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100 Histórias

Vai ficar tudo bem!
#FiqueEmCasa



Presidente da Associação de Estudantes, Bruno Pinto

Num abrir e fechar de olhos, estávamos todos 
em casa a viver uma situação de incerteza, 
carregada de dúvidas e anseios. As aulas por 
videoconferência deram continuidade ao nosso 
processo de ensino/aprendizagem e permitiu 
interação entre os alunos, atenuando a saudade e 
fortalecendo os laços criados ao longo dos anos. 
Os professores estiveram sempre disponíveis 
para nos ajudar e esclarecer todas as dúvidas que 
i a m  s u r g i n d o .  A p e s a r  d e  t o d o s  o s 

condicionalismos, confesso que soube muito bem voltar à 
escola, rever os colegas, professores e assistentes 
operacionais.

Chegados ao fim desta caminhada, podemos afirmar 
que fomos muitos felizes nesta escola que sempre se 
pautou por orientar, cuidadosamente, o nosso voo e nos 
proporcionou momentos inesquecíveis que ficarão para 
sempre na nossa memória.

EDITORIAL

Iniciamos o presente ano letivo com muita 
vontade de aprender e de continuar esta 
caminhada juntos. Desde o início, surgiu a 

ideia de nos candidatarmos, novamente à 
presidência da Associação de Estudantes, e 
assim defendermos os interesses dos alunos da 
nossa comunidade Escolar. Após a maioria dos 
alunos manifestarem a sua preferência na nossa 
lista, começamos a trabalhar com muito afinco e 
dedicação nos objetivos que nos propusemos. 
Estivemos sempre atentos a todas as solicitações e dentro 
das nossas possibilidades, tentamos corresponder todas 
elas.

A Associação de Estudantes organizou o torneio de 
Futsal e Vólei e colocamos redes nas balizas do campo de 
futebol, há muito tempo desejadas pelos alunos. Outras 
atividades seriam desenvolvidas (torneio de Ténis de 
Mesa, aquisição de novas raquetes e apoio aos finalistas) 
mas, a pandemia do COVID-19 veio complicar os nossos 
planos e separou-nos fisicamente.
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100 Histórias

Temos, no total, uma «quarentena» de páginas que 
vertem os relatos, as reflexões e as ilustrações de uma 
centena de alunos (100 Histórias) do AER, desde o 
Jardim de Infância ao Secundário.

Esta participação dos alunos teve por detrás a 
preciosa ajuda de muitos Professores, nomeadamente 
nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, assim como 
de vários Encarregados de Educação.

100 Histórias que nos dão conta da solidão, da 
amargura e das dificuldades do isolamento a que todos 
estamos sujeitos, mas também 100 Histórias de 
esperança, de coragem e da certeza de que «vai ficar 
tudo bem!»

Clube de Comunicação

stamos a vivenciar uma nova realidade, fruto Eda pandemia Covid-19, que, para além de 
trazer muitas incertezas às nossas vidas, 

modificou hábitos e comportamentos. Estas mudanças, 
nomeadamente a nível escolar, levaram-nos, todos nós, 
a refletir sobre as nossas vidas, sobre a vida em 
comunidade e a novas preocupações sobre o futuro 
pessoal e social. O desafio que propusemos à 
Comunidade Escolar, nomeadamente aos nossos 
alunos, foi o de dar expressão à vivência desta nova 
realidade. E, num tempo de excecionalidades, optamos 
por uma edição única e irrepetível, dando a conhecer 
apenas aquele que foi o contributo dos alunos do 
Agrupamento de Escolas de Resende (AER).
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Porém ele sentia-se

Gostava muito da sua família

E brinquedos a mais

Era uma vez um menino

Isso era o mais importante

Vivia com a sua mãe
Com o seu pai e com um cão

Vivia numa terra distante

Numa grande solidão

Vivia numa casa grande
Talvez grande demais
Com um jardim enorme

Era um menino independente

Era uma criança sorridente
Gostava de jogar à bola

Tinha um defeito gigante
Porém, a sua família

Não tinha muito tempo para ele
Pois trabalhava bastante

O menino não se importava
Pois tentava compreender
Os pais por ele lutavam

Passava o dia a brincar

Para uma vida melhor lhe oferecer

Tinha tudo o que queria

Às vezes pedia
Para uma volta de bicicleta dar

Muitas vezes pediam

Para em família assistir

Pedia para dar

Tinham de ir trabalhar

O tempo era escasso

Uma história de embalar

Nem o conseguiram ouvir

Disso não se podia queixar

“Não tenho tempo, amanhã vou tentar!”

Mas a mamã e o papá

O que os pais não sabiam

Mas a resposta era sempre a mesma

Um filme ele pediu

Só lhe faltava amor e carinho

Ficava a história por contar

Ou um beijinho antes de deitar

Era o quanto isso lhe iria agradar

Muitas vezes pedia

Mas os seus queridos pais

Paciência? Também não tinham
Tinham muito em que pensar

Para ele não chatear

Outras vezes um passeio

Mas no dia seguinte
Continuava a não dar

E fazia um dói dói

Adorava mascarar-se

Sem medo de cair

Andava sempre contente

Imaginava-se um super-herói
Às vezes magoava-se

Vivia assim os seus dias
Sempre sempre a pensar
Como os seus dias seriam
Se companhia tivesse para sonhar

Sonhava bem alto

Sentia-se melhor
E não parava de sorrir

Apesar de tudo isto

Tinha sempre o sorriso
E uma força permanente

Talvez não por acaso

Apareceu na sua aldeia
Um bichinho bem famoso

Sentia-se um pouco desamparado

Num dia bem airoso

Pegava-se às pessoas
E não saia do seu lado

Tal como o menino

Queria companhia

Esse bichinho era diferente

A todos assustou

A todos ameaçou 

E muitos isolou

Por todo o lado viajou

Em todo o mundo se instalou

Quando o bichinho apareceu

Numa questão de poucos dias

E aparecia sem avisar

Este bichinho pequenino

E tinha um nome invulgar

Num piscar de olhos
Todo o planeta parou
Parece que aquele bichinho

As pessoas começaram a adoecer
Ficaram com covid-19

Fechou todos em casa

Num espaço de tempo tão curtinho?

Um nome difícil de dizer

Foram todos para casa

Chamava-se coronavírus

Impedidos de trabalhar
Ter tempo para a sua família
E também para descansar

Como é que um bichinho

Pode infetar tanta gente
Com um tamanho tão pequenino

Tinham tempo para lhe dar atenção

O menino ficou contente

Os abraços? Proibidos
Os beijinhos? Também
Falar apenas a 1 metro
E ficar em casa para o nosso bem

Também os pais do menino
Não foram uma exceção
Deixaram de trabalhar

Tinham tempo para ele
Tempo para o mimar

Brincaram até mais não
Fizeram bolos e bolachas
E também um belo serão

Era o dia mais feliz
Da sua curta vida

Disso ninguém duvida

Tudo estava bem

Correram e saltaram

Tudo estava perfeito

Tinha os seus pais para brincar

Parecia um conto de fadas
Sentia-se muito satisfeito

Foi um dia diferente

Pouco depois apareceu

Apanhar aquela família

Os pais tiveram de o deixar

Foram ter com o menino

Mas aí os seus pais

Para o seu filho alegrar

Uma coisa muito invulgar

Uma pausa fizeram

O bichinho não conseguiu

A pedir para brincar

E assim acabou a história

Que um bichinho juntou

Acabaram por voltar

E assim um pequeno bichinho

E o menino voltou

E um desenho juntos fizeram

Ensinou-lhes o caminho

Trouxe para eles muita alegria

Chamaram-lhe teletrabalho

Conseguiu os seus pais mudar

A união e o isolamento

De uma família diferente

E foram felizes para sempre

Sofia Carvalho, 11.º B

As desculpas esfarrapadas

Era uma vez um menino
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Somos uma nação unida, que agora dá valor ao ar 
condensado dentro das nossas casas e que viaja 
apenas entre os nossos pulmões. Somos uma 

nação que dá valor às ruas que estão agora cobertas por 
um silêncio e solidão que nos abala e entristece a alma, 
um silêncio que nunca nos pertenceu. Sente-se falta do 
barulho, do som dos passos de pessoas da terra e de 
pessoas de outras terras que fazem de Portugal um país 
do mundo, um país plural. Mata-nos ver a nossa Lisboa, o 
nosso Porto, todo o nosso Portugal despido das suas 

gentes, da sua identidade, da sua língua lusitana que vibra nas cordas vocais 
das pessoas que pintam, de Norte a Sul, este país que é tão nosso com a sua 
singularidade cultural! Somos do mundo, daquele que agora chora 
connosco, que nos vê morrer assim, sem lutar, às vezes, que nos vê 
abandonar os nossos familiares, que nos vê presos dentro daquele espaço 
para o qual ansiávamos, todos os dias, voltar e de que, agora, tanto 
queremos sair.

