena que nem sempre tudo é como queremos, aprendi a respeitar mais os
outros com a questão do uso de máscaras, por exemplo, e a ter mais empatia pelo
próximo.
Como não aconteceu nada de muito interessante neste ano, vou falar mais de
como eu me sinto em relação a tudo isso, vai ser bem complicado pois é um misto
de emoções que muitas vezes nem eu consigo entender.
Quando recebemos a notícia que as aulas seriam suspensas, confesso que fiquei
feliz, no entanto passaram a Páscoa, as competições de ginástica rítmica, a Amostra
de Dança Sepam, a festa junina, o meu aniversário e o de muitas outras pessoas,
com isso a felicidade se transformou em tristeza, ansiedade e tédio. Os 15 dias se
transformaram em seis meses e nada ocorreu como esperávamos, todos os nossos
planos foram por água abaixo.
Uma coisa que está colaborando na minha distração é o fato de eu estar me
mudando de casa; por outro lado, tem uma só coisinha que faz isso ser um pouco
torturante, meu atual apartamento é em frente ao meu colégio, e isso faz com que
eu sinta mais saudade dos meus amigos, das risadas, das atividades em dupla, do
recreio e de todo o resto.
Acredito que relatei tudo e tenho fé em Deus que logo isso irá passar e poderemos
voltar normalmente com as nossas vidas.

Gabriella Mariano do Carmo
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O ano da Caixa de Pandora

O ano de 2020 com certeza está sendo um ano que eu nunca nem cheguei a
pensar que ele seria do jeito que está sendo. Começou com ameaças de 3º Guerra
Mundial, depois tivemos incêndios, protestos, vírus, quarentena, surtos coletivos,
aulas on-line entre muitas outras coisas. No começo dele, que para mim é quando
as aulas voltam, até que não estava tão diferente, na verdade quando eu cheguei na
escola e me encontrei com as minhas amigas e quando começamos a conversar,
eu senti algo muito especial, um sentimento único até agora, algo que nada nesse
mundo ou nesse ano é capaz de me tirar, um sentimento que até hoje me traz um
aperto no coração, mas ao mesmo tempo uma felicidade indescritível.
EsTe ano pode até ter começado bem normal, mas logo se tornou bem estranho,
apesar de todas as outras coisas que aconteceram nele, um vírus popularmente
chamado de COVID-19 foi sem dúvida a “pior” coisa que aconteceu. Esse vírus nos
trouxe a quarentena e as aulas on-line, que não são tão legais quanto as presenciais.
Lembro-me que quando a quarentena começou todos nós pensamos que seria
algo de apenas quinze dias, mas estamos aqui no nosso sexto mês em quarentena.
Apesar de tudo de “errado” que aconteceu esTe ano algumas coisas ele me
proporcionou até agora, coisas como: meu pai me ensinando a dirigir, eu e minhas
amigas ficamos mais próximas e apesar de parecer muito clichê eu percebi o quanto
não dou o valor suficiente às coisas que acontecem ao meu redor ou, até mesmo,
aos pequenos atos como: poder sair de casa quando bem entender e poder abraçar
as pessoas que eu gosto.
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Uma coisa que esse ano me proporcionou foi um tempo maior com a minha família,
um tempo de qualidade, coisa que apesar de estarmos juntos bastante tempo,
dificilmente estávamos realmente juntos, como fazendo algo juntos.
Então, como nada nessa vida possui apenas um lado, eu acho que posso dizer que
o lado positivo deste ano que eu não planejei foi algumas coisas que aconteceram
nele, coisas como eu e minhas amigas termos nos aproximado mais, perceber como
somos tão frágeis, visto que algo tão pequeno, algo microscópico, nos impossibilitou
de fazer muitas coisas, me mostrou como precisamos da companhia de outras
pessoas e também como trocar abraços com as pessoas que amamos faz falta.
Eu só gostaria de terminar dizendo que o mundo é imprevisível e que precisamos
apenas nos acostumar com as mudanças que acontecem e aproveitar as
oportunidades que nos aparecem, pois nunca sabemos o que irá acontecer no
futuro. E neste ano de 2020 só precisamos esperar o que aparecerá no resto dele,
do ano conhecido também como a Caixa de Pandora ou o ano em que eu não
eu não planejei.

Heloísa de Souza Malcher
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2020

Era dia 31 de dezembro, eu estava comemorando o ano novo, eu estava feliz, mas
não tinha ideia do que iria acontecer em 2020. Cheguei à escola, já estava no 8°
ano, esperava estar na sala dos meus amigos e para minha felicidade eu estava.
Passaram alguns meses e a escola estava ameaçada pelo “CORONAVÍRUS”.
Estavam falando que a escola iria parar e uma grande parte minha estava feliz,
porque eu não gostava de acordar cedo, porém eu não sabia o que aconteceria na
quarentena. Havia passado alguns meses e o mundo todo estava em quarentena.
Hoje, dia 19 de setembro de 2020, ainda estou em quarentena e eu já não aguento
mais, eu gostaria muito que a escola voltasse.

Henrique Scorsim dos Santos
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O melhor ano de todos
Estamos em 2020, ano passado foi o melhor ano da minha vida. Quando as aulas
voltaram, pensei que ia ser tudo diferente, mas foi um ano inesquecível.
No decorrer do ano, fiz várias amizades, fui para vários lugares com os meus amigos.
Confesso que, não me dediquei muito à escola, mas era o lugar que, por incrível
que pareça, eu mais gostava de ir.
No final do ano passado eu fui para a praia, e foi uma das melhores. Fui com pessoas
incríveis, amigos de infância.
Agora em 2020, estamos de quarentena, não estamos indo para a escola. Não vou
mentir, falando que estou me adaptando com o EAD, não estou me dedicando
100%, não vemos a hora disso tudo acabar.
Mas, agora vamos falar de coisa boa, qual foi o melhor ano da sua vida?

Isabela Ribeiro Peixoto
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Um ano não convencional
O ano de 2020 começou bem, eu estava cheia de planos e expectativas. Este ano,
na escola, minha turma juntou com outra, então provavelmente ganharíamos o
JISPAM. Depois da última copa de GR (a qual eu e minha equipe fomos muito
bem), estava esperando muito me destacar este ano também. Minha turma iria
para o Beto Carrero, teríamos a Mostra de Dança, o Projeto Literário e muitos
outros eventos e acontecimentos. Quase um ano inteiro perdido. Admiro-me com
pessoas que dizem ao contrário. Para mim, é como se o ano tivesse parado, ainda
em março.
Eu fico sozinha em casa com a minha irmã mais nova, porque meus pais não
pararam de trabalhar. Fico em frente às telas durante muito tempo. A ginástica
diminuiu muito a carga horária. São raras as vezes que eu saio de casa.
Mas, ainda assim, apesar de tantos momentos perdidos, não tenho só o que
reclamar. Durante esses dias tenho testado coisas novas. Eu comecei a tocar ukulele,
comecei a treinar lettering, estou trabalhando num livro de recortes, comecei a ler
Harry Potter, estou aprimorando minhas técnicas na cozinha, estou fazendo vários
cursos on-line, entre outras coisas. Aproveitei para renovar meu guarda-roupa e
eu e minha mãe conseguimos convencer meu pai a trocar de carro. Tivemos que
nos reinventar em relação às aulas. Somente on-line, totalmente on-line (provas,
aulas, tarefas, treinos, etc.). Eu e minha avó, que só nos falávamos no final de
semana, estamos nos falando mais, pois somos as faixas etárias mais afetadas,
por assim dizer.
Acredito que quando pudermos sair, voltar ao normal, voltaremos melhores. Mas,
por enquanto, só nos resta a esperança de que tudo passará logo.

Isabelle Kochmann Ribas
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O ano em que tudo mudou
2020 era para ser mais um ano normal, começou normal, mas algo nos surpreendeu,
o Coronavírus: um vírus terrível que chegou do nada e mudou o nosso 2020 e as
nossas vidas. Tivemos que ficar de quarentena, usar máscara toda vez que saímos
de casa, ficar lavando as mãos e passando álcool em gel com muita frequência;
há quatro meses que estamos em quarentena, se não perdi as contas. Eu quero
voltar para a escola e matar a saudade das minhas amigas, pois é por causa delas
e das aulas normais que eu sinto falta da escola.
O número de suicídios aumentou e vários casais estão se separando, as únicas
coisas boas dessa quarentena é que o planeta está se recuperando, pois já não
tem tantos automóveis nas ruas como antes e as famílias que não tinham tempo
para ficarem juntas, agora têm.
Antes eu viajava muito, mas agora com essa quarentena não estou nem saindo de
casa, nada de bom aconteceu nessa quarentena para mim, só coisas não muito
agradáveis, como as aulas remotas, por exemplo. Eu durante essa quarentena, não
estou fazendo nada, apenas estudando e maratonando na Netflix.
Acho que após tudo isso passar, todo mundo estará diferente do que era antes, não
sei como, mas com certeza a maior parte vai. Este ano foi o mais difícil de todos!

Ísis Carvalho
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O machucado do barco juvenil
Neste ano aconteceu muita coisa desagradável, como o isolamento social que foi
tedioso e tive que acordar, assistir às aulas, estudar e ficar o resto do dia vendo o que
eu podia fazer, não tenho uma história tão emocionante, porém posso contar da
vez que dei uma escapadinha, porque estava sentindo falta de viajar para a casa de
minha avó, pensei que não iria dar em nada, mas a história que vou contar mostra
que não se deve sair, porque se meu tio não tivesse saído não teria acontecido isso.
Era a última semana de julho, eu estava de folga das aulas remotas, estava na casa
da minha avó, na casa do meu tio e da minha tia, meu tio tinha ido pescar logo no
primeiro dia que cheguei, ele ficou três dias fora e quando voltou deixou o barco
no meio do gramado.
Estávamos brincando na calçada com o hoverboard e meu primo com a motoca
elétrica, paramos um pouco e meu primo foi beber água e eu fui ajeitar a motoca,
assim como colocar o hoverboard para carregar, mas quando ia colocar o cabo ouvi
um grito do meu primo de quatro anos.
Olhei para trás, vi que meu primo bateu a cabeça no barco, minha tia veio correndo
e pegou meu primo, ele tinha um pequeno corte na cabeça e pegou perto de uma
veia, saiu uma quantidade significativa de sangue, porém ele ficou bem depois de
um tempo.
Foi um desespero, mas ainda bem que ele hoje está bem e essa foi uma das minhas
histórias, que aconteceu este ano.

