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O Projeto 
 
 

A tipicidade do atual momento demandou a adoção de medidas excepcionais em 

razão do necessário isolamento social exigido pelas autoridades sanitárias, para 

prevenção da Covid-19.  

Por este motivo buscou-se adaptar o Projeto Recital Municipal de Poesias já 

existente em nosso município, a fim de minimizar os prejuízos pedagógicos decorrentes 

do distanciamento social, elaborou-se assim o projeto: Relatos sobre a pandemia.  

O mesmo teve a pretensão de contribuir para a formação de alunos leitores 

críticos e participativos, também possibilitar um momento em que possam expressar 

seus sentimentos através da poesia ou desenhos. 

A construção desse projeto veio à favorecer significativamente o processo 

ensino-aprendizagem, visto que colaborou para o estímulo da leitura e escrita e, 

consequentemente, melhorou o desempenho (rendimento) dos alunos em outras 

disciplinas, já que a leitura está inserida em todo o processo de ensino.                                                                      

Ao envolver os alunos no universo da leitura, de uma forma prazerosa, é 

proporcionando um momento de arte com os poemas, incentivando a leitura como 

também inspirando e distraindo aqueles que estão há meses presos dentro de casa. 

Estimular alguém a ler exige esforço, requer parcerias e compromisso sério por 
parte de todos os envolvidos no processo educacional. Por isso, tal projeto exigiu o 
engajamento profundo de professores, alunos e pais.  
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Professora: Ana Paula Motta  

Aluno (a): Gabriel Henrique Da Silva Carvalho 

Turma Pré I NI Timbezinho 
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Professora: Dilvani Filippus Leal 

Aluno (a): Louisy Gabrielly Horst 

Turma Pré I NI Zé Carioca 
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Professora: Camila Aparecida da Silva 

Aluno (a): Laura Eloísa Piekarski Alves 

Turma Pré I Comecinho de Vida 
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Professora: Vera Lucia Mafra Vargas 

Aluno (a): Evelly do Pradoleiria 

Turma Pré I Cebolinha 
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Professora: Patrícia Aparecida Schinider Corrêa 

Aluno (a): Rute Canto de Oliveira Camboim 

Turma Pré I 

 

  



 

11 
 

Professora: Karine Giacomeli 

Aluno (a): Emanuel Raitz Marquato 

Turma Pré I NI Tio Patinhas 
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Professora: Janderlene Laurindo 

Aluno (a): Miguel Lucca Zunino 

Turma Pré I NI Chapeuzinho Vermelho 
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Professora: Juliana de Souza Hoff 

Aluno (a): Maria Eduarda Silva Felber 

Turma Pré I NI Pato Donald 
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Professora: Daniela Pezzine 

Aluno (a): Sofia Maris Machado 

Turma Pré I Creche Dona Chiquinha 
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Desenhos Núcleos Infantis Pré 2 
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Professora: Ana Paula Motta 

Aluno (a): Pietro Henrique Ricardo 

Turma Pré II NI Timbezinho 
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Professora: Dilvani Filippus Leal 

Aluno (a): Joaquim Souza Duarte 

Turma Pré Ii NI Zé Carioca 
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Professora: Camila Aparecida da Silva 

Aluno (a): Emanuelle Vargas Loz 

Turma Pré I Comecinho de Vida 
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Professora: Vera Lucia Mafra Vargas 

Aluno (a): Maria Clara Tomaz 

Turma Pré I Cebolinha 
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Professora: Patrícia Aparecida Schinider Corrêa 

Aluno (a): Vinícius Paschoal Silveira 

Turma Pré II NI Cebolinha 
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Professora: Patrícia Aparecida Schinider Corrêa 

Aluno (a): Luiz Artur 

Turma Pré II NI Cebolinha 
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Professora: Janderlene Laurindo 

Aluno (a): Laura Vitória da Silva Fink 

Turma Pré II NI Chapeuzinho Vermelho 
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Professora: Juliana de Souza Hoff 

Aluno (a): Júlia Gabrielly da Silva Resch 

Turma Pré II NI Pato Donald 
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Professora: Daniela Pezzine 

Aluno (a): Mariah Machado Adão 

Turma Pré II Creche Dona Chiquinha 

 

  



 

25 
 

Escola de Educação Básica Alice da Silva Gomes 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Heloise Leal Schappo 

Turma Pré I 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Arthur da Silva dos Santos 

Turma Pré II 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Vitor Daniel De Amorim 

Turma 1º ano I 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Thomas Brayan Wachilewski de Lima 

Turma 1º ano I 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Fernando Amorim de Andrade 

Turma 1º ano I 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Maria Luiza dos Santos 

Turma 2º ano II 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Jhuliana Schaitel Bernardo 

Turma 2º ano II 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Luis Miguel Mafezzolli Flores 

Turma 2º ano III 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): João Pedro Abelino 

Turma 3° ano 

 

Tudo mudou 

 

O ano começou tão lindo 

E de repente tudo parou 

Percebi algo muito estranho 

Foi o vírus que chegou 

A nossa vida não foi mais a mesma 

E na escola não pode ir mais 

Tive que ficar em casa 

Com saudade das professoras. 

Mas juntinho dos meus pais, 

Tudo mudou completamente 

Abraços e beijos agora é um perigo 

Mas prefiro me cuidar 

Do que ferir os meus amigos 

Foram muitas mortes 

Famílias aos prantos 

Tudo muito triste 

Cada notícia olhos de espanto 

E hoje peço a deus 

Para tudo isso passar 

Pois quero voltar a vida normal 

E a todos poder abraçar 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Guilherme Luiz Martins 

Turma 3° ano 

 

Pandemia 

 

Na pandemia temos que se cuidar 

Quando sair a máscara colocar 

O álcool em gel sempre passar 

E quando chegar em casa as mãos higienizar 

Em casa devemos ficar 

Manter o distanciamento 

Para uns dos outros cuidar 

A vida é preciosa e devemos valorizar 

Nesse momento temos que nos proteger 

A solidariedade cultivar 

Um olhar carinhoso despertar 

Principalmente com os idosos 

Maior atenção devemos dar 

O momento é confuso 

Mas devemos acreditar 

Que toda essa dificuldade 

Logo irá passar 

E a alegria no mundo reinar 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Luiz Eduardo Ferrazi Gomes 

Turma 3° Ano 

 

Corona vírus 

 

O Corona vírus abalou a sociedade, 

E com muita velocidade. 

Pelo mundo se espalhou 

Onde o medo dominou. 

Estar junto nesse momento é perigoso 

Sem beijos e abraços 

Um tempo menos caloroso 

Mas são cuidados necessários para todos. 

Precisamos nos cuidar, 

Álcool em gel e máscara usar. 

Pois prevenir é melhor que remediar. 

E assim muitas vidas salvar. 

Estou com saudades da escola, 

Dos amigos e de jogar bola. 

Mas tenho que esperar 

E rezar para a vacina logo chegar 

E dar adeus a este vírus 

E pedir para ele nunca mais voltar. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Isadora Rosa Costa 

Turma 4° ano I 

 

Vivendo em uma pandemia 

 

Um novo ano começou 

Mas o inesperado aconteceu 

O mundo parou 

O comercio fechou 

E o planeta adoeceu 

No começo achei que seria passageiro 

O vírus iria embora logo cedo 

Mas como muita gente não se cuidou 

O corona vírus rápido se espalhou 

Muitas pessoas ficaram doentes 

Muitas lágrimas derramadas 

Famílias chorando por perdas 

Ficaram desoladas 

Muitas coisas aprendemos 

A internet repensada 

Do lazer ao trabalho 

Foi por todos muito usada 

Todos precisaram parar 

Para aprender a valorizar 

O que realmente importa 

Que é o verdadeiro amor da família 

Que nesse momento nos conforta   
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Ana Laura Lacerda De Lima 

Turma 4° IV 

 

Saudade da liberdade 

 

Até quando durará essa pandemia ? 

Muito pânico e agonia. 

Nós estamos com incertezas 

E só nos resta muita tristeza. 

O isolamento e o distanciamento nos afasta, 

Mas a saudade e a solidão é o que nos mata. 

Quanta agonia... 

Só nos resta enfrentar essa pandemia. 

Mas não vamos desistir 

Dessa luta pela vida 

Com coragem e sabedoria 

Vamos achar uma saída. 

Mas com uma reflexão numa direção 

Com coragem e união 

Numa só proteção. 

Que saudade da liberdade 

Para viver em sociedade 

Minhas amigas quantas saudades.... 

Saudades do tempo que te dava um abraço 

Fazia-te carinho e te pegava nós braços. 

Mas logo chegará esse dia 

Com o fim dessa pandemia. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Bernardo Felipe Machado 

Turma 4° ano IV 

  

O mundo deu um sinal 

 

Era um dia normal 

Quando silenciosamente 

O mundo começou a dar um sinal 

Algo não estava normal. 

As pessoas mais unidas deveriam ficar 

A empatia deveríamos buscar 

Para o mundo poder curar 

E a dor acabar 

Milhões de pessoas morreram, 

Mas nós estamos agüentando 

Nós estaremos até o fim lutando 

O amor fortaleceu 

A fé compareceu 

Foram confiando 

Foram se acalmando 

Com esperança 

E mais segurança 

Foi sumindo a tristeza 

E também a incerteza 

E agora esperamos 

O mundo melhorar 

Logo a pandemia vai acabar 

E a cura irão achar. 

Para o mundo poder sarar.
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Rhuan Kael Dalcenter 

Turma 4° ano III 

 

O inimigo invisível 

 

2020 um ano onde ficar em casa 

É igual a lutar, 

É igual a cuidar, 

Para o inimigo derrotar! 

É preciso desacelerar, 

Se isolar e acreditar! 

2020 ano de tristeza e incertezas, 

Ah... Quanta dor nas despedidas, 

E até elas estão proibidas! 

Uma sociedade que perde a liberdade, 

Para aprender sobre bondade e fraternidade. 

Covid-19 vem para mudar nossas vidas 

E a sensação é de que não temos saída. 

Aqui os heróis não usam capas, 

E também perdem suas vidas. 