Somos do Atlântico, somos dos cantares alentejanos, somos da 
solidariedade, somos da companhia, somos de calor humano, somos da 
Natureza, somos e fomos. Somos história, aquela que é contada e aquela 
que só alguns conhecem. Somos do segredo, aquele que só nós sabemos, 
aquele que nos rega a alma, aquele que nos sacia a sede de vencer, a sede 
de Existir, a sede de pintarmos a alma a verde, vermelho e amarelo, as cores 
de uma nação que existe e que é, que deixa os seus habitantes serem, que 
lhes confere a liberdade que conquistámos com a união que só nós sabemos 
e conhecemos.

Somos portugueses, daqueles que em tempos se aventuraram pelos 
mares e oceanos desconhecidos e implacáveis, que deixaram em nós 
história e prestígio, amor, engenho e arte, daqueles que deixaram gentes, 
descendentes de heróis, de sangue oriundo de um país à beira-mar plantado 
que ficam, agora, em casa, para se protegerem do que os mata, daquilo que 
os atormenta, a eles e ao mundo. Dizem que é o turismo que nos dá 
reconhecimento, que são as águas do Tejo e dos seus amigos que, em 
estado líquido, correm com pressa, por um sol que nos saúda a pele, a 
melanina, o cheiro que nos toca o coração e que só cabe em nós.

Dizem muita coisa sobre nós, sobre o que é nosso, mas o que faz de 
Portugal um país reconhecido e amado são as gentes, são os portugueses, 
são as almas dos que já partiram, dos que ainda cá moram e daqueles que 
voaram para outro país em busca de uma vida melhor, mas que são tão 
nossos, como qualquer outra pessoa, pois são eles que levam no coração, 
nas palavras, no sangue e na forma de ser, um Portugal que lhes pertence, 
que é casa, que lutam, tal como nós, à português.  O que é lutar à português? 
É ficar em casa, fazer o que é melhor para nós, não só por nós, por todos. É 
cumprir regras que protegem os nossos, que protegem aqueles que não 
conhecemos, mas que, tal como nós, lutam pelo mesmo, lutam contra o 
mesmo inimigo, que mesmo nos mantendo confinados dentro de casa, nos 
deu a lucidez e sabedoria para nos apercebermos que não devemos tomar 
nada por garantido, nada, ninguém, jamais. Lutar à português é não desistir, 
é conectarmo-nos com as almas, sabendo e acreditando sempre que “vai 
ficar tudo bem”.

Maria Correia, 10.º A

Atualmente estamos a passar por uma 
situação difícil, a viver uma realidade 
muito dura em todos os sentidos. Esta 

pandemia, “COVID-19”, está a pôr todo o Mundo 
em alvoroço e em tamanha aflição. É de tal 
maneira infeciosa, perigosa e mortífera que nós, 
alunos, temos de nos manter em casa em 
confinamento. Um confinamento, sem dúvida, que 
necessário, ainda que, para nós, alunos, não seja 
tão fácil assim; todos estávamos habituados a ter 
as nossas rotinas, levantar cedo, apanhar o autocarro, ir 
para a escola, estar com os amigos, professores, 
funcionários. Estávamos habituados com o clima da 
comunidade escolar e, de um momento para o outro, 
somos todos obrigados a ficar em casa. Não é fácil! Não é 
fácil mudar assim tão drasticamente as nossas rotinas.

Sobre o ensino à distância, é fundamental para nós 
alunos não perdermos as aulas, sobretudo quem vai fazer 
exames nacionais este ano e, por isso, o ensino à distância 

pela aplicação TEAMS foi uma alternativa 
diferente que acabámos por optar. Claro que é 
bastante diferente o ensino por videoconferência 
daquele a que estávamos habituados; não 
estamos com os amigos pessoalmente, não 
existem aquelas trocas de olhares, não há o toque 
de um simples cumprimento. E os idosos? Já 
pensaram no sofrimento que eles estão a passar 
agora? Não deve ser fácil para eles não poderem 
receber visitas, não poderem receber os filhos, os 

netos, não poderem ver ninguém para além dos colegas e 
companheiros de quarto.

Estamos a passar por uma fase muito difícil das nossas 
vidas, oxalá isto passe rápido e que em breve possamos 
estar todos juntos em comunidade escolar e desfrutar de 
uma coisa tão simples e que, a partir de agora, demos mais 
valor ao que é o “cumprimento”.

Rui Almeida, 3INF/ELE
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Somos Portugueses!

Nenhum dia foi comemorado

Os casos aumentam,

Por motivos que inventam.

A ter aulas em casa.

Mesmo assim os casos

Começou o da calamidade.

Esta pandemia

Esta doença com o nome

Ficaram todos

Acalmando os tiros.

Como de antes.

Começou em Portugal

Cafés, escolas, empresas…

De coronavírus

No dia 2 de março

Os alunos começaram

Separaram-se famílias,

Assim o seu estudo
Não atrasa,

Em dias importantes

Que nos está a deixar mal.

Começou tudo a fechar

Com grandes despesas.

Fez abrandar o crime

Cada dia que passa

Pelos que saem de casa

Com o estado de emergência
Foi tudo de quarentena,

Aumentavam à dezena.

Acabou o estado de emergência,

Não saia de casa 
E pense na sua prioridade 

Nestes tempos difíceis
Temos de ter fé

Por isso fiquem em casa

Cumpram todas as regras 
Que mande a DGS,
Para que este vírus 

Não faça o que lhe apetece.

E não vão para o café.

Patrícia Monteiro, 8.º C

Temos de ter fé!
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O tempo em que vivemos

O meu chá de tília

Não há brincadeiras

Com coronavírus

Porque este maldito vírus

A saudades da família

Almoce ou jante um sonho.

Aqui presa em casa

Não me deixa lá chegar.

Que me deixem ir.

Vem a crise financeira.

Já não posso ir comprar

As saudades da brincadeira…
Já não posso mais

Nem daqui posso sair

Não há brincadeira
Mas depois

Isto parece uma cadeia.

Peço, por favor,

A inflação aumenta
O futuro não parece risonho
Para combater a crise

Adeus paredes de massa

As entradas não sei quando.

As costas te vou virando
As saídas vão ser breves

Leonor Loureiro, 5.º B

Agora dou mais valor às coisas, às coisas tão simples, mas únicas...

Sinto que fiz a minha parte, embora fosse tão difícil estar longe, longe da 
rotina...

Sinto falta do brincar, falta do nervosismo para os testes, falta de acordar 
cedo e não querer ir à escola...

Vou sofrer mais um tempo para poder ter o abraço que nos faz falta... Para 
poder voltar a sermos nós... Para poder voltar a ser eu...

Sinto falta do antes.

Por enquanto ficamos pelo olhar...
José Truta, 11.º A

Sinto falta do que tinha e já não tenho...

Queria abraçar-te com olhar…

Estou feliz! Feliz por sair e ir ao encontro. Ao 
encontro deles, deles e de ti. É por causa de ti 
que estou feliz... Voltar a ver-te vai ser bom. 

Duro vai ser ficar só pelo olhar. Abraçar-te com o olhar, rir-
me com o olhar e sentir-te com o olhar... A boca vai estar 
tapada e a máscara vai impedir-me de rir contigo, de me 
rir convosco...

Não sei... Ficamos pelo o olhar e damos mais valor a 
estas simples coisas.

Aliás já senti e pensei em coisas simples nestes dois 
últimos meses...

Uma experiência única

Cristiana Coelho, 8.º A

As aulas à distância são complicadas porque, se tivermos 
dúvidas, não é muito fácil esclarecer à distância, seria mais 

fácil explicar na escola, e, por isso, não é a mesma coisa.

Eu estou a gostar das aulas à distância porque está 
a ser uma experiência muito boa e será única. 
Neste período tenho estado a trabalhar muito, 

tenho feito todos os trabalhos que também não são muitos. 
As tarefas têm sido fáceis.
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O Primeiro Ministro e o Ministro da Educação, 
também, em reunião com a DGS e os outros partidos, 
propuseram o fecho de todas as escolas, desde o dia 16 
de março.

Na minha opinião, o ensino à distância aplicado ao 
ensino básico, na televisão, é muito diferente do 
presencial, na medida em que os alunos não estão em 
contacto direto com os professores e estes serem 
professores que eles não conhecem e terem uma outra 
maneira de explicar as matérias das várias disciplinas, o 
que poderá gerar dificuldades.

O facto de muitos alunos também não terem 
computador ou um bom acesso à Internet não facilita o 
estudo.

Quando começaram a aparecer 
os primeiros infetados em Portugal, 

foram aplicadas medidas de contingência, como o 
isolamento social e a higiene sanitária, entre outras 
medidas.

Agora, sinto um pouco de medo de cruzar-me com as 
pessoas com receio de apanhar o coronavírus.

Esta situação também é muito difícil para os idosos 
que se encontram nos lares e para aqueles que vivem 
isolados, porque os seus filhos já não podem abraçá-
los, visto que são um grupo etário de grande risco de 
contágio.

Apesar de poderem contactar-se através dos meios 
tecnológicos, não é a mesma coisa, porque falta o 
contacto físico.

Esta pandemia tornou as pessoas mais solidárias, 
doando alimentos para aqueles que perderam o seu 
trabalho.

Estamos numa guerra contra um inimigo invisível, 
mas havemos de vencê-lo.

