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OS AUTORES  

Alunos de turmas de 5º ano do Ensino Fundamental e da EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) das escolas municipais de União 

da Vitória que ao mesmo tempo em que são os protagonistas da 
sua própria história, registraram emocionantes relatos 
vivenciados no período de pandemia devido à COVID-19.  

Destacam-se aqui também os professores que foram 
mediadores do processo de construção dos relatos dos alunos. 
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APRESENTAÇÃO 

Este livro traz relatos de experiências vividas por 

alunos e alunas do 5º ano do Ensino Fundamental e da 
Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino 

de União da Vitória durante o período de pandemia devido a 
COVID-19 no ano de 2020. 

Os relatos foram produzidos pelos alunos em suas 

casas mediados pelas orientações de seus professores. A 
maioria destes produzidos por crianças entre nove e dez 

anos, nos quais relatam a seu modo como sentiram este 

momento em que as aulas presencias nas escolas estavam 
suspensas. Pois sabemos que sua rotina foi diretamente 

afetada neste momento pandêmico. 

 O livro é direcionado pelas seguintes indagações: Que 

sentido e significado teve este momento para elas? Como se 

sentiram em viver distante da escola, dos professores e dos 
colegas? Como é estudar em casa? Quais as dificuldades e 

desafios encontrados? Entre outras questões advindas de 

suas vivências.  
Mas, e por que ouvir as crianças? A resposta é 

simples! Elas são como todos nós sujeitos históricos! São 

protagonistas dos processos de ensinar e aprender, por elas 
e com elas nós professores aprendemos e ensinamos, por 

isso saber o que sentem, vivenciam e deixar este registro 
escrito é tão importante, além disso, contribui com a 

memória futura do nosso município. 
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 Ao se dar vez e voz para a crianças, podemos 
visualizar as situações por uma perspectiva diferente do 

adulto, já que elas têm formas próprias de ver e sentir a vida.  

                Os organizadores 
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Capítulo 1 

Memórias do Projeto 

Elizabeth Melnyk de Castilho 
Ricardo José Brugnago        

A Educação da rede pública municipal durante a pandemia 
causada pela COVID-19 

De um dia para outro as Escolas e Centros Municipais 
de Educação Infantil (CMEIs) ficaram vazios e silenciosos, 

sem a riqueza das interações presenciais entre crianças, 

professores e equipe gestora. As crianças que antes 
chegavam alegres para enfrentar um dia de aula, brincavam 

no recreio, corriam pelo pátio, não puderam interagir 
presencialmente com seus colegas e professores, pois todos 

precisaram passar um período em suas casas devido a 

pandemia causada pelo Coronavírus, COVID-19. 
Este cenário aconteceu em diferentes países do 

mundo, trazendo mudanças significativas em distintas 

esferas, as quais alteraram radicalmente a rotina das 
pessoas, seus modos de viver em sociedade e suas relações. 

E em União da Vitória, o mesmo aconteceu. 
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Contudo, essa situação fez com que a educação 
municipal rapidamente se reinventasse e o momento 

vivenciado de uma maneira geral, trouxe consigo muitas 

aprendizagens. Entre estas, a escola teve a oportunidade de 
entrar nas casas de seus alunos e conhecer mais deles, da sua 

história e da sua família. Ou seja, os vínculos entre família e 
escola se fortaleceram para enfrentar os desafios advindos 

desta pandemia.  

E tornou-se ainda mais evidente que a participação 
da família na vida escolar do aluno traz contribuições 

significativas, até mesmo para o seu aprendizado. Sendo 

assim, muitas pessoas se deram conta da importância da 
educação e do trabalho do professor, reconhecendo os 

desafios enfrentados pela escola para dar conta de ensinar. 
Sabemos que há muitas maneiras de se fazer 

educação. Mas certamente, o ensino na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental se efetiva melhor com a interação 

presencial entre professores e alunos, todavia como já 

mencionado anteriormente no ano de dois mil e vinte isto 

não foi possível, assim, a educação precisou se adaptar, se 
reinventar e com isto trouxe alterações em suas ações 

pedagógicas. 

 Por conseguinte, os encontros dos professores nas 
reuniões pedagógicas, conselhos de classe, formações 

continuadas em serviço, entre outras situações que 

necessitam das interações entre estes pares, necessitaram 

ser adaptadas as normas sanitárias, de distanciamento social 

ou realizadas via plataformas digitais. Tal situação se 
estendeu ao longo do ano letivo. 
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As datas comemorativas outrora comemoradas com 
diferentes atividades no interior das instituições educativas 

ganharam outros formatos. Na páscoa, a entrega de doces 

foi via família da criança. No dia das crianças cada uma 
recebeu sua lembrancinha preparada pela sua escola e pelos 

seus professores, o dia do professor foi comemorado de 
modo particular e especial por cada instituição.  

O momento educacional que as escolas vivenciaram 

em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus sem 
dúvida é atípico e impulsionou a busca de alternativas 

pedagógicas para que os vínculos entre professores e alunos 

continuassem existindo e se fortalecendo, afinal, o processo 
de desenvolvimento e aprendizagem nunca para. 

 Mas o cenário que se contemplou é totalmente 
diferente do outrora visto. O movimento restrito nos CMEIs 

e escolas nos dias de entrega de materiais impressos aos 

responsáveis dos alunos, era um dos poucos contatos 

presencias. Dia em que se falava de saudade, recordavam-se 

momentos de aprendizagem. Crianças em casa esperando 

receber as atividades organizadas carinhosamente por seus 
professores. 

A TV tornou-se aliada, uma ferramenta utilizada com 

sentido pedagógico, por oportunizar aos professores da rede 
municipal gravarem suas aulas, aos alunos a possibilidade de 

assistirem essas aulas e ouvirem histórias.  

O uso da tecnologia foi a cada dia ganhando mais 

espaço no cotidiano escolar, já que muitos professores se 

utilizaram destas para alcançar seus alunos através de redes 
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sociais, aplicativos de mensagem instantânea e entre outros 
mecanismos. 

Neste contexto, foi criado um site chamado Educa 

União, no qual foram disponibilizadas atividades para os 
alunos da rede pública municipal, como também aulas 

gravadas e contação de histórias. 
O ano de dois e mil vinte certamente marcou a 

educação municipal, entre as questões postas 

anteriormente, o município e em especial a educação, 
recebeu com alegria a maior nota do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) dos últimos anos. 

Diante do contexto vivenciado observou-se alguns 
pontos que merecem destaque: a preocupação da educação, 

mais do que nunca deve estar atrelada diretamente a 
formação humana; a escola é uma instituição importante 

não apenas do ponto de vista educacional; o trabalho dos 

professores é essencial e estes se reinventaram 

rapidamente; para alcançar sucesso e superar desafios nas 

ações educativas de forma remota há grande necessidade de 

empenho individual e coletivo; o diálogo e o apoio 
intersetorial é importante e necessário. 

Sabemos que a escola, enquanto instituição social 

trabalha e influencia diretamente a vida dos alunos, que a 
aprendizagem e desenvolvimento não são questões que 

podem ser trabalhadas apenas em sala de aula, mas em 

situações cotidianas podemos enquanto professores “tocar” 

nossos alunos mesmo que distante geograficamente. 

Por fim, aprender na vida do ser humano é um ato 
constante. Em diferentes situações e contextos estamos 
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aprendendo. Sobretudo, esse período de aulas remotas nos 
deixou uma experiência ímpar enquanto profissionais, mas 

também como seres humanos. 

E você leitor, que lição a pandemia te deixou? 
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Capítulo 2 

        Relatos 

 

Em tempos de Pandemia 

 
Autor: Gustavo César Litwisnski 

    Eu sou Gustavo tenho 10 anos, este ano está sendo 

um ano diferente para mim, comecei o ano frequentando a 

escola, porém veio a pandemia do coronavírus e mudou a 
rotina de todo mundo, inclusive a minha. 

 Não frequento mais a escola, não saio andar de 
bicicleta, não jogo futebol com meus amigos, também não 

estou indo mais para a catequese. Com todas essas 

mudanças, sinto muita falta de frequentar a escola e ver 
meus amigos e professores. 

 Hoje estudo em casa, faço as atividades através de 
whatsapp e computador com ajuda dos meus pais. Tento 

seguir uma rotina como antes, mas, às vezes, tenho que 

esperar um pouco para fazer as atividades, porque meus pais 
também têm seus afazeres e ajudo eles em casa. 

 Com tudo isso, aprendi que não preciso de muito para 

viver e ser feliz, precisamos sempre estar em contato com a 

nossa família e viver em harmonia. 
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 Sempre vou junto com meus pais para a chácara, 
aprendi a plantar alimentos, cuidar das plantas, dos animais, 

a andar a cavalo, cuidar dos peixes e pescar. Aprendi a 

conversar e ouvir meu tio, que é idoso e vive sozinho no 
interior, com ele aprendi sobre a etnia da família do meu pai, 

e sobre meus antepassados. 

 Uma das coisas que também acho muito importante, 

que aconteceu comigo foi eu ter ganhado um animal de 

estimação para ficar comigo na minha casa, um gato, dei o 

nome de Tom, com ele me divirto e o tempo passa. 

 Sempre costumo acompanhar os noticiários para 

saber como está a situação do coronavírus, também como 

está indo a cura ou a vacina desse vírus, que gerou a 
pandemia mundial. 

 Peço a Deus para que isso possa passar logo, porque 

gosto muito da nossa cidade. E quero que tudo volte ao 

normal o mais rápido, também que todas as pessoas fiquem 
bem logo. 

 
Escola Municipal Antonieta Montanari  

Professora: Rúbia Célia Maria  
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União da Vitória em Tempos de Pandemia 

Autora: Isabelly Victória Iagnycz Mello 

 

 Eu me chamo Isabelly Victória Iagnycz Mello tenho 10 
anos, estudo na Escola Municipal Professora Antonieta 

Montanari. 

    Nós estamos passando por tempos difíceis nos 

últimos meses. Está sendo muito difícil ter que ficar isolada 

em casa, pois gosto muito de passear, ir à escola, brincar com 
minhas amigas, visitar a minha avó, andar de bicicleta, mas 

me pergunto, como? Se nem ao menos posso ir ao mercado, 
ao parquinho ou me reunir na rua da minha casa, com 

minhas vizinhas. 

     Também não posso ver meus professores que eu 

gosto muito. Sei que devo ficar em casa para minha 

proteção, e de toda minha família, que eu amo muito, mas 
sinceramente não está fácil. 