Sonhamos com a cura 

Para salvar nossa pátria amada e querida!   
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Sara Vargas da Rosa 

Turma 5° ano l 

 

Relatos da pandemia 

 

Em meio a uma pandemia 

É difícil ou quase impossível 

Encontrar uma fonte da alegria 

É preciso uma certa harmonia 

E também empatia infinita 

Por todas as vidas perdidas 

E fornecer muitas energias 

A todas as famílias das vítimas 

Esse vírus nos tirou os abraços 

Pra nos lembrarmos da importância dos 

laços 

Não só do toque como da alma 

É momento de reflexão 

É união, para juntos 

Ajudarmos na proteção 

De quem mais necessita 

E importa em nossas vidas 

Em minha experiência 

A falta do toque 

De quem eu amo 

Tem refletido em muita dor 

Mas me serve de lição 

E força para o amor 

Que em mim existe 

Se fortalecer   
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Nayuri Scmitt 

Turma 5° ano l 

 

2020 Mudou minha vida 

 

De repente tudo mudou 

O mundo parou 

Um vírus tão poderoso surgiu 

E a humanidade quase destruiu 

Aulas pararam 

Rotinas mudaram 

Passeios e eventos adiados 

Um mundo pausado 

As pessoas tiveram que se adaptar 

Com um mundo totalmente virtual 

O que mudou muito 

Nossa realidade atual 

De um lado isso foi bom 

Conseguimos sair da rotina 

Ficamos mais próximos dos nossos 

familiares 

Aulas on-line vieram para ajudar 

E os professores a se adaptar 

Para os alunos não pararem de estudar 

E as escolas sem previsão de voltar 

Álcool em gel virou obrigação 

Por favor sem aglomeração 

Se for sair de casa não esqueça de usar 

Máscara para sua proteção 

Por mais que isso seja legal 

Não me vejo em um mundo virtual 

Quero logo voltar a escola 

Pra correr, brincar e jogar bola 

Já falei um pouco do que foi mudado 

Não podemos ficar nesse estado 

Faça sua parte para ajudar 

Álcool em gel esta ali para você usar 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): João Roberto Borges Vargas 

Turma 5° ano 

 

Um novo momento 

 

Até fevereiro de 2020 

Nossa vida seguia normalmente 

Mas chegou uma pandemia 

Que mudou a vida da gente 

Nada mais vai ser igual 

Precisamos fazer mudança 

Cuidar mais da nossa gente 

Do idoso e da criança 

O covid 19 

Veio para nos mostrar 

Que atitudes diferentes 

Precisamos ter 

Para o mundo renovar 

E por isso minha gente 

Vamos nos empenhar 

Fazendo um mundo diferente 

Para com ele nos encantar   
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): José Carlos D. das Neves  

Turma 6° ano l 

 

Pandemia 

 

Em tempos de coronavírus 

Ficar em casa é a solução 

Para não transmitir a doença 

E diminuir a contaminação... 

 

Nos dias de isolamento... 

Todos tiveram que se adaptar 

Ficar em casa de quarentena 

E novos hábitos adotar. 

 

As crianças sem estudar 

Os empregados sem trabalhar 

As pessoas todas em casa 

Sem poder se aglomerar. 

 

Mas enquanto não tiver vacina 

Contra o novo coronavírus 

 

Temos que seguir o isolamento com disciplina 

 

Para derrotar este inimigo que 

Vive em nossa rotina. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Arthur Eric dos Santos  

Turma 6º ano ll 

 

O novo normal? 

 

Tempos ruins 

Sem muitas melhoras 

Tempos tristes 

 

Que não poupa à humanidade. 

 

Manter distanciamento 

Permanecendo em casa 

Sair somente com máscara 

É! Talvez seja este novo normal. 

 

Muitas perguntas, por que? Para quê? 

 

Muitas pesquisas 

Também muitos dias se passam 

E lá se foram meses. 

 

Mas ainda há esperança, últimas que se 

vão 

Ainda está entre nós, entre muitos de 

nós 

Em médicos que lutam todos os dias 

Nos cientistas que procuram a cura 

 

Em professores com novos métodos de 

aprendizagem. 

 

Entre muitas outros que trabalham 

todos os dias 

Para contribuir para o progresso, então 

volto a questionar 

 

Será que tudo isso é normal? 

Não! Eu respondo! Isto é surreal

. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Daniele Garcias Goulart  

Turma 6º ano lll 

 

Coronavírus 

 

De repente olhei pela janela 

e vi que não havia mais 

motivos para sorrir 

todos os locais fechados, 

impedidos de abrir. 

 

Um vírus mortal chegou sobre 

a humanidade, trazendo 

desespero e sofrimento sem 

escolher idade. 

 

No começo parecia brincadeira, 

pouco tempo depois hospitais 

foram se enchendo, e a 

verdade foi aparecendo. 

 

Como num sonho ruim o 

pesadelo estão passando, e 

as cidades com todos os 

cuidados estão voltando. 

 

Esperamos que agora tudo 

irá se normalizar, e as pessoas 

irão se acalmar. Um dia 

isso tudo será apenas mais uma 

história pra contar. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Guilherme Osaida Rodrigues.  

Turma 6 ano lV 

 

Quarentena 

 

Quando a pandemia começou 

ninguém nem notou 

 

disseram que era uma doença boba 

mas agora o mundo se calou. 

Nós não podemos sair para brincar, 

 

ir para a escola 

e nem abraçar os outros 

para podermos nos consolar. 

 

Agora tudo é virtual, 

as aulas, as conversas 

as brincadeiras, encontros de família 

mas logo isso voltará ao normal. 

Se puder fique em casa 

os heróis estão trabalhando 

para que isso se resolva 

 

e lembre se ficando em casa você salva o mundo 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Amanda Pires Angeli  

Turma 6° ano V 

 

Quarentena 

 

Dia 31 de dezembro às 23:59 

Familiares e amigos em contagem 

regressiva 

Para o ano novo que se aproxima. 

Cada um com seus pensamentos e lista 

de metas 

Mas todos tinham algo em comum 

Esperança de um ótimo ano. 

Mas quem diria que quase tudo 

Se perderia por grave doença vinda 

De uma cidade chinesa chamada 

wuhan. 

Logo a doença se estabeleceu no 

mundo 

Causado caos e discórdia 

Tudo mudou 

 

Surgindo assim a quarentena. 

Todos em suas respectivas casas 

Com suas famílias ou sozinho 

Acompanhado por amigos ou vizinhos 

E cada um encontrou algo que gostasse 

Lendo, outros cantando e dançando 

Uns rezavam para que tudo voltasse ao 

normal, 

 

Outros meditavam sobre o que estava 

acontecendo em suas vidas. 

 

Alguns sorrindo, outros chorando, 

 

Outros nervosos e até mesmo alguns 

apaixonados 

Cada um sentindo um sentimento 

diferente ou todos juntos. 

 

Sem ter certeza do que aconteceria 

Amanhã ou daqui a seis meses 

 

Mas sabendo que quando tudo 

acabasse o mundo seria diferente. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Taryssa da Silveira Borges  

Turma 6° ano Vl 

 

Covid 19 

 

O ano estava indo tão bem 

até o COVID 19 chegar 

agora não podemos sair de casa 

para o corona a gente não pegar. 

 

Coronavírus está aí 

vamos prestar atenção 

usando sempre máscara e álcool em gel 

e evitando aglomeração. 

 

Já são sete meses em casa 

nem a escola podemos ir 

só por meio de videoaula 

para podermos nos interagir. 

 

Os professores estão aí 

para nos ajudar 

vamos fazer nossa parte 

e os trabalhos entregar. 

 

Não tenho coronavírus 

mas temo por minha família 

tenho um medo medonho 

de perder minha vida. 

 

Vamos ter fé em Deus 

que tudo isso vai passar 

vamos fazer nossa parte 

em casa vamos ficar. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Gabriel Gerber Hipolito  

Turma 7° ano l 

 

Pandemia 

 

Tudo foi mudando 

pandemia foi chegando. 

Aulas pararam, no celular começaram. 

Álcool em gel temos que usar. 

Máscara no rosto 

em casa o dia todo. 

A aula está legal. 

Mas amo a presencial. 

Provavelmente esse ano não volta! 

Minha mãe vai trabalhar. 

Quando ela chega 

banho tem que tomar. 

Isso nunca vai acabar. 

Mesmo criando a vacina 

nem todos vão tomar. 

O vírus não vai desaparecer. 

As pessoas serão imunes. 

 

Qualquer um que não tomar vai se 

infectar. 

Eu me lembro como era bom 

ir de ônibus pra escola era todos 

brincando. 

 

Zuando até a escola. 

Quando tudo voltar 

todos vão adorar 

rever os amigos e brincar. 

Esse ano passou muito rápido. 

Os dias parecem ter 12 horas 

o dia mal começa já acaba. 

Com essas últimas frases. 

Vou acabando minha poesia. 

Ainda na pandemia

. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Isaque Piva  

Turma 7° ano ll 

 

Educação Digital 

 

Algo que parecia surreal 

hoje parece normal 

o que era impossível 

hoje é possível. 

 

Estamos falando da educação 

 

a escola digital 

seja ela pública ou privada 

todas estão adaptadas. 

 

Professores e alunos se encontrão 

 

online todos os dias 

em prol da educação 

e para o bem da cidadania 

isso tudo em plena pandemia 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Guilherme Andregtoni  

Turma 7° ano lll 

 

Médicos 

 

Em seu juramento, Hipócrates assinalou: 

“ A saúde do meu doente será minha primeira 

preocupação”. 

 

A pandemia deixou evidente 

 

médicos sacrificados pela vida de seus irmãos. 

 

Nesse tempo de escuridão 

só se pensa no pior 

esses anjos com o dom da vida 

reavivam a esperança de um mundo melhor. 

 

Eles lutam por centenas 

 

sem se importar com a cor, raça ou religião 

a vida por ela mesma é o que os move 

o verdadeiro significado da Compaixão. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Thaynara Malaquias de Oliveira  

Turma 7° ano lV 

 

Juntos somos mais fortes 

 

O que aconteceu? 

Por que nós estamos assim? 

Olhe quanta gente já sofreu 

parece até que é o fim. 

 

A gente tem que ter fé 

não deixar tudo de lado 

nós precisamos de luz 

esperando que tenha acabado. 

 

Não é simplesmente um vírus 

mas sim um obstáculo 

como sempre, seremos fortes 

quem sabe nós sejamos poupados. 

 

Muitos dizem que é o apocalipse 

outros dizem que são pragas 

ninguém sabe o que fazer 

mas juntos somos mais fortes 

e assim teremos sorte. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Kevin Eduardo da Rosa da Cruz  

Turma 7° ano V 

 

Pandemia 

 

Foi no mês de dezembro; 

de dois mil e dezenove. 

 

Que os chineses mencionaram sobre; 

o descobrimento de um vírus. 

 

Conhecido como coronavírus; 

é muito mais do que um vírus. 