João Francisco Martins
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Em um ano jamais esperado

No começo de 2020, eu estava muito animada pelo fato que seria um ano novo e
cheio de coisas novas, comecei indo à praia com minha família, onde passamos
uma semana muito divertida. Em fevereiro, começaram as aulas e claro que eu
estava muito animada, estava também pensando que conseguiria um boletim
melhor e conheceria pessoas melhores, estava sendo muito legal na escola, mas
lá por abril comecei a ver sobre o COVID-19, fiquei muito assustada, mas aliviada
por não ter chegado a minha cidade.
Passando assim, a pandemia veio e com isso a quarentena, por isso começaram as
aulas on-line e eu nunca na minha vida tinha feito isso, por um lado foi legal pelo
menos no frio eu não saía da minha coberta, mas por outro lado é muito chato ter
que ficar olhando para uma tela e tentando assimilar tudo, claro que preferia muito
mais as aulas presenciais, mas fazer o quê?
Alguns meses depois veio meu aniversário, só convidei duas amigas, as que eu
convido em todo aniversário, em todos os aniversários eu sempre faço um pedido e
em todos eles é o mesmo, que era um irmão, sempre quis ter um e assim depois do
meu aniversário os meses se passaram e cheguei em agosto recebendo a melhor
notícia que já pude ter, que eu ia ser irmã mais velha, que meu tão esperado sonho
iria se tornar realidade.
Realmente esses meses não foram nada fáceis, mas a notícia de um neném me
ajudou muito mais, agora a única coisa que eu quero é que essa quarentena e
pandemia acabem, até lá tenho certeza de que tenho muita história a contar.

Júlia de Almeida Tavares
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Nunca planejei

O relato pessoal que eu nunca tinha planejado fazer era de como é a vida durante
a quarentena. Bom! Muitas pessoas morreram por causa do COVID-19, por isso
que estamos em quarentena, para evitar a passagem do vírus.
Tudo começou no finalzinho do ano de 2019, onde esse vírus ainda não fazia quase
nenhum mal para a sociedade até se manifestar na China e vir parar no Brasil,
quando tudo começou a dar errado. Quando eu soube desse vírus eu estava na
escola, e nunca pensei que ia ficar mais ou menos 4 meses em casa, sem poder
sair de casa; sem poder conversar pessoalmente com os amigos, e acreditem:
ninguém nunca pensou que iria passar por isso.
Para mim, o problema não é o fato de não podermos ir para a escola ou não ver os
amigos e, sim, ficar o dia todo sem saber o que fazer (tédio total), ninguém aguenta
mais só comer e dormir; ir ao banheiro e estudar. A coisa que mais queremos é
que esse vírus acabe para podermos sair de casa, e eu tenho quase certeza de que
quando isso acabar a primeira coisa que vou querer fazer é muitas festas e também
ir em muitas delas. Bom! Por enquanto o que e tenho para dizer é isso, espero que
esse vírus vá embora.

Júlia Marques Seixas
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2020, o ano que ninguém esperava

Na virada do ano novo eu pensei: 2020 vai ser um ano maravilhoso! Não foi bem
isto que aconteceu. Primeiro começaram a falar de uma tal de pandemia na China
e logo veio na minha cabeça: “Ah, tudo bem. Isso é lá na China e nós estamos no
Brasil, do outro lado”. Aí ela chegou e de início seriam apenas duas semanas em
casa, com aulas gravadas. As duas semanas se tornaram seis meses e sem previsão
para a volta das aulas.
Em junho chegou aqui no Paraná um tornado, coisa que nunca tinha acontecido,
foi um vento de 117 km/h. Fez um estrago, mas, graças a Deus, não aconteceu
nada na minha casa.
Nessa quarentena estou muito nervosa. Eu tenho muito medo do meu avô ficar
doente, pois ele é do grupo de risco e não pode parar de trabalhar. Estamos revisando
as tarefas em casa, para que a minha mãe não faça tudo sozinha. Eu espero que
tudo isso passe logo.
Quando as aulas voltarem eu espero que tudo volte ao normal, com os cuidados
básicos, é claro.

Júlia Rogalla Ramos
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Vida nova
Este ano foi sem sombra de dúvidas um ano que eu não planejei, no início da
pandemia estava tudo calmo, conseguia acompanhar todas as aulas e estava indo
bem, como se tudo fosse passageiro, estava com pensamentos positivos, conseguia
colocar minha série em dia, sabendo que tudo ia passar, quando do nada recebo
a notícia de uma tragédia, algo que nunca passou pela cabeça de ninguém, algo
realmente inacreditável.
Meu padrasto estava com câncer, todos estavam chocados pensando no pior, cada
dia que passava eu ficava cada vez mais desesperada. E se passaram meses e meses,
cada vez mais difícil por conta da pandemia. Eu não dava mais tanta importância
para as aulas, pois comecei a sentir muita dificuldade por conta do novo método.
Minha mãe estava exausta, só andava de hospital em hospital, se ele entrasse em
contato com o vírus, sem dúvidas, iria falecer, pois estava no grupo de risco.
Enfim, no dia 14 de julho ele venceu o câncer, comemoramos muito. Hoje o cabelo
dele já cresceu, assim como a esperança de que tudo é possível.

Lara Maria Bertolini
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Loop
Desde quando a quarentena começou, tive vontade de realizar várias coisas: aprender
novos idiomas, melhorar em desenho, aprender pintura, realizar exercícios, aprimorar
em música, melhorar minha aparência, manter as amizades, entre outros. Meus
planos antes da quarentena começar, e depois dela começar, eram exatamente os
mesmos, então pra mim não foi um baque daqueles.
Eu consegui realizar algumas coisas dessa lista: aprimorei em desenho, aprendi
pintura e aprendi novos idiomas. A quarentena no início estava indo como planejado,
mas ao decorrer dos meses, virou um caos sem fim, ela me fez chegar ao meu
extremo, de canseira, de exaustão mental, mudança de humores contínuas, esquecia
das coisas de maneira impressionante, entre outros.
Apesar de tudo isso, tive muito tempo para aprender coisas novas, repensar minhas
ações do passado, me descobrir, refletir sobre a minha vida, sempre saia só quando
necessário, nenhum membro da minha família ficou doente e eu sou extremamente
grata a isso.
Em compensação, acho que quando a quarentena acabar eu poderei voltar com
minhas amizades antigas, conhecer novas pessoas e aproveitar o que eu não pude
aproveitar na quarentena. Irei passear, viajar, melhorar minhas habilidades em
pintura e aprimorar meus estudos. Espero me divertir como nunca me diverti antes!
Mas, acima de tudo, espero que todos estejam tendo um bom momento para
refletir agora e espero que todos estejam bem.

Lavinia Gaboardi Garghetti
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Querido, mas catastrófico 2020
Certamente este ano não está acontecendo de acordo com o “planejado”. Ano
passado, eu imaginava 2020 como um ano muito melhor que 2019, mas em certos
aspectos está bem pior.
Eu tinha planejamentos em 2019, que mesmo pequenos, queria realizá-los em 2020.
Queria melhorar os meus hábitos de estudos, apesar de eu tirar notas relativamente
boas. No início do ano isso funcionou. Entretanto, após a quarentena começar,
meus estudos desandaram.
De certa forma sinto medo de quando as aulas voltarem, de como será o sistema.
Usaremos máscara? Provavelmente. Todos voltaremos ao mesmo tempo?
Provavelmente não. Mas o quão longe teremos que ficar um dos outros eu não
sei. Também não sei o tempo de recreio e nem se verei meus amigos pessoalmente
nas aulas. Muito menos por quanto tempo essa situação infeliz permancerá, por
mais que traga muitos ensinamentos.
Em um aspecto a quarentena foi boa. Aliás, em mais de um. Acabei me conhecendo
melhor e revendo os meus pensamentos. Eu também melhorei muito a minha
flexibilidade no jazz dance, o que, inclusive era uma das minhas metas. Com
certeza, essa época está marcada com uma mistura de sentimentos. Tristeza, por
não poder ver meus amigos. Angústia e insegurança, por não saber o que vem a
seguir. E principalmente me sinto perdida em tudo. Como eu disse, é uma mistura,
logo há muito mais sentimentos.
Há certa parte de uma música que se encaixa muito bem com o que eu penso
sobre a pandemia/ quarentena. É de um grupo de k-pop, chamado BTS. Apesar dos
preconceitos, acho várias músicas deles muito inspiradoras, e mesmo tendo um
clipe um tanto quanto estranho e colorido demais, sua letra tem um lindo significado.
“Não se preocupe, amor, tudo isso não é uma coincidência” - DNA.