Mariana Ribeiro, 12.º C

O isolamento social levou a que as pessoas se 
sentissem cada vez mais depressivas e tristes, porque, 
principalmente os jovens que gostavam de sair muito 
com os seus amigos e de conviver, já não o podem fazer 
como faziam.

A partir daí, adotaram o sistema de ensino à 
distância, através do uso de plataformas digitais e, a 
partir do terceiro período, também implementaram o 
“Estudo em casa”, do primeiro ao terceiro ciclo, na RTP 
Memória.

Atualmente, estamos a 
v i v e r  u m a  s i t u a ç ã o 
c o m p l i c a d a ,  a  n í v e l 

m u n d i a l ,  p o r  c a u s a  d e  u m 
coronavírus que surgiu na China e 
que provoca a doença da COVID-19, 
tendo-se espalhado rapidamente por 
todo o mundo, inclusive Portugal.

No meu caso, sinto saudades das minhas melhores 
amigas da escola, do convívio com elas, das nossas 
brincadeiras e de poder abraçar e dar beijinhos às 
pessoas de quem gosto.

O inimaginável aconteceu. De um 
momento para o outro tudo mudou. A 
situação parece irreal, parece que foi 

t i rada de um f i lme de Hol lywood.  Sem 
percebermos muito bem o porquê ou que fizemos 
de errado. O mundo mudou e tudo vai ser 
diferente.

O pânico instalou-se, o medo está no olhar dos nossos 
pais, dos nossos professores.

Depois de ouvirmos a Comunicação Social falar sobre 
um inimigo microscópico invisível o Coronavírus (Covid-
19), percebemos que este vírus não se combate com 
armas, com bombas, mas sim com proteção individual, 
máscaras, viseiras, luvas, distanciamento social e com 
confinamento. Fomos obrigados, repentinamente, a 
suspender os afetos, os abraços, os beijinhos, saudar à 
distância os nossos familiares, principalmente os nossos 
avós, que ao longe olham para nós com as lágrimas nos 
olhos.

Com muita tristeza nossa, repentinamente fomos 

Um vírus, que apareceu em 2019, fez muitos 
estragos em Wuhan, uma cidade chinesa, e 
acabou por se espalhar por todo o mundo e levou-
nos ao estado de “Pandemia”.

A luta da humanidade
contra a COVID-19

O Covid-19 é um vírus que 
teve origem na China, muito 
perigoso, que alastrou muito 

rapidamente por todo o mundo.

Além disso, também não podemos ir 
à escola, porque temos de nos proteger 
uns aos outros.

Este vírus obriga a ter muitos 
cuidados de higiene, como lavar as 
mãos muitas vezes ao dia.

António Silva, R1 (1.º Ano, CER)

Ainda não há vacina para curar as pessoas.

Temos de nos proteger
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Quero voltar a abraçar os meus familiares e os meus 
amigos.

Se nos preocuparmos, na mesma proporção, 
connosco e com o próximo, se aprendermos novos hábitos 
sociais, novas atitudes, tudo vai ficar bem!

Tudo mudou! Mas um dia tudo vai voltar à normalidade, 
não sabemos quando, o que nos deixa ansiosos. Todos os 
dias peço muito para que esta pandemia passe.

Margarida Bessa, 6.º C

Não foi fácil, não é fácil! Deixar tudo para trás, a 
escola, os amigos, os professores, o convívio, as 
brincadeiras, as conversas, tudo isso foi 
repentinamente adiado.

obrigados a ficar em casa, sem tempo para 
despedidas, sem tempo para nos organizarmos.

Mas os nossos professores e os nossos pais 
perceberam rápido a mudança e tudo fizeram para 
nos proporcionarem todas as condições para o 
ensino à distância. Os meios tecnológicos 

ajudaram para continuarmos a aprender, com motivação. 
De repente as nossas aulas são online, sejam elas 
síncronas ou assíncronas. Temos que ficar em casa. 
Estamos sempre a ouvir esta frase: “#FiqueEmCasa”.

Meu coração não vê

A solidão

De meus filhos que me empurram para a solidão.

Carências aos molhos
Que esburacam meus tecidos.

Carece de abrigo o meu coração.

Podia ser um tesouro velhinho

Tenho mares nos olhos,
Silêncio nos ouvidos,

Mas, sou uma pedra no caminho

Meus olhos não sentem

Meu pensamento não crê
Nas verdades que tanto mentem.

Do tempo em que a minha utilidade não era esquecida.

Carrega-se o meu peito de saudade,
Da convivência, da alegria e da felicidade

As ausências açoitam-me a vida

Simão Loureiro, 7.º D

Maria Barbosa, 9.º C

O inimaginável aconteceu
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Pois não há mais nada que lhes reste.

Sinto que a vida me foi vedada,

Com isso o meu instinto

Às vezes, a vontade de chorar aparece,

Tudo achava que ele não chegava,

Mas ele veio e atacou a gente de hoje.

De casa ninguém pode sair,

Covid-19

Tudo se modificou. Tudo se modificou.

O povo mantém a Fé em quem nos concebeu

Pois proibiram-me de sair de casa.

Parece que levou uma facada,

Mas eu pressinto que só agora começou.

Pensavam que a China era muito longe.

Perdeu-se a vontade de rir.

Os que morreram sofreram

Mandai embora quem não nos deste!

Irei anunciar como me sinto.”

Mas para quem cá ficou,

“Divina Guarda, angélica, celeste,

Quando a palavra me for dada,

Pois todos dizem que “vai ficar tudo bem”,

Por ver que está tudo mudado.
As pessoas parecem que andam chateadas,
Já não existe abraços nem mãos dadas.

Ivone Teixeira, 9.º A
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Um dia fomos surpreendidos

O segundo período decorria 
n o r m a l m e n t e ,  n ó s 
es távamos na  esco la , 

conversávamos com os nossos amigos, 
tínhamos aulas e partilhávamos entre 
nós o nervosismo quando algum 
momento de avaliação estava para 
chegar.

Tudo isso acontecia, até que um dia 
fomos surpreendidos com a notícia de 

que o vírus que havia começado na China já tinha chegado 
ao nosso país e que por causa dele seríamos privados de 
estar com os nossos amigos, abraçá-los e fazer tudo 
aquilo que fazíamos antes dele.

Tivemos de nos adaptar a uma nova realidade, 
começamos a ter aulas em casa, longe de todos, o que foi 
um pouco difícil no princípio, pois, ao olhar em volta, não 
via nenhum dos meus colegas, nem os professores a 
tentar expl icar a matéria de forma a que nós 
percebêssemos.

Na minha opinião, o estudo em casa tem vantagens e 
desvantagens, e uma das desvantagens é estar longe de 
todos. Mas, neste momento, o que importa é estarmos 
seguros. Quando tudo ficar bem, vamos poder estar todos 
juntos e unidos de novo.

Gabriela Feliciano, 7.º A

A vida com um vírus

evido ao COVID19, há Dmuita gente em casa, 
não só em Portugal 

como em todo o mundo.

Maria de Fátima Azevedo, 7.º A

Estou muito triste porque já 
morreu muita gente. Não posso ir 
muitas vezes à rua… Só vou às 
vezes dar uma volta com a minha 
irmã e com o seu cão. Não posso ir 
à escola, estar com os meus 
amigos e ver os professores.

Mas o que importa é que isto vai 
passar e vamos poder estar todos 
uns com os outros.

Nestes tempos tempestuosos, tenho-me lembrado deles 
e dos bons momentos que passámos juntos, mas também 
sei que isto vai acabar um dia e sei que vou estar com eles 
quando isto acabar.

Em suma, a saudade dos amigos e do convívio, atualmente, são temas 
muito tocantes.

Rúben Tavares, 12.º C

A saudade é uma dor que aparece quando menos se espera e é muito difícil 
de desaparecer. Mas o que me ajuda a passar esta saudade é o facto de poder  
falar com eles pelas redes sociais, embora não seja a mesma coisa.

Estamos a viver tempos difíceis devido à pandemia 
do Covid-19 e uma das coisas que eu tenho 
recordado frequentemente é a saudade que sinto 

dos meus colegas e do convívio com eles. Para além de 
serem meus colegas, são meus amigos e alguns são 
considerados família para mim.

“Hoje, acordo com saudades de vocês e só aí me dei conta de que já faz 
tanto tempo... A companhia de vocês era o que fazia os meus dias valerem a 
pena”. “Eu sinto uma saudade imensa, isso só me mostra que vocês se 
tornaram muito mais que colegas de escola, são amigos queridos que sempre 
levarei no meu coração, para onde quer que eu for”. Eu retirei estas citações  
dum livro que estou a escrever e estou a relatar um pouco daquilo que é a 
realidade que vivemos e que vamos viver se isto não melhorar. Os amigos são 
muitos importantes e o convívio com eles é muito importante também.

Margarida Dias, 9.º C

Hoje, acordo com saudades de vocês...

Luna Pinto, 9.º E
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A doença tornou-
se uma pandemia

Quando passei a ficar em casa, 
sem ir à escola, fiquei triste e com 
saudades dos meus professores e 
co legas.  Em casa,  no  meu 
confinamento, faço os trabalhos 
escolares, ajudo a minha mãe e, 
por vezes, navego na Internet.