É sorrateiro, perigoso e invisível; 

ainda não sabemos qual a cura. 

Por enquanto o único jeito; 

de se proteger é ficando em 

quarentena. 

 

Muitas pessoas na quarentena para 

passar a tristeza; 

 

liam livros e ouviam músicas. 

Descansavam e se exercitavam; 

pensavam e sonhavam. 

 

Assim aprenderam novas maneiras de 

se reinventar. 

 

Ainda não se sabe por quanto tempo a 

situação ficará assim; 

 

mas para muitos parece que não tem 

fim. 

Já para outros vai acabar sim; 

pois ainda não é o fim. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Maisa da Silva Bail  

Turma 8º ano I 

 

A Pandemia 

 

Até quando isso vai durar? 

Muitas mortes e muita tragédia 

não sei se vou conseguir mais aguentar 

 

mas esse é o novo normal, e temos que 

nos acostumar. 

 

Lembro que no começo do ano 

 

falávamos desse vírus com a maior 

inocência 

mas depois sua potência veio à tona 

mostrando nossa verdadeira essência. 

 

Também trouxe coisas boas 

nos deu tempo com a nossa família 

mais tempo para pensar 

e ver como a vida é boa 

mesmo com tudo a nossa volta parar. 

 

Sinto saudades de estar presente 

saudades da escola 

e dos meus amigos 

até das briguinhas bobas, 

que já não fazem sentido. 

 

Mas tudo isso acabou 

e não sabemos quando vai voltar 

por enquanto temos que viver em casa 

até essa pandemia passar. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Maisa da Silva Bail  

Turma 8º ano I 

 

A Pandemia 

 

Até quando isso vai durar? 

Muitas mortes e muita tragédia 

não sei se vou conseguir mais aguentar 

 

mas esse é o novo normal, e temos que 

nos acostumar. 

 

Lembro que no começo do ano 

 

falávamos desse vírus com a maior 

inocência 

mas depois sua potência veio à tona 

mostrando nossa verdadeira essência. 

 

Também trouxe coisas boas 

nos deu tempo com a nossa família 

mais tempo para pensar 

e ver como a vida é boa 

mesmo com tudo a nossa volta parar. 

 

Sinto saudades de estar presente 

saudades da escola 

e dos meus amigos 

até das briguinhas bobas, 

que já não fazem sentido. 

 

Mas tudo isso acabou 

e não sabemos quando vai voltar 

por enquanto temos que viver em casa 

até essa pandemia passar. 

 

  



 

57 
 

Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Victoria Gomes de Amorim  

Turma 8° ano lll 

 

Pandemia mundial! 

 

Em meio a uma pandemia 

praticamente nem sinto mais alegria. 

 

Com tantas e tantas pessoas morrendo a cada dia. 

 

Eu só queria que isso logo parasse 

e a vida ao normal logo voltasse. 

 

Quero que isso logo venha ao fim! 

 

Para minha rotina eu logo retornar 

porque pra minha aula eu quero voltar. 

Mas tem muita gente achando que esse vírus é uma brincadeira, 

que a quarentena é uma besteira 

e ela pode durar mais, nem quero ver quando você pegar. 

 

Para prevenir vamos nos cuidar 

usar a máscara até pode ajudar 

mas se não se cuidar mesmo assim você pode pegar 

então vamos logo nos conscientizar  
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Emily Nunes  

Turma 8° ano lV 

 

Coronavírus 

 

Coronavírus chegou de repente, 

não sabíamos o que estava por vir, 

abalou muita gente, 

e nem para a escola os estudantes 

podem ir. 

 

Muita gente acabou morrendo, 

mas temos heróis da saúde! 

Que estão nos protegendo, 

e isso é uma bela atitude. 

 

Temos que nos prevenir, 

lavando as mãos frequentemente, 

não cobrir a boca com as mãos quando 

tossir, 

ou disseminar secreções respiratórias 

pelo ambiente. 

 

Por incrível que pareça. 

quero que volte as aulas presenciais, 

quero ver minha amiga antes que ela 

amadureça, 

e na hora do recreio comer até não 

aguentar mais. 

 

Não vamos desanimar, 

vai ficar tudo bem! 

 

Deus estará com você por onde você 

andar, 

seja no infinito ou além! 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Vitória Piva  

Turma 8° ano V 

 

Valor a vida 

 

Coronavírus veio para nos mostrar, 

que valor a vida devemos dar. 

De um dia para o outro tudo mudou 

depois do covid o mundo parou. 

 

As aulas pararam, lojas fecharam 

por apenas duas semanas, disseram 

duas semanas que só aumentaram 

semanas, que se transformaram em meses e meses. 

 

Já são tantos meses em casa 

meses pensando na vida boa que tínhamos 

pensando porque não aproveitamos mais 

os passeios em família, as diversões com os amigos. 

 

Muitas pessoas ainda levam esse vírus na brincadeira. 

Não respeitam a quarentena, nem tomam os devidos cuidados. 

Provavelmente essas pessoas ainda não sentiram a dor 

de perder alguém importante, para um maldito vírus. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Guilherme Benvenutti Comper  

Turma 9° ano l 

 

Pandemia 

 

E lá estava eu em 2020, 

encerrando o ensino fundamental, 

com alegria e boas notas, 

até que veio a notícia de um vírus com 

capacidade mortal. 

 

E aqui estou, 

isolado em minha casa, 

em mais um dia de minha vida, 

repleto de saudades, 

tanto que você nem imagina. 

 

Tudo agora nos faz falta, 

até aquela aula mais cansativa, 

os amigos, os abraços, 

aquele recreio maravilhoso, 

uma merenda inexplicável. 

 

Saudades das aulas de educação física, 

onde corríamos e exercitávamos, 

exalando alegria, 

chutando a bola de vôlei, 

a professora enlouquecia. 

 

Aqui do meu quarto, 

imagino minha sala de aula, 

cheia de irmãos, 

muito mais que apenas estudantes e 

professores, 

uma família de coração. 

 

As vezes em casa fico a pensar, 

quando nos veremos novamente, 

que vontade de encontrar a todos, 

olhar no fundo dos seus olhos e dizer, 

quanta falta você me faz. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Emily Gabriele Silva dos Santos  

Turma 9° ano ll 

 

O caos de uma pandemia 

 

Lembro-me perfeitamente 

de quando o relógio bateu meia noite, 

e os fogos coloriram o céu, refletidos 

no mar a minha frente. 

 

Lembro-me dos meus pés na areia, 

lembro-me de cumprir todas as 

tradições de réveillon 

e de ter agradecido pela vida, 

e por todos os momentos que 2019 me 

proporcionou. 

 

Lembro da alegria, e da expectativa de 

todos pelo ano que estava por vir 

tantos planos, tantas metas, 

tantos sonhos, 

tudo iria se concretizar, 

as ideias sairiam da caixa. 

 

“Feliz 2020” 

Me pergunto se alguém tinha ideia do 

que estava por vir hoje, 

isso me parece tão distante, estou me 

esquecendo de como a vida era antes 

e pensar nisso chega a ser 

aterrorizante. 

 

Os Meses passaram voando, 

os hospitais estão lotando 

e a hipocrisia do povo brasileiro 

Apenas aumentando. 

Será que algum dia irão entender? 

Que já não podemos abraçar, beijar, ou 

se cumprimentar? 

Só assim o número de casos irá baixar. 

 

Não importa o que os outros façam, 

não faça igual, 

cuida de quem você ama, respeite o 

isolamento social. 

Desde quando isso virou normal? 

Assistirmos todo dia ao índice de 

mortes diárias em um jornal nacional? 

 

Se essa vida fosse um filme, teria medo 

do final. 

Ou será que algum dia entenderiam? 

E pouco a pouco tudo voltaria ao 

normal? 

 

Será que só eu vejo isso? 
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Estamos à beira de um abismo, 

e nos ajudarmos é fundamental. 

Cada atitude errada pode causar um 

dano fatal. 

 

Não subestime, 

essa doença é real, 

e em poucos meses prejudicou a 

população mundial. 

 

Vó, vô, rezo para que isso acabe 

e possamos nos abraçar no final. 

Espero que tudo não vire lembrança, eu 

ainda tenho esperança 

de voltar a uma vida normal. 

 

Naquele tempo, 

onde tantos não demonstravam atos 

de afeto em público por orgulho, 

 

não pelo distanciamento social. 

 

Enquanto você teve tempo 

aproveitou aquele momento? 

Ou foi escravo da hora? 

Se pergunte isso agora. 

 

Eu só peço por favor, 

que tudo isso não vire rotina, 

que esse perturbante tempo não vire 

algo normal. 

 

E quando a vacina chegar? 

Darão privilégio aos pobres enfermos 

ou os ricos poderosos irão roubar? 

Serão capazes de acabar com vidas 

para a vacina da cura de um vírus 

tomar. 

 

Talvez ate sejam imunes a doença. 

Mas e o egoísmo, a arrogância e o 

egocentrismo? 

Milhões e milhões seriam capazes de 

comprar? 

 

Existem medicamentos que sejam 

capazes de curar? É, eu acho que não 

atos do bem, vem de um bom coração 

que hoje em dia, duvido muito 

encontrar 

nesse mundo de ambição, tristeza e 

solidão. 

E, o que me resta, 

é a lembrança e em meio a todo esse 

caos, uma ponta de esperança 

de que 

algum dia 

Tudo ira mudar. 

Afinal, não custa nada sonhar... 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Roberto Carlos Piva  

Turma 9° ano III 

 

Mundo pego de surpresa! 

 

Em meados do século XXI 

uma pandemia! 

Um caos na saúde e na economia, 

o mundo para de girar, 

as pessoas não podem mais se encontrar 

hospitais lotados 

povo desesperado; 

 

Sem saber o que fazer, 

e correndo risco do emprego perder. 

Os cemitérios lotados, 

corações partidos, 

sem conseguir suportar a dor, 

de perder um ente querido. 

 

Este vírus mortal, 

nos obrigou em viver em uma outra realidade. 

Mudando assim, 

o comportamento da sociedade. 

Máscara, álcool gel, e distanciamento. 

Uma constante luta pela vida, 

mostra algo sem conhecimento.
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Ariane Regina Gomes  

Turma 9° ano lV 

 

A Pandemia 

 

Milhões de pessoas afetadas, 

desrespeito a quarentena 

era apenas quarenta dias 

hoje já são centenas. 

Para onde isso nos levará? 

Quanto tempo irá durar? 

Tantas e tantas perguntas 

que ninguém sabe explicar. 

O isolamento é essencial, 

virou uma rotina. 