Leticia Schastai de Assis Sampaio
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2020: o ano pesadelo

Este ano já começou “bem” quando eu tive que vir para o Paraná. Eu não queria, já
sabia que seria difícil a escola, além de eu ser “bem na minha” e não gostar tanto
de conversar; mesmo que em SP eu tenha morado em um condomínio, não quer
dizer que eu gostasse de descer ou de fazer alguma outra coisa que não fosse ficar
em casa, jogando ou assistindo.
E, de brinde, veio o Covid que parecia ser bom ficar em casa, mas com todos juntos
em um mesmo espaço, é um desafio! Meu irmão mais novo espelha-se em mim e
acha que pode jogar, ao mesmo tempo que eu, no MEU PS4!
No começo achava que seriam legais e fáceis a lição e a aula on-line, mas POR
QUE, CARAMBOLAS, é difícil? Por que eu já não gostava normalmente e agora,
em casa, no quarto sozinho com nada para me distrair eu não consigo? Simples,
em casa é meu porto seguro, as responsabilidades não entram nela mesmo que eu
tente, meu rendimento em tudo caiu, me deixando cada vez mais nervoso e com
insegurança no que era bom ou conseguia me esforçar, eu nem mesmo consigo
jogar tênis de mesa que também era o que eu mais relaxava em errar ou não saber,
porque eu sempre me superava.
Só quero que este ano acabe e que eu volte ao normal, que eu consiga voltar a tentar
com 100% de esforço, e que realmente eu possa esquecer o ano mais horrível da
minha vida, é como se ele fosse um pesadelo de 365 dias.

Lorenzo Pasini Nemeth

54

Quarentena e aula on-line

Olá! Estamos tendo um ano muito ruim, não só devido ao Covid, e sim, com as
aulas remotas: muitos não veem, outros não conseguem assistir. E tem sempre
uma mesma coisa, os que não iam estão indo bem, do nada, e alguns que nunca
iam mal foram muito mal. Enfim, a hipocrisia.
Vamos falar de coisas boas, por exemplo o mês de setembro foi o melhor do Brasil
contra o Covid, muitas mortes, mas em queda.
Fiquem em casa! Muitos subiram essa hashtag com lives de doações para o combate
a esta doença, como Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, entre outros cantores
de todos os estilos musicais.
Aula on-line, muitos reclamam, mas você tem todo o conforto da sua casa, então
é só fazer sua obrigação. Eu agradeço todos os dias a Deus pela vida que eu tenho,
não tenho o que reclamar.

Lourenço Amandio Kraemer Gubert Simionato
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Um ano que mal conhecia
Quando começou a quarentena, eu só tinha feito poucas semanas de aulas
presenciais em minha nova escola, com isso fiquei muito assustado quando
começaram a fechar tudo, comércio e escolas. Com isso fiquei um tempo sem ter
contato com a escola, depois eles adotaram um novo método de ensino, o qual
no começo eu achei muito complexo e difícil de entender, mas quando o tempo
passou eu pude entender um pouco mais.
No começo do ano minha família planejou fazer uma grande viagem para o nordeste
brasileiro, fiquei bastante empolgado com a ideia, mas a quarentena começou e
fez cancelar tudo; também nem pude ir visitar a família, isso que me deixou triste:
não poder ver meus familiares.
Eu passei muitas datas comemorativas em casa vendo eles pelo celular, mas meus
pais sempre me animaram e nunca me deixavam triste, fazendo brincadeiras, noite de
jogos, entre outras coisas. Essa quarentena está sendo muito boa e alegre para mim.

Lucas Arguello Moll
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Que ano perdido nada!
No começo deste ano estava tudo normal, em janeiro, nas férias, eu pude comemorar
meu aniversário de 13 anos, em fevereiro quando começaram as aulas eu pude
ver meus amigos novamente, conheci novas pessoas e, em março, eu já estava
preocupado com essa história de pandemia, mas fui na festa de aniversário da
minha avó.
Quando começou a quarentena por conta da pandemia fiquei muito triste e
preocupado, muito mesmo, pois achei que não iria suportar tanta mudança assim
de repente, mas agora que passou tanto tempo, nem vejo muito problema, já me
acostumei e nem está assim tão ruim, eu sei que não foi apenas eu que sofri com
isso e, sim, o mundo inteiro.
Eu achei que este ano seria incrível, e pior que está sendo! Eu fiz novos amigos,
conheci uma das pessoas mais especiais da minha vida, fiz coisas que eu nunca
havia feito ou pensado em fazer como: treinar meu cão, ler alguns livros, mudar
minha alimentação e começar a treinar, claro que não foi como eu esperava, achei
que ia fazer outras coisas, mas está muito bom assim!
Quando havia acontecido o surto aqui no Brasil, quase todos os comércios foram
fechados, apenas as coisas principais como: hospitais, mercados etc, agora quase
tudo está aberto, faltam as escolas ainda, e eu não vejo a hora de quando vou
poder ver meus amigos de novo, os professores e os funcionários. Sinto falta das
brincadeiras e das risadas na sala, das broncas que os professores davam na gente
e, às vezes, penso como seria este ano se nada disso tivesse acontecido e todo
mundo ainda estivesse levando a vida normalmente sem nenhuma mudança
drástica, porém acho que foi bom até, pois quando o surto parar as pessoas não
se esquecerão de como é bom se prevenir e cuidar de si mesmo e do mundo.
Lucas Emanuel de Paula Halles
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Viagem inesperada

Em janeiro fui passar minhas férias em Florianópolis e jogar bola com meus pais e
amigos. Foi muito bom, a areia da praia era bem extensa, lá eu joguei bola, andei
de bicicleta e muito mais.
No penúltimo dia antes de voltarmos para a casa, o mar teve uma ressaca e não
tínhamos como chegar até a praia, então eu e meus pais resolvemos sair dar uma
volta de barco, foi muito bom, vimos muitos peixes. No dia de voltarmos para a
casa tudo voltou ao normal.
Fim de tarde eu sempre saía de casa para andar de patinete, fiquei dez dias
hospedado em uma casa em frente ao mar, a água era cristalina e morna, quase
uma piscina. Eu ficava muito tempo no mar.
No feriado de carnaval eu viajei para a praia de Coroados.

Lucas Sassi de Souza
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O ano mais inesperado

Quando o ano começou imaginei que seria um ano normal como todos os outros,
porém logo nos deparamos com a possível terceira guerra mundial. O ano começou
assustador, mas felizmente aquilo não deu em nada.
Logo depois, em março, começou a quarentena, no começo eu gostei, porque eu
adoro ficar em casa, mas isso começou a entediar muito. Começaram as aulas
gravadas e depois as ao vivo, para ser sincero eu acho muito difícil estudar sozinho
em casa, na escola era bem melhor.
Logo depois recebi a notícia que meu avô e minha avó estavam doentes, isso me
deixou muito chocado e com muito medo. As coisas foram andando e chegamos
agora.
Meu avô operou e, graças a Deus, tudo deu certo, porém minha avó não operou
ainda. Essa quarentena está sendo muito assustadora e ainda tem gente que não
entendeu que isto é sério. 2020 está sendo talvez o ano mais improdutivo da
história, então tomara que tudo isso acabe.

Lucas Soares Lillo Del Pozo
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Um ano ruim

De todos os anos que eu já presenciei, 2020 está sendo o pior e o mais inesperado
de todos. No começo do ano achei que este seria um ano de muita alegria, pois
queria fazer novas amizades, ir para o nono ano que já me deixa super feliz, porque
daqui alguns anos irei para a faculdade de medicina.
Mas, pelo jeito, essa pandemia que matou milhares de pessoas não vai nos deixar,
eu tinha vários planos como: viajar, brincar, conhecer lugares, animais e etc.
Eu iria para a Disney se não fosse essa pandemia, um dos lugares que mais gostaria
de ir com a minha família
Nos três primeiros meses de quarentena eu não aguentava mais ficar em casa, pois
não tinha nada para fazer, meus pais ainda trabalhavam e ficavam o dia inteiro fora
e quando eles voltavam ainda ficavam longe para evitar contato e, além do mais,
sem videogame e sem celular
E o mais inesperado foi que eu tive que passar o meu aniversário longe dos meus
amigos e meus parentes, sinceramente estou cansado disso. Não sei até quando
isso vai ou até quando eu vou aguentar ficar em casa
Eu sinto tanta falta de poder passear, ver meus amigos, ir na casa deles para brincar
e etc. Mas, quando tudo voltar não vai ser como esperamos, será pior com tudo
separado e com uso de máscara.

Lucca Delinski de Mattos
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Um novo começo

Esse ano tem sido difícil para todos, tudo é novo e estamos experimentando um
estilo de vida muito diferente, mas isso pode ser uma coisa muito boa. Eu descobri
novos gostos e novos hobbies, voltei a gostar de coisas que eu até havia esquecido
de que alguma vez na vida já gostei e tive novas experiências.
Mudei minha visão sobre vários assuntos e me policiei sobre coisas que nem sabia
que eu fazia errado. Conheci pessoas novas, conheci músicas novas, conheci
melhor as pessoas que eu convivo e, principalmente, me conheci.
Apesar de todas as dificuldades, a quarentena tem sido um período muito importante
para mim, que me ajudou a tomar coragem para fazer coisas que eu nunca me
imaginaria fazendo há 8 meses atrás.

Luísa Gobbo Wambier
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O ano mais estranho
da minha vida

No começo do ano pensei ser mais um ano comum, ir à escola, ficar com minha
família, etc. Eu, minha mãe e meu padrasto estávamos planejando ir a um parque
aquático este ano, já que eu não gosto muito de praia, eu estava super animado
para ir lá.
Começou o novo ano letivo de maneira bem normal, não tinha muita gente nova na
sala comparado ao ano passado, mas foi bem legal conhecer os novos professores
e matérias
Em março começaram as notícias sobre o Coronavírus, e foi uma loucura, todos
preocupados. Mas eu não estava muito, já que o vírus ainda estava na China, e iria
demorar um pouco para chegar aqui no Brasil, mas obviamente estava tomando
as medidas necessárias.
Quando a quarentena começou eu estava bem relaxado, fiquei na casa do meu
pai, pois minha mãe trabalha no hospital e não seria muito bom eu ficar com ela.
As aulas estavam bem tranquilas até chegarem as aulas ao vivo. Acordar cedo de
novo no começo foi bem difícil, mas hoje já me acostumei.
E é isso, agora estou passando a quarentena na casa da minha avó, nada de muito
diferente aconteceu na minha quarentena, pelo menos até hoje, espero que as
coisas melhorem a partir de agora para todos que estão nesta mesma situação.