      O meio mais seguro agora para nos mantermos 
prevenidos é usar máscara e álcool em gel, mas fico muito 

triste quando vejo pessoas andando sem a devida proteção 
necessária e fazendo aglomerações. 

      Estamos vendo nos noticiários de televisão, que as 

mortes, tanto no nosso país, quanto no mundo todo só 

crescem e as pessoas não se conscientizam. Andam 

despreocupas com a saúde e com a vida de seus familiares. 
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      Peço ao Papai do Céu, que tudo isso, logo passe para 
que possamos voltar com nossas vidas ao normal, e que a 

Covid-19 seja eliminada, para que as pessoas possam voltar 

à sua rotina. Sinto muita falta de todos meus amigos, dos 
meus aprendizados na escola e de tudo que poderíamos ter 

vivido, e não tivemos oportunidade.     

  
 
Escola Municipal Professora Antonieta Montanari 

Professora: Rúbia Célia Maria  
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A PANDEMIA E EU! 

Autor: Ian Weirich Boabaede 

 

 Meu nome é Ian tenho 10 anos e estudo na Escola 
Municipal Clementina Lona Costa, situada na cidade de 

União da Vitória. Devido à pandemia não estou podendo 

frequentar a escola, e isso me deixa triste porque não posso 

fazer Proerd, nem a feirinha da escola, atividades que eu 

faria durante esse ano.  

 Antes da pandemia frequentava a escola todos os 

dias e fazia muitas atividades legais. Na minha casa, todo 
final de mês, meu tio vinha nos visitar e a gente fazia 

churrasco. Devido a Covid-19 ser um vírus muito forte, que 

já matou milhares de pessoas, devemos adotar alguns 
cuidados: uso de máscaras, passar álcool em gel nas mãos, e 

fazer o distanciamento social. Dessa forma, a quarentena fez 

com que eu e meu tio nos separássemos por um tempo. 
Agora, minha rotina é estudar online e ajudar a minha mãe a 

arrumar a casa. Esse ano, estava em nossos planos viajar 
para a praia.  

 Enfim, a pandemia fez com que muitos planos 
mudassem, mas o lado bom de tudo isso é poder ficar com 

minha família. Eu desejo que acabe logo essa pandemia, que 

infelizmente está matando muitas pessoas. E desejo que 
todos fiquem bem.  

 Escola Municipal Clementina Lona Costa 
 Professora: Marcela Mazur  
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O DIA NO PARQUE 

Autor: Lucas Matheus Alves Pereira 

 

 Olá, me chamo Lucas Matheus tenho 11 anos e moro 
em União da Vitória. Na minha casa moram: eu, minha irmã, 

meu pai, minha mãe, e tenho também parentes: muitos tios 

e tias, meus dois avós e primos. Gostamos muito de ficarmos 

reunidos e de passear, tomar sorvete nos dias de sol. Devido 

a pandemia não posso falar com ninguém, isso me deixa 
muito triste.  

 Minha mãe, vendo que eu andava muito triste, 
conversou com meu pai e planejou um passeio em família: 

um passeio ao parque. Claro que tomamos todos os cuidados 

necessários.  

 O dia do passeio chegou, estava muito feliz, pois era 

a primeira vez que saía de casa durante a quarentena, eu e 
minha família fomos ao parque da nossa cidade. Chegando 

lá, fui direto andar de skate, e minha família procurou uma 

boa sombra para se sentar. Eu aproveitei ao máximo.  

 Espero que tudo passe e volte ao normal para poder 
rever os amigos e me reunir com meus familiares.  

 
 

Escola Municipal Clementina Lona Costa  
Professora: Marcela Mazur  
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Covid-19 
 

Autora: Amanda Gabriela dos Santos 

 
 

  Meu nome é Amanda Gabriela dos Santos. Tenho 11 
anos e moro em União da Vitória. Estudo na Escola Dario 
Bordin, e eu ia para escola todos os dias, mas agora isso não 
é mais possível. Estou estudando em casa porque estamos 
vivenciando uma pandemia, a Covid-19. 

  Um vírus que se espalhou pelo mundo inteiro e já 
matou milhares de pessoas e infectou muitas e continua 
infectando e matando todos os dias.  

  Esse vírus, a Covid-19 vai ficar marcado na vida de 
todos nós, porque mudou a rotina de todo mundo, paramos 
com as aulas presenciais, muitas pessoas perderam o 
emprego, tivemos que nos isolar da família e dos amigos por 
causa desse vírus.  

  Peço a Deus que tudo isso passe logo e minimize a dor 
da perda para que possamos voltar como era antes: as 
nossas aulas, rever nossos colegas e professores e voltarmos 
a uma rotina normal novamente com a família e os amigos. 

 
Escola Municipal Dario Bordin  

Professora: Gizele Aparecida Crespo 
 



 

28 

 

Covid-19 
 

Autor: Mateus Ciesielski 

 
  Meu nome é Mateus Ciesielski moro no bairro Bom 
Jesus e estudo na Escola Municipal Dario Bordin. 

  Eu tenho medo de pegar a Covid-19 porque ela pode 
dar diarreia, dor de cabeça e pode até matar. 

  Quando tudo isso passar, vai ser bem legal porque eu 
vou poder ir ao campo jogar bola e brincar. Também vou 
poder ir à casa do meu amigo. 

  A minha vida antes era muito mais legal porque eu ia 
ao campo jogar bola e brincar com meus primos e agora 
não dá. 

  Na pandemia precisamos ficar em casa porque senão 
podemos pegar o vírus e contaminar outras pessoas. 

  

 
Escola Municipal Dario Bordin 

Professora: Gizele Aparecida Crespo 
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MINHA QUARENTENA 2020 
 

Autor: Arthur Gabriel Zembruski 
 

 No mês de março tudo estava normal, alunos 

estudando e pais trabalhando, quando de repente o 
coronavírus apareceu e a história mudou. Tivemos que 

mudar nossa rotina e fazermos isolamento social. 

 Na primeira semana montei quebra-cabeça com 

minha família e toda tarde montávamos um piquenique 
dentro de casa, como não podíamos reunir pessoas fizemos 

festa junina e festa de aniversário, na nossa casa, só com 

minha família e montamos acampamento dentro da casa. 

 O jeito de fazer as atividades escolares mudou 

radicalmente, tenho que pedir muita explicação para meus 

pais. Os exercícios de educação física são os mais divertidos. 

 Espero que tudo acabe logo e voltemos a conversar 
com nossos colegas e amigos para poder brincar e matar a 

saudade de fazermos bagunça juntos, pois aprendi que não 
é divertido ficar isolado em casa, e nem poder encontrar os 

amigos para conversar e correr.  

 A melhor coisa de tudo foi poder passar mais tempo 

com meus pais e minha irmã. 

 
 

 
Escola Municipal Cel. David Carneiro  

Professora: Arlete Dorotéia Surminski de Lima 
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MINHA QUARENTENA 
Autor: Lívia Rodrigues 

  

 Parecia ser um dia qualquer na escola, então a 

diretora entrou na sala e nos deu a notícia, que no dia 
seguinte não iríamos para a aula, pois começaria a 

quarentena porque o coronavírus havia chegado ao 

Brasil. 

 Então, teríamos que ficar em casa. 

 Fomos ensinados que teríamos que lavar as mãos e 

ter todo cuidado possível para evitar a contaminação. 

 De início pensei que seriam algumas semanas, mas aí 

chegaram as aulas on-line e percebi que não voltaríamos 
tão cedo.  E assim, se passou um mês, dois meses e assim 

foi, eu já tinha me acostumado com tudo; mas 

começaram a falar que as escolas voltariam, e fiquei 
assustada, pois a covid-19 estava cada vez mais forte, e as 

pessoas morrendo cada vez mais. 

 Nem vi o tempo passar, quando percebi já haviam 

passado a Páscoa e várias outras datas comemorativas, 
agora o Natal está chegando, o fim do ano também. 

Aprendi que ficar em casa nem é tão bom assim. 

  Está sendo meio entediante, falo com meus amigos 

por mensagens e ligações, e essa é minha quarentena. 

 

Escola Municipal Cel. David Carneiro 
 Professora: Arlete Dorotéia Surminski de Lima 
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PANDEMIA 

Autor: André Borges                                                  

 
 

  Meu nome é André e estou fazendo este texto 
porque não está tendo aula, por conta da pandemia.  

  Está todo mundo com medo e estão inseguros, 
inclusive minha família, não saímos de casa e nos 
cuidamos ao máximo. 

  Estou fazendo as lições on-line, sinto saudades da 
escola, dos meus amigos, professores, de brincar na rua e 
sair com minha família. 

  Espero que logo passe para voltar tudo ao normal. 

  Hoje fui buscar atividades na escola, mas com toda a 
cautela, sempre usando máscara e tomando todos os 
cuidados.  

  Minhas atividades não estão sendo fáceis de fazer 
longe das professoras, espero logo voltar a fazer minhas 
lições junto com os professores da minha escola.  

 

 
Escola Municipal Professor Didio Augusto 

Professora: Janete Alves de Assunção  
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PANDEMIA 

Autor: Rafael Linhares 
 

 
  Covid-19, uma pandemia que está se alastrando, 
sobre o planeta, é uma doença que se não cuidarmos leva 
à morte, ela também traz dor aos outros. 

  Esse vírus mudou a minha vida, porque aonde eu 
tenho que ir preciso usar máscara, ela me sufoca e é ruim 
de usar, mas, se Deus quiser essa pandemia vai sumir e 
tudo vai voltar ao normal. 

  Aqui em casa está tudo bem!  

  O único medo que nós temos é de perder alguém da 
família para essa pandemia, que está se alastrando pelo 
mundo. 

  Fique em casa e tudo estará bem! 

 

 
 
 

Escola Municipal Professor Didio Augusto 
Professora: Janete Alves de Assunção  
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TEMPOS DE PANDEMIA 

Autor: Weliton Samuel Lourenço                                            
 

 Olá, meu nome é Weliton eu tenho 11 anos e moro 

em União da Vitória, sou aluno da escola Didio Augusto. 
 Ano passado começaram a divulgar nos jornais sobre 

a pandemia, mas até o momento falavam de outros países. 

 Ninguém imaginava que em pouco tempo chegaria 
no Brasil. 

 No mês de março deste ano começou no Brasil o 
covid-19, em pouco tempo já descobrimos que não 

poderíamos ir à escola.  

Então passamos a buscar atividades impressas pelos 
professores, também resolver atividades por aplicativos. 