Para os que não entende, 

ainda não tem vacina. 

Ficar em suas casas, 

se tornou especial, 

para salvar a todos, 

desse vírus brutal. 

Meus sentimentos a todos, 

que perderam alguém. 

Sua família é forte, 

vamos sair dessa, amém. 
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Professora: Equipe EEB Alice da Silva Gomes 

Aluno (a): Victor Arthur Martins Silveira  

Turma 9° ano V 

 

Capital do Calçado 

 

Quarto maior polo calçadista, cidade 

em boa fase de desenvolvimento. 

Surgiu do nada, algo que nem deu 

pista, se espalhou mais rápido do que 

o vento. 

E nós deixou ali, com um medo 

gigantesco, não sabíamos o que era. 

As ordens foram dadas, fechem tudo! 

Os jornais diziam. 

Nós pensávamos - “Ah isso é besteira, 

termina antes da primavera”. 

E olha onde estamos agora, mais de 

seis meses de isolamento. 

Nós sentimos a dor em nossos 

corações. 

As coisas se tornaram a distância, 

conhecimento e entretenimento. 

Tivemos mais de 2 mil demissões, a 

economia travou, 

o medo nós tomou? ... na verdade, 

Não… 

Por algum motivo, as pessoas o 

ignorou. 

E mais de 140 mil, essa coisa já matou. 

E aqui na nossa casa como está? 

 

Infelizmente, não tenho boas notícias, 

ainda temos infectados. 

E mais de 100 casos já descartados, e 

agora o que fazer? 

Algo que já devíamos ter feito, 

simplesmente obedecer. 

Isso aqui, não é brincadeira de criança. 

Famílias se desmancharam com essa 

matança. 

Por favor, pare de querer ser o “lado 

certo” da história 

Não dê ouvidos às teorias do 

facebook. 

E pelo contrário descanse, relaxe e leia 

um bom ebook. 

E por tudo mais que ama, se cuide! 

Use máscara, e álcool gel, antes que 

mais mortes 

precisem ser escritas em um pedaço 

de papel... 
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Escola de Educação Básica Araci Espíndola Dalcenter 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Antônio 

Turma Pré 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Catarina 

Turma Pré 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Enzo 

Turma Pré 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Larissa 

Turma Pré 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Ana Júlia 

Turma 1º ano 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Emili Vargas Gonçalves 

Turma 1º ano 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Nicolly 

Turma 1º ano 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Isadora 

Turma 2º ano 
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Professora: Josiane Salvador e Maria Emília Teixeira 

Aluno (a): Katlyn 

Turma 2º ano 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a):  Renan 

Turma 2º ano 
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Professora: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Ruan 

Turma 2º ano 
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Professora: Josiane Salvador e Maria Emília Teixeira 

Aluno (a): Gabrielli Farias Costa 

Turma 3º ano I 

 

Tempos de pandemia 

 

O coronavírus chegou 

Nossa rotina escolar parou 

Nos fez ter aulas on-line 

No mundo digital estou. 

 

Olhos fixos na tela 

Nos meus amigos e na matéria 

Não perdendo nenhum detalhe 

Fazendo minhas tarefas on-line. 

 

Sinto saudade do início ao fim 

Da chegada, parque e aulas 

Das brincadeiras, amigos e recreio 

E poder abraçar o dia inteiro. 

 

O que eu queria nesse momento, 

É estar na escola 

Pra rever meus amigos 

E minha querida professora 
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Professora: Gisete Andrade Griga e Denise de Souza 

Aluno (a): Letícia Eleutério Alexandre 

Turma 3º ano II 

 

Minha quarentena 

 

Dois mil e vinte chegou 

E o mundo mudou 

Uma epidemia se espalhou 

E quem não se cuidou, pegou. 

 

Não pude mais ir à escola 

Em casa tive que estudar 

Sinto saudades dos meus amigos, de correr e brincar, 

Mas o pior, é não ter a professora para me ensinar.   

 

Apesar de perder a minha liberdade  

Fiquei mais próxima de minha família 

Minha mãe descobriu novas habilidades: 

Me ensinar e ter  paciência comigo. 

 

Deixei meu recado neste pedaço de papel 

Com esse CORONA VÍRUS à solta  

Use máscara e álcool em gel,  

Pois salvar a vida de quem amamos, 

Merece um troféu.  



 

80 
 

Professora: Josiane Salvador e Maria Emília Teixeira 

Aluno (a): Artur Melim Marchiori 

Turma 3º ano III 

 

Mudanças 

 

Em 2020 fui surpreendido 

Por um vírus invisível 

Muitas mudanças nos hábitos 

adquiridos 

Que achava impossível. 

 

Máscaras e álcool sempre presentes 

Tornando parte dessa mudança 

Precisamos ser conscientes 

Criando um elo de esperança. 

 

A escola não pude mais frequentar 

Professores, famílias a educar 

Um novo ensino proporcionar 

Para me aperfeiçoar. 

 

A minha rotina mudou 

Fiquei isolado e distanciado 

A vida continuou 

Alguns planos foram adiados. 

 

A vacina será a solução 

Vou aguardar com toda prevenção, 

Pois continuo com muita atenção 

Para minha proteção.
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Professora: Gisete Andrade Griga e Camila Caroline de Abreu 

Aluno (a): João Lucas Ferreira dos Santos 

Turma 3º ano IV 

 

Isolamento Social 

 

Quanta tristeza 

Quantas vidas devastadas 

Quanta saudades de ir pra rua 

Brincar com a criançada. 

 

Que saudade de um abraço 

Que saudade de um aperto de mão 

O que antes passava despercebido, 

agora dói no coração. 

 

Estamos dentro de casa 

E quando saímos, 

devemos usar: 

máscaras, álcool e se cuidar. 

Mas, temos esperança que isso, 

Logo, logo vai passar 

E novamente iremos nos abraçar. 
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Professora: Sílvia Aparecida Laurindo Frutuoso e Gislaine Laurindo Santana 

Aluno (a): Yasmim Hochmann Dias 

Turma 4º ano I 

 

Um Ano Diferente 

 

Um novo ano chegou 

Nossa, quanta alegria! 

Mas o que ninguém sonhou, 

É que viria essa pandemia. 

 

Um mês de aula passou, 

Ainda estávamos empolgados. 

Quando uma assustadora notícia 

chegou, 

Em casa deveríamos ficar trancados.  

    

E agora? 

Um misto de sentimentos invadiu meu 

coração. 

Como ficar longe da escola, 

Dos amigos, professores e da 

aglomeração?  

 

Estudar pela apostila era um pouco 

entediante 

Se tornava cansativo, pois não tinha 

interação. 

As aulas online vieram, e num instante, 

Acalmaram um pouco o coração. 

 

Nas aulas online tem aprendizado e 

diversão, 

Mas nada se compara com as aulas 

presenciais. 

Poder abraçar professoras e amigos. 

Ah! … Que animação!    

Espero que essa pandemia passe e não 

volte nunca mais. 
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Professora: Silvia Aparecida Laurindo Frutuoso e Gislaine Laurindo Santana 

Aluno (a):  Vitor Manoel Santana 

Turma 4º ano II 

 

Temos que acreditar 

 

De repente tudo fechou, 

Como passarinhos na gaiola todo mundo ficou. 

Não podia sair, abraçar e nem beijar. 

A solução para todos foi se trancar. 

 

Na pandemia, não houve alegria, 

Todos ficaram em casa e nada se fazia. 

A gente comia, via tv e dormia. 

Um tédio que já dura vários dias. 

 

E então sem opção, nos distanciamos; 

Está sendo muito difícil ficar longe de quem amamos. 

Muitas vidas se foram e por muitos choramos. 

Até quando ficaremos assim, sem saber para onde vamos? 

 

Apesar de estarmos afastados, temos que acreditar  

Que esse vírus, iremos vencer e tudo vai passar. 

Temos muitas pessoas estudando para a cura achar, 

Não podemos perder a fé, continuamos a lutar!  
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Professora: Carina Martins Mafessoli e Luciane Fachini 

Aluno (a):  Yasmim Vieira da Conceição 

Turma 4° ano III 

 

Coronavírus  

 

O Corona veio da China,  

É uma doença que contamina. 

Fique em isolamento,  

É o que nos pede esse momento. 

 

É uma doença ruim 

Que dói tudo e não dá pra respirar, 

Use máscaras de proteção  

Essa é a melhor forma de prevenção.  

 

Todos em suas casas parados, 

Nada de sair, fiquem sossegados!  

Assim evitamos a transmissão  

E acabamos com a contaminação.  
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Professora: Joice Maria de Souza e Luciane Fachini 

Aluno (a): João Vitor Ribeiro da Silva 

Turma 5 º ano I 

 

O paraíso que eu conhecia 

 

O corona foi criado na China 

Agora eles que criem uma vacina. 

O vírus é invisível, 

Mas pode ser imprevisível. 

 

Muitas pessoas morreram, 

Suas famílias sofreram. 

Tá na hora desse vírus passar 

E a nossa rotina então poder voltar. 

 

O coronavírus pode ser fatal, 

Mas se nos prevenirmos, 

Não vamos passar mal. 

 

Lembro-me como se fosse ontem 

De quando saia na rua 

Ao invés de máscaras, eu via sorrisos. 

Que saudades… 

Parecia o paraíso! 
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Professora: Carina Martins Mafessoli e Valdirene Simas   Timm                          

Aluno (a): Kauã Lopes Gonçalves 

Turma 5º ano II 

 

Antes da pandemia 

 

Sinto falta de ir a escola 

Mas não posso ir por causa da pandemia.  

Lá eu jogava bola, 

E com meus amigos me divertia. 

 

Eu corria e brincava 

Era cheio de alegria! 

Na Educação Física eu jogava 

E fazia estrepolia.  

 

Na quinta-feira, tinha cantina. 

Era o dia mais legal. 

Comprávamos muitas comidas.  

Era um dia especial. 

 

Não vejo a hora de 

Para a escola  poder voltar. 

E quando esse dia chegar, 

Vou abraçar meus amigos e comemorar. 
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Professora: Joice Maria De Souza 

Aluno (a): Isadora Muniz de Moura 

Turma 5º ano III 

 

Relatos e boatos 

 

No início do ano  

Estava tudo uma maravilha; 

Até que um belo dia chega 

Uma tal de pandemia. 

 

Relatos e boatos 

Não paravam de chegar. 

Mas afinal, quando isso vai acabar? 

É, ninguém sabia que muito iria durar. 

 

Milhares de empregos perdidos 

Prejuízos de trilhões de reais. 