Luiz Gustavo da Silva Correa
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O ano diferente

No começo deste ano, eu já comecei pensando que seria diferente e mais difícil,
eu já tinha “planos” de lugares onde visitar, viajar em campeonatos, os passeios da
escola e, com certeza, seria legal, fazer algo que não fiz nos outros anos, sabendo
que aproveitaria bastante.
Relembrando um pouco do começo de 2020, quando eu treinava na escola, quando
eu fiz novas amizades, quando comecei a acompanhar coisas diferentes, só que
podendo sair de casa com frequência, sem usar máscara ou ter que passar álcool
em gel sempre que entrava em algum lugar.
Agora está sendo, sim, difícil e diferente, só que o contrário do que eu imaginei,
estou tendo aulas em chamadas on-line e não estou podendo mais ir treinar no
colégio, como eu fazia todos os dias, e por causa dessa quarentena comecei a
sentir falta da minha rotina de antes e tive que me adaptar ao novo momento que
estou enfrentando há um bom tempo.
Eu nunca achei que ir todos os dias ao colégio me faria tanta falta, tenho saudades
de quando tudo era “normal”, agora temos que ficar em casa isolados por causa
de um vírus. Então, pode-se dizer que o mundo e a escola nunca mais serão iguais
como antes. Quando as aulas voltarem será totalmente diferente, não poderemos
ficar muito perto um dos outros, as salas de aulas serão mais vazias por conta de
“rodízio de alunos”, e é claro, todos terão que estar de máscara e com um álcool
em gel por perto, mas do mesmo jeito, eu não vejo a hora de voltar.

Luiza Paiano Costa

65

Mudanças fazem bem

Nenhum de nós planejou este ano, foi uma surpresa, mas tudo tem seu lado bom
e feliz. Este ano seria um tempo de mudanças de qualquer forma para mim. Em
fevereiro eu entrei em uma escola nova, na Sepam, tinha medo de não acompanhar
as matérias ou não fazer amigos. Inesperadamente recebemos notícias sobre
um novo vírus muito contagioso, e que as pessoas teriam de ficar em casa, aulas
canceladas, isolamento social. Eu ainda lembro do último dia de aula. Quarentena
começou, isso significa sem colocar o pé na rua, no começo foi bem bom, posso
admitir, gostava de ficar em casa, a escola mandava algumas aulas gravadas que
eu assistia todo dia. Mas meus pais são médicos, ou seja, não podíamos mais nos
abraçar, beijar e ter o contato íntimo de uma família.
Nessa época em março minha casa estava sendo construída, eu e minha família
morávamos em um apartamento, e em julho nos mudamos para a nova casa da
nossa chácara, outra novidade no meu ano. Aos poucos nos adaptamos a essa nova
rotina de morar na chácara, e os estudos se tornaram on-line, as aulas agora eram
virtuais E ao vivo com os professores, tudo agora era virtual, incluindo as provas.
Ao mesmo tempo meu avô, que mora em Caiobá, veio para Ponta Grossa muito
doente, meus pais passaram uma semana com ele no hospital, eu estava triste.
Então, enquanto meus pais ainda estavam no hospital, minha avó e eu ficamos na
chácara, logo meus pais e meu avô vieram para casa, ficamos todos juntos, meu
avô ia pra Caiobá uma semana e voltava na outra. Mais uma novidade neste ano,
meus avós por perto.
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Único problema era a internet, que falhava às vezes para as aulas, mas eu estava
me esforçando muito na escola, estava indo tudo bem, e a partir daí as coisas só
melhoraram. Meu pai além de médico e criador de dogue alemão, e decidiu importar
um cachorro para ser cão de guarda da chácara, pensamos em vários nomes latinos,
Juan Ramon, Pablo, Zorro, mas o nome escolhido foi Romeo. Romeo chegou em
um sábado, ele tinha 4 meses e já era enorme, nesse dia ele dormiu comigo e desde
então nos tornamos inseparáveis, ganhei um cãozinho, eu cuidava dele muito bem,
acordava todo dia mais cedo e levava ele na grama, ele me esquentou nas noites
de muito frio, pois já estávamos em julho, cinco meses sem aula, sentia falta da
escola e dos meus amigos, saudades.
Acho que o Romeo e a minha família fizeram nesse tempo que eu refletisse bastante
sobre minha vida. Tudo me fez amadurecer, então se no final dessa pandemia
estivermos melhores terá valido a pena.

Luiza Wolanski Nascimento
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Um ano esquisito

No começo do ano, eu imaginava um ano alegre, divertido, com muito foco nos
estudos. E este ano, foi desse jeito, mas não do jeito que eu planejei que fosse. A
pandemia do COVID-19 mudou muito minha vida, inclusive a minha rotina. Antes
da pandemia meu dia a dia era muito agitado, cheio de tarefas. Com a chegada
do vírus, minha rotina muito atarefada se tornou um pouco mais leve, pois tenho
mais tempo livre durante o dia.
Entretanto, a nova maneira de “ir para a escola”, me deixou um tanto quanto chateada,
pois com toda aquela tecnologia, as aulas remotas se tornaram necessárias. Eu
confesso, que as primeiras aulas on-line foram legais, mas depois de um tempo as
coisas ao redor do mundo só pioravam, percebi então, que as aulas seriam remotas
por um bom tempo. E o medo de sair de casa, só aumentava.
Depois de alguns dias de aulas on-line, me acostumei com as novas mudanças.
Mas apesar disso, ainda preferia as aulas presenciais, com toda aquela afetividade,
troca de olhares e abraços, que na minha opinião são coisas muito importantes
na vida. Já imaginava a volta às aulas e o reencontro de alunos e professores. Seria
muito emocionante, e com certeza com muitas coisas diferentes.
Bem, este ano foi o mais estranho e diferente de toda a minha vida, mas pude
aprender muito com ele. Agradeço a Deus por ter tudo o que preciso para viver bem:
comida, uma casa e uma cama para dormir, internet para ver as aulas e por poder
me aproximar dEle. Pude aprender muitas coisas, me conhecer melhor e valorizar
mais as pequenas coisas. Foi um ano inesquecível para mim!

Manuella Louize Pasturczak Schade
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Um ano de novidades

No começo dessa quarentena, eu não levei a sério os estudos achando que tudo
seria fácil, mas foi tudo diferente do que eu pensei.
Eu só jogava videogame, saía para jogar bola e não focava nos estudos, mas agora
eu comecei a levar isso a sério e estou começando a me dedicar à escola.
EsTe ano foi uma novidade para todos, infelizmente as aulas não podem ser
presenciais e isso dificulta muito o ensino.
Essa quarentena foi quase a mesma coisa todos os dias, de manhã aula, de tarde
estudar e de noite ficar com a família e dormir.

Marcio Umberto Festa Filho
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Lugar seguro

Estava voltando da aula quando me chegou a notícia que lá na China existia um
vírus mortal, Covid-19, que atacava o pulmão e a área dos pulmões. Eu achava que
o vírus iria ficar lá na China e que não ia abalar com os meus planos para este ano.
Passado um mês, foi noticiado que havia chegado ao Brasil “o tal vírus”, minha mãe
estava assustada, não queria mais ver o jornal, e quando falaram em quarentena ela
já foi ao mercado comprar comida, o tempo foi passando e começaram as aulas
on-line, não posso sair de casa nem para ver os avós.
Agora estou tendo que ficar a manhã inteira na frente do computador, de tarde eu
também só posso ficar em casa, mas toda essa confusão tem um lado bom, pois
com todo esse tempo em casa pude aproveitar minha família, minha cachorra,
brincar com minha irmã e também brincar que eu nem sabia que existiam, mas
logo isso passará e encontrarei meus amigos, avós, etc. Estou me sentindo abalado
neste isolamento pois eu sempre fui de falar, falar, falar e não parar mais e agora que
estou preso em casa parece que não posso fazer o que mais amo que é conviver
com os outros, conversar, interagir. E por isso que mesmo ficando em casa que é
o local “seguro” não estou mais tão seguro, pois a nossa mente fica desprotegida,
sem ter o que fazer.

Marco Aurélio Moro Filho
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O começo de um sonho
que deu tudo errado
No final do ano passado e no início deste ano ouvi muita gente dizer que 2020
seria como um filme. Bem, meio que pareceu um filme mesmo, especificamente um
filme de apocalipse! Lembro de quando descobri que ficaríamos em quarentena,
pensei que levariam duas semanas para o fim, mas acabou sendo seis meses.
Sofri um pouco no começo para me acostumar, mas depois descobri como lidar
com essa situação. Foi muito difícil no início, porque eu costumava passar o dia
inteiro na escola e não conseguia ver meus pais com muita frequência. E a minha
irmã? Só tinha a chance de vê-la à noite e mal conversávamos. Como sempre,
não passei muito tempo com minha família, na quarentena optei por ficar mais
tempo sozinha no meu quarto e percebi que estar sozinha era minha nova paixão.
Também descobri que o ato de ficar sozinha melhora muito a minha ansiedade, uma
vez que sou uma pessoa sensível às emoções dos outros a ponto de eu senti-las
e isto me deixa extremamente sobrecarregada e a solidão, em alguns momentos,
auxilia-me a conviver com esta situação.
Na quarentena, também mudei de ideia sobre o que quero fazer quando for mais
velha, me apaixonei pelo curso de mecatrônica e decidi que é com isto que quero
trabalhar no futuro, caracterizando outra descoberta neste período de isolamento.
Talvez, ao longo dos anos, eu pense diferente, mas agora, sinto-me confortável na
escolha desse curso superior.
Sobre as minhas amizades, parei de falar com muita gente, não com todos; fiz muitas
amizades on-line também. Por ora, parei de falar com alguns amigos por me sentir
antissocial e, diante disso, fico muito nervosa quando tento trocar mensagens com
eles. Mas, ainda sinto falta de vê-los pessoalmente.
Bem, foi isso que aconteceu até agora, espero que 2020 não tenha mais nenhuma
surpresa desagradável até o final do ano! E que 2021 seja um ano melhor.