Viver com a pandemia está muito ruim, pois, temos 

que ficar em casa sem ver amigos e sem as brincadeiras na 
quadra. 

Milhares de pessoas foram infectadas com o vírus, 
para algumas foi possível o tratamento em casa, e para 

outras em hospitais. Houve também muitos óbitos.  

Só Deus sabe quando isso irá terminar, para assim 
poder voltar as nossas atividades normais, ir à escola, rever 

colegas e professores. 

Peço a Deus todos os dias que proteja meus 

familiares e amigos deste vírus, e que console o coração 

daquelas pessoas que infelizmente perderam seus entes 

queridos. 
 

Escola Municipal Professor Didio Augusto 
Professora: Débora Patricia Fernandes Lotek 
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VENCENDO A PANDEMIA 

Autora: Yasmin Bianchini dos Santos 
 

Sou Yasmin Bianchini dos Santos moradora da cidade 
de União da Vitória, em março de 2020 espalhava-se pelo 

mundo um dos maiores vírus já existentes conhecido por 

Covid-19. Segundo especialistas o vírus surgiu no final do ano 

de 2019, na China, espalhando-se rapidamente pelo mundo. 

O que nem todos imaginavam era que ele mudaria 
radicalmente nossas vidas. Veio o medo de que pudéssemos 

perder alguém da nossa família ou amigos como por 

exemplo: nossos pais ou avós. 
Surgiu também o medo de não podermos fazer 

aquilo que gostamos com quem gostamos, como: viajar, 

estudar e abraçar uns aos outros. 
Foram momentos difíceis, com muitas dificuldades, 

sem poder ir para escola, parques e praças, que foram 

fechadas assim como muitos outros estabelecimentos, 
porém aos poucos estamos nos acostumando. 

Não foi fácil, e nem será, mas com fé e esperança 
tudo vai passar e logo uma vacina será desenvolvida e a vida 

de todos voltará ao normal. Máscaras e luvas serão apenas 

uma lembrança, de um tempo difícil que vencemos juntos, 
poderemos então, realizar nossos sonhos como: viajar, ir 

para escola e amar a cada dia mais, uns aos outros, sempre 

com a esperança de um mundo melhor. 
 

 
Escola Municipal Professor Didio Augusto 

Professora: Débora Patricia Fernandes Lotek 
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MINHA VIDA EM 2020 
 

Autora: Sarah Maria 

 

 Meu nome é Sarah Maria tenho 10 anos e moro em 
União da Vitória, no Paraná. Esse ano de 2020 não foi tão 

bom como eu imaginava. 

 Começamos normalmente, mas em março do ano de 
2020, tudo praticamente parou devido a um vírus, 

chamado COVID-19. Não só a minha vida, como a das 
outras pessoas, mudou em todo o mundo. 

 As aulas não mais presenciais, e sim on-line, lugares 

foram restritos, pois teríamos que evitar contatos com as 
pessoas, pois esse vírus infecta e causa mortes. Estou um 

pouco triste, tenho saudade dos meus professores, dos 

meus colegas e da escola. 
 Também vejo um lado bom com isso tudo, pois agora 

fico mais perto da minha família, e vejo como isso é 
importante para mim. 

 Fui visitar meu pai em Taió - SC, mas com os devidos 

cuidados é claro. 
 Peço todos os dias para que esse vírus desapareça, e 

para voltarmos a nossa rotina novamente. 

 Uma coisa me dá certeza, esse vírus veio para nos 

ensinar a valorizar a educação, as amizades, nossa família 

e principalmente nossas vidas! 
 
 

Escola Municipal Dille Testi Capriglione  
Professora: Célia Regina Bandaszewski Hluszko 
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TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Autora: Vitória de Oliveira 
 

  Olá eu sou a Vitória de Oliveira tenho 10 anos, moro 
na cidade de União da Vitória. 

  Quero relatar um pouco da minha história em 
tempos de pandemia. Tudo começou em março, aqui na 
nossa cidade, até então estava tudo normal. Logo tudo foi se 
fechando, as pessoas dentro de suas casas, escolas fechadas, 
tudo muito estranho e também com muito medo, os dias 
foram passando, e cada dia mais aflita e com saudades dos 
familiares, professores e amigos.                                                    

  As pessoas tiveram que se reinventar, nos seus 
trabalhos, nas escolas os professores tiveram que dar aula 
on-line e nós, alunos, também tivemos que nos habituar com 
esse novo modelo de aula. Está muito difícil para nós, alunos, 
mas acredito que para os professores também não está 
sendo fácil, mas graças a Deus, juntos estamos conseguindo 
enfrentar essa pandemia cada um na sua casa. 

 Peço a Deus que tudo volte ao normal. Estou 
morrendo de saudades dos amigos, professores e de poder 

brincar tranquila, sem medo desse vírus! 

 
 
 

Escola Municipal Dille Testi Capriglione  
Professora: Célia Regina Bandaszewski Hluszko 
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EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Autor: Maria Gabriela Soares 
 

           Eu sei que você deve estar curioso ou curiosa para 

saber quem eu sou, sou Maria Gabriela Soares e moro em 
União da Vitória. 

           Estou compartilhando com vocês algumas situações 
que eu vivi de março até setembro com essa pandemia, 

desse vírus “mauzinho” a Covid-19.  Bem, esse vírus nos 
impediu de fazer a festa de aniversário da minha avó que foi 

em março. Também não pude ir à escola, isso me deixou 

muito brava. Eu não imaginava como eu gosto da minha 
escola, dos meus amigos e das minhas professoras.  

           Ainda por causa desse vírus eu não posso ir a muitos 

lugares como mercados, farmácias, lojas e à natação, pode 

uma coisa dessa?  E o pior é que as pessoas estão ficando 

doentes, e muitos não sobrevivem. 

          Ainda bem que tudo tem um lado bom, porque pude 
conversar mais com minha família, pude ajudar minha mãe, 

minha avó e minha bisa. Organizei meu quarto, fiz novos 

vídeos para meu canal, arrumei álbuns; enfim, sempre 
podemos achar um lado bom ou diferente para enfrentar 

essa pandemia.  Até que esses tempos que estamos 

passando nos mostraram que as coisas não são tão ruins 
assim.  Nós podemos mudar para coisas boas e melhores. 

 
 
 Escola Municipal Duque de Caxias  

Professora: Marina Schindler da Silveira 
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PANDEMIA COVID-19 

Autor: Miguel Galvão dos Santos 

 

      No ano de 2020 surgiu um vírus chamado Covid-19, 
mais conhecido como Coronavírus.  Esse vírus causou 
muitas mortes no mundo todo.  

            Ligo a televisão e só vejo notícias de pessoas 
infectadas, o grupo de maior risco são os idosos, pessoas 
com algum tipo de doença e gestantes. 

    Eu me chamo Miguel Galvão dos Santos, tenho 10 
anos e nunca imaginei estar passando por tudo isso. 

           No início da quarentena estava divertido, minha 
mãe não ia trabalhar e eu podia assistir a TV e dormir até 
mais tarde, jogava e brincava sozinho. 

           Os dias foram passando, as semanas, os meses, e 
minha mãe voltou a trabalhar, e eu comecei a ficar 
entediado, triste e com medo. Comecei a sentir falta da 
escola, das professoras, de brincar no recreio e de sair 
com meus amigos. Também comecei a sentir falta de 
passear, de viajar, sair para fazer lanches com minha 
família em lugares diferentes. 

           Estou na torcida para que logo encontrem a vacina 
certa para que possamos retornar às nossas vidas ao 
normal, e tirar de tudo isso um grande aprendizado. 

 Escola Municipal Duque de Caxias 
Professora: Marina Schindler da Silveira 
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RELATO COVID-19 NO ANO DE 2020 

 

Autor: João Vítor Cobene 

 
Olá, me chamo João e moro na cidade de União da 

Vitória. 

 Este ano de 2020 vai ser muito lembrado no mundo 

e também na minha cidade, porque aconteceu no início 

do ano uma pandemia a Covid-19. 

 Esse vírus se espalhou pelo mundo todo, deixando 
muitas pessoas doentes e outras faleceram. Eu fiquei 

muito assustado e preocupado com o que poderia 

acontecer. 
  Assim nossa rotina diária mudou, agora temos aulas 

on-line e não podemos conviver em aglomerações, tenho 

saudades das aulas na escola, dos colegas e dos 

professores. 

 Rezo todos os dias para que tudo isso passe e tudo 
volte ao normal, agradeço a Deus por ter saúde e poder 

contar com minha família para me ajudar a relatar essa 

história que vivemos. 
 
 
 

Escola Municipal Fruma Ruthenberg  
Professora: Veroni Aparecida dos Santos 
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MINHA VIDA NA PANDEMIA 
 

Autora: Maria Eduarda Fabri 

 

 Olá! Me chamo Maria Eduarda dos Santos Fabri 
tenho 10 anos e estudo na escola Fruma Ruthenberg. 

 No fim do ano de 2019 surgiram os primeiros casos 

de Covid-19, Coronavírus. No começo era apenas uma 

epidemia, e, muitos não deram importância até que virou 

uma pandemia. 
 Em março nossa supervisora avisou que as aulas 

seriam suspensas por tempo indeterminado. 

 Pensei: - Ai que legal! Vou ficar em casa sem fazer 
nada, mas depois tudo ficou chato sem poder sair, sem 

poder visitar as pessoas que amamos, saudades dos 

amigos e das professoras, muitos projetos foram adiados 

e sem esquecer os cuidados que devem ser redobrados. 

Espero que logo descubram a cura e que possamos nos 
reencontrar e matar as saudades. 

 Meus projetos particulares também foram adiados, 

pois sou Miss e Modelo, os concursos, que eu iria 
participar foram adiados, tanto como meu trabalho de 

modelo. 

 Fiquei muito triste, pois amo o que eu faço, sinto 

muita falta. 

 Em relação a minha família houve mudanças, 
também somos eu e minha mamãe. 

 Estamos ainda nos acostumando com o novo normal, 

tirando muito proveito de tudo, ficamos mais unidas 
ainda. 
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 E ainda há a parte solidária, que está servindo para 

vermos o quanto somos frágeis e vulneráveis, que 
precisamos ajudar uns aos outros. 

 Temos que nos colocar no lugar do próximo, pois só 

assim saberemos dar valor a tudo que temos. Isso chama-
se empatia. 