E o povo que vive iludido, 

Já não acredita mais. 

 

Nossas aulas pararam  

E isolados ficamos. 

Que saudade dos amigos 

E dos professores que eu amo. 

 

Espero que tudo isso passe logo 

E tudo volte ao normal. 

Ansiosos estamos  

Para voltar ao colegial.
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Daniely Vitória Sagaz 

Turma 6º ano I 

 

Trancados em casa 

 

No final do ano passado 

Não imaginei que este ano seria assim. 

Achei que seria um ano de felicidade 

E não, um ano de agonia sem fim. 

  

Trancados em casa 

Uma doença mortal nos contagiando 

Milhares de pessoas mortas país a fora 

E eu, aqui, apenas observando. 

  

Queria ver meus amigos 

Poder abraçá-los e conversar, 

Mas não posso sair de casa 

Até essa doença acabar. 

  

A ansiedade se tornou rotina 

Não tenho mesma disposição 

Passo noites acordada e com medo, 

Pensando quando irá mudar essa 

situação. 

  

Meu dia a dia mudou, 

Fico me distraindo com o que tem em 

casa. 

Estudo e ajudo minha mãe 

Enquanto isso, o tempo passa.  
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Camili Faber Kraus 

Turma 6º ano II 

 

A pandemia 

 

Todos trancados em suas casas 

Alguns desrespeitando as medidas de 

proteção 

Pessoas preocupadas 

Outras perdendo a noção. 

  

Problemas psicológicos, só 

aumentando. 

Pessoas sobrecarregadas e se 

desesperando 

Não sabendo o que fazer, 

Tentando se entender. 

  

A economia despencando, 

O fogo se alastrando 

Todos discutindo 

Por casos irrelevantes. 

  

Se estressando muito fácil 

Sem ninguém para conversar 

Tão sozinhos se sentem 

Só precisando de amor e carinho. 

  

Amigos virtuais aumentando 

E ambos se consolando 

Amigos diminuindo 

Todos desabafando. 

  

Pessoas virtuais 

Algumas com más intenções 

Outras com boas 

É mais fácil desabafar, 

Pois não precisa encará-los. 

  

Protestos acontecendo 

Justiça sendo feita 

Vidas sendo salvas 

E muita gente morrendo. 
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Joyce Mello Ouriques 

Turma 6º ano III 

 

Todos os dias em casa 

 

Dias e mais dias passam depressa 

nessa quarentena, nada de abraço nem 

beijo, 

Só conversa. 

Dentro de casa o dia todo se passa, se 

não é TV, é celular. 

Se estiver irmão ou irmã, 

É só brincar. 

Aqui em casa, se chove… 

A alegria foge. 

Se é sol, 

A alegria surge com tudo. 

Isso é a coisa mais boa do mundo! 

Pássaros cantam. 

Ao voar, queria saber 

Como é ver, essa nossa cidade linda e 

vazia 

Lá de cima.   

Sobrevoar os rios e cascatas. 

Em casa o dia inteiro, 

Eu brinco no meu terreiro, 

Brinco o dia todo como se 

Tivesse mais mil tipos de brincadeiras. 

Eu tenho uma avó que amo visitá-la, 

Mas agora tenho que ficar dentro de 

casa. 

Lá por vezes ou outra 

Vou ao mercado. 

Entro nele, quase não tem pessoas. 

Me sinto única. 

No meu rosto, debaixo da máscara, 

Surge um sorriso. 

Essa quarentena tem um lado bom: 

As pessoas ficam juntas da sua família 

Nada melhor do que sua própria 

casinha.
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Emanuelle Chiamurela Batista 

Turma 7º ano I 

 

O novo, de novo  

 

Novamente o mundo tirou férias 

De mim, de ti, de nós 

E novamente o mundo respirou, 

Está tudo calmo e silencioso. 

  

Novamente nos vimos em quarentena, 

Novas amizades, novos amores, 

Novos dons e novas músicas, 

Novos medos, novas dores. 

  

Novas famílias, novas pessoas 

Polêmicas, angústias, feridas, 

Mortes, ingratidões, amores desfeitos. 

Sonhos acabados, planos cancelados. 

  

Afinal, o novo é algo bom? 

Renovar é obrigatório? 

Nem sempre o novo é agradável. 

Nem sempre o novo é importante. 

  

2020... o ano da pandemia 

Do EaD, da rede social, do virtual 

Da oração, do fim e do começo; 

Do velho e do novo, 

O ano da mudança.
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Loraine Santos dos Santos 

Turma 7º ano II 

 

Não vejo a hora de matar as saudades 

 

Na quarentena nós ficamos irritados 

Sem motivo ou razão, 

Sempre estávamos entediados, 

Pois toda hora estamos mexendo no 

celular ou assistindo televisão. 

 

Nós não podíamos nem sair 

Muito menos ir para a escola. 

Sinto falta dos meus amigos 

E de fofoca toda hora. 

 

Queria poder ver meus conhecidos 

Para poder nos abraçar e contar as 

novidades, 

Mas com essa pandemia não é possível. 

Não vejo a hora de matar as saudades. 

 

Esse ano de 2020 não está nada fácil, 

Vários desastres e muitas mortes. 

Muitas famílias sendo destruídas 

Estamos perdendo quem mais 

amamos, pessoas queridas. 

 

Nessa época difícil que estamos 

passando 

Deveríamos estar cooperando uns com 

os outros, 

Porém estamos brigando por motivos 

fúteis 

E no final, todo mundo acaba 

enlouquecendo. 
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Thaynara Ouriques dos Santos 

Turma 7º ano III 

 

Dois lados 

 

Escolas vazias 

Casas ocupadas 

Milhões de teorias 

e mentes preocupadas. 

  

Vidas perdidas 

Tempos que não voltarão 

Como que algo assim 

pode trazer tanta tristeza pro coração? 

  

Esperança não falta 

e nem pode faltar. 

Se não houver esperança, 

Ninguém vai aguentar. 

  

Tudo tem seu lado bom. 

Isso nos ajudou a perceber 

Como o mundo estava dificultando 

Para a sociedade crescer. 

  

Famílias melhorando 

Tendo uma nova relação 

Com tanto tempo na agenda 

Estão se enchendo de gratidão. 

  

Quarentena, 

por isso temos que lhe agradecer 

Percebemos que sem a vida em grupo 

Não conseguiríamos sobreviver.
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Isabella Ouriques Costa 

Turma 8º ano I 

 

A terrível solidão 

 

Veio para o Brasil 

No começo deste ano 

Uma terrível pandemia 

Que causou muito dano 

  

O sentimento de saudade 

Foi o que nos restou 

Quando a quarentena 

A todos afastou. 

  

De nossos amigos e familiares 

Tivemos que nos distanciarmos 

Para que do coronavírus 

Pudéssemos nos salvar 

  

Também veio com o isolamento, 

A terrível solidão 

Que nos deixou 

Com um vazio no coração. 

  

Vamos manter a calma 

Ter fé que logo isso vai passar, 

E daqui a pouco poderemos, 

Novamente nos abraçamos. 
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Ana Carolina da Silva Pedro 

Turma 8º ano II 

 

Minha Quarentena 

 

Em 2020 começou a pandemia, 

Todos achando que iria durar por uns 

dias, 

Mas aí, tudo ficou diferente; 

Tivemos que nos afastar de muita 

gente, 

Amigos, conhecidos e, até mesmo de 

parentes. 

  

Sair de casa, sem ser necessário, nem 

pensar! 

Neste momento nós temos que nos 

cuidar. 

 A vida nas redes sociais se tornou mais 

frequente, 

Às vezes ligo para meus amigos e 

parentes  

Para conversar e fofocar. 

  

Nesta pandemia, descobri que tenho 

poucos amigos, 

Que são os que estão comigo quando 

eu precisar. 

Saudades dos abraços e dos carinhos, 

Das conversas no final do dia no 

campinho. 

Saudade de jogar futebol com meus 

amigos. 

  

Ficar em casa se tornou estressante, 

E até mesmo sufocante. 

Eu só queria sair para passear; 

Ir para a praça caminhar e a cabeça 

refrescar. 

Ir lá, para com meus amigos, conversar. 

  

A vacina está longe de chegar, 

O que nos resta é esperar. 

Dias melhores estão por vir, 

E em 2020, colocar um fim.
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Talita Hames Coelho 

Turma 8º ano III 

 

Uma simples palavra 

 

Pandemia 

Uma simples palavra que ninguém 

imaginava 

Que ela mudaria nossas vidas. 

Que iria nos fazer pensar, descansar e 

se estressar, 

Que iríamos ficar desolados, irritados, 

Perdidos em nós mesmos. 

Que iríamos quarentenar, ficar tão 

longe e, 

Mesmo assim, ainda mais perto. 

Agora temos tempo, 

Tempo para fazer o que não podíamos 

Tempo para ler, conversar,cantar. 

Ler livros que estavam mofando na 

estante. 

Conversar com amigos que estão 

distantes e, 

Cantar melodias marcantes. 

Podemos rir e também chorar 

Por todos que aqui não podem estar 

E outros que nunca mais estarão. 

Nesse tempo, vemos quem realmente 

se importa, 

Quem está com a gente, quem se 

importa... 

Quem são os verdadeiros amigos? 

Os que não nos abandonam e, mesmo 

de longe, nos fazem rir. 

Ninguém jamais imaginou que um dia 

Médicos pudessem escolher: 

Quem viver ou quem morrer, 

Que iríamos estudar pela tela de um 

celular. 

Aprendendo assim, uma nova forma de 

falar, 

De se expressar e de viver. 

Devemos nos acostumar com esse novo 

jeito, 

Esse novo jeito de ser. 

E devemos usar esse tempo 

Para cuidar, recriar e, 

Curar o mundo!
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Ana Luiza de Proença Petry 

Turma 9º ano I 

 

Um momento diferente aos meus olhos 

 

E assim eu enfrentei a pandemia: 

Com olhos atentos a tantas notícias ruins, 

Confiando em redes sociais e, ao mesmo tempo, duvidando delas. 

Senti na pele a vontade de presenciar milagres, 

E ao mesmo tempo, dei apoio a quem sofria do mesmo mal, 

Esperando acordar com novos ares. 

Aprendi que a vida é muito frágil para ser pouco aproveitada. 

Quando pensava na família, a fé era minha única esperança, 

Porque sofri desacreditada, sozinha, quase criança. 

E ao mesmo tempo precisava ser tão forte! 

Quem duvidava do vírus, só acreditou quando o ar de alguém faltou. 