As minhas aulas passaram a 
ser através da aplicação Teams. 
Todos os dias, falo com a Sr.ª 
professora Sandra e, depois, faço 
os meus trabalhos. Se tiver alguma 
dúv ida,  l igo para e la  e  e la 
esclarece-me. Todas as quintas-
feiras, reunimos com as senhoras 
professoras Sandra e Cristina e os 
outros alunos. Adoro essas aulas, 
porque as senhoras professoras 
explicam-nos os exercícios e nós, 
depois, fazemos as fichas.

Tatiana Rodrigues, 12.º A

o dia 16 de março, Ninterrompemos a escola 
p resenc ia l ,  porque 

apareceu uma doença, chamada 
Co ronav í rus ,  que  a fe ta  os 
pulmões, podendo provocar a 
morte a algumas pessoas, em 
especial às mais idosas. Esta 
doença tornou-se uma pandemia. 
É por isso que não podemos sair 
nem ir à escola, temos de ficar em 
confinamento.

Os aspetos positivos das aulas 
online são que podemos conversar 
à  d is tânc ia  e  te rmos ou t ra 
experiência. Os aspetos negativos 
são não podermos estar todos 
reunidos presencialmente, nem 
convivermos. Apesar de estar triste 
por não ir à escola, também tenho 
estado feliz porque posso falar com 
um amigo especial. Ele foi uma 
coisa boa que me aconteceu na 
quarentena, porque ele é divertido, 
preocupado, generoso, atencioso 
e um palhacinho. Sempre que 
estou triste, ele faz-me sorrir.

35AEResende
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Fique em casa, “vai ficar tudo bem” são 
algumas das palavras que ouvimos 
repetidamente ao longo dos dias. Na 

verdade, não estava a entender muito bem o que 
era isto, não achava normal a importância que 
davam a um bichinho que terá surgido num país 
distante.

Somos de uma vila isolada e silenciosa e, em três 
segundos, ouvimos milhares de vozes a falarem sobre 
nós. As ruas anónimas ganharam toda a atenção por algo 

Com o passar dos dias, o perigo foi-se 
alastrando, tendo chegado a lugares que nunca 
pensei. A incerteza do futuro, numa vida que se 
pôs em stand by, assusta-nos a todos. Não será fácil, mas 
estamos perante a batalha mais importante da 
humanidade, que será ganha por nós, e os sonhos que 
desabaram logo serão reerguidos.

Foram tempos estranhos, cansativos, tempos em que o 
medo tomava conta de nós. Nada podia parar. Método 
estranho de trabalho, tendência a levantar o dedo para 
sermos esclarecidos e algo errado se passava, porque 
esta comunicação não era tão rápida, mas conseguimos e 
uma etapa ficou para trás. Toda a distância foi resolvida 
com uma chamada e uma mensagem de conforto.

que nunca desejámos ter. Porém, cada dia que 
passa é menos um dia para a propagação deste 
vírus.

Dizem que estamos perante a doença mais 
devastadora, por isso cabe-nos a nós travá-la. 
Diariamente, ouvimos notícias de alguém que não 
pode entrar em casa para não contagiar os que lá 
se encontram e, por isso, fazem os possíveis para 
estarem perto para lhes acenar e ver o rosto, todos 
os dias, antes de partir.

O que será que vai acontecer aos abraços, aos 
cumprimentos, quando tudo isto passar? Naquele pedaço 
de tempo em que damos por nós a pensar no porquê de 
tudo isto, pensem que, apesar de toda a tragédia, esta 
situação veio para nos ensinar alguma coisa. Vamos lutar 
contra esta epidemia para que possamos voltar a encher 
as ruas de barulho e movimento e tocar naqueles de quem 
mais gostamos.

Sofia Monteiro, 11.º B

Cabe-nos a nós proteger-nos, ficar em casa, aplaudir 
todos aqueles que, todos os dias, fazem os impossíveis 
para salvar mais uma vida. Nos dias que correm, não há 
qualquer necessidade de sair de casa para passear ou até 
mesmo para ir ver como está a praia.

As pessoas são solidárias

Está a ser muito difícil para os idosos e para os doentes 
que estão no meio mais isolado, pois os familiares, neste 
momento, não podem dar apoio.

No meio disto tudo, é muito bom ver que as pessoas são bastante solidárias 
com quem mais precisa. Mas o mais importante é que mantenhamos a 
esperança de que vai ficar tudo bem!

Esta mudança, de estudar em casa, é muito 
complicado, porque nem sempre a internet 
facilita; acabamos, às vezes, por não conseguir 

acompanhar as aulas a 100%.
Também o confinamento nos obriga a estar mais 

isolados, não podemos ter convivência com ninguém. É 
muito doloroso não vermos a nossa família, amigos e 
colegas.

Rui Pereira, 5.º B

O 3.º período começou diferente do 
habitual. Estávamos habituados a, no 
fim das férias da Páscoa, iniciar um 

novo e último período.
Mas este ano foi diferente, devido a uma 

pandemia que apareceu. Isso obrigou a que as 
aulas presenciais acabassem e começasse o 
ensino à distância.

No meu ponto de vista, não está a ser fácil 
aprender as novas matérias com este método de 
ensino, pois nem todos os alunos têm meios para 
aprender e também porque todos sabemos que as aulas 
presenciais permitem perceber muito melhor o que é Mara Alves, 8.º A

Por outro lado, o facto de não haver 3.° 
período, fez com que nós percebêssemos que os 
amigos e professores fazem falta no dia a dia, e 
que sem eles não era possível aprender e nem 
realizar as nossas brincadeiras, pois hoje só é 
possível recordá-las, mas esperamos que mais 

tarde seja possível novamente estarmos juntos e poder 
voltar à escola.

A comunicação com os professores, para tirar 
dúvidas, por exemplo, também não é muito fácil 
e por isso não temos tanto apoio.

ensinado.

Marta Almeida, 9.º D

Vai ficar tudo bem!

Os amigos e os professores fazem falta no dia a dia

1.º Ano, CER R11
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Ana: Olá avó!

Avó: Olá minha netinha!

Ana: Sabes que não podes sair de casa, por causa 
do COVID-19.

Avó: O que é isso, podes explicar-me?

Ana: O COVID é um vírus conhecido por causar doença no 
ser humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe ou 
mais grave, como pneumonia. O COVID-19 foi identificado 
pela primeira vez em humanos, em dezembro de 2019 na 
China, em Wuhan.

Avó: A que sintomas devemos estar atentos?

Ana: Febre, tosse e dificuldades respiratórias.

Liliana Severino, 1TAR

Eu fico estupefacta por não poder viver a vida lá fora, enquanto a minha 
liberdade for presa.

Eu começo a achar que isto é o fim do mundo, mas isso não pode ser eu e 
muitas pessoas como eu têm a vida pela frente, só têm de aproveitá-la mais. 
Todas as crianças, do mundo têm o direito de VIVER.

Apenas reflito nisto e penso que nestes últimos tempos tenho passado 
momentos completamente intensos, e não é simplesmente pela intensidade 
com que me levanto e logo a seguir estou à frente de um computador, mas essa 
sensação de estar sempre a repetir todos os meus dias. Torna-se complicado 
continuar.

Nestes últimos meses, aprendi que o tempo não 
espera por ninguém, por isso nós, as pessoas, 
temos de viver e aproveitar a vida, pois, se não o 

fizermos, ela passa e nós ficamos esquecidos.
Isto tudo porque a pandemia em que hoje nos 

encontramos está a ser muito difícil, e não só para mim, que 
sou uma adolescente impaciente e que não gosta de viver na 
amargura de estar sempre em casa, mas também no meio 
em que vivemos na atualidade, Portugal, O MUNDO, 
TODAS AS PESSOAS, estão a sofrer ou até já sofreram com 

os danos desta pandemia.

Mas agora só quero dizer que a vida são dois dias, e um já passou.

Alguns momentos são únicos e é preciso aproveitar, a chance de vivê-los, 
como se o amanhã não existisse, afinal de tudo, não é sempre que eles 
acontecerão.

Avó: Que devo fazer para não contrair esse vírus?

Ana: Não sair de casa, evitar contacto com outras 
pessoas, lavar frequentemente as mãos, tossir e 
espirrar para o braço, sem ser para as mãos.

Avó: Mas como vou fazer para comprar os meus 
medicamentos e as compras?

Avó: Beijinhos, fica bem e protege-te!

Ana: Não te preocupes, a minha mãe trata disso. Agora, 
mudou tudo nas nossas vidas: não vamos poder fazer 
aquelas reuniões familiares que tanto gostamos… Eu 
também adorava ir à escola e agora tenho aulas em casa.

Ana Cardoso, 6.º E
Ana: Beijinhos, vai ficar tudo bem!

A Ana, a Avó e o... Covid 19
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Não podemos parar

este momento tão difícil Nque estamos a passar, 
não podemos parar de 

estudar e trabalhar para o nosso 
futuro. Impedidos de estar em 
sociedade, temos de ver os nossos 
professores e amigos pelas telas 
de computadores. É uma nova 
experiência a que temos de nos 
sujeitar. É bom haver este sistema 
de aulas virtuais, sem sairmos de 
casa para não corrermos riscos… 
Mas a verdade é que as saudades 
apertam e, com todo o nosso 
esforço, vamos superar.