 

 
Escola Municipal Fruma Ruthenberg 

 Professora: Veroni Aparecida dos Santos 
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EM TEMPOS DE PANDEMIA 
Autora: Isabella Leandro 

 
   Meu nome é Isabella Leandro, tenho 10 anos, moro 

em União da Vitória – PR.  Estudo na escola Hilda Romanzini 

de Melo, no 5º ano, venho aqui relatar sobre a pandemia que 
estamos passando, sobre o novo Coronavírus, que se 

propagou em nosso país em meados do mês de março de 

2020, vindo de outros países.  
   Uma pandemia que se espalhou pelo mundo todo 

fazendo com que as pessoas fiquem isoladas, nas suas casas, 

sem o convívio com outras pessoas, familiares, trabalho, 
escolas, nos limitando dos serviços mais essenciais, 

necessitamos cuidados pessoais como máscaras, álcool, bem 
como o distanciamento social.  

   Estamos em isolamento social há meses, tivemos que 

aprender a conviver tanto no profissional como no pessoal. 
Vários sentimentos floresceram em nós, angústias, 

frustrações, medo e muitas incertezas. O calor de um abraço, 

de um aperto de mão, um carinho da professora, ir à escola 
todos os dias e ver meus colegas é o que mais pesa neste 

momento tão difícil.  
   Sendo assim, não adianta ficarmos ansiosos pela 

retomada da nossa rotina porque essa situação veio nos 

ensinar como somos vulneráveis a algo invisível, e que 
devemos refletir sobre nossa responsabilidade social, 

estamos sendo desafiados a reinventar a forma de viver 

daqui por diante, mas com a certeza de um amanhã melhor. 
 

Escola Municipal Professora Hilda Romanzini de Melo  
Professora: Mara do Rocio Sales  
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PANDEMIA 

Autora: Maria Fernanda Rucinski 

   É a primeira vez que ouvi falar sobre o assunto, e 

estou vivendo a pandemia, que atingiu o mundo todo, nosso 
país e nossa cidade. Essa pandemia trouxe muitos medos 

porque não sabíamos ao certo como esse vírus poderia nos 

afetar, mas também trouxe muitos ensinamentos: a 
importância de nossas famílias, como é bom ter uma rotina 

de ir para a escola todo dia, ver amigos e professores. 
   Esse tempo que estamos passando em casa nos faz 

refletir sobre coisas boas e nos deixa bem tristes, às vezes, 

porque não sabemos se vamos voltar a encontrar as pessoas 
que eram tão importantes para nós...que faziam parte do 

nosso dia a dia. Sinto muita falta dos meus amigos, dos 

professores, da escola. Nossa vida mudou muito rápido e 
não sabemos até quando vai ficar assim. 

   Estou estudando em casa com auxílio dos meus pais. 

Estou me adaptando a várias mudanças. Ajudo meus irmãos 
menores nas atividades. Não podemos sair a lugar algum. 

Fico só em casa. Fico bem triste por sentir saudades de 
muitas coisas que antes eram tão normais: conversar com as 

amigas, abraçar as pessoas, conversar e dar risada. 

   Enfim que possamos aprender a valorizar cada 

pessoa que passa por nossa vida, cada momento, pois não 

sabemos como será o amanhã. Que a gente não perca nunca 

a fé, pois logo teremos vencido essa batalha.  Com amor, 
Maria! 

Escola Municipal Professora Hilda Romanzini de Melo 
Professora: Ana Maria Kochan 
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LOGO LOGO TUDO VAI PASSAR... 

Autor: Mathias Cardoso 
 

          Que ano engraçado tive que mudar de escola dividir o 
espaço com adolescentes. Depois de um mês tudo ficou 
ainda mais esquisito. Meus pais preocupados com as notícias 
do rádio e tv e eu não pude mais ir à escola nem conversar 

com meus amigos. Parei de ir na natação. Minha mãe não vai 
mais ao supermercado. Pede as compras pelo aplicativo e o 
rapaz traz. E temos que limpar tudo com álcool gel. 
        Imagina minha mãe não sai nem para comprar roupas. 
Eu e meu irmão estamos com as calças curtas e o cabelo 
comprido. Tudo está meio chato e entediante mesmo com 
meus pais fazendo de tudo para nos alegrar: ensinam 
brincadeiras do tempo em que eles eram crianças, 

participam dos jogos que o professor de educação física 

manda, deixam a gente ficar mais tempo no computador, 
assim que fazemos as atividades que as professoras mandam 
pelo celular. 
        Nossa Páscoa, esse ano foi bem diferente dos outros 
anos que a gente passava com toda família. Nós ficamos em 
casa: papai, mamãe, Eduardo e eu. Até que foi divertido, 
mas, meio triste porque faltou abraços, conversas, primos, 
tias, tios e avós. 

        Tenho muito medo de ficar doente, pois tenho falta de 
ar. Minha mãe é muito cuidadosa com a gente. Por isso, 
desde que começou a pandemia só saí de casa uma vez: dia 
que a escola fez uma campanha de agasalho para os 
velhinhos do asilo. Fomos de carro e com máscaras, luvas e 
protetor facial. Da janela do meu quarto vejo as pessoas 
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passando na rua: todas de máscaras. Mesmo na TV estão de 
máscaras. 
        Coisas que eram tão importantes para nós, como 
quando o pai chegava do trabalho a gente estava no portão 
e pulava no pescoço dele para abraçá-lo. Agora ele vai direto 

para o banho. Ou o aniversário do meu irmão sem 
convidados nem velinhas para assoprar. Minha mamãe disse 
para rezar e pedir para Deus que isso tudo logo vai passar. 
 
 

Escola Municipal Professora Hilda Romanzini de Melo  
Professora: Ana Maria Kochan 
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2020 UM ANO HISTÓRICO 
 

Autor:  Samuel Penkal                                        

 

 Meu nome é Samuel Penkal, tenho 11 anos, estudo 
na Escola Municipal Professora Hilda Romanzini de Mello e 

moro com minha mãe e meus irmãos: Pedro, Leonardo e 

Fabiana na cidade de União da Vitória – Paraná. Estou 
vivendo um momento histórico como diz a minha mãe, a 

pandemia da Covid-19. 
 No início do mês de março ficamos surpresos com a 

dispensa das aulas, e até achei bom poder ficar em casa e 

dormir até mais tarde, mas isso começou a ficar cansativo e 
chato. Comecei a perceber como é importante o contato 

com as outras pessoas, ir à casa dos amigos, brincar, 

passear, ir à praça, sair tomar sorvete, ir ao cinema, e até 
poder abraçar as pessoas que gostamos. 

 Fico pensando em como algo invisível pode estar 
matando tantas pessoas no mundo inteiro, e nós não 

podemos fazer nada a não ser, nos protegermos em casa. 

 Queria muito que essa doença acabasse para nossa 
vida voltar ao normal e reencontrar as pessoas que 

amamos, porque se tem coisas que essa pandemia me 

ensinou foi a dar valor as coisas mais simples da vida, como 

um forte abraço. 

 
 

Escola Municipal Professora Hilda Romanzini de Melo  
Professora: Mara do Rocio Sales 
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ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA 
 

Autor: Douglas Renan de Lima 
 

 
 Olá, meu nome é Douglas, tenho 10 anos e sou de 

União da Vitória. Vou contar um pouco sobre o antes e 

depois da pandemia.  

 Antes da pandemia do Coronavírus havia muitas 

festas, pessoas passeando em praças, cachoeiras e outras 

atividades. Havia crianças brincando de bicicleta, futebol, 

esconde-esconde, pega-pega, vôlei, bolinha de gude e 

muitas outras brincadeiras. 

 Atualmente, temos que ficar em casa em isolamento 

social para não pegar o vírus da COVID-19. Se for necessário 

sair de casa, precisamos usar máscara, porque o vírus está se 

espalhando.  

 Hoje em dia, o vírus está no mundo todo e o melhor 

a fazer é ficar isolado. Com o vírus solto por aí, o melhor é 

ficar em casa e aguardar a cura! 

 
 
 

 
Escola Municipal Pe. João Piamarta 

Professora: Josi Mariano Borille 
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A PANDEMIA 
 

Autora: Kauane dos Santos Lima 

 

 
 Olá meu nome é Kauane, tenho 11 anos e moro no 

bairro Bom Jesus de União da Vitória, Paraná. 

 Esse ano ficará marcado na vida de todos, não só na 

minha cidade, pois todo mundo teve COVID-19. 

 Houve muitas perdas por conta da COVID-19. 

Quando o vírus chegou à cidade, todo mundo achou que era 

um vírus qualquer, mas ele foi se alastrando e muita gente 

morreu por conta disso. 

 Escolas, trabalhos pararam por conta da pandemia. 

Em alguns países a pandemia está mais controlada e muitos 

já voltaram à sua rotina quase normal. Muitos ainda estão 

sofrendo pelo vírus. 

 Os países estão estudando fórmulas de vacina e o 

Brasil também está. Através dessa vacina eu acredito que 

logo isso irá passar. 

 

 
 

Escola Municipal Pe. João Piamarta 
Professora: Josi Mariano Borille 
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PANDEMIA 
Autor: Braian Pczynyns 

   No início do ano de 2020 começaram a falar de uma 
doença que surgiu na China, mas não me importava, pois era 

lá do outro lado do mundo, e eu não pensava que viria para 

o Brasil, até que todos começaram falar dessa doença, na 
verdade só se falava disso.  

   Então no dia 18 de março, de 2020 as aulas foram 

suspensas e tudo parou, para prevenção do Coronavírus, a 
professora explicou que a doença era um vírus que passava 

de um para o outro e que deveríamos ficar em casa.  
       Fui para casa achando que seria como férias quando 

cheguei em casa dei a notícia das aulas suspensas. As 

“férias’’, se tornaram chatas, na verdade nunca foram férias 
e sim isolamento social. Ficamos trancados em casa, não 

podia passear, brincar no parque, viajar, nada, só ficar em 

casa.  
   Depois começaram as aulas online, sinceramente eu 

achei que seria bom mais foi um tédio, porque não via mais 
meus amigos, às vezes fazia lição em casa com meus pais 

ajudando.  

        Hoje continuo no isolamento social, porém muitas 
pessoas ainda não levaram a sério isso, saem por aí sem 

máscaras e até com os sintomas, não pensam nos outros.  

        Penso que para não haver contaminação, todos têm 
que pensar no próximo tomando todos os cuidados até que 

achem a cura para o Coronavírus, e possamos nos encontrar 
novamente e ter uma vida normal. Espero que não demore!  