Maria Beatriz Mongruel Voorsluys
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Um ano desafiador
O ano de 2020 não foi fácil para ninguém, todos sofreram mudanças em suas
vidas, como rotinas, alimentação, estudo ou trabalho. Minha vida ficou totalmente
diferente do que costumava ser e tiveram algumas coisas que eu senti falta e que
preferia como era antes, mas também tiveram coisas que não fizeram muita diferença
e que prefiro como está agora.
Certamente, o que mais mudou para mim foi a escola, pois além das aulas, provas
e o treino de ginástica rítmica serem on-line, minha rotina mudou completamente.
Meus horários ficaram bem diferentes durante a quarentena, por exemplo as aulas
remotas, que no início do isolamento começavam às 7h50, e antes da pandemia
começavam às 7h10, isso afetava meu o horário de acordar e de dormir.
Com a quarentena, não podia me encontrar presencialmente com as minhas amigas,
mas estávamos em constante contato via internet, mesmo assim não era a mesma
coisa, e isso foi uma das piores situações da quarentena. Porém, sabia que quando
nos encontrássemos novamente, seria como se nunca tivéssemos nos separado.
Com o tempo que tive sozinha e desocupada, pensei bastante no meu futuro.
Questionei-me muito qual faculdade vou escolher, qual a área de medicina irei
me formar e outras perguntas. E também pensei bastante em quem eu era antes
da pandemia, nos meus erros, nos meus acertos, etc. Bom, este ano não foi o que
eu esperava, eu planejava um ano “perfeito”. Em contrapartida, ele veio com todas
essas dificuldades para nós aprendermos e melhorarmos como pessoa.

Maria Clara de Almeida Baggio
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O desastre

2020 no começo do ano estava indo tudo muito bem; eu estava me mudando para
Ponta Grossa. Quando cheguei aqui se passaram alguns dias e algo aconteceu na
manhã do dia 10 de janeiro, eu havia acabado de acordar e minha mãe me chamou
para uma conversa, ela sentou na cadeira e começou a explicar que de madrugada
meu avô não havia aguentado e acabou morrendo.
Depois de alguns dias perdi minha melhor amiga, nos distanciamos devido a minha
mudança para Ponta Grossa. Ela ficou na minha antiga cidade e eu e minha família
nos estabelecemos aqui nos Campos Gerais; as duas cidades são distantes e ainda
não conseguimos ir para lá passear. E agora estou tentando recuperar tudo que perdi
e tentando ter uma boa mentalidade, ou seja, ter pensamentos positivos, porque
essa quarentena está destruindo toda a sociedade, e eu, especificamente, quero
muito ver minha família, meus amigos lá de Medianeira novamente, eles que me
faziam feliz, mas também estou bem feliz de ter reencontrado meus amigos aqui
em Ponta Grossa.

Maria Clara Nascimento Candiotto
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O ano que era para ser perfeito

Como toda virada do ano, a gente deseja coisas boas, planeja sonhos e pede para
que seu ano seja iluminado, etc. Mas não era bem o que pensávamos, os primeiros
meses estavam indo como bem esperávamos, chegou no meio de março e começou
o isolamento, que “duraria” 15 dias, e agora já faz 5 meses.
No início, nós achávamos que logo iria passar, mas não passou e ficamos em casa
esperando aparecer a vacina ou o remédio. Com o passar do tempo começamos
a ter ensino remoto e saberíamos a partir desse acontecimento que não iria ser
pouco tempo da nossa quarentena.
Nesse período descobrimos quem somos, as pessoas que nos apoiam e ficam com
você, gostos, personalidades, etc. E eu acho que foi muito bom nosso isolamento,
mesmo estando longe de amigos e familiares, aprendemos diversas coisas e como
lidar com situações que não esperávamos.
Nesse momento complicado, eu aproveito para fazer as coisas que eu amo, como
dançar, assistir séries e filmes, ler, tirar fotos, etc. Mas também tiro tempo para a
escola e aulas fora da escola, como o POTI, que é um programa de estudo para
olimpíadas de matemática e lá conheci pessoas novas e diversos conteúdos.
Mesmo estando com saudades da escola, dos amigos e da família, eu aproveito
esse tempo para mim. Sendo assim, eu acho muito bom esse período para tirarmos
um tempo para nós mesmos.

Maria Eduarda Schmidt Werlang
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Um ano desafiador
Com certeza 2020 foi um dos anos mais críticos, não só para mim, mas para
o mundo inteiro. Este ano irá ficar marcado na vida de todos. Bem, até hoje já
aconteceram várias coisas, as quais não irei falar pois não lembro, mas teve muito
caos ao redor do mundo devido à pandemia e outros fatores, como as queimadas
nas florestas.
Eu achava que este ano seria bom, porém foi completamente ao contrário. A escola
também tem sido complicada devido à adaptação ao ensino remoto. Todos tiveram
que se reinventar, alunos e professores. Tem tanta coisa acontecendo ultimamente,
acho que ninguém está com uma saúde mental estável. Sinto falta de muitas
coisas que vive ou tive antes dessa pandemia, principalmente do contato humano.
Ficar meses trancada dentro de casa é horrível. Sinto saudades dos abraços, dos
momentos, das risadas, das pessoas.
Tento fazer o meu melhor em tudo. Eu consigo? Não, mas eu tento e isto que é
importante. Muitas vezes, pensamos que é mais fácil fingir que está tudo bem do
que incomodar os outros, mas, na verdade, este não é o melhor caminho, conversar
e interagir com o próximo nos faz muito bem.
Aprendi também que ninguém sabe o que realmente se passa na cabeça de uma
pessoa e é por isso que nunca devemos julgá-la. Sempre devemos tentar entender
o lado dos outros e se a pessoa não quiser falar sobre o assunto, só dizer que ela
pode contar com você para o que precisar já está ótimo e ajuda muito.
Minha rotina, nos dias de quarentena, é basicamente fazer as coisas da escola,
ajudar meus avós, comer, falar com minha mãe e uma amiga, além de dormir.
Nada de interessante! Também vejo coisas de k-pop, um estilo musical muito
interessante. Você já conhece?
Este ano não está sendo nada fácil para ninguém, mas acredito que uma hora
tudo vai passar.

Maria Eduarda Tosetto Foureaux Freitas
77

Minha concepção de 2020
2020 foi um ano adventício, ninguém esperava que um vírus extremamente perigoso
dominasse o mundo dessa maneira, mas aqui contarei a minha experiência em
relação a este ano. Nunca imaginaria a situação que estamos no momento, o quão
perigoso está andar na rua, ter contato com alguém e o perigo que nós e o mundo
estamos passando, realmente isso foi inimaginável. Não haveria formas de prever
essa pandemia e provavelmente nem de evitá-la mas se cada um fizer a sua parte
esse ano terá sido apenas um ano atípico e não mais.
Em março, quando me falaram desse vírus, eu apenas falei: ah! Umas semaninhas
de férias e já volta tudo ao normal, claramente eu me enganei, além de eu não
ter previsto o perigo que isso traz para as pessoas eu também não imaginei que
passaríamos o ano trancados dentro das casas, usando máscaras e evitando
qualquer contato.
Inicialmente o mundo parou, por 15 dias tudo fechou, a economia caiu, aeroportos
fecharam, pessoas perderam o emprego, estavam com medo de sair de casa, tudo
por causa de um vírus que infectou centenas de pessoas desde o início do surto em
Whuan, mas agora a população está se acalmando e adequando sua antiga rotina.
Adequações foram necessárias para conviver durante este período, distanciamento
social, passar álcool e lavar as mãos diariamente e é claro as máscaras. O importante
é todos estarem seguros e seguirem as recomendações de prevenção ao Covid.
Mas tudo isso teve um lado bom, pessoas descobriram novos hobbies ou até
habilidades latentes, de repente aquele tempo que todo mundo falava que não
tinha, passaram a ter ele de sobra como eu, aprendi duas novas línguas, aprendi
a tocar violão, passei mais tempo com a minha irmã. Então 2020 não foi um ano
perdido, e sim, um ano que aprendemos a ter mais resiliência, empatia e aprendemos
a viver com o novo normal.

Maria Fernanda Pitlovanciv Madureira
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Onde tudo começou
O ano de 2020 começou bem para mim. Viajei em janeiro; eu e minha família fomos
para Natal, no Rio Grande do Norte e para a Praia da Pipa, era tudo maravilhoso, a
comida, os lugares, as praias, o hotel e as pessoas. As aulas estavam sendo muito
legais e fiz novos amigos.
Tudo começou a dar errado no dia 6 de março, era só mais um dia normal, não
estava calor, não estava frio. Fui para a escola de manhã, normalmente, e às 11
horas me chamaram na sala dizendo que tinham vindo me buscar mais cedo. No
começo achei que fosse outra Maria Fernanda, então, vi meus primos que estão
no sexto ano saindo da sala deles e minha tia na secretaria.
Achei muito estranho e simplesmente fui. No carro minha tia falou que nós estávamos
indo visitar meu avô no hospital, ele estava doente, mas quando chegamos na
metade do caminho, minha tia recebeu uma ligação, e eu vi uma lágrima escorrendo
de seu olho pelo espelho, ela só disse que nós iríamos passar na casa dela para
almoçar e depois ir para casa.
Eu e meus primos já tínhamos entendido, meu avô havia falecido. Então, começamos
a chorar e nos abraçamos. Passei aquele dia todo chorando, desde às 11 horas até
às 15h do outro dia, quando foi o enterro.
Após superar essa perda, algumas coisas boas aconteceram: comecei a praticar
coisas diferentes, investir nas habilidades que eu já tinha, como o desenho e o skate
e o violão, meus 3 passatempos preferidos, e por mais que a quarentena esteja
sendo difícil, tenho muito mais tempo para fazer coisas que eu realmente gosto.