Agora preciso juntar os cascos e refletir sobre tudo que a vida me ensinou. 

Torcer para que as pessoas façam o mesmo e aproveitem a oportunidade, 

De sair sem sequelas de um problema de verdade. 

Sei que vou aprender com tudo isso. 

Vou ter outras oportunidades de acordar melhor, sem dor nem ansiedade. 

Vou torcer pela imunidade. 

Vou viver cada dia como se fosse o último. 

Porque estar saudável é o melhor motivo de mostrar minha felicidade.  
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Maria Laura Costa de Souza 

Turma 9º ano II 

 

O Silêncio do Mundo 

 

E mais um dia eu acordo, 

Olho para a rua e me recordo 

De quando ainda conseguia sair, 

Encontrar meus amigos, me divertir. 

  

Hoje sozinha novamente 

Desanimada, e nada contente. 

Lembro-me de quando esse vírus não 

existia 

Parece anos, até décadas, que esse 

cenário eu assistia. 

  

Peço para que encontrem a vacina. 

Se possível antes do verão, 

Pois queria pular na piscina, 

Ir para a Cascanéia, ter muita diversão. 

  

Foram mais de trinta sonhos 

destruídos, 

Pelo mundo, mais de um milhão. 

Porém hoje só escuto ruídos, 

De um povo que se encontra na 

solidão. 

  

O que nos espera é obscuro, 

Por isso levarei uma lanterna. 

Não podemos ficar inseguros, 

Apenas encarar o que nos espera. 

  

Crer que haverá um futuro melhor 

Para que haja esperança. 

Esperança que ainda existe em mim, 

Só precisamos acender o fogo da 

mudança.
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Professor: Equipe EEB Professora Araci Espíndola Dalcenter 

Aluno (a): Bianca Kraus Frederico 

Turma 9º ano III 

 

A tal da covid-19 

 

A tal da covid 

Pensa numa doença infeliz. 

É esse tal de corona, 

Matou até quem não quis 

E deixou nossa terra chorona. 

  

Pegou adulto, velho e criança, 

Pegou gente de toda religião. 

Quase acabou com nossa esperança 

Essa doença não tem discriminação. 

  

Coronavírus, ou Covid? 

Chame o que quiser. 

Eu chamo de castigo de Deus 

Para nos alertar da falta de fé. 

  

Então nesse tempo tão difícil, vamos 

nos cuidar, 

Usar máscara, lavar as mãos. 

Manter a distância de lá pra cá 

e cuidar dos nossos irmãos. 

  

Pois essa doença ainda está solta, 

Esperando nos descuidarmos para dar 

o bote. 

Então mantenha-se sempre alerta. 

E se lhe disserem que o corona acabou, 

É golpe!
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Escola de Educação Básica Catarina Deschamps Steffen 
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Professora: Anelise Helena Paulista 

Aluno (a): Miguel Chinelato Afonso 

Turma Pré I 
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Professora: Anelise Helena Paulista 

Aluno (a): Kauan Fermino 

Turma Pré II 
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Professora: Gabriela Farias 

Aluno (a): Agatha Dos Santos Moraes 

Turma Pré III 
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Professora: Ana Maria Peixer 

Aluno (a): Ana Clara Schroder Fachin 

Turma 1 º ano I 
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Professora: Francieli Huff 

Aluno (a): Maria Luiza Eidt Cardoso 

Turma 1º ano II 
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Professora: Simone Chinelato Afonso 

Aluno (a): Laura Ventura Jeronimo 

Turma 1º ano III 
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Professora: Rosangela Claudina Duarte 

Aluno (a): Isabella Mafessoli Da Silva 

Turma 2º ano I 
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Professora: Rosangela Claudina Duarte 

Aluno (a): Anna Julia De Oliveira Eidt 

Turma 2º ano II 
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Professora: Patricia Aparecida Sartori Farias 

Aluno (a): Luiz Octavio Duarte 

Turma 3º ano 01 

 

Relatos da Pandemia  

 

Como um vendaval a Covid-19 

Espalha-se pelo mundo 

E o medo virá pânico sem igual 

 

Mas tem gente que se faz de desentendido 

Ironiza, ignora 

Minha gente vírus mundial 

A solução é se proteger 

 

Vamos apelar pela consciência 

O nosso país já decretou 

Estado de emergência 
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Professora: Patricia Aparecida Sartori Farias 

Aluno (a): Maria Luiza Abreu Gomes 

Turma 3º ano 02 

 

Quando o mundo parou 

 

Ei, espere! Isso vai tudo passar sim, o mundo precisa de uma pausa, eu sei não está 

sendo fácil para ninguém. 

Eu acho que a quarentena foi para amar as pessoas próximas da gente, se você acha 

que está sendo difícil? Imagina para as pessoas que perderam um familiar próximo já 

imaginou? 

É um pouco triste não ver aquela pessoa que visitava de uma em uma semana. Eu 

sinto muitas saudades da escola de chegar e ver as minhas amigas na frente do portão 

esperando. Saudade de ver minha avó quase todo final de semana. 

Isso faz parte, mais por favor espere! 

Isso tudo vai passar, logo depois disso ficaremos mais forte. 

Calma o mundo pausa. 
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Professora: Cleide Aparecida R. Soares 

Aluno (a): Breno Costa Martini 

Turma 4º ano 01 

 

Esse Coronavírus 

 

Posso pegar o Coronavírus 

Se eu não me cuidar. 

Quem pegar o Covid 

Pode ficar doente e até não se curar. 

Todos nós temos que se cuidar 

Posso ficar internado se o vírus pegar. 

 

Se eu pegar o Covid 

Muitas dores eu vou ter 

Dor na cabeça e nas costas vai aparecer 

E muito vou sofrer 

Esse Coronavírus o mal vai fazer. 

E até fraqueza eu vou ter. 

 

Quando não tiver mais Covid 

Um grande passeio quero dar 

Quero me divertir 

E também brincar! 
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Professora: Cleide Aparecida R. Soares 

Aluno (a): Gabriely Ribeiro Fumagali 

Turma 4º ano 02 

 

A vida na pandemia 

 

Quando o ano começou 

Era tudo alegria 

Mas em março iniciou 

A terrível pandemia. 

 

Ao ouvir a notícia 

Pouca gente acreditava 

Mas rapidamente 

O vírus se espalhava. 

 

Por causa do Coronavírus 

Tivemos que nos afastar 

Mesmo as pessoas queridas 

Não podemos abraçar. 

 

Usar máscara, álcool em gel 

E as mãos sempre lavar 

São alguns dos cuidados 

Para logo ao normal voltar. 

 

Que a pandemia acabe 

É a nossa maior esperança 

Contando que a vacina se desenvolva 

Para a saúde do adulto, jovem e 

criança.
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Professora: Juliana Xavier Da Silva 

Aluno (a): Kamila Micaely de Souza 

Turma 5º ano 01 

 

Ficará em nossa História 

 

Primeiro você veio da China ligeira. 

A gente achou o início que era 

brincadeira, 

Chegou e logo roubou nossa alegria. 

A quarentena iniciou e a escola 

fecharia. 

 

Ficou um mês tudo fechado, 

Sair de casa era errado. 

Só com máscara, ninguém do seu lado. 

E a escola? Que triste, tudo isolado. 

 

Eu jurava que logo ia passar. 

Que poderia sair, na escola todos 

encontrar. 

Me enganei, meses se passaram tudo 

fechado. 

Amigos distantes, saudades, coração 

apertado. 

 

Vidas foram levadas...  

Muitas pessoas sofrem angustiadas, 

caladas. 

Essa doença chegou para todo mudar. 

O mundo parou, todos precisam se 

adaptar. 

 

Mas para tudo isso passar. 

Quarentena, álcool gel, máscara, 

distanciamento, 

Precisamos ser fortes, nunca deixar de 

pensar. 

Solidariedade, amor, respeito 

precisamos no momento. 

Para juntos essa pandemia enfrentar.
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Professora: Juliana Xavier Da Silva 

Aluno (a): Milena Alvares de Souza 

Turma 5º ano 02 

 

Penso e repenso 

  

Nesse momento complicado 

Choro horrores calado 

Penso em todas as mortes 

Estar com saúde é uma sorte. 

 

A tristeza é profunda parece não 

terminar 

Sinto uma dor tremenda 

Todas essas mortes, vão ficar 

Tomará que Deus nossa revolta 

entenda. 

 

Penso e repenso 

Que doença é essa? 

Paro, escuto meu coração e penso 

Minha mente trabalha com pressa. 

 

Penso, como podemos evitar? 

Álcool, máscara, afastados ficar 

Mas isso veio nos ensinar 

O quanto é bom poder abraçar. 

 

Precisamos seguir em frente 

Para curar encontrar urgente 

O mundo está aflito está tenso 

Por isso penso e repenso.  
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Escola de Educação Básica Flora Auta Brasil 
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Professora: Liliani Tomazoni 

Aluno (a): Lara Yasmim Araujo 

Turma Pré I 
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Professora: Liliani Tomazoni 

Aluno (a): Milena Sardo Kreusch 

Turma Pré II 
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Professora: Aline Almeida 

Aluno (a): Manuela Nadine Gouveia 

Turma 1º ano I 
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Professora: Simoni Sartoti Piva 

Aluno (a): Isaac Francisco Zunino 

Turma 2º ano 1 
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Professora: Simoni Sartoti Piva 

Aluno (a): Guilherme Silva Benigno 

Turma 3º ano I 

 

A pandemia chegou. 

 

No começo todos achavam que era só 15 dias, 

Mas depois de 6 meses ninguém sabe quando termina. 

 

As pessoas tentavam de todas as formas se proteger, 

Usando máscara, álcool em gel, ficando até sem se ver. 

 

Por mais que as pessoas tentavam, 

Nem todos conseguiram se proteger. 

Muitos se recuperaram e muitos chegavam a morrer. 

 

Espero que muito rápido uma vacina possa aparecer, 

Para acabar com esse vírus e nenhuma pessoa mais morrer. 

 

Com fé em Deus e com muita alegria, 

Vamos chegar ao fim dessa pandemia. 
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Professora: Rosimeri Peixer Petry 

Aluno (a): Mariana Reinert 

Turma 4º ano I 

 

Pandemia 2020 

 

Ano de 2020 

Algo diferente aconteceu 

Era o início de uma pandemia 

Que com o mundo inteiro mexeu. 

 

O planeta sentiu medo 

Foram meses de isolamento 

Isso nos trouxe muitas incertezas 

E causou a todos muito sofrimento. 