 
Escola Municipal Professor José Moura   

Professora: Rosane Buchta Medeiros Hupalo 
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O DIA QUE A TERRA PAROU 

 

Autora: Eduarda do Rocio Seretne                              
 

 O ano de 2020 começou com muitas mudanças, eu, 

Eduarda vim embora para União da Vitória em janeiro. Eu e 
meus irmãos fomos estudar na Escola Municipal Professor 

José Moura, conheci novos amigos, novos professores e 

tudo parecia que ia ser um ano normal, mas infelizmente, 
chega ao mundo um vírus chamado covid-19. Nos primeiros 

dias achamos que seria só mais uma doença passageira, e 
que nada nos influenciaria, as pesquisas começaram, 

noticiários na TV, rádio, tudo para alertar as pessoas de 

como se proteger, muitas pessoas foram infectadas. Fomos 
instruídos a não sair de casa, então só meu pai saía para o 

trabalho, nós só olhávamos da janela, a cidade parou, para 

mim está sendo muito difícil, pois estava acostumada a 
brincar com minhas amigas, e foi muito ruim me afastar 

delas.  

 Nossas vidas mudaram muito, não podemos sair de 

casa, temos que cuidar muito da higiene e fazer uso de 

máscaras, tudo isso fez uma mudança muito grande na 
minha vida, e sinto muita falta de abraçar meus amigos e 

familiares, sinto falta de ir ao parquinho e brincar com meus 

amigos.  

 Hoje o mundo inteiro é parceiro um do outro, 

copiando, aprimorando e se solidarizando um com o outro, 

assim nos deixando um recado de que precisamos sempre 

nos unir, seja com uma palavra amiga, um abraço virtual. Eu 
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agora estou dando muito mais importância às coisas que eu 

tenho, e a falta que sinto é a convivência com as pessoas que 
eu amo. Espero e rezo todos os dias a Deus, que ele nos 

abençoe, e que tudo isso passe logo e volte ao normal, 

lembrando que a lição é para o resto da vida.  

Escola Municipal Professor José Moura    
Professora: Rosane Buchta Medeiros Hupalo 
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A ESPERA DA VACINA 
Autora: Giovana Luisa Paganotto Kasburg 

 
   O ano de 2020 começou normal, parecia igual aos 

outros anos, mas tudo mudou no mês de fevereiro quando 

chegou ao Brasil um vírus chamado Covid-19. Esse vírus veio 
da China e se espalhou pelo mundo todo mas eu não sabia 

que chegaria até minha cidade aqui no Sul do país. 

   Muita coisa mudou depois que o Covid-19 chegou 
por aqui, tive que ficar em isolamento social, mas o que 

significa isolamento social? Significa ficar em casa, evitando 
aglomerações e dessa forma se proteger do vírus. Parei de ir 

à escola, ao mercado, no parque, na casa de amigos e até 

mesmo na casa de meus avós. No início foi legal ficar em casa 
mas com o passar dos dias comecei a sentir falta da escola 

de brincar com meus amigos, do contato com as pessoas.  

  Descobri que estudar em casa não é tão bom, falta a 
explicação da professora e é na sala de aula que se aprende 

de verdade! 
   Uma coisa eu aprendi e foi a se prevenir contra o 

vírus, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, usando 

máscara para sair na rua. 
   Depois de quase seis meses de Pandemia, o mais 

importante aprendizado que tive foi que as pessoas 

precisam umas das outras e que cada um deve fazer sua 
parte para diminuir o risco de contaminação. Espero que a 

vacina contra o Covid-19 seja feita logo, para eu abraçar as 
pessoas que gosto, brincar, estudar, enfim, viver como 

antes. 
Escola Municipal Professor José Moura  

Professora: Clemair Terezinha Domanski 
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MINHA VIDA NA QUARENTENA 

Autora: Leticia Buch de Paula                                        

   No fim de dezembro de 2019 foi descoberta uma 
doença chamada Covid-19, foi descoberta na China na 
cidade de Wuhan. 
   Eu e meus familiares ficamos um pouco “surpresos” 

com a chegada do vírus na nossa cidade. 
   O coronavírus está se espalhando por várias cidades 
e países também, muitos países sofreram com a chegada do 
vírus, pessoas começaram a morrer, sofrer com a perda de 
amigos, e até familiares. 
   A doença Covid-19 começou na China no ano 
passado. Eu estou passando a quarentena com meus 
familiares, mas às vezes eu saio para passear na cidade, mas 

é claro que eu saio de máscara para prevenir e não pegar o 

coronavírus, lavo as mãos quando chego em casa, passo 
álcool em gel quando eu entro em alguma loja, e também 
quando eu chego em casa de algum familiar. 
   Já fazem seis meses que estamos nessa quarentena, 
e o que mudou na minha rotina e na de todos foi: não 
podemos viajar, ir para a escola, ver os colegas pois temos 
que conversar a distância, nem abraçar quem amamos, dar 

um aperto de mão. 

   Pessoas perderam o emprego e estão tendo que 
trabalhar em casa, sem esquecer o uso de máscara. 
   E foi tudo isso que aconteceu na minha quarentena e 
na de todo mundo. 
 

Escola Municipal Professor José Moura 
Professora: Inês Roiek Lazier 
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PANDEMIA 
Autora: Naâny Vitoria Pacheco Corrêa 

 
   Tudo estava no seu devido lugar na minha cidade de 
União da Vitoria, neste ano de 2020. Como sempre todo ano, 

vou à escola, passeio com minha família em lanchonete, ao 
cinema, à missa, me divirto com minhas amigas e vou à casa 

de minha avó. O comércio funcionava e as pessoas viviam 
normalmente. 
   De repente, me vi em um pesadelo, tive uma notícia 
sobre uma doença que se espalhou pelo mundo, não sei 
como surgiu essa doença, sei apenas que os primeiros casos 
foram na China. 

   Para me cuidar e não pegar essa doença e não passar 
para os outros, tenho que ficar em casa de quarentena, 
assim como todo o mundo. E tenho que ter os cuidados 

necessários que são: manter distância das pessoas, usar 
máscara, passar álcool em gel nas mãos, evitar aglomeração, 
pois essa doença é transmitida por um vírus chamado 
coronavírus ou Covid-19. 
   Hoje a doença ainda está no ar e já dura seis meses. 

Eu ainda não vou à escola estudo em casa pelo celular. Sinto 
falta da professora e dos meus colegas. 
   Muitos lugares já estão funcionando os mais 
necessários para as pessoas. Eu entendo que tenho que ficar 

em casa, pois preciso me cuidar e cuidar das outras pessoas 
para que tudo e todos fiquem bem. 
 

Escola Municipal Professor José Moura 
 Professora: Rosane Buchta Medeiros Hupalo 
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AS MUDANÇAS DE HÁBITOS NA PANDEMIA 
Autor: Vinicius Talamini dos Santos                              

 
 O novo Coronavírus chegou em minha vida em março 

de 2020, trazendo várias mudanças de hábitos e alterando a 

minha rotina e da minha família. As notícias sobre a Covid-

19 pegou todos de surpresa. 

 Os desafios que estou enfrentando mudaram o 

cotidiano da cidade e do meu país, ficar longe dos meus 

amigos, da escola e da catequese é o mais difícil. Quando 

saio de casa sempre uso a máscara e o álcool em gel para me 

proteger, e proteger os outros. O meu dia a dia teve várias 

mudanças como: estudar em casa e ficar sem ter contato 

físico com as pessoas. Sinto falta de fazer tudo o que fazia 

antes dessa pandemia. 

 Nos dias de hoje estou mais acostumado com todas 

essas mudanças, através do celular consigo me distrair e 

matar a saudade das pessoas que gosto, sei que este é o 

momento de cuidar da minha saúde, evitando sair de casa. 

Espero que todos nós superemos esses dias difíceis, com 

muita saúde e amor. A esperança é que a vacina chegue até 

todos nós o mais rápido, para proteger a população contra o 

Covid-19. 

Escola Municipal Professor José Moura  
Professora: Clemair Terezinha Domanski 
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ISOLAMENTO SOCIAL: UM APRENDIZADO PARA A VIDA 

Autor: Daniel Renan Alves de Lima  
 

          Olá! Eu sou o Daniel, tenho 10 anos e moro na cidade 
de Porto União, cidade vizinha de União da Vitória, onde fica 
localizada a minha escola. Estamos vivenciando uma 
pandemia em nossas cidades e no mundo. 

 Por este motivo estamos em casa com a nossa 

família, para nos proteger. Com o vírus se espalhando rápido 

demais houve a necessidade de fechar as escolas, o 

comércio em geral. Além disso, para sairmos de casa 

devemos tomar alguns cuidados, usando máscara, álcool em 

gel e principalmente mantendo o distanciamento social que 

é fundamental para evitar a propagação deste vírus, mas, 

apesar de tudo isso, ficar em casa com a minha família 

estudando, ajudando nos afazeres em casa, tem sido um 

verdadeiro aprendizado e tem fortalecido ainda mais os 

laços familiares. 

 Sei que o coronavírus se transmite até mesmo pelo 

ar, portanto devemos levar a sério o isolamento social, para 

a nossa proteção e dos outros. 

 É difícil ficar longe da escola, dos nossos amigos e das 

professoras, mas sei que tudo vai passar e voltaremos a nos 

reencontrar. Apesar das dificuldades que estamos passando 

vai ser um aprendizado para a vida toda. 

         Acreditem tudo vai passar! 

Escola Municipal Professora Judith Goss de Lima 
Professora: Claudinéia Alves Buch 
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ISOLAMENTO SOCIAL: UMA LIÇÃO DE VIDA! 
 

Autora: Maria Eduarda Marques Sales 

 
 O meu isolamento social na verdade está sendo mais 

uma reflexão, pois apesar da minha pouca idade eu já tenho 

muita noção do que estamos passando. A minha família e eu 

estamos fazendo a nossa parte, nos protegendo. 

 No começo foi difícil, era assustador, pois o nosso 

inimigo é invisível, parecia que eu estava deslocada do meu 

próprio mundo, mas agora já estou habituada, mas é claro 

que sinto falta de como era antes, mas o perigo está aí e cabe 

a cada um de nós, nos protegermos. 

 A minha rotina mudou, como de muitas pessoas, mas 

entendo o quão essencial foi isso. Acredito que quando tudo 

voltar ao normal certamente vou sair mais fortalecida de 

tudo isso. Certamente as pessoas se tornarão seres mais 

amáveis, solidários e cheios de empatia. 