Maria Fernanda Roderjan Lovato
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O ano não esperado

Bom, o que podemos falar de 2020? Um ano que praticamente não foi nada
planejado e tudo que planejamos não deu nada certo, um ano que para muitas
pessoas foi o pior , porque perderam uma pessoa importante; um ano que para
muitas pessoas foi normal, porque levaram tudo na brincadeira. Para mim foi bom.
Eu aprendi com esses dias de quarentena, que tudo que eu vivi eu poderia ter
aproveitado mais cada momento, eu me lembro e me dá saudade, antes eu não
aproveitava os momentos. Quando tudo isso passar, eu vou sempre lembrar que
eu tenho que aproveitar cada momento como se fosse o último, hoje eu vejo as
fotos, que saudade até das risadas do colégio.
Mas, é incrível como tudo pode mudar, uma foto antes no colégio não tinha nenhum
significado e agora a gente vê que foi a última foto tirada lá, eu estou passando meu
2020 em casa, respeitando todos aqueles que têm mais risco que eu, e se todos
fizéssemos isso, combateríamos o vírus.
Muitas pessoas estão passando por o pior momento da vida delas, outras não têm
a mesma condição de ensino remoto, e por isso devemos ajudar essas pessoas.
Acho que este ano foi de muito aprendizado, aprendi muitas coisas que nunca iria
aprender em tempos comuns: aprendi o sentido da palavra aproveitar.

Maria Fernanda Scalet Galvão
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O ano virado de cabeça para baixo

No começo deste ano, eu fiz planejamentos de como seria legal o meu ano.
O primeiro dia de aula foi muito legal, pois eu revi meus amigos, professores e
diretores, confesso para vocês que eu queria um pouco mais de férias, pois estava
meio cansada. E como sempre muito animada para o meu aniversário que seria
dia 31 de maio, também estava pensando em convidar algumas amigas para vir
até a minha casa.
Janeiro, fevereiro e março foram muito legais, até que começaram a falar de um tal
de vírus novo, no começo eu não me preocupei muito, pois ele estava só na China
e isso é muito longe mesmo, só que infelizmente esse vírus mais conhecido como
Covid-19 foi se espalhando cada vez mais rápido até atingir todos os países. No
jornal começaram a falar somente disso e eu me apavorei com a situação.
Eu achei que era o fim do mundo, pois estava matando muita e muita gente, até
criaram uma tal de quarentena, eu não tinha entendido direito, mas eu achei que
eram 40 dias por causa do nome quarentena, as escolas começaram a fazer aulas
on-line e videochamadas para os alunos não perderem as aulas, passaram mais de
5 meses e nós alunos ainda continuamos assistindo aulas remotas e vou contar
uma coisa, está bem mais difícil estudar assim.
Um dia as escolas anunciaram a volta às aulas em setembro, mas eu não sei
se voltaria, pois o risco de pegar o vírus é muito grande, há umas 5 semanas
atrás anunciaram uma hashtag:#lutopelos100milmortos, eu mais uma vez fiquei
apavorada e com muito medo, e piorou, uma semana depois já estava a hashtag
#lutopelos103milmortos, eu fiquei muito triste de saber que o Covid-19 está
matando tanta gente assim em muito pouco tempo.

Maria Laura Borges Iurkiv
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Mundo de cabeça para baixo
2020... tudo aconteceu tão rápido, e no dia 17 de março a minha vida mudou
completamente. Já faz cinco meses que estou em casa e nesse tempo considerei
isso uma experiência totalmente nova e diferente, pois nunca pensei que iria
ficar sem ver meus amigos, ir para a escola e todas as atividades que estava tão
acostumada a fazer.
Ficamos em algo que ninguém esperava, o isolamento social. Isso, que para os
brasileiros em particular, é muito difícil, pois somos aquele povo acolhedor, que
amamos ganhar e dar um abraço. Mas não foi em um local que isso ocorreu, foi em
todo mundo, de epidemia passou para pandemia. Então o mundo virou de cabeça
para baixo, começou aulas on-line, o uso de máscara, o álcool em gel virou nosso
melhor amigo, muitas coisas mudaram.
Isso não significa que eu não tive experiências boas, pois descobri algo em que
antes eu nem sabia que era capaz. No meu caso, comecei a cozinhar, algo que antes
da pandemia nem passava pela minha cabeça. Além disso, eu consegui ficar mais
tempo com minha família e aproveitar nossos momentos juntos, conversamos,
assistimos filmes e séries, rezamos, andamos…
Já a minha experiência com minhas amigas é a que eu mais sinto saudades,
pois não podemos nos ver e isso fica cada dia mais difícil. Em contrapartida, isso
não impede que a gente se encontre em videochamadas para matar um quarto
da saudade que sentimos. Não posso esquecer de mencionar a competição de
ginástica on-line que terei em breve, essa sim vai ser uma novidade para mim. Isso
tudo com certeza vai ficar eternizado na minha história de vida. Agora o momento
é de ter paciência e esperar o tão desejado retorno das aulas. Como e quando
será ninguém sabe, mas apesar de todo o protocolo que teremos que seguir, a
possibilidade do reencontro com o colégio, professores, funcionários e amigos é
a esperança de que tudo ficará bem!

Maria Luíza Uliana Dias
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2020

Realmente, este ano está sendo maluco, em muitos dos sentidos, economia, política
e a mudança de vida no geral. Bem, aqui em casa mudou muita coisa. Meus pais
são médicos, então o trabalho não parou, em contrapartida, minha vida mudou
de forma drástica.
Eu tinha muitas metas para este ano, além do que minha carreira como bailarina iria
aumentar e muito, porém chegou a dona quarentena e tudo foi para baixo. Os dois
primeiros meses foram um caos, meu pai com o consultório, minha mãe trabalhando
no hospital e eu, meus irmãos e minha amiga em casa. Os dois primeiros meses não
senti como se fossem quarentena, pois minha amiga veio passar as duas semanas
de quarentena e com ela aqui eu nunca estava sozinha. Logo depois que ela foi
embora, meus avós paternos vieram passar a quarentena conosco.
Minha casa foi bem movimentada nestes últimos meses e posso dizer que algumas
coisas boas saíram da quarentena. Acabei me aproximando mais dos meus irmãos,
descobri que tem outro jeito de olhar as coisas da vida e aprendi que tem que viver
o dia de hoje como se fosse o último, porque ninguém sabe o amanhã.

Marina Carvalho de Oliveira Ramos
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Um ano horrível

Este ano foi um ano inesperado para todos com essa coisa de pandemia, eu e
minha família tínhamos planejado viajar para vários lugares, como Cascavel, pois
era aniversário de 15 anos da minha prima.
Quase não fui para a escola este ano por causa do Coronavírus, isso foi muito difícil
para mim, pois estou com saudades dos meus amigos e amigas.
As aulas demoraram para voltar, mas quando voltar acho que vamos ter que ir de
máscara e aos poucos.
Espero que tudo isso acabe e eu volte a ver meus amigos e viajar bastante.

Mateus Aquino Postiglioni
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Minha quarentena

No início deste ano, algo inesperado aconteceu, o Coronavírus nos atacou e, como
consequência, o mundo inteiro viveu um isolamento e uma quarentena longe das
pessoas que amam.
O isolamento fez com que várias pessoas mudassem física e psicologicamente, já
que não podemos sair de casa para fazer exercícios físicos e nem socializar com
outras pessoas.
Na minha quarentena eu tenho tido o ensino remoto, que em minha opinião, não
é tão eficiente quanto o ensino presencial, mas é melhor do que perder o ano. Eu
estou muito entediado na quarentena, já que a minha rotina se resume em acordar,
estudar e jogar videogame.
Em geral, estou me sentindo bem, somente com um pouco de ansiedade, mas
não é nada com que eu devo me preocupar. Sinceramente, acho que a quarentena
irá durar pouco tempo, mas ainda é cedo para voltarem às aulas presenciais. Os
professores estão fazendo um ótimo trabalho, fazendo com que a maioria entenda
os conteúdos.

Mauro Albano Boutin Neto
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Quarentenados

Este, definitivamente, não é o 2020 que tanto aguardávamos. Em março, o início
da quarentena foi anunciado com um vírus se espalhando pelo ar, o inicio do
pesadelo coletivo.
Eu ainda me lembro do pânico que eu senti, e ainda sinto, pela quebra do contato.
Diversas coisas aconteceram nesse período, crise no mundo inteiro, e eu apenas
sinto o vazio de não estar perto das pessoas.
Eu espero ansiosamente, quando pudermos voltar as ruas sem um pedaço de pano
cobrindo nossos sorrisos, pudermos abraçar, sentir e agradecer pela volta do toque.

Milena Leal Sallum

87

Simplesmente acontece

Bom, o meu planejamento deste ano foi água abaixo quando essa quarentena
surgiu, eu tinha planos para os meus 15 anos, tinha planos de começar a correr no
velocross, entre outros . Este ano na escola está sendo um dos melhores, minhas
notas estão bem melhores, mas o ruim é que não consigo ver meus amigos.
Para os meus 15 anos eu planejei ir para 2 praias andar de moto nas dunas, fazer
um curso com o campeão brasileiro e nacional de motocross/velocross, mas
infelizmente por causa do Coronavirus teve que ser cancelado. Isso me abalou
bastante, mas preciso entender que é por questão de segurança, então isso me
tranquiliza um pouco.
Este ano comecei a ter dores fortes no estômago, tive que fazer vários exames, mas,
infelizmente, não descobrem o que eu tenho, isso é mais uma coisa deste ano que
não planejei. Como não podemos ver apenas o lado ruim das coisas, neste ano
ganhei minha moto de verdade, um plano que não tinha planejado, e troquei de
celular. O que podemos fazer é apenas rezar para que tudo isso acabe e fiquem
todos bem, manter sempre pensamentos positivos e tudo vai dar certo!