Cristiana Oliveira, 7.º A

Tempo imperdoável

Soraia Azevedo, 9.º D
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Dias de confinamento sem fim, dias 
estes cinzentos e recheados de 
pensamentos que nunca terminam. 

Encontramo-nos numa luta contra um inimigo 
microscópico, conhecido por COVID-19 entre os 
cientistas, que chegou com força e decidido a 
deixar um rastro de pânico e tristeza. Nunca nos 
imaginaríamos num confronto destes, que 
acabaria por deixar o mundo em prisão 
domiciliária. Sem escolher classes sociais, 
religiões, raças, e nem mesmo posições políticas, este 
vírus mostra-se bastante eficiente na sua contaminação e 
cabe a cada um de nós precavermo-nos individualmente 
para que assim possamos ganhar esta contenda.

“Quarentena” é o princípio fundamental para que 
possamos domar este antagonista, uma vez que, ao 
mantermos o refúgio, estamos a proteger todos os que nos 
rodeiam, com o intuito de obstar o contágio.

Tudo o que tem acontecido não tem sido fácil de 
encarar, permitimos que nos tapassem o sorriso e o que 
com ele expressamos e conquistamos. Vemo-nos agora, 

Mais adiante observa-se uma pequena e 
velha casa. Recorrendo à nossa imaginação, 
essa casa seria a casa ideal para lá morarem os 
Sete Anões e a Branca de Neve, pois todos os dias, ao 
nascer-do-sol, eles atravessavam um caminho irregular 
de terra e pedras para irem trabalhar nos campos das 
redondezas. No final do dia, traziam as mais variadas 
iguarias para a doce e encantada Branca de Neve 
cozinhar uma deliciosa sopa. No fim desta refeição, 
juntavam-se na eira ali existente para tocar, cantar e 
dançar, até que o sono chegasse. Na realidade, esta 
casa não passa de um palheiro que serve para guardar 
alfaias agrícolas e dar abrigo a alguns animais de 
estimação.

A embelezar a paisagem vê-se uma imensidão de 

Como é bela a paisagem que se avista 
da janela do meu quarto… Nesta 
encan tado ra  pa i sagem ru ra l , 

predominam vários tons de verde, avistando-se 
um canastro antiquíssimo e rústico, feito de 
madeira, onde outrora se armazenava o milho 
cultivado pelos agricultores.
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Temos todos que nos isolar,

Vários jovens saem à rua

Apenas temos de esperar.

Difíceis de enfrentar
E os nossos entes queridos 

Para os mais necessitados ajudar

Com muitas despesas para pagar.

Já não podemos abraçar.

Inês Cardoso, 8.º E

Devido à pandemia 

Tudo isto vai passar

Instalou-se o ensino à distância

Não nos deixarmos desanimar.

Afastar-nos de quem gostamos

Mais difícil do que o normal

Para a corona enfrentar.

Têm sido tempos difíceis,

E tem sido um desafio para todos 
nós

Têm sido tempos duros

Umas vacinas vão arranjar.

E  c o m  o  t e m p o ,  o s  n o s s o s 
profissionais de saúde

Estes tempos que 
vivemos

JI R4 do CER

A paisagem

Muito mais distante, mas não menos 
importante, avistam-se várias casas. Estas já 

têm uma construção mais recente, construídas com 
materiais modernos, que embelezam o seu exterior, 
desde a cor ao telhado, todas elas são diferentes. No 
entanto, há uma característica em comum à sua volta, ou 
seja, existe sempre um terreno de cultivo ou mesmo um 
jardim, onde possam ser cultivadas as curiosidades da 
época ou plantadas as mais belas e singelas flores. Estes 
espaços servem de lazer aos seus donos. É uma 
satisfação enorme acordar e avistar todos os dias esta 
bela e pura paisagem, digna de um quadro de beleza 
natural.

campos verdes, compostos por erva tenra, que 
alimenta os mais variados animais domésticos 
(vacas, ovelhas, cabras…) e uma grande 
variedade de árvores, umas mais subidas outras 
mais curtas, umas com frutos, outras com flor, 
outras ainda com folhas longas, sempre com o 
tom verde ,sempre a caracterizar a beleza desta 
paisagem, lembrando a chegada da Primavera.

Gabriela Lage, 5.º C

Nesta pr imavera apreensiva, em que 
avistamos flores a serem cortadas do jardim do 

mundo, devemos concluir que, mesmo com este 
acontecimento, a estação não acaba. Quero com isto 
exprimir que este vírus pode ser homicida, mas nunca vai 
conseguir anular a humanidade.

Para terminar esta minha reflexão, gostaria apenas de 
deixar uma mensagem de encorajamento, uma vez que 
todos sabemos que o caminho que temos pela frente vai 
ser longo e com várias “pedras”, mas a união faz a força. 
Juntos vamos vencer, pois temos tudo nas nossas mãos!

mais que nunca, obrigados a expressar tudo 
através do olhar. Esta sensação de frustração e 
impotência vai perseguir-nos, mas, mais que 
nunca, devemos ostentar o nosso poder de união, 
com responsabilidade. Não devemos usufruir do 
medo, porque este é um grande obstáculo a todos 
os nossos heroísmos. Então, temos de fruir do 
nosso novo acessório e, juntos, guerrear.

Ana Pimenta, 12.º A

A primavera não acaba por se cortarem as flores...

Neste isolamento muita coisa mudou na 
minha vida e na minha família, devido 
ao Covid-19.

O meu pai, tal como os outros trabalhadores, 
voltaram para casa protegendo a sua saúde.

Sabem o que me custou mais? O facto de ele 
vir e ir sem um beijo ou abraço de conforto. Ver os 
meus avós e não puder dar um beijo neles, custa 
tanto…

É a falta das coisas mais simples, por vezes, 
que custa mais.

Fechada nesta casa a fazer todos os dias as mesmas 
coisas, tenho tantas saudades da escola, dos meus 

Somos fortes, somos Portugueses!
amigos, das aulas, do outro método normal que 
tínhamos. Este tempo fez-me perceber o quanto o 
nosso amor é grande e forte, por suportarmos 
tudo isto que passou nas nossas vidas.

Quando tudo melhorar, vamos agarrar as 
mãos, abraçar, dar os miminhos as nossos 
amados familiares e amigos. Este foi só mais um 
desafio e uma batalha, e nós, todos juntos, 
alcançaremos este desafio e vamos fazer de tudo 
para que acabe.

Somos fortes, Somos Portugueses!

Cândida Peralta, 1TAR

Um aspeto negativo das aulas em 
casa é o estudo. Muitos alunos estão 
a jogar jogos a meio das aulas, os 
professores chamam por eles e não 
respondem. Parece que alguns 
alunos não estão nas aulas e sim a 
brincar e a fazer o que bem lhes 
apetece.

Tenho saudades 
dos meus colegas

om a pandemia que a Chumanidade enfrenta, 
também a  esco la  fo i 

afetada. Agora, as aulas são online, 
através do programa “Teams”, mas o 
que eu queria mesmo era estar na 
escola, porque tenho saudades dos 
meus colegas. Ter aulas em casa não 
é o mesmo que ter aulas na escola… 
Lá, nós víamos os nossos colegas, os 
professores, os funcionários… era 
tudo mais fácil.

Felizmente, eu consigo ver e 
conversar com os professores e com 
os meus colegas pelo “Teams” e, 
também, pelos jogos online.

Eu não sei se para alguns colegas 
as aulas em casa são melhores, mas 
é certo que eu gosto, embora esteja 
cheio de saudades da escola.

Santiago Sequeira, 6.º B

Jardim de Infância R4, CER
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Desejo muito regressar à escola e ir para a de São 
Martinho de Mouros, onde estou a estagiar, porque eu 
gosto muito das crianças, que são muito fofinhas e 
queridas, e das senhoras professoras e empregadas, 
que são muito simpáticas.

Neuza Pereira, 12.º A

As minhas aulas passaram a ser 
de outra forma, mas não são iguais às 
da sala de aula, porque não temos as 
nossas professoras e os colegas 

connosco.

Por causa do Coronavírus, 
eu tive de ficar em casa, 
durante muitos dias, muito 

triste por não poder ir à escola. A 
coisa boa tem sido ajudar a minha 
mãe.

Quando não podia aceder à plataforma do 
Agrupamento, a senhora professora Sandra enviava-
me as fichas de trabalho para o meu email. Agora, já 
tenho o Teams e é muito diferente, porque ela está todos 
os dias comigo e explica-me tudo.

O medo e a preocupação começaram então a 
assombrar os nossos dias, o país e as nossas vidas 
pararam e todos se recolheram às suas casas sem poder 
contactar pessoalmente com família, colegas e amigos. 

E, mesmo estando tão assustados como nós, mesmo 

Eu, nós, os portugueses e o mundo, 
f o m o s  a t a c a d o s  p o r  a l g o 
desconhecido, invisível, incógnito, 

avassalador e temível. Um vírus que mais parece 
um monstro e que nos tirou tudo o que de bom 
tínhamos. 