 A cada dia que passa, observo que há momentos 

críticos, pois muitas pessoas estão morrendo, mas o pior, é 

que as pessoas não estão se dando conta disso. Muitas 

coisas mudaram e continuam mudando, ou seja, se 

adaptando a um novo normal. Hoje já não me sinto à 

mesma, pois o medo me acompanha todos os dias. Esse 

período de mudanças me fez dar mais valor à vida e muito 

mais valor as pessoas que amo e que convivem comigo. Todo 

cuidado agora é essencial, pois devemos ter muita 

responsabilidade e empatia com os outros, acredito que isso 



 

58 

 

não pode faltar, pois se eu me cuidar estarei cuidando das 

outras pessoas também. 

  Para algumas pessoas essa mudança não está sendo 

legal, pois se adaptar a novas rotinas e novos hábitos não é 
uma tarefa fácil, as vezes a ansiedade nos incomoda e 

saímos do eixo, mas temos que lembrar que vamos passar 

por isso juntos, que é só uma fase, e que depois da 

tempestade o sol volta a brilhar para todos. Assim espero! 
 

 
 

Escola Municipal Professora Judith Goss de Lima 
Professora: Claudinéia Alves Buch 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

59 

 

A QUARENTENA DA MINHA FAMÍLIA 

 

Autora: Maria Eduarda Siqueira 
 

 Olá eu me chamo Maria Eduarda Siqueira, tenho 10 

anos, moro na cidade de União da Vitória. Esta pandemia 

está sendo bem complicada para todos. Nós, crianças 

estamos ficando com depressão, pois só ficamos em casa, 

mas eu tenho tentado me distrair. 
        Neste momento difícil de pandemia tivemos que nos 

reinventar, a minha família tem feito muitas coisas, 

brincadeiras, mesmo estando em casa focamos em nos 
distrair, eu percebo que mesmo tendo toda essa 

tecnologia não ficamos muito tempo no celular, 
computador, tablet. Deixamos essas tecnologias para dias 

de chuva. Minha família passou a fazer receitas na 

cozinha, brincar no quintal, regar as plantinhas.  Tudo 
para que esse momento tão difícil de pandemia passe 

rápido.  

        Contudo, espero todos os dias que essa pandemia 
passe logo para que eu possa voltar à escola, rever meus 

amigos, pois hoje percebo que o mais importante é 
estarmos perto de quem amamos e frequentar os lugares 

que gostamos. 
  
 

Escola Municipal Lina Forte  
        Professora: Lisangela Geller Solanho 
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A MUDANÇA QUE MARCOU A MINHA VIDA 

Autor: Wanderson da Costa Ferreira 
 

 
 Oi!  Eu sou o Wanderson e tenho 11 anos, moro em 

União da Vitória. Este ano de 2020 ficará marcado para 

sempre em minha vida, e na vida de todo mundo, pois 

vivenciamos uma pandemia Covid-19. Um vírus que veio 

muito rápido e fez muitos estragos rápidos também. Eu era 
feliz antes da pandemia, ia para a escola todos os dias, 

estudava, me divertia com os meus amigos, mas depois de 

março a minha vida mudou muito. 
 Há quatro meses, minha família precisou se mudar e 

vim morar em outra casa e bairro, e tudo que já era difícil 

tornou-se pior, pois fiquei longe dos colegas, amigos, e por 

motivo da pandemia não consegui fazer novas amizades. 

Como não podia sair, por causa da pandemia fiquei ainda 

mais isolado.  E, o pouco que saia era para lugares onde não 
conhecia as pessoas, portanto continuava sem ter novas 

amizades. 
 Espero que essa pandemia acabe logo, para que eu 

possa fazer amigos, conhecer bem o lugar em que estou 

morando agora, e que todos possamos voltar as nossas 
atividades diárias, que tanto fazem falta. 

 

 
Escola Municipal Lina Forte   

Professora: Lisangela Geller Solanho 
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DIÁRIO DE UMA PANDEMIA 

Autora: Ellen Cristine Padilha Custódio 
 

 Este ano eu estou vivendo um momento totalmente 

diferente de tudo que já vivi. Uma pandemia, que mudou 

toda a minha rotina, nada mais é como antes e com certeza, 

por muitos anos levarei comigo essa experiência tão difícil 

que mudou tudo na vida de todas as pessoas do mundo. 

 Por causa da pandemia, hoje eu estudo pela Internet. 

Não está sendo fácil, mas me esforço, não posso parar de 

aprender, sinto muitas saudades da escola, dos professores 

e dos meus amigos. 

 Estou conseguindo aprender, mas seria muito melhor 

se eu estivesse na escola, perto dos meus colegas, e com os 

professores presentes sempre para nos ensinar e nos 

acolher.  

 Apesar de todas as dificuldades, tento me adaptar a 

essa nova rotina. Também estou a meses sem ver, brincar e 

abraçar minhas amigas. Só que eu estou próxima de minha 

família, que me ajuda com minhas tarefas, e estamos cada 

vez mais unidos. 

 Dificilmente saio de casa, quando saio eu tomo todos 

os cuidados necessários para me proteger do novo 

Coronavírus, porque se eu fizer minha parte, vou estar 

protegendo minha família também. 
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 Tenho fé em Deus que tudo isso vai passar, e eu vou 

poder voltar à escola e rever meus amigos e professores, 

sem correr o risco de ficar doente. 

 

 
Escola Municipal Professora Maridalva de Fátima Palamar 

Professora: Deise Cristina dos Santos Zanchetta 
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AS AULAS EM CASA 
 

Autor: Henrique Gabriel Geiss da Silva Moreira 
 

 
 Durante esta pandemia eu estou estudando muito 

para passar de ano (mesmo com a Covid-19). As aulas estão 

divertidas, mesmo que não podendo ver meus amigos e a 

minha professora e isso que é chato. 

 A professora envia várias lições legais, eu mais gosto 

é a de matemática, que é bastante desafiadora.  

 Também me sinto triste, porque eu não posso sair de 

casa e andar de bicicleta (até posso, só que com meus 

amigos não). 

  Sinto muitas saudades de ir à escola, pois lá posso 

brincar no recreio, comer, conversar com os meus amigos e 

ajudar a professora. 

 Espero que esta pandemia passe logo, para eu rever 

os meus amigos, pois estou com saudades. 

 As aulas em casa estão sendo boas, eu estou me 

dedicando, pois não dá para ficar sem aprender, estou 

fazendo o máximo, estudando para ter um futuro bom. 

  Nada melhor que ir à escola todos os dias. 

 
 

Escola Municipal Professora Maridalva de Fátima Palamar 
Professora: Deise Cristina dos Santos Zanchetta 
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MEMÓRIAS EM TEMPO DE PANDEMIA 
Autora: Ariane dos Santos de Oliveira    

                    (EJA) 
 

 Eu sou a Ariane tenho 27 anos, estudo na EJA da 

escola Melvin Jones, voltei a estudar quando conheci meu 

marido, Daniel na empresa que eu trabalhava, foi ele que me 

incentivou a estudar. 

 Ele cuidava das três filhas para eu poder ir à escola, 

mas desde março está muito difícil estudar em casa com essa 

pandemia, porque além dos afazeres de casa, tenho as 

atividades da escola e preciso ajudar as minhas filhas, 

Emanuelle, que estuda no 2° ano e a Isabelle, que estuda no 

CMEI, tenho também que cuidar da Isadora, que tem um ano 

e meio.  

  A vida mudou, não dá para sair de casa, tomar 

chimarrão, nem levar as meninas ao mercado que elas 

gostam. 

 Está muito difícil estudar assim, tenho saudades da 

escola e dos alunos da minha sala, da explicação da 

professora, dela sentar ao nosso lado para nos ensinar, mas 

eu tenho fé que tudo isso vai passar, e eu vou poder terminar 

meus estudos e arrumar um bom emprego, vou agradecer 

minha professora, que tanto me ajuda e me incentiva a não 

desistir. 

Escola Municipal Melvin Jones 
Professora: Solange Thaís Adam 
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MEMÓRIAS EM TEMPO DE PANDEMIA 

 

Autor: Diogo Gabriel de Oliveira 

 
 

No feriado eu fui passear com meu tio, minha tia, 

meu primo e minha avó. Fomos até uma cachoeira, o nome 
dela é Véu da Noiva, ela está localizada na Rota das 

Cachoeiras, na Colônia Rio dos Banhados. 

É um lugar muito bonito, relaxante e com uma bela 
natureza. 

Eu adoraria voltar lá, mas por enquanto não dá para 

ir devido à pandemia do Coronavírus. Agora dá medo de ir 

lá, pois é um lugar visitado por muitas pessoas. O espaço 

para ter acesso até a cachoeira é pequeno, é um espaço 
pequeno para ir lá, neste momento de pandemia. 

Assim que tudo isso passar eu quero ir mais vezes 

visitar essa cachoeira e as outras que estão na rota, pois, 
estes lugares são muito lindos.  

Este ano está sendo difícil para todos. As aulas estão 

sendo em casa, no início eu gostei, mas agora quero que 
volte rápido. É bom ter amigos.  

 
 
 
 

 Escola Municipal Melvin Jones 
Professora: Emília Salete Ultchak 
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MEMÓRIAS EM TEMPO DE PANDEMIA 
 

Autor: Júlio Cesar Ogg Tubias 

 
 
 

Em um belo dia fui com meus pais e irmãos, visitar o 

Morro do Cristo, era um sábado lindo, chegamos ao bairro 
Cristo Rei em União da Vitória, onde fica localizado o Morro 

do Cristo. 

Esse dia estava maravilhoso, pois é um lugar lindo de 
admirar a paisagem de União da Vitória. Pena que estamos 

vivendo uma pandemia, e não podemos aglomerar, então 
tivemos que fazer uma visita bem rápida. 

Mas eu e minha família conseguimos aproveitar o 

passeio, tiramos algumas fotos e conseguimos aproveitar o 
momento em família e antes de irmos embora vimos o pôr 

do sol.  

Fomos embora e passamos em uma sorveteria para 
tomarmos sorvete. Assim encerramos nosso passeio. 

 
 
 

Escola Municipal Melvin Jones 
Professora: Emília Salete Ultchak 
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MEMÓRIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Autora: Matilde dos Santos Gomes 
                     (EJA) 

 

 

Meu nome é Matilde tenho 58 anos, estudo na EJA 

da escola Melvin Jones, moro no bairro São Braz, voltei a 
estudar porque tinha um sonho de fazer a minha carteira de 

motorista, tinha reprovado várias vezes no teste, e uma 

psicóloga disse para eu procurar uma professora porque eu 
não conseguia interpretar o que eu lia. 