Nathalie Cristine Alves Chiarello
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O valor de um abraço

No começo do ano, tinha expectativas muito diferentes da realidade que
nos encontramos hoje. O vírus COVID-19 chegou e nossas vidas mudaram
completamente. Não fazíamos ideia do que aconteceria e nem dos impactos que
surgiriam em nossas vidas. As mudanças, foram desde pequenos hábitos, como
o uso do álcool em gel sempre, até, não ir à escola e ver meus familiares, como o
de costume.
Lembro-me bem do último dia de aula presencial, antes da quarentena. Não passava
por minha cabeça os desafios que seriam enfrentados, vivendo em um mundo
on-line. Naquele momento, meus pensamentos estavam concentrados em como
seria esse período em casa. Seria apenas um pequeno recesso? Quanto tempo
duraria? Um tempo depois, quase todas as minhas dúvidas foram respondidas.
Hoje já faz mais de cinco meses que estamos sem aulas presenciais e com um
estilo de vida muito diferente do planejado. Uma nova rotina foi criada: máscaras
sempre ao sair, álcool em gel em todas as horas e o maior cuidado de higiene em
todas as situações.
Em relação às aulas, achei que seria muito difícil a adaptação e minha concentração
nesse momento. Contudo, estamos conseguindo cada vez mais superar essa
dificuldade. Mesmo assim, a saudade de ver todos os alunos e professores, sem
ser por uma tela, aumenta mais a cada dia.
Nesta quarentena aprendemos muito, mesmo à distância. Cada um da sua casa
com sua família, torcendo para a ciência trazer uma solução. Com certeza não foi
um ano fácil e muito menos planejado, mas que jamais será esquecido, pois farei
questão de contar aos meus netos o quanto vale um abraço.

Paola Bogdanowicz Defino
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A década que não começou
muito bem …

Às 24:00 começaram os fogos, o que foi maravilhoso!! A parte ruim é que não
conseguimos passar o ano novo na praia e eu tenho certeza de que foi isso que fez
nosso ano ficar assim (brincadeirinha). O começo do ano foi incrível, fui na piscina
com as minhas amigas, fiz o chá revelação da minha prima, passeei, viajei para
praia… Lá por fevereiro as aulas voltaram, não foi uma notícia muito animadora,
mas se me falassem isso hoje eu ficaria muito feliz!! No dia que as aulas voltaram eu
estava animada, para ver meus amigos e os professores (principalmente os novos).
Tivemos só uns 2 meses de aulas quando o assunto da pandemia começou a ficar
mais sério, então entramos em quarentena, na hora ficamos super animados com
essa ideia, porque falando parecia que seriam “miniférias” que iriam durar uns 15
dias, bobagem porque os números de infectados só iam subindo e a vontade de
sair, ir para a escola também, acontece que não dava. A parte boa foi que a minha
tão esperada priminha nasceu.
Os estudos até que não foram difíceis pelo Sepam já ter um método de ensino, o
qual, às vezes, tínhamos A.D on-line e já usávamos o Google Classroom, depois
que nos adaptamos meio que 100%, começaram as provas. Nesse meio tempo de
adaptação, a gente resolveu parar de ver o jornal aqui em casa, (já estava ficando
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preocupante). Finalmente tivemos 1 semana de férias e a iríamos viajar para a
praia, não para furar quarentena óbvio, mas porque lá a casa é maior e tem piscina,
além disso a nossa praia não é movimentada, é mais segura e também teríamos
a companhia do meu tio e da minha tia.
Fiz as provas com o maior ânimo porque, sim, finalmente ia sair de verdade. Meu
pai pegou uns dias de férias que ele tinha; mas como nem tudo são flores, minha
mãe pegou um resfriado e adivinha? Claro que não fomos para praia, ficamos
pintando rodapés e portas (eu ajudei só um pouco porque estava decepcionada).
Minha mãe fez o exame, e o resultado deu negativo, (fiquei brava, claro). Bom,
minhas férias acabaram e estamos aqui, sem sair de casa e estudando. Durante
a quarentena eu pude perceber quanto minha vida era valiosa! Eu gostaria de ter
a chance de falar para minha Eu do passado aproveitar ao máximo a sua vida,
porque nunca sabemos até quando essa liberdade que temos vai durar.

Paola Scudlarek Moro
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Minha vida não planejada

Tudo mudou de um dia para o outro, eu não tinha mais que ir para a escola, não
podia sair de casa e nem fazer nada, pois o mundo para mim tinha acabado. Tudo
sempre tem algumas vantagens e consequências, elas podem ser boas ou ruins,
por exemplo, no meu caso elas foram boas e um pouco ruins.
No primeiro mês, eu e meus amigos fazíamos ligações por videochamada quase
todo dia, depois nunca mais fizemos, no entanto, ainda somos amigos; imagina
ficar sem amigos durante a quarentena? Iria ser o fim do mundo, né?!
Vi também que aula on-line não é tão legal e ainda tem tarefas para fazer o que
não é muito atrativo, pois tem gente que surta todo dia em casa. Aprendi a andar de
skate o que é muito divertido, ganhei um computador para fazer as aulas remotas,
passei uns 5 dias muito legais na casa da minha avó e foi muito especial apesar
do frio que estava.
Assisti a vários filmes, como Tomb Raider, The Old Guard e realmente eu recomendo
apesar de ter morte e essas coisas são bem legais. Fui para o Alagado muitas vezes
acampar para passar um tempo fora de casa, passei mais tempo com meus irmãos,
minha cachorra e gata. Briguei muito com eles, mas no final nós nos resolvíamos; vi
que não podemos confiar em todo mundo, pois algumas pessoas querem o nosso
mal; vi que eu já estou pronta para morar em uma casa sozinha, pois sei fazer muitas
coisas; percebi que eu nasci na época errada como minha avó diz, uma vez que
eu prefiro muito mais antigamente do que agora, o mundo não tinha todas essas
coisas de tecnologia e coisas que aconteceram este ano, como o Coronavírus.

Poliana Gonçalves Moreira de Oliveira
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Ano novo, novas ideias

Com todos os acontecimentos recentes, de 2020, muitas coisas mudaram na
minha vida, como por exemplo, minha rotina, meus interesses, minhas amizades,
entre outras coisas. No começo foi estranho, mas com tempo me acostumei.
Minha antiga rotina era bem detalhada e pontual, mas agora faço tudo em meu
tempo, sem ter que me preocupar muito com as coisas. O fato de eu não poder
sair de casa realmente é um problema para mim, pois eu gosto muito de sair
com as minhas amigas, porém percebi que existem outras maneiras de nós nos
comunicarmos, ou seja, por meio da internet.
Em relação às minhas amizades, só depois que nos afastamos devido à pandemia,
percebi que podemos conviver e interagir mesmo distantes e que para mantermos
uma boa amizade, não precisamos dividir um único espaço presencialmente. Da
mesma forma, sinto isto com os meus novos amigos, sinto que eles, assim como
os demais, se importam comigo de verdade, sem esperar nada em troca.
Em relação aos meus interesses, eu comecei a gostar de novos títulos, em geral,
que antes julgava sem nunca ter assistido, experimentei novas comidas, e até
aprimorei o meu inglês. Eu acho que tudo isso me tornou uma pessoa melhor e
me fez esquecer todos os problemas do “mundo real”. Claramente, este não foi o
meu melhor ano, mas com certeza foi o mais marcante, me ajudou a evoluir e me
tornar uma pessoa melhor. O fato de eu não ter planejado essas mudanças, me
deixa impressionada.

Pyetra Salomão Ceregato
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Enfim, a decepção

Esse ano foi o mais enganoso com toda certeza, o começo dele estava perfeito, tive
o melhor verão da minha vida, fui para a praia com meus pais e meu irmão, acho
que nunca havia me sentido tão feliz, me diverti muito! A escola também estava
incrível e nada podia me abalar, mas agora estou presa em casa já faz sete meses,
eu não aguento mais!
Tenho muitas saudades de meus amigos, sinto muita falta deles pois praticamente
vivíamos juntos, e sei que quando as coisas voltarem, não vou poder abraçá-los
e nem dividir lanche etc, teremos que usar máscaras (que por sinal, já estou até
acostumada com ela) e tomar muito cuidado, mas só de vê-los já conta.
Por outro lado, vejo minhas amigas quase todos os dias, por meio de ligações de
vídeo, conversamos por horas rindo muito, fazemos planos para quando tudo isso
acabar e nos divertimos muito, mesmo estando longe. Este ano claramente foi
uma decepção, eu estava com todas minhas expectativas nele, achando que ia
ser o melhor da minha vida, mas pelo visto estava enganada, bem enganada, esse
vírus nos pegou de surpresa, nunca imaginei que com 13 anos vivenciaria uma
experiência tão estranha e assustadora, mas agora temos que nos acostumar, né?

Rafaela Rothstein Gomes Madureira
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Um ano diferente

Este ano realmente foi algo muito peculiar e acho difícil quase impossível de vivermos
isso novamente, porém, este ano para mim começou como qualquer outro um ano
novo em família várias metas, e aquelas coisas, até que veio a bomba: um novo
vírus descoberto na China.
De começo não achei que era algo com qual eu devia me preocupar, pois achava
que nunca chegaria ao Brasil, passou um mês e nada dele chegar aqui, de repente
no início das aulas começam os casos de Covid-19 no Brasil, de novo achei que
não se espalharia, errado novamente.
E do nada as aulas foram canceladas, pediam para a população ficar em casa, no
começo achei até bom não ter de acordar cedo e pensei que tudo acabaria rápido.
Passaram 1 mês, um mês e meio e nada das aulas voltarem, foi aí que percebi aquilo
não ia acabar tão rápido.
As aulas on-line são um pouco estranhas, eu vejo todas as pessoas por câmeras e
não podemos ter contato humano, isso foi uma das coisas mais difíceis para mim,
e acho que vai ser até um pouco estranho.
E hoje estamos aqui tendo aulas remotas, saindo de máscara na rua não podendo
sair para jantar ou simplesmente ir ao mercado tranquilamente. Até agora este foi
meu ano.