E nós, estudantes? A nossa vida escolar, as nossas 
avaliações? As dúvidas começaram a surgir, mas 
relativamente à escola tudo se resolveu da melhor forma. 
Desde os responsáveis pelo nosso país, até aos alunos e 
professores, todos se empenharam ao máximo para tentar 
manter a nossa escola a partir de casa. Na minha opinião, 
conseguimos ultrapassar com sucesso o ensino à 
distância, muito devido aos nossos professores. Os 
professores foram incansáveis connosco, tudo fizeram 
para nos apoiar.

O povo português, em geral, iniciou o ano 2020 
repleto de esperança, sonhos e objetivos. Porém, 
um tal desconhecido, a que todos chamam 
“coronavírus”, atingiu o mundo e destruiu todas as 
esperanças que tínhamos para este ano. E tudo mudou…. 
A felicidade, a esperança, a valentia, a paz e a energia 
parecem ter desaparecido e deram lugar à infelicidade, 
melancolia, inconformismo, desistência, dúvida.

não sabendo como iria ser o amanhã, tal como 
nós, os professores não deixaram de nos enviar 
mensagens de apoio, de conforto e de muita 
motivação. Por estes motivos, para além dos 
profissionais de saúde e segurança, também os 
nossos professores merecem um enorme 
agradecimento.

Assim, os dias iam passando e percebia-se 
que Portugal conseguia controlar a situação, mas 
o medo e a preocupação permaneciam. Após 

longos dias em casa, em confinamento, outro sentimento 
emergia cada vez com mais intensidade, a saudade. 
Saudade da família, dos amigos, dos convívios, da escola, 
de um abraço.

Agora, a normalidade está, aos poucos, a restabelecer-
se, mas não é a mesma coisa. O distanciamento social, as 
restrições, o uso da máscara, tudo isso é difícil. Vivemos 
numa verdadeira prova de resistência, mas este esforço 
deve ser feito para voltarmos a ser quem somos e 
podermos recuperar a nossa vida e a nossa rotina.

Assim, se já fomos capazes de ultrapassar tantas 
adversidades, também seremos capazes de vencer esta 
guerra.

Depois de tudo, eu acredito que tudo vai ficar bem, não 
fossemos nós portugueses. Portugal, os heróis do mar, o 
nobre povo e a nação valente e imortal, já foram capazes 
de ultrapassar o grande monstro do Mar, o “Adamastor”, 
algo que nunca ninguém conseguira antes.

Pedro Ferreira, 11.º B

Uma verdadeira guerra sem armas...

junho de 2020junho de 2020

A pandemia que é veloz e 
feroz, veio confinar o mundo. 
Estamos em casa isolados 

do mundo, da família e dos amigos. 
Deixou os velhinhos ainda mais sós e 
mais desprotegidos, coitadinhos! No 
entanto, muitas pessoas os ajudaram 
com o seu voluntariado, que é muito 
importante. A todos, muito obrigado.

Estes dias de isolamento e com o 
ensino à distância não foram fáceis na adaptação e o que 
custa mais são as saudades dos meus amigos e das 
nossas brincadeiras no recreio. 

Bernardo Loureiro Cardoso, Turma R1 (1.º Ano, CER)

Será para o bem de todos, temos de acreditar…

A pandemia que veio 
confinar o mundo
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A coisa boa tem sido
ajudar a minha mãe

Juliana Monteiro, 9.º C
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O pior aconteceu

Brincar e jogar à bola.

O primeiro caso surgiu na China

Pois não quero passar os dias

Gosto muito de estudar em casa
Mas preferia ir à escola

Existem casos nos Estados Unidos

A olhar para o computador.

Mas recuperados também.

E foi-se espalhando dia-a-dia

Matar saudades dos meus amigos

O pior aconteceu

Não se vê um avião no céu
Finalizámos a década mal

Espero que daqui a pouco tempo
Fique tudo com cor

E estamos todos no mesmo local.

Tornou-se uma pandemia.

Há doentes nos cuidados intensivos

Mas vamos todos ficar bem.

E com o passar das semanas,

Pedro Fontão, 6.º C

De traços soltos, bela e desumana,

A tão distante praia Lusitana,

Vaga e diferente, se ergue pintada!
Já não há mais caravela mundana,
Revela-se uma nação transformada!
São diferentes, os ares Lusitanos...
Irreconhecíveis toques insanos!

E o despertar de várias memórias,

N'outros tempos tão de leve pisada,

Que às minhas gentes todas remontam,

Alcançaram muitas novas vitórias,
E grandes avanços elas apontam.
Oh meu Portugal, como Tu mudaste!
Agora cheguei, e já me cansaste!

Destacando-se destas novas Estórias

Nem um único “olá” como presente,
Ninguém a saudar-me sequer ousou!
Onde estarás metida, minha gente?!

Que me consomem, cansam e afrontam!

Vinde! Um bom Filho à Terra voltou!

Estrelas de volt'ao céu descolaram

Ai, como janeiro vos derrubou

Tudo tão avassalador! Sem pressa!

Tensões entre potências acordaram

Oh Vénus, minhas Tágides queridas!

Qu'uma galáxia de sonhos guardou!

Acudam os Lusos! Curem as f'ridas!

Tecnologias, redes sociais,

Assim janeiro se vos mostrou forte!

Que vida tão dura e pouco coesa...

O caos, a morte, a fome e a pouca sorte

Como fez de vós a tão fácil presa.

Qu'em poucos séculos se transformou!

Como a nova década despertou...!
Palavras triste contra mim chocaram.

“– O início do fim se avistou!”

Músicas! Novos mundos virtuais!

Como um ano, num mês se passou,

Com um monte de emoções vos fitou

Um Portugal tão distante e ausente

Haverá sempre aquele medo do toque e do carinho

junho de 2020junho de 2020

Normalmente só saio para o essencial, por 
exemplo, passear os meus cães ou apanhar um 
pouco de ar no meu quintal. É realmente 
complicado sermos obrigados a estar em casa, 
mas acho que todos devemos fazer esse esforço 
para isto acabar mais rápido.

Tenho pena dos idosos, são os mais fragilizados nisto 
tudo, não só por serem frágeis perante o vírus, mas 
também pela solidão.

A solidão pensando que não, é má e os idosos estão no 
fim da sua vidinha, não merecem este tipo de isolamento e 
solidão.

Haverá familiares que não querem saber deles, mas 
agora deve ser muito pior!

Eu tenho o devido cuidado durante este 
tempo de quarentena. Apesar de estar 
cansada disto tudo, eu faço o pedido 

por todos, MANTENHAM-SE EM CASA.

Talvez seja o preço a pagar por estarmos bem 
em casa…

Bem, em geral, esta é a minha humilde opinião sobre 
esta situação toda.

Vanessa Duarte, 9.º D

Quanto às aulas online, para mim são um 
máximo, eu adoro, só pelo facto de não ter de 
acordar às 7 da manhã. Mas, como tem 
benefícios, também tem pontos fracos, por 
exemplo, alguns dos professores abusam a 
pensar que só existe a disciplina deles e mandam 
um “monte” de trabalhos.

Na minha opinião, as coisas não vão ser 
normais no fim da pandemia, depois disso, sempre haverá 
aquele medo do toque, do carinho.

Apesar de ser mais “sincero”, como muitos dizem, 
também vai ser mais amedrontador.

Março, sócio indolente de Deus Baco, 

Terras Lusas, deixaste com mau trato

Salgou o Mundo, d'lágrimas jorradas!

Viajam o Mundo, por toda a parte!

Por uma tão procurada igualdade!

O que é das conquitas tão afamadas?

Fenómenos drásticos (porém, óbvios!)
De secas, a derrames e enchentes!

Que no cosmos se mostravam crescentes!

Poucos têm pensamentos decentes.

Baco, com tod' o Mundo assinou pacto

Canalizem essa vossa destreza:

Já não bastavam os problemas prévios,

E no meio de tantos devaneios, 

Lutam com toda a sua dignidade 

Ai, quão intenso e ardente e fogoso!

Tornou-s' um inimigo temeroso...

Mais que cruel, foste vitorioso!

Fez arder terras em mar sepultadas,

Assuntos sérios são postos na mesa

É uma economia pouca acesa,
Instabilidade que se reparte!

Explorem o cosmos! Visitem Marte!

Não deixem qu' estas vos sejam roubadas!

A quem Deus deu, as Terras devolvemos,

As bandeiras brancas foram içadas!
D' conflitos d' int'resses nos abstivemos
Ao nobre peito, cruzamos a' spadas

Sem qualquer disputa nós nos rendemos 

Oh Lusos! Cidadãos reles do Mundo

“Numa mão a pena, na outr'a a lança!”
Agora se mostram vitoriosos
Num rumo de quem o quer sempr'alcança,
Por caminhos de feitos valerosos!
Na Eurovisão lá veio a bonança!
No fut'bol, unidos e gloriosos!

Com'o Peito Lusitano é profundo!

Todas estas foram aproveitadas.

Unidos, contra Baco, potentes sóis!
Filhos de Vénus, que amam por dois

São temidas e sentidas!