   Já consegui terminar minha carteira, mas agora 

tenho outro sonho, terminar meus estudos, ter um diploma 

para arrumar um emprego bom, porque sem estudo as 

coisas são muito difíceis. 

   Desde que começou a pandemia estamos 
estudando em casa, a professora nos ajuda pelo celular, vem 

à minha casa trazer e explicar as atividades, mas não é a 
mesma coisa que estudar na escola, com minha professora 

e meus colegas de sala de aula, está muito triste estudar 

assim. Tenho esperança que essa pandemia termine logo e 
as coisas voltem como eram antes. 

 
 
Escola Municipal Melvin Jones 

Professora: Solange Thaís Adam 
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COVID-19 
Autor: Darlan Ariel Longo 

 
 Olá, meu nome é Darlan, tenho 10 anos e moro na 

cidade de União da Vitória. Ainda sou uma criança, mas vivi 

neste ano uma experiência que nunca mais vou esquecer, 

ficará marcada na minha memória.  

       Infelizmente, não será uma boa recordação, porque 

muitas pessoas morreram no mundo inteiro, por causa de 

um vírus chamado coronavírus, doença Covid-19. A 

pandemia trouxe outros problemas como o desemprego e 

deixou muita gente preocupada. 

       Nunca imaginei que um vírus fosse capaz de matar 

tantas pessoas em diferentes lugares do mundo. Quando 

assisti às notícias na televisão sobre o número de mortes, 

fiquei assustado e senti muita tristeza pelas pessoas que 

perderam algum familiar. 

      Durante a pandemia os médicos e enfermeiros 

arriscaram a própria vida para salvar as pessoas, mas em 

alguns casos, não puderam fazer muita coisa. Na minha casa 

procuramos nos proteger usando álcool gel, máscara e 

ficamos em casa, é difícil, mas necessário. 

       Peço a Deus que o mundo mude e que as pessoas 

valorizem a família, a escola e o abraço que fez tanta falta 

neste período. 

Escola Municipal Professora Miguelina Hessa Treuke  
Professora: Jocilene Kuroski 
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O VÍRUS QUE MUDOU O MUNDO 

Autora: Stephany Kovaleski Raiski 
 

 Me chamo Stephany, tenho 10 anos e sou da cidade 

de União da Vitória.     Este ano de 2020 ficará marcado na 

vida de todo o mundo. 

       Nos primeiros meses, eu tinha uma rotina, ia para escola 

todos os dias, e nos finais de semana podia passear com 

minha família. 

        De repente, de um dia para o outro, o vírus chamado 

coronavírus, doença Covid-19 infectou milhares de pessoas 

do mundo inteiro, inclusive, do nosso Brasil. 

       Com o isolamento social estou estudando em casa, 

procuro me dedicar nas atividades, mas nem sempre é fácil. 

Não vejo meus amigos, professores e alguns familiares. 

Quando tudo isso acabar eu vou abraçar a todos, que sinto 

saudade. 

       Infelizmente, muitas mortes aconteceram, algumas 

pessoas se recuperaram, mas sofreram muito. Sinto pelas 

famílias que perderam alguém. 

       Todos os dias rezo e peço a Deus que tudo isso acabe e 

para voltarmos à vida normal. Aprendi que a família é nosso 

bem mais precioso. Temos que ter fé em Deus para 

vencermos essa luta contra o Covid-19. 

Escola Municipal Professora Miguelina Hessa Treuke   
Professora: Jocilene Kuroski 
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A PANDEMIA NO MUNDO 

 

Autor: Alisson Sabai                                                 

 
Me chamo Alisson estou cursando o 5º ano A, 

na Escola Municipal Professor Serapião, e vou fazer um 

breve relato sobre a pandemia. 

No ano de 2019 surgiu um vírus na China, e em 

2020 ele se espalhou por todo o mundo. Estamos 

passando por um momento difícil em nossas vidas. Já 
fazem meses que estamos em casa sem aula presencial, 

tomando todos os cuidados necessários para a 

prevenção da Covid-19, usando sempre máscara e 
lavando bem as mãos. 

Para mim esse momento é muito complicado, 

pois não posso brincar com meus amigos, nem ir ao 

cinema, nem ao mercado. Fico em casa com meus pais, 
mas tenho a esperança de que logo tudo vai passar e 

vamos nos reencontrar e comemorar todos juntos. 

Temos que ser pacientes e esperar, porque 

sabemos que logo vamos encontrar uma solução para 

esse problema, e ficaremos todos bem, e em segurança. 

 

 

 
Escola Municipal Professor Serapião  

 Professora: Jucelene Cardoso da Silva 
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CUIDADO E AMOR EM TEMPOS DE PANDEMIA 

UMA BATALHA PELA VIDA 

Autora: Anahi Heloise Rodrigues                                                  
 

Neste ano de 2020 aconteceu algo que jamais 

esperávamos, uma pandemia que até agora tirou a vida de 
milhares de pessoas pelo mundo todo. Essas pessoas eram 

filhas, filhos, mães, pais, avós, irmãs, irmãos, amigas, amigos 

e amores de alguém. Todos os dias vemos na televisão 
apenas os números aumentando, mas pouco sabemos da 

história das pessoas que perderam suas vidas para o 

Coronavírus. 

Vivemos uma batalha contra esse vírus tão 
perigoso. Muita gente está trabalhando muito para salvar 

vidas, profissionais da saúde, da limpeza e muitas pessoas 

que trabalham ajudando quem precisa.  

A pandemia não é igual para todos, as pessoas 

pobres e desempregadas são as que mais sofrem na 
pandemia com a falta de alimentos, de abrigo, de itens de 

higiene e de outras coisas necessárias para se protegerem. 

Muitas pessoas tiveram que se adaptar, as escolas, 

por exemplo, tiveram que fechar suas portas para nos 

protegermos. Eu e meus colegas, professoras, professores e 

outros profissionais da escola, tivemos que mudar a nossa 

rotina. As aulas agora acontecem pela tela do celular e do 
computador, porém são mais solitárias e tristes, já não 

podemos estar pertinho de nossas professoras, amigos e 

amigas. 
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Apesar dessa mudança não parecer tão legal, é um 

ato de cuidado e amor que pode salvar vidas. A distância 
social é importante para o Coronavírus não contaminar mais 

pessoas. Atitudes como esta, como usar máscara e lavar as 

mãos são importantes nesse momento, e significam respeito 
e cuidado com a vida do outro, porque estamos juntos nessa 

batalha. A minha esperança é que as atitudes de cuidado e 

amor entre as pessoas se multipliquem para que, um mundo 

melhor possa nascer, e outros problemas possam ser 

resolvidos como as injustiças, a pobreza o preconceito e a 
violência. 

 
Escola Municipal Professor Serapião  

 Professora: Jucelene Cardoso da Silva 
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PANDEMIA 
 

Autor: Erick Mateus Klem      

                                                      

 
 Meu nome é Erick Mateus Klem tenho 10 anos de 

idade, e moro em União da Vitória. 

 A pandemia está causando danos no mundo inteiro 

e, está afetando todas as pessoas. Podemos ver isso nos 

comércios que foram fechados e nos locais públicos que não 

dá para passear, por exemplo nos parquinhos, que eu me 

divirto tanto ou visitar nossos parentes. 

 Várias pessoas estão morrendo no mundo, isso é 

triste, mas por outro lado eu posso passar um tempo maior 

com minha família. 

 Tudo que está acontecendo mudou nosso 

comportamento, e aprendemos a nos cuidar melhor, para 

prevenir a Covid-19 e outras doenças, mas isso me afetou 

bastante, estou com muita saudade da escola, dos colegas, 

das brincadeiras e das professoras. 

 Fiquei muito triste com a notícia das pessoas que 

estão morrendo, espero que não demore para sair a vacina 

da Covid-19. 

 
Escola Municipal Professor Serapião  

 Professora: Silvia Aparecida Hoepers Kaczoroski 
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COVID-19 

Autora: Katia Regina Ribeiro                            
  (EJA) 

 
 

 Olá! Eu sou a Katia Regina Ribeiro e tenho 40 anos, 

moro em União da Vitória. Estudo na Escola Municipal 

Professor Serapião, na turma da EJA. 

 Este ano de 2020 está sendo muito triste para a 

população inteira, muitas mortes.   

  No início não estava tão preocupada, pensei que 

poderia passar rápido. Eu sinto muitas saudades de tudo, da 

escola e da professora, pois minha vida mudou muito, sinto 

bastante falta dela. 

  Espero que a pandemia acabe logo, para eu poder 

voltar para escola com as pessoas que são especiais em 

minha vida. 

 Sinto-me muito sozinha, tenho a professora para me 

ajudar por telefone, com as tarefas, contar como está minha 

vida, a solidão é muito ruim. 

         Agradeço a Deus, às pessoas que estão por perto, à vida 

da professora que não esquece de mim. 

E que Deus livre as pessoas dessa doença! 

 Escola Municipal Professor Serapião  

 Professora: Adriana Rodrigues dos Santos Muck 
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COVID-19 

Autor: Nicolas Ryan Kosera                                                         
 

 
 

 Eu sou Nicolas Ryan Kosera tenho 10 anos de idade, 

moro em União da Vitória. 

 A Covid-19, um vírus que afeta o mundo todo, em 

todos os países morrem pessoas por causa dele, mas a 

pandemia não está sendo tão ruim assim, pois eu posso 

passar mais tempo junto com minha família. 

 Fecharam lugares públicos como parques, lojas, 

shoppings, escolas e lanchonetes. 

 Nos ensinaram a viver de forma diferente, com 

maiores cuidados com a saúde, higiene pessoal e como se 

aproximar das pessoas. 

 Eu fiquei triste de saber que as pessoas morrem, logo 

vão descobrir uma cura para essa doença. 

 

 
 

Escola Municipal Professor Serapião  
 Professora: Silvia Aparecida Hoepers Kaczoroski 
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COVID-19 

Autora: Zélia de Jesus Amaral do Vale      
 (EJA) 

 

 Olá! Eu sou a Zélia e tenho 45 anos, moro em União 
da Vitória. Estudo na Escola Municipal Professor Serapião, 

EJA. 

 Este ano de 2020 foi marcado para sempre no mundo 

todo, pois trouxe muito sofrimento para a população 
inteira, infectou e matou muitas pessoas. 

  No início fiquei muito assustada, não sabia o que 
poderia acontecer. Eu sentia muitas saudades de tudo e 

todos, minha rotina mudou muito, sinto bastante falta 

dela, cheguei a adoecer. 