 

A nossa vida não pode parar  

Sentimos por aqueles que a pandemia 

levou 

Precisamos continuar sonhando 

Mesmo sabendo que para alguns a vida 

acabou. 

 

A pandemia nos fez sentir muitas 

saudades 

Estamos sem ver amigos 

E sem ir para a escola 

Mas sempre em contato com amigos 

de verdade. 

 

Não podemos perder a fé 

A pandemia está acabando 

Vamos continuar lutando 

Vamos nos manter em pé.
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Professora: Aline Almeida 

Aluno (a): Pedro Henrique Ferrari 

Turma 5º ano I 

 

Um ano desconhecido. 

 

Comecei o ano com alegria 

Pois o quinto ano eu faria 

Na Escola Flora Auta Brasil estudaria. 

 

Muitas coisas boas, para iniciar, 

A Feira de Matemática para se preparar, 

Ansioso pelo PROERD 

Empreendedor seria no JEPP 

 

Estudando com sabedoria, 

O Jogo do Saber eu venceria. 

No fim do ano passeios gostaríamos 

Muita diversão faríamos. 

 

Mas a pandemia com um vírus chegou, 

E infelizmente a escola se fechou. 

As férias no isolamento nada adiantou, 

Porque a diversão para depois ficou. 

 

Penso que nada ficou perdido, 

Pois em casa com minha família fiquei 

protegido. 

Tomamos todo cuidado, pois o vírus era 

desconhecido. 

 

Aulas on-line começaram 

E os professores se reinventaram. 

Ah que azar! Meu computador pifou! 

Mas atividades impressas na escola minha 

mãe buscou. 

 

Nesse tempo com minha família ficando 

A felicidade juntos estávamos buscando. 

Unidos, pois a fase ruim já está passando. 

 

Saudades dos meus amigos é tanta, que 

não cabe no coração. 

Não vejo a hora disso tudo passar, peço a 

deus em oração. 

 

Falta só um pouquinho para o ano 

terminar, 

E no próximo, junto aos meus amigos 

quero estar. 

Esperamos que em 2021 seja repleto de 

vitórias. 

Já sabemos que 2020 ficará para a história. 

 

Contra esse vírus nós lutamos e graças a 

Deus, com saúde nós estamos. 

Com a ajuda da minha mãe, esse relato eu 

criei 

Muita fé em cada palavra, só assim eu 

vencerei
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Escola de Educação Básica Maria das Dores Cipriani 
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Professora: Ivonete Couto Dos Santos 

Aluno (a): Laura Loz Cassariego 

Turma Pré I 
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Professora: Ivonete Couto Dos Santos 

Aluno (a): Otávio Capistrano Gonçalves 

Turma Pré II 
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Professora: Daiana Massaneiro 

Aluno (a): Nathan de Andrade Venera 

Turma 1º ano I 
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Professora: Ângela Duarte 

Aluno (a): Larissa Taina Hamis Xavier 

Turma 1º ano II 
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Professora: Janaina Tais Barauna  

Aluno (a): Mayra Victorya Hames Dos Santos 

Turma 2º ano I 
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Professora: Janaina Tais Barauna  

Aluno (a): Anthony Oliveira da Silva 

Turma 2º ano II 
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Professora: Karem Izabel Dalsenter 

Aluno (a): Gabriele Rodrigues Nunes 

Turma 3º ano I 

 

A pandemia que não acaba mas 

 

No mês de março começou a pandemia, 

Nos deixou assustados e sem alegria, 

Visita então só por ligação. 

 

Pra nos proteger máscara e álcool em gel não  

Devemos esquecer 

E o coronavírus iremos combater. 

 

E quando o coronavírus acabar 

Vou poder te encontrar, te beijar, te abraçar. 

Porque o coronavírus bem longe vai estar. 
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Professora: Karem Izabel Dalsenter 

Aluno (a): Yasmim Kaira Massaneiro 

Turma 3º ano II 

 

Saudade 

 

Saudade da escola 

De com meus amigos brincar 

Com essa pandemia 

Em casa temos que ficar. 

 

No mundo inteiro 

Já são milhares infectados 

Infelizmente muitos morreram 

O que nos deixou magoados. 

 

Por isso 

Risco não podemos correr 

Então usamos máscaras 

Para nos proteger. 

 

Estou com saudades dos amigos 

Mas triste não posso estar 

Porque logo descobrirão a cura 

E o mundo ao normal vai voltar. 
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Professora: Quelen Da Silva Costa 

Aluno (a): Gustavo Capistrano Gonçalves 

Turma 4º ano I 

 

Relatos da pandemia 

 

Eu li um livro na quarentena  

E esse livro me levou a uma viagem 

Uma aventura bem pequena 

Em que poderia fingir se outro 

personagem. 

 

Esse outro personagem sai para 

conhecer o grande mundo 

E de repente eu penso na minha cabeça 

Tem coisa para eu conhecer na minha 

casa se eu procurar fundo? 

Porque eu sei que a casa é mais do que 

camas, cadeiras e uma mesa. 

 

Todo mundo está triste por causa do 

isolamento 

E vou admitir que estou também 

Mas será que isso é uma chance de 

mais conhecimento? 

Será que dá para aprender sem 

ninguém? 

 

Também estou com tédio da saudade 

Tenho muito tempo e nada para fazer 

Mas eu quero ver isso como 

oportunidade 

Uma oportunidade para se 

autoconhecer. 

 

Admito que não dá para fazer muito 

Mas leve esse tempo para planejar 

Para fazer tudo que mais precisa ser 

feito 

Leve esse tempo para parar e pensar. 

 

Eu estou preso em um lugar 

E quero que logo o mundo se cure. 

Mas até esse dia chegar, 

Quero planejar minha próxima 

aventura.         
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Professora: Allen De Souza Molmestet 

Aluno (a): Alice Molmelstet 

Turma 5º ano I 

 

Sentimento 

 

Durante essa pandemia, 

O amor está ficando cada vez maior, 

Pois as famílias estão ficando, 

Mais unidas e juntinhas dentro de suas 

casas. 

 

A união entre os povos cresceu 

Todos unidos por um só objetivo 

O sentimento de segurança, 

Sem esse clima doentio. 

 

A criatividade também está crescendo 

Seja nas comidas, nas plantas ou em 

outras coisas. 

As pessoas estão ficando 

Cada vez mais destemidas. 

 

O desespero e o medo também 

Estão ficando cada vez maiores, 

Porque as pessoas não sabem 

Quando essa doença vai acabar, 

Eles só querem que tudo volte ao 

normal 

E elas possam trabalhar. 

 

Quando todos olham para a TV 

Dá uma angústia de ver tantas pessoas 

Morrendo ou com a família doente, 

Temos que sempre estar cientes. 

 

Todos estão se cuidando 

E fazendo a medida do possível 

Para que essa doença logo passe 

E acabe essa fase terrível. 
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Professora: Allen De Souza Molmestet 

Aluno (a): Kauã Henry Dobner Pacheco 

Turma 5º ano II 

 

O mundo parou 

 

2020 começou 

Com promessas de um ano próspero 

Mas de repente  

Tudo mudou. 

 

A notícia de um novo vírus, 

Que causaria morte em massa 

A todos abalou. 

 

O pânico veio 

O isolamento foi inevitável 

E no meio de tudo isso, 

Ficar trancado dentro de casa, 

Parecia insuportável.  

 

No meio de tanta desgraça 

Aprendemos grandes lições,  

Que devemos dar valor 

Ao que mais importa: 

Nossa família, nossa saúde. 

 

Se cuidar é o que importa 

Porque nem todo dinheiro do mundo  

Pode comprar uma vida! 

 

Então se cuidem 

Usam máscaras, álcool em gel; 

Que daqui a pouco tudo isso passar 

E as coisas voltam ao normal. 
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Escola de Educação Básica Monsenhor José Locks 
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Professora: Enizangela Duarte Dalsenter 

Aluno (a): Gabriela Gomes Melmestet 

Turma Pré I 
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Professora: Enizangela Duarte Dalsenter 

Aluno (a): Kelvin Batista Godoi 

Turma Pré II  
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Professora: Enizangela Duarte Dalsenter 

Professora de Libras: Claudia Sartori 

Aluno (a): Edriely Vitória De Freitas Melim 

Turma Pré II  
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Professora: Lucineide Filgueira 

Aluno (a): Rafaella Raimundo Dos Santos 

Turma: 1º ano I 
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Professora: Regiane Orsi Casas 

Aluno (a): Ahiyan Trindade Nunes 

Turma: 2º ano I 
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Professora: Regiane Orsi Casas 

Aluno (a): Luiz Antônio Costa 

Turma: 3º ano I 

 

Tudo irá passar  

 

Começamos um ano diferente  

Com um vírus que veio para abalar  

Simplesmente um dia após o outro  

Essa doença começou a se espalhar  

 

Escolas fechadas, empresas paralisadas  

Todos isolados dentro de casa  

Tiveram que ficar  

 

Mas com o isolamento, higienização e máscara  

Esse vírus eremos amenizar  

Até a espera da vacina chegar  

E tudo isso acabar 

 

Temos fé em deus  

Logo isso vai passar  

E a população, as máscaras poderão tirar 

Sorrisos, abraços e beijos  

Todos poderão voltar a dar.  
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Professora: Regina Grimm Da Silva 

Aluno (a): Juliana Paula Jardim 

Turma: 4º ano I 

 

Recordando minha pandemia 

 

No início pensei que seria "ferias" 

adiantado, 

Digamos que férias de julho 

Mas na verdade foi tudo ao contrário.  

 

Primeiro só faxina. 

Depois atividade impressa. 

Não posso esquecer da aula online. 

Que é como estudo hoje em dia.  

 

Sinto falta de me reunir 

Com os colegas e professores. 

E que saudade das brincadeiras, 

Não posso deixar de falar, 

 dos gostosos lanches das merendeiras. 

 

Por causa da pandemia  

Houve desemprego. 

Agora falta de dinheiro, 

Muita gente está sofrendo. 

 

Em 2020 aprendi a amar mais 

Meus colegas e minha família. 

Mesmo não podendo abraçar, 

Boas palavras e recordações 

Podemos guardar. 

 

Que a minha família e a sua  

Seja abençoada por jesus, 

Muita fé, muita saúde, 

Muita paz, e muita luz. 

 

 

  



 

143 
 

Professora: Regina Grimm Da Silva 

Aluno (a): Luiz Gustavo Vargas 

Turma: 5º ano I 

 

A minha quarentena 

 

O mundo se arrasou 

Com o susto que levou. 

Não aguento mais comer e jogar,  

Preciso me exercitar. 