Agora, o carinho desvanece...

Braga, Porto, V'seu, Coimbra, Lisboa!

Políticos e fascistas refuta.

Não há 'spaço no nosso coração!

Invoquem Vénus, espalhem o Amor!

Progressivamente, de lés a lés...

Páginas' épicas 'inda estudadas!

Mas que valente foi esta cilada...!

Não fazem somente barulh' à toa.

Continuam os Lusos a cantar!

Não se tornem n'um novo Adamastor!

Deste “Zarolho”, memórias guardadas,

Eleição das diferentes nações,

A violência, discriminação,

Acabem tais imagens denegridas!

Povo Luso, ainda a maravilhar.
Nações, por barreiras delimitadas

A visitar os nossos corações!

Pela cor, raça ou religião!

Tais muralhas não há que nos separe!

Send' as vozes d'uma boa conduta.

Usem a vossa voz! Não temam! Lutem!

Tantas armadilhas, Baco preparou...

Só co 'as ninfas e Vénus, a água acalmou...!

Pôs à prov' o coração português!
Todas as nações do Mund'infetou,

Apaixonados mais do que outrem!

Unem gente justa! Uma nação boa!

Porém, muitas vítimas ele fez...!
Ah! A Pandemia foi declarada!

Ajudem todas vítimas sofridas!

Em movimentos d'apoio e luta,

Agora, com'o olhar entristece...

Lusitanos, latinos, calorosos,

Ai! aquele que tanto nos dizia!

Povo rude de corações saudosos!

Ai! este que tanto nos aquecia!

Ai! Como nunc'antes transparecia!

Agora, o tal toque desfalece...

Camões hoje

Ana Rita, 9.º B

João Sala, 4.º Ano, CER R9
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É nesta altura que temos de nos unir e apoiarmo-nos 
uns aos outros. Seja por ajuda psicológica, médica ou 
alimentar, seja convivermos virtualmente ou doarmos, 
por caridade, às pessoas mais necessitadas.

O mundo mudou drasticamente e 
talvez nunca mais seja o mesmo daqui 
adiante.

Temos de nos unir durante 
este período de solidão

Mas não podemos desistir tão 
facilmente, pois cientistas, diariamente, pesquisam 
maneiras para ajudar a combater o Covid-19 e 
profissionais de saúde trabalham para inverter esta 
situação, para dar melhor apoio médico a quem 
necessita.

Temos de nos unir durante este período de solidão.

Por isso, temos de ajudar, ao ficar em quarentena, ao 
evitarmos contacto físico e ao mantermos a higiene em 
casa e fora dela.

Atualmente estamos a viver 
n u m  m o m e n t o  d e 
incertezas, de medo e de 

desinformação, pelo facto de estarmos 
a viver o nosso quotidiano com uma 
nova pandemia.

José Gomes, 9.º D

Para mim não tem sido fácil 
estar muito tempo fechado 
em casa, principalmente, por 

estar sempre à frente do computador e 
sem poder ir visitar os meus sobrinhos 
ou a minha irmã, devido a esta 
pandemia. Como dizem, agora a 
melhor maneira de amar é ficarmos 
separados! Pelo menos consigo ter 
contacto com os meus colegas, para 

desanuviar e às vezes fazer as tarefas que os professores 
enviam para fazermos.

O que retiro desta quarentena é que o amor pode ser 
retratado de várias formas e uma delas é pela separação. 
E também é um desafio, devido ao facto de adorar estar 
com a minha irmã e os meus sobrinhos e não poder estar 
com eles. Não visitar é a melhor prova de amor. Este e o 
meu desabafo...

Sinceramente, para mim é melhor ter essas tarefas 
para fazer, porque assim podemos distrair-nos e não 
passarmos o tempo todo a jogar. Para mim, a quarentena é 
uma aprendizagem, devido a estar tanto tempo em casa e 
não faltar a escola.

Rafael Paulo, 1INF

junho de 2020junho de 2020

Um mundo submerso

Um pouco mais a sul, presenciamos no Brasil uma 
situação ainda mais dramática devido à condição 
económica fraca de grande parte da população, e também 
de um sistema de saúde incapaz de responder. Isto 
agravado por outro presidente inconsequente. Bolsonaro 
ironiza a pandemia, e vai contra a OMS, tal como o país 
liderado por Trump.

De volta a 2015, Bill Gates, numa 
conferência Ted Talk, afirmava que o 
maior perigo para a humanidade não 

tinha a forma de uma bomba, não era sequer 
visível, de facto teria tamanho microscópico e 
seria um vírus. A dúvida era sobre a sua origem, 
biológica ou artificial.

Até ao momento, a OMS afirma que este vírus 
teve origem biológica, libertando assim a China de 
qualquer responsabilidade. Contudo os EUA,  
ma i s  p rop r i amen te  o  seu  P res i den te  afi rma 
veementemente que o vírus foi produzido artificialmente 
num laboratório de Wuhan. Para além de tornar um 
momento que deveria ser de união numa guerra de 
argumentos e numa escalada de tensões entre as 
potências mundiais, o presidente do Estados Unidos 
mostra-se inconsequente no uso das palavras e nas suas  
decisões, facto que à data torna o EUA o país com mais 
casos e mais mortes provocadas pelo vírus SARS-CoV-2.

Nesta fase mundial que vivemos, precisamos de 
verdadeiros líderes, não pessoas com poder, pois um líder 

Salienta ainda que o jornalismo tem um papel crucial na 
informação. Certamente que o momento que estamos a 
viver irá mudar drasticamente a forma como vemos o 
mundo, e como iremos viver daqui adiante. Contudo, 
também é um momento para repensarmos as nossas 
atitudes, principalmente a relação que os países ditos 
desenvolvidos têm em relação com os chamados 
subdesenvolvidos.

Guterres, Secretário-Geral da ONU, em 
comunicado, afirmou que neste momento é 
necessário um jornalismo de factos, pois mais que 
combater esta pandemia é necessário combater a 

desinformação. “À medida que a pandemia se espalha, ela 
também deu origem a uma segunda pandemia de 
desinformação, de conselhos prejudiciais à saúde, de  
teorias de conspiração selvagem”.

não é aquele que tem poder, mas sim aquele que 
sabe usá-lo. Precisamos de pessoas que saibam 
u s a r  o  s e u  p o d e r  e  n ã o  i n d i v í d u o s 
inconsequentes, irresponsáveis e desinformados 
que somente prejudicam o combate à pandemia 
de Covid-19.

Este é um momento de união, de ajuda mútua, um 
momento para construir uma força de colaboração global 
unida e estável. Um momento para todos nós sermos 
“Agentes de Saúde Pública”.

Guilherme Pereira, 12.º A

Não visitar é a melhor
prova de amor

Estou há quase dois meses 
afastada dos meus amigos, da minha 
família e de tudo aquilo que gosto de 
fazer e, tal como eu, muitas outras 

pessoas se encontram nesta situação. Saio de casa 
todos os dias, mas sempre para locais onde não há 
ninguém. Em casa,  tomo todas as medidas 
recomendadas e faço todos os possíveis para me 
proteger. Não tem sido fácil, tanto há dias de muito 
otimismo, como há dias em que o medo toma conta de 
nós. Custa-me também ver notícias que mostram 
pessoas que não respeitam a situação que vivemos e 
que não estão a contribuir para isto melhorar. Os 
profissionais de saúde estão a ser incríveis, porque para 
além de estarem afastados das famílias e amigos, estão 
a fazer tudo para nos ajudar, arriscando a vida deles.

Tudo o que posso pedir é que “fiquem em casa”, 
cumpram as medidas recomendadas pelas entidades 
competentes e protejam-se, a vocês e aos vossos.

Não tem sido fácil…

A 11 de março de 2020 a 
Organização Mundial de 
Saúde, OMS, declarou o 

novo coronavírus uma pandemia e 
do i s  d ias  depo is  as  esco las 
fecharam.

Margarida Bernardo, 9.º D
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Maria João Fernandes, 9.º C
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l go  que  não  vemos Aapareceu. A tristeza e 
saudade está em nós. 

Preocupados estamos com os 
a v ó s . S e n t i m o s  a  f a l t a  d o s 
professores, colegas e de todos os 
que na escola trabalham. Do recreio, 
das brincadeiras, dos risos, das 
histórias na biblioteca… Gostamos 
de estar em casa, do ensino pelo 
computador e das aulas pela 
televisão. Mas queremos ir para a 
escola e estar com os amigos.

1.º Ano, Turma R11 (CER)

junho de 2020junho de 2020

A tristeza e saudade
está em nós

A dúvida cresce em nós

Para a maior parte das pessoas, esta perda de controlo 
não causa dano, porque conseguem lidar com os seus 
sentimentos, emoções e com a ansiedade dominados por 
ela, contudo, para os outros…

Mas estamos a tentar todos os dias para concretizar o 
nosso desejo e acabar com este maldito vírus que nos 
perturbou a vida.

Perante este cenário, sentimo-nos (sinto-me) 
vulneráveis, pois simplesmente ficamos todos os dias à 
frente de um computador, enquanto milhares de pessoas, 
lá fora, dão o seu melhor para amenizar a situação; 
angustiada, pois estamos a perder o controlo, e ansiosa.