         Peço muito a Deus que guarde as pessoas e ajude a 

todas àquelas, que estão passando por angústias. 

 Espero que a pandemia acabe logo, para eu ter 

momentos incríveis com as pessoas que são especiais para 
mim. 

 Saudades da escola e dos colegas e reuniões 

familiares. 

 
 

Escola Municipal Professor Serapião  
 Professora:  Adriana Rodrigues dos Santos Muck 
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EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Autor: Abraão Henrique Golemba Ferreira 

 
 

 Meu nome é Abraão, tenho 12 anos e moro no bairro 

Bela Vista, em União da Vitória. Na minha casa moram eu, 

meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. 

 Quando a pandemia chegou, fecharam todos os 

comércios, e até a escola, as festas estão proibidas e as 

pessoas têm que ficar em casa, para sair ao mercado precisa 

usar máscara, e as pessoas com suspeita do vírus não podem 

sair de casa, ficam em isolamento. A Covid-19 matou muita 

gente. 

 A pandemia atingiu o mundo, e hoje, as pessoas 

desejam que ela acabe e que a vacina seja logo descoberta. 

 Enquanto a vacina não chegar, eu continuo usando 

máscara e tendo muito cuidado com a higiene das mãos. 

Quero que as coisas voltem ao normal e eu possa voltar para 

a escola. 

  

 
 

Escola Municipal Professor Dr. Vicente Codagnone   
Professora: Verônica Mazur 
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MINHA VIDA NA PANDEMIA 
 

Autor: Renan Felipe Rodrigues Kopycki 

 
 

 Oi amiguinhos, meu nome é Renan tenho 10 anos e 

moro com a minha mãe e o meu irmão no bairro Bela Vista, 

na cidade de União da Vitória. 

 Quando soube dessa doença coronavírus, eu fiquei 

chocado, porque atingiu o nosso planeta. Todo mundo teve 

que ficar em casa, suspenderam a aula e durante a pandemia 

é proibida aglomeração. 

 Aqui, em União da Vitória há muitos casos 

confirmados, muitas pessoas morreram por causa dessa 

doença. Eu me protejo usando máscara, passo álcool em gel 

nas mãos e fico em casa. 

 Com essa doença as crianças da minha turma estão 

estudando pelo celular, com as atividades que a professora 

manda para casa. 

 Quando surgiu o vírus fiquei com medo, mas com 

cuidado tudo vai ficar bem, e logo voltaremos para a escola 

e a brincar com os amigos 

  

Escola Municipal Professor Dr. Vicente Codagnone   
Professora: Verônica Mazur 
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A PANDEMIA NO NOSSO DIA A DIA 

 

Autora: Aline Gabriely Varela 
 

   No começo dessa Pandemia, tive que ficar em casa 
por causa da doença. 
   Essa doença provoca sintomas como: febre, tosse e 

dificuldade respiratória sendo transmitida de uma pessoa 
para outra pelo contato, saliva, espirro e outros. 

   Por isso não fui mais para a escola mantendo o 
distanciamento social para impedir a propagação da doença. 
Ainda não existe uma vacina para a Covid-19. 
   Podemos prevenir lavando as mãos com água e 
sabão, utilizando álcool em gel 70%, evitar tocar nos olhos, 
boca e nariz com as mãos sem higienização e evitando as 

aglomerações. 
   Estou estudando em casa para garantir a minha 

segurança, das crianças e dos professores, recebo os 
materiais em casa para poder terminar as atividades até 
voltar para escola. 
   Espero que logo tenha uma vacina para que tudo 
melhore e possamos voltar às atividades normais. Então 
enquanto não normalizar serei consciente e continuarei me 
cuidando até, tudo isso acabar evitando aglomerações. 

 

 

 
Escola Municipal Vitória Fernandes   

Professora: Elisângela Baiak Novicki 
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GOSTO DA MINHA CASA 

 

Autor: André Luís da Silva 

 
 

   Aqui em União da Vitória morreram algumas pessoas 

devido ao Covid-19, no início da Pandemia. Por isso, 
fecharam as escolas, igrejas, restaurantes e muitos outros. 

Também foi decretado o uso de máscaras, álcool em gel, o 

distanciamento e o isolamento social.                                                                                                        
   O que eu achei mais difícil foi ficar sem ir à escola e 

brincar com meus amigos. O que eu mais gostei foi passar 
mais tempo em casa com a minha família, e receber visita 

dos tios e primos. 

   Estou com muita saudade da escola, das atividades, 

da aula de Educação Física, dos professores e alunos, porém 

eu acredito que a Pandemia vai passar logo, e tudo vai voltar 

ao normal porque vão descobrir a vacina. 
 
 
 
 

 
Escola Municipal Vitória Fernandes   

Professora: Elisângela Baiak Novicki 
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MEMÓRIAS 
 

Autor: Gabriel Kosteski 

 

Oi, sou o Gabriel tenho 10 anos e moro em União 

da Vitória no estado do Paraná. O ano de 2020 ficará 

marcado para sempre em minha memória devido a 
dificuldade de viver com a pandemia. 

 Um vírus que começou fora do Brasil e já matou 
muitas pessoas, duvidamos que chegaria aqui, mas 

infelizmente nos deparamos com essa triste realidade em 
nossa cidade. 

 Desde março estou longe da escola, como também 

sem poder brincar com os amigos, vivendo de uma forma 

totalmente diferente, isolado em minha casa, estudando 

de forma on-line, que não acho nada legal. 

Espero que tudo isso acabe logo, apesar de tantas 

dificuldades quero guardar na memória os momentos 
bons, como estar mais tempo com minha família, almoçar 

diariamente junto à mesa, a refeição feita com carinho pela 
minha mãe, além de poder estar brincando por mais tempo 

no quintal de minha casa. 

 
  Escola Municipal do Campo Interventor Manoel Ribas 

Professora: Regina Aparecida Portella da Luz 
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 TEMPO DE REFLEXÃO 

Autor: Lucas Eduardo Ferreira Myszka 

 
   Este ano fui surpreendido com uma pandemia, com 
o qual tive que me adaptar.  

   Entre as diversas mudanças ocorridas, destaco o 
afastamento de nós alunos das nossas queridas escolas. Com 

o ensino remoto, tive que realizar as atividades escolares em 
minha casa, acompanhado pelos meus pais, e educadores 
mesmo que a distância. 
   Os momentos mais difíceis dessa pandemia foi tentar 
me acostumar a ficar sem a rotina da escola, além de não 
brincar com os meus colegas, mas tudo isso é necessário 

para o bem-estar social, temos que nos afastar para nos 
cuidarmos. 
   Com tantos fatos tristes e difíceis, temos que guardar 

em nossas memórias as coisas boas, como o tempo 
destinado à nossa família. O amor em nosso lar transborda e 
foi possível perceber melhor estando mais tempo em casa. 
   Tudo o que estou passando me fez aprender que me 
cuidar e cuidar dos outros é a maior prova de amor, por isso, 

temos que ficar em casa. 
   Que todos aproveitem este momento único para 
fazer coisas boas, como aprender e brincar. Logo 
retornaremos as nossas rotinas com saúde e segurança, 

vamos seguir firmes, pois sei que falta pouco para termos 
nossas vidas novamente. 
 

Escola Municipal do Campo Interventor Manoel Ribas 
Professora: Regina Aparecida Portella da Luz 
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TEMPO DE PANDEMIA 

 
Autora: Ana Júlia do Amaral 

 
O ano de 2020 estava muito tranquilo, mas em 

março iniciou a pandemia do coronavírus, uma doença que 

fez o mundo todo mudar. As escolas tiveram que parar com 

as aulas, lojas e mercados fecharam, tomando medidas 

diferentes de prevenção contra esse vírus. 

As escolas começaram a entregar o Kit de materiais 

para os alunos continuarem estudando. 

Os professores fizeram grupos de WhatsApp para 

tirar dúvidas dos alunos, e ajudar nesse momento difícil que 
está sendo para nós alunos, para os pais e professores 

também, mas todos estão fazendo o seu melhor para que 

tudo dê certo. 

Eu e minha família estamos evitando sair de casa e 

quando saímos usamos máscaras, passamos álcool em gel 
nas mãos, ficamos longe de aglomerações. 

Essa doença só vai acabar quando for criada uma 
vacina, enquanto isso não acontecer devemos evitar sair de 

casa, assim evitaremos que mais pessoas se contaminem. 

Se todos colaborarem, fazendo a sua parte, logo 

iremos voltar ao normal, e tudo será como antes.  Cuidem-
se que logo vai passar! 

Escola Municipal do Campo  
Professor Waldomiro Antônio de Souza 

Professora: Mirian Cardoso 
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PANDEMIA 

Autora:  Gabrielly Eduarda Pacifico de Araújo 
 

 Era um dia como outro qualquer outro, quando ao 

assistir o noticiário uma doença vinha se alastrando, e o que 

eu não imaginava era que em breve e rapidamente chegaria 

ao Brasil e mudaria a minha vida. 

 Em fevereiro desse ano foi confirmado o primeiro 

caso, e num piscar de olho minha vida virou de cabeça para 

baixo. O número de casos começou a sair do controle, para 

a escola eu não podia mais ir, usar máscara passou a ser 

obrigatório em todos os locais, fazendo parte do meu “look”. 

 Na minha cabeça essa loucura chamada pandemia 

iria acabar rapidinho, mas eu estava enganada, ela já dura 

meses e a saudade dos meus amigos, das brincadeiras em 

grupo, do dia a dia na escola, e, claro das professoras, dos 

passeios nos finais de semanas para lugares movimentados, 

está cada vez maior. 

 O que me ajuda a enfrentar essa loucura toda é 

minha família, as brincadeiras agora fazem parte da minha 

rotina diária, nas atividades da escola tenho uma professora 

particular que é minha mãe, e o que realmente me acalma é 

a esperança de que logo tudo voltará ao normal. 

 
Escola Municipal do Campo  

Professor Waldomiro Antônio de Souza 
Professora: Mirian Cardoso                



 

 

 

Este livro apresenta relatos que 

 

são de autoria de alunos de  

5º ano do Ensino Fundamental e  

EJA (Educação de Jovens e  

 Adultos) da rede municipal de ensino 

de União da Vitória, sendo estas 

 produções parte do Projeto 

“Memórias de União da Vitória: 

Em tempos de pandemia” realizado             

no ano de 2020. 

 Sob à orientação de seus professores 

esses alunos retratam 

um pouco das histórias vividas e 

ouvidas nesta bela cidade. 