Mas a preguiça é muito grande,  

Na minha cama quero me jogar.  

 

Estou muito arrasado,  

O corona vem matando. 

Estou me prevenindo, 

Também me cuidando, 

Pela minha família estou zelando.  

 

Minha família estou cuidando,  

Todos nós ajudamos.  

Estamos zelando e rezando,  

Para que tudo isso acabe,  

 e a rotina vamos retornando.  

 

Estou com saudades da escola,  

Quando a quarentena acabar, 

Um abraço neles vou dar. 

Nas atividades quero me agarrar. 

 

No recreio eu comia  

Aquela comida todos os dias, 

Há saudades das tias. 

Depois ia brincar  

Era so farra e folia.  

 

Nessa quarentena  

A aula está sendo diferente,   

Vejo rosto de todos virtualmente.  

 

Quero que o corona acabe 

E as aulas presencias volte  

 e nos professores  

Um abraço quero dar. 
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Escola Reunida Sinézio Octaviano Dadam 
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Professora: Aline Inês Gambeta 

Aluno (a): Sara Sartôri Farias 

Turma 1º Ano I  
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Professora: Aline Inês Gambeta 

Aluno (a): Rafael Tamanini Laurindo 

Turma 1º Ano II 
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Professora: Juceliane da Silva 

Aluno (a): Benjamin Piva 

Turma 1º Ano III 
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Professora:  Lidiane Cristina dos Santos 

Aluno (a): Valenthina Maçaneiro Leal 

Turma 2º Ano I 
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Professora:  Lidiane Cristina dos Santos 

Aluno (a): Samuel Matos da Silva 

Turma 2º Ano II 
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Professora: Micheli Sardo 

Aluno (a): Francisco Bangel 

Turma 4º Ano II  

 

A nossa vida 

 

A pandemia é chata 

Mas também é legal 

Coisas chatas acontecem 

Sem jogar bola, sem brincar. 

E sem ir para a escola.  

 

Coisas legais também acontecem 

Aula online, brincar e andar de bicicleta. 

Ficamos trancados sem ver os amigos 

Sem ver os avós e sem ir a igreja  

 

Tinha que ficar em casa 

Sem fazer nada 

Tinha que ficar com mascara, para sair de casa. 

Ficamos mais com a família 

Em casa começamos a orar mais para Deus 

Seguir mais seus caminhos 

Deus, tudo isso serviu de lição. 

Para guardar no nosso coração.  
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Professora: Nilza Maria Machado Pereira 

Aluno (a): Maria Eduarda Formento Rocho 

Turma 4º Ano I  

 

A pandemia 

 

Na pandemia as pessoas ficam isoladas 

Sem ir para a escola, sem ver os amigos. 

Nada de abraços apertados 

O vírus é nosso inimigo 

 

Devemos evitar aglomeração, 

Usar sempre máscara 

E para a nossa segurança 

Lavar bem as mãos 

 

Pandemia é muito sério 

O mundo inteiro parou 

Se alguém ficou doente 

Logo, logo se isolou. 

 

Perdi meu vovô querido 

Por causa da pandemia 

Subiu ao céu como um anjo 

Me deixando sem alegria.  
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Professora: Nilza Maria Machado Pereira 

Aluno (a): Lucas Piva 

Turma 4º Ano III  

 

2020 

 

Esse ano de 2020 foi bem diferente 

Sem escola, sem igreja. 

Sem futebol, sem muita gente! 

 

Cinema, só em casa. 

Praia, nem pensar. 

Que saudade de passear! 

 

Sinto muito pelos que perderam seus entes queridos 

Por causa desse conona-vírus 

Que Deus conforte seus corações feridos! 

 

 

Sigo em frente sem olhar para trás 

Mas uma coisa garanto.  

Quem viveu 2020 não esquecerá jamais.  
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Professora: Katiane Cuco Segala 

Aluno (a): Julia Emanuelly G. Geldslaiter.  

Turma 3º Ano I  

 

Como agir na quarentena 

Era pra ser um dia igual aos outros 

Porém o medo já estava no ar, 

Ameaça que se tornou constante, 

Um vírus sem cura q começou a matar! 

O mundo parou de repente, 

As escolas pararam de funcionar, 

Os comércios fecharam as portas, 

Professores encontraram outro meio de ensinar! 

 

Tivemos que mudar os hábitos, 

E a nossa boca cobrir 

Passar álcool gel nas mãos, 

Depois que espirrar ou tossir. 

Os tecidos cobriram nossos sorrisos, 

No olhar o medo e a preocupação, 

Essa doença levou muita gente, 

Causando muita tristeza e comoção. 

Muitas vacinas estão sendo testadas, 

Porém o mais eficaz é se isolar, 

Quanto mais ficarmos afastados, 

Mais rápido esse vírus vai passar! 
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Professora: Katiane Cuco Segala 

Aluno (a): Nicoly Simas Timm  

Turma 3º Ano II  

 

Eu na pandemia 

 

No começo do ano parecia tudo normal. 

Mas quando veio a pandemia nada ficou igual. 

A escola ficou vazia, mais ninguém estava lá. 

Meus amigos e minha professora 

Não pude mais abraçar. 

 

Por causa dessa quarentena 

Aula online estamos tendo. 

Mesmo estando longe 

Continuamos aprendendo. 

Devido o corona vírus, máscaras temos que usar.  

Passando sempre álcool em gel para não nos contaminar. 

 

Muitas vidas se perderam. Muitas pessoas foram atingidas. 

E eu agradeço a Deus por preservar a minha vida. 

 

Estou com saudades da escola, 

Mas não dá para voltar 

Espero que no ano que vem  

Tudo isso vá passar. 
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Professora: Aléxia Iévena Piva Scalvin 

Aluno (a): Gabriel W. Azevedo 

Turma 5º Ano I  

 

A pandemia 

 

Jamais poderia imaginar 

Que algo tão grande e ruim fosse acontecer 

Fomos proibidos de abraçar 

Isolados para melhor se proteger 

 

Corona vírus foi vilão 

Uniu e separou muitas pessoas 

E precisamos de muita união 

Para tentar viver numa boa 

 

Um ano de muitas vidas perdidas 

Muitas coisas deixamos de fazer 

Tragédias que jamais serão esquecidas 

Mas temos que deixar a esperança crescer 

 

Logo tudo vai passar 

E tudo vai voltar ao normal 

Mais fortes vamos ficar 

E com fé que não terá nada igual. 
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Professora: Aléxia Iévena Piva Scalvin 

Aluno (a): Isabella Melissa Marcos 

Turma 5º Ano II  

Pandemia 

 

Tudo vai melhor, mas até lá. 

Lave bem as mãos 

Com água e sabão 

 

Não sai de casa não 

Porque lá fora tem um vírus 

E se você não se cuidar 

Ele pode te pegar. 

 

Não pode abraçar 

Nem beijar para o 

Isolamento acabar 

 

Quando o mundo 

Voltar a girar 

Ele vai distribuir paz 

No coração para 

Todo esse mundão.  
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Escola de Educação Infantil e Fundamental Timbézinho II (CEJU) 
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Professora: Maria Olivia Peixer Angeli 

Aluno (a): Erick Poncio Pereira 

Turma Pré I 
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Professora: Maria Olivia Peixer Angeli 

Aluno (a): Ana Carolina Guimaraes Canabarro 

Turma Pré II 
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Professora: Crislaine Booz 

Aluno (a): Karoline Da Silva De Oliveira 

Turma 1º ano I
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Professora: Crislaine Booz 

Aluno (a): Emanuely Lima De Jesus 

Turma 1º ano II 

 

 



 

162 
 

Professora: Daniela Angeli 

Aluno (a): João Henrique da Rosa de Souza 

Turma 2º ano I  
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Professora: Daniela Angeli 

Aluno (a): João Miguel Venera Umbelino 

Turma 2º ano II 
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Professora: Eli Auer Melniski 

Aluno (a): Julya Beatriz Rosa 

Turma 3º ano I 

 

Tudo parou 

 

O ano de 2020 mal começou 

E o mundo inteiro parou 

Com um novo vírus que logo chegou. 

 

Covid-19 que a todos assustou 

Parentes amigos tudo afastou 

Escolas, parques tudo fechado ficou. 

 

Espero logo tudo voltar 

Para meus queridos eu encontrar 

Matar a saudade e poder brincar. 
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Professora: Sandra Barbosa da Silva 

Aluno (a): Alice de Lima      

Turma 3º ano II 

 

O mundo 

 

Nesta pandemia 

O mundo entristeceu 

Muitas pessoas morreram 

E o isolamento aconteceu. 

 

Nesta pandemia 

Os comércios fecharam 

E os trabalhadores 

Foram dispensados 

Causando assim muitos desempregados. 

 

Nesta pandemia 

O governo ajudou 

E a muitas pessoas 

A comida comprou. 

 

Nesta pandemia 

Triste estou 

Pois as aulas foram suspensas 

E a saudade apertou. 
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Professora: Mara Regina de Oliveira Lopes 

Aluno (a): Nicolas Marcon dos Santos 

Turma 4º ano I 

 

Corona 

 

Em 2019 não existia corona, 

Já em 2020 existe, 

E, isto é muito triste. 

 

Tivemos que ficar de quarentena,  

Ficamos entediados, 

Passando os dias isolados. 

 

Ainda bem que meu primo mora perto de mim, 

Nós brincamos e jogamos muito, 

E é assim que eu digo fim ! 
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Professora: Mara Regina de Oliveira Lopes 

Aluno (a): Eloiza Mellany Guedes Ribeiro 

Turma 4º ano I 

 

Esperança em 1º lugar 

  

Coronavírus é um vírus que nos faz chorar, 

Veio devastando tudo, e tudo saiu do lugar. 

Não podemos ir para a escola estudar, 

Mas sei que tudo isso vai passar, 

E os meus amigos e professores vou reencontrar. 

 

Nesta pandemia muitas coisas acoteceram, pois muitas pessoas 

Ficaram doentes e no céu foram morar. 

Outros perderam seus entes queridos e por toda vida vão lamentar. 

 

Tenho esperança que tudo isso acabe rápido 

E que as pessoas possam a sua rotina retornar, 

Para  que isso aconteça, temos que nos cuidar e os limites respeitar. 

 

Mas a vida continua e temos que ter fé, 

Que essa quarentena vai acabar  

E um amanhã melhor virá. 

 

Para que tudo isso aconteça vamos nos cuidar e a Deus pedir proteção, 

Para em frente seguir até essa pandemia acabar 

E a nossa rotina voltar!  
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