Nesse tempo, ele sentia-se perdido, confuso e 
impotente perante a tempestade… e é precisamente o 
sentimento de muitas pessoas perante este vírus.

Ana Luísa Cardoso Pereira, 9.º A

Desde que esta pandemia começou, 
tem-nos dado mui to t rabalho e 
dificultado muito a vida!

Nestes tempos, a dúvida cresce em 
nós: tanto queremos voltar à nossa vida normal o mais 
rápido possível, como queremos fechar-nos do mundo 
para não ficarmos infetados.

Olá, sou eu outra vez! Já 
deves estar a habituar-te à 
minha presença, já que até 

agora eu não escrevia.
Como já deves saber os tempos por 

aqui estão difíceis!

Se tivesse de comparar este cenário, seria com o de 
Vasco de Gama na “Tempestade e Chegada à Índia”, uma 
vez que estava tão perto de atingir o seu objetivo, mas no 
decorrer da viagem acontece uma desgraça, um 
gigantesco obstáculo.

Felizmente, no final, Vasco da Gama conseguiu 
alcançar o seu objetivo, enquanto que nós ainda não 
tivemos esse privilégio.

Erámos felizes e 
não sabíamos

Todos os utentes da Santa Casa 
incluindo nós, as jovens, ficamos 
sem visitas dos nossos familiares, 
sem contato, sem o toque, sem 
idas a casa. Vamos começar a ver 
os familiares através de um vidro, 
sem os poder abraçar nem beijar.

As escolas fecharam, todos os 
estudantes passaram a ter aulas 
via on-line.

Rita Barroco, 1TAR

tualmente vivemos num Ac o n fi n a m e n t o  e m 
permanente isolamento 

social. Este período deve-se à 
pandemia que estamos todos a 
viver.

Imensas pessoas que viram os 
s e u s  e m p r e g o s  f e c h a d o s 
voluntariaram-se para trabalhar na 
Santa Casa de Misericórdia de 
Resende, pois o vírus quando 
entrou foi fulminante, atingiu 
enfermeiros, auxiliares, técnicos e, 
infelizmente, vários utentes.

Espero que isto melhore, que 
venha uma vacina rapidamente e 
que possamos viver tal e qual

Este vírus, que se iniciou na 
China e atingiu todo o planeta 
Terra, está a matar imensas 
pessoas e a impedir que vivamos 
livres como estávamos antes disto.

como vivíamos antes.

O ensino à distância tem 
vantagens (facilidade em elaborar 
trabalhos por ter acesso a mais 
meios) e desvantagens (esclarecer 
dúvidas, trocar ideias com os 
c o l e g a s  e  m a i o r  c a r g a  d e 
trabalhos).

Erámos todos felizes e não 
sabíamos.

As saudades das amigas e dos 
convívios do recreio são imensas; 
saber que a partilha de afetos está 
temporariamente proibida é algo 
assustador.

Somos frágeis e finitos…

Descobrimos, agora e neste 
tempo estranho,  que 
vivemos e moramos sob o 

mesmo Sol e banhados pela mesma 
água. Descobrimos que somos 
frágeis e finitos… Estar em casa todo 
o dia, todos os dias, começa a ser 
aborrecido. Sinto falta do convívio, do 
toque,  das  br incade i ras ,  das 
conversas com professores e 

colegas. Ter aulas em casa é bom, mas muito 
complicado e difícil, ao mesmo tempo. Surgem dúvidas, 
dúvidas essas que mesmo presencialmente, às vezes, 
eram um bocadinho difíceis de esclarecer.

Fiquei sempre em casa e continuo. Precisamos de 
nos unir numa única causa: a da prevenção.

Leonardo Ribeiro, 8.º E

Tudo decorria, na escola, 
c o m  a  h a b i t u a l 
normalidade. O final do 2.º 

período estava a aproximar-se 
quando fomos confrontados com a 
frase “As escolas vão encerrar”.

Maria Inês Xavier, 8.º C

Rapidamente, tivemos de nos 
familiarizar com plataformas, tarefas, 
teams, distância... Tudo era novidade 
e a adaptação era urgente. As nossas 

vidas passaram a decorrer num espaço confinado, sem 
interações sociais, sem saídas, com medos e com 
regras a cumprir. Tudo isto é complicado para muita 
gente, pois ninguém está habituado.

Mas isto vai passar e vamos todos ficar bem.

Tudo decorria com normalidade

Guilherme Coelho, 4.º ano, CER R9
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16 de março de 2020, dia em 
que tudo começou. Acordo e 
dou por mim a pensar: O que se 

passa? Isto está mesmo a acontecer?

Numa época particularmente difícil para nós, alunos do 
11.º ano de escolaridade, muito temos a agradecer ao 
nosso agrupamento que, num ápice, se reinventou e 
organizou e nos permitiu continuar a ter tranquilidade na 
aquisição das novas aprendizagens, num ambiente terno, 
seguro. A realização de novas aprendizagens tornou-se 
ainda mais desafiante, na sequência da implementação de 
novas metodologias e estratégias em que se evidenciou a 
abertura, e de profunda cumplicidade, entre todos os 
intervenientes no processo.

Inês Matos, 11.º B

A minha Escola, presencialmente ou à distância, nunca 
deixou de ser a Escola de tod@s, apesar de todos os 
constrangimentos, graças à experiência dos profissionais 
que nela trabalham, às nossas famílias, à autarquia e a 
todos os que contribuíram para que em Resende 
conseguíssemos minimizar o impacto provocado pela 
Covid-19! Obrigada a tod@s, em particular aos meus 
colegas, aos meus professores e ao Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Resende!

De um momento para o outro, tudo 
na escola mudou, tudo o que tínhamos 
como certo ficou diferente e confuso. A 
única certeza sempre sentida e que 
continua a permanecer é a estreita 
ligação aos nossos professores e à 

nossa Diretora de Turma.

13AEResende
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Tendo em conta todos os aspetos negativos que todos nós já conhecemos, é 
de louvar a atitude de todos os técnicos de saúde e de todas as outras entidades 
que têm desempenhado um papel importante na luta contra o coronavírus, pois 
muitos deles colocam as suas vidas em risco todos os dias para que possam 
salvar a vida de alguém que nem conhecem.

Esta epidemia abalou o mundo inteiro, fazendo com que 
todos nos preocupemos principalmente com a população 
idosa, pois é o grupo que se encontra mais vulnerável devido 
à sua baixa imunidade e pelo facto de uma grande parte 

dessa população se encontrar em lares de idosos, onde provavelmente não 
tem as condições mais apropriadas para impedir o contágio do vírus.

A situação pela qual estamos a passar é 
claramente bastante triste e afetou o mundo 
inteiro, e quando pensamos nisto que está a 

acontecer, praticamente tudo o que nos vem à cabeça são 
aspetos negativos. Terá esta situação algum aspeto 
positivo?

Na internet podemos ver inúmeros vídeos que mostram que a quarentena 
tem sido uma ferramenta impulsionadora da criatividade que se encontra 
dentro de todos nós.

Por isso, já que temos de ficar em casa podemos aproveitar para passar 
mais tempo com a família mais próxima e para descansar, enquanto nos 
protegemos a nós e aos outros.

Respondendo à pergunta colocada no início do texto, apesar de ser uma 
situação terrível, acima de tudo podemos ver alguns aspetos positivos, mas 
talvez o maior deles todos seja a maravilhosa pausa que a natureza está a ter 
no momento.

Devido ao confinamento social, o número de carros em circulação diminuiu 
drasticamente e isso, junto com outros fatores, fez com que a poluição 
diminuísse imensamente.

Termos de ficar praticamente fechados em casa parece uma maldição para 
muitos, mas a verdade é que antes de isto acontecer toda a gente queria um 
tempo para descansar e recarregar as baterias.

Todo este tempo sem sair de casa, parece também ter despertado a 
criatividade de muita gente.

Para além de arriscarem as suas vidas, também têm de estar 
completamente isolados das suas famílias.

Daniela Loureiro, 12.º A
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Agir de maneira diferente
Para que corra tudo normal,

E outras, mal sobreviveram.
Milhares de pessoas morreram

Ou roupas para usar.

E também sem a Páscoa celebrar.

Pessoas sem saber como se animar

De conviver.

Por outros países ele se espalhou,

Temos de pensar positivo

Saudade dos colegas

Isolamento social.

Muitas vezes não.

E a nossa saúde se mantenha igual.

Porque tudo se irá resolver.

Abraão Monteiro, 1MEC

Alunos sem condições para estudar

Idosos na solidão
Poucas vezes animados

Sem o seu aniversário festejar

Na China foi onde começou.

Sem saber como irão o ano passar

Sem dinheiro para alimentos comprar

Isolamento socialTerá esta situação algum aspeto positivo?

De repente, tudo ficou ao contrário, as escolas 
tiveram de fechar, os alunos passaram a ter aulas em 
casa, as visitas a hospitais e lares foi restritamente 
proibida, todos os espaços públicos fecharam e os 
almoços e jantares em família tiveram de ser 
cancelados. As pessoas foram obrigadas a encontrar 
uma