
MEMÓRIAS DE UMA 
QUARENTENA

Matheus Cavalcante



Lenda

Gênero trabalhado 

em Setembro 2020



Conto

Proposta de 

escrever sobre “o 

momento mais 

divertido vivido 

durante a 

Quarentena”.

Gênero trabalhado 

em Outubro 2020.

Bom, um momento divertido nessa quarentena em meio a tanto

tédio eu acho que foi quando eu ganhei o meu jegue...

Foi assim ,um dia o meu pai comprou um jeguinho pra minha

irmãzinha ...foi no mês de junho desse ano ...e quando ele chegou ele

estava meio assustado e tals ,só que dai ele foi se acostumando com a

gente ,com o passar do tempo ele foi começando a brincar com a gente

(as brincadeiras dele são meio agitadas ) ele é muito doido porque do

nada ele da um coice no ar ou vem tentar morder a bunda dos outros

kkkkkkkkk.

E eu acho que esse foi a parte mais divertida dessa quarentena ☺



Poema

Poema sobre o celular

Te vejo todos os dias 

De manhã, de tarde, e de noite

Aula contigo faço

Musica contigo escuto

Com você eu dou risada

Com você eu vejo piada

Com você falo no WhatsApp

Com você vejo série até mais tarde

Esse é um poema Sobre o meu celular

Com ele na quarentena 

Acho que posso aguentar 

Gênero trabalhado 

em Outubro 2020 –

a partir da 

proposta:

“escolha o objeto 

que mais 

representou sua 

quarentena e faça 

um poema 

inspirado nele.”



Melhor Momento: foi no halloween

Maior Dificuldade: aula online

Comida mais Consumida: pizza

Atividade mais Realizada: andar de skate

Aula mais Legal: Helio de mudar as cores da tela e colocar virtual 
background

Atividade na Escola mais difícil: Acho que foi a de matemática que 
teve frações misturado com raiz quadrada e letra :)

Tarefa mais interessante: projeto de cultura japonesa

Melhor vivência com a família: viajem a índia

Situação mais Irritante: não poder sair de casa e ir ver meus amigos

Situação mais divertida com os amigos: foi em um “role” que a gente 
foi descer a avenida de skate e acabou caindo

Quiz 2

Capacidade de 

extrema síntese 

com respostas 

curtas frente às 

perguntas 

realizadas. 

Trabalhado em 

Novembro 2020.



História em 
Quadrinhos

Gênero textual e 

artístico trabalhado 

em Novembro:

“Faça uma tirinha de 

um momento 

emocionante”.



Carta / 
Email

Gênero trabalhado 

em Novembro 2020 

– a partir da 

proposta: “imagine 

contar o que 

aconteceu neste 

ano por meio de 

uma carta para 

uma amigo(a) que 

ficcionalmente não 

morasse no 

planeta.”



Carta / 
Email

Gênero trabalhado 

em Novembro 2020 

– a partir da 

proposta: “imagine 

contar o que 

aconteceu neste 

ano por meio de 

uma carta para 

uma amigo(a) que 

ficcionalmente não 

morasse no 

planeta.”



8º e 9º ano – 2020