Rodrigo Gonçalves Moreira
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Minha vida ficou melhor
com a quarentena
Bem, eu posso dizer que muitas coisas mudaram, que sinto falta da minha vida de
antes do Coronavírus se espalhar e deixar todo mundo em quarentena. Eu morava
em Reserva – PR e, no início deste ano, me mudei para Ponta Grossa. Aqui há muitos
lugares legais, como shopping e cinema. Outro fator importante da cidade é o ensino,
o qual é mais desafiador que em Reserva. Eu sempre volto para lá, principalmente
nos finais de semana, para ficar com o meu pai e rever algumas amigas.
Infelizmente, como em todo o Brasil, tivemos poucos dias de aula em Ponta Grossa
devido à quarentena, dificultando um pouco o convívio mais intenso dos alunos
da turma neste ano letivo. Agora as aulas são on-line e, pelo menos para mim, está
bem melhor, uma vez que me sinto mais confortável diante dos professores e dos
outros alunos da turma por meio do ensino remoto.
Apesar da distância dos amigos e familiares de Reserva, é muito bom morar em
Ponta Grossa, entre outros motivos, pela estrutura da cidade como educação,
como eu já disse, e saúde. Durante a quarentena, o tempo que estou em Reserva
passo com os meus primos pequenos na fazenda, os quais não me deixam ter
muito tempo livre. No entanto, sempre encontro um tempinho para jogar com os
amigos da minha escola antiga e fazer exercícios físicos, acho que esta ação me
deixa bem alegre.
Então é isso, minha vida ficou melhor com a quarentena.

Sarah Beatriz Rickli
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Minha vida em casa

Ano passado, eu pensava que este ano iria ser o melhor, que eu iria fazer novas
amizades, mas como tudo isso aconteceu, melhor deixar para o ano que vem.
Porém, durante esse tempo, consegui fazer mais coisas que eu não tinha tempo
para fazer. Aprendi a fazer alguns doces, e agora tenho mais tempo para aprender
algumas danças de K-pop.
Antes eu não tinha muito tempo para aprender a cozinhar, afinal tinham as tarefas
da escola para fazer ou esportes para praticar, e durante os fins de semana, eu
aproveitava para descansar. Sempre tentava aprender várias danças de K-pop no
mês, mas com o tempo que eu tinha, não conseguia. Sempre que eu tinha tempo,
colocava na televisão e começava a dançar.
Também estou aproveitando para ver séries, uma coisa que eu realmente não tinha
tempo nenhum para fazer. Meus pais também começaram a assistir algumas, porém
não começaram a fazer muitas outras coisas que já não faziam quando tudo estava
normal. Até porque, eles trabalham, e ficam o dia inteiro fora. Minha irmã também
está aproveitando para aprender novas danças.
Sinto muita falta de conversar e dar abraços nos meus amigos todos os dias.
Também sinto falta de sair de casa e poder passear por aí, sem preocupação, em
pegar esse vírus. Para mim, o mundo vai mudar bastante. As pessoas vão se cuidar
melhor, muitas mudaram a forma de como veem o mundo, portanto, muita coisa
irá mudar daqui para a frente. O retorno das aulas, no começo vai ser meio ruim,
não vamos ter todos os nossos amigos na sala e não poderemos ter muito contato
com eles, mas, com o tempo, isso irá passar.

Sofia Letícia de Oliveira da Silva
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Um ano totalmente diferente

Bom, tudo começou em março, quando a notícia de que não seria mais permitido
os alunos irem para as escolas. No começo, eu achei incrível essa coisa de não
precisar sair, até que tudo foi parado, desde festas a cursos que eu fazia. Quando
tinha se passado mais ou menos uma ou duas semanas, eu me dei conta de que,
com tudo parado, não iria ter acampamento com os escoteiros (que por sinal eu
estava mais que animada em participar).
Depois de terem parado tudo, chegou a lei das máscaras. Confesso que ficou
entediante sair de casa usando tal coisa, mas lembro que é para minha saúde e
de todos. Às vezes me pego vagando em pensamentos de como era antes de tudo
acontecer, e cheguei a uma conclusão: eu deveria ter aproveitado.
Também quando isso tudo começou, eu nem sabia o que era o "Coronavírus",
pois estava/estou sem celular, inclusive quando vi esse nome, pensei que era algo
relacionado a memes e não a algo sério acontecendo. Aí foi quando meu pai me
contou sobre as causas fora do Brasil, sobre o Coronavírus agindo, sobre estar se
espalhando pelo mundo em tão pouco tempo.
Eu não planejei um ano em que eu iria ficar em casa 90% do tempo, sem poder ir
às festas, sem poder conversar com ninguém além de meus pais (o pouquíssimo
que me comunico nas aulas on-line me deixam super melhor), sem poder sair
sem usar máscaras entre várias outras coisas, como o contato físico. Mas, como
eu não posso ficar parada, eu uso o tempo a meu favor. Leio vários livros durante a
semana, faço exercícios em casa e aprendo a cozinhar. Posso dizer que a quarentena
fez efeito em mim e na minha mãe, ela deixou eu pintar o cabelo de ruivo de uma
hora para a outra.

Tainá Rebelato Kisielewicz
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Nem sempre as mudanças
são ruins
Mudanças, assim que eu descreveria o que eu vivi neste ano. Desde que o ano
começou muita coisa já havia mudado. Meus gostos, meus pensamentos, mas
eu não esperava que as coisas fossem mudar tão drasticamente.
O Coronavírus havia se espalhado e a OMS havia declarado pandemia, tudo estava
fechado, praticamente havia parado a cidade, poucas coisas estavam funcionando.
Foi numa sexta que isso aconteceu. Foi o início de uma longa história chamada
quarentena. Quando isso começou eu não achava que seria algo ruim, 15 dias de
férias adiantadas, mesmo sendo 15 dias a menos nas férias programadas, seria
legal. A única diferença foi que não durou apenas 15 dias.
Eu comecei a jogar e realmente me dedicar para ficar melhor, estudei sobre assuntos
novos, que eu sempre quis, mas não tive tempo, também havia começado a
desenhar, algo que eu passei a gostar cada vez mais. E quando tudo estava indo
bem, as aulas voltaram, mas on-line. As aulas remotas eram relativamente divertidas,
mesmo sendo menos produtivas.
Eu passei 5 meses nisso e acabou sendo algo divertido, mesmo eu preferindo
minha vida normal, eu diria que este ano que acabou sendo uma bagunça, foi um
ano bom para mim, mesmo eu necessitando de ter mais preocupações. Descobri
novos hobbies, não perdi a companhia dos meus amigos, melhorei nas coisas que
eu queria, e agora tenho tempo para fazer as outras que ainda quero. O mundo
ainda está sofrendo muito com a pandemia, alguns países já voltaram, não é o caso
do Brasil, mas no meu caso não está sendo sofrido. O ano que eu não planejei,
acabou sendo melhor do que os que eu havia planejado.

Vinicius Ribas Bida
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Coronavírus

O ano começou bem, quando em 01 de março chegou o COVID-19 no Brasil e
parou tudo e todas escolas, shopping, entre outros, fecharam e começamos a
fazer aulas on-line e provas, as lições que eram em folhas agora são remotas, além
disso, eu não gostei muito de ficar em casa, mas com o tempo foi aumentando e
restringindo mais as coisas.
Hoje em dia quase tudo está liberado e, por isso, o caso de Coronavírus está
aumentando um monte. E parece que estão descobrindo a vacina para o COVID-19
e se descobrir vai ser uma beleza, porque as aulas voltarão.
Eu vou contar uma experiência que tive durante a pandemia: eu fui com a minha
família para o Fazzenda Park hotel e lá todos estavam de máscara e oferecendo
álcool gel em todos os lugares, inclusive na piscina - o único espaço que não
precisávamos usar máscara. Foi muito interessante viver essa nova realidade.

Wendel Felipe de Barros
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Uma vida inesperada

No início deste ano, na China surgiu o COVID-19, um vírus descoberto no final
de 2019, o qual deixou pessoas doentes e fez vítimas. Essa doença se espalhou
rapidamente na China e com isso as pessoas ficaram com medo de que o resto
do mundo também fosse contaminado e, infelizmente, dito e feito, se tornou
uma pandemia, infectando e matando milhares, assim todos teriam que ficar de
quarentena em suas casas.
Eu no começo achei que depois de algum tempo tudo iria se normalizar, porém eu
estava errado e até agora temos que ficar em casa. A pandemia mudou muita coisa
no mundo e consideravelmente em minha rotina, pois teríamos as aulas on-line,
assistindo-as no conforto de nossas casas.
Esse ano de 2020, talvez, esteja sendo um dos piores anos que nós tivemos, pois
além da pandemia, estamos em uma crise econômica, com o real tendo uma grande
desvalorização no mercado mundial, muitas ondas de protestos contra o racismo,
principalmente nos Estados Unidos, o pantanal pegando fogo, etc. Por outro lado
é algo bom estarmos juntos com a nossa família.
No futuro eu espero que todos os eventos ruins do mundo acabem, como citei
acima, para tudo voltar ao normal, como acordar bem cedo e ir para a aula na
escola rever os professores e colegas. Também queria viajar com os familiares ou
passear com os amigos, sendo algo que não costumo fazer muito, porém às vezes
é bom sair para não ficar sempre em casa como na quarentena. Este ano de 2020
eu nunca esquecerei.

William Gonçalves Martins
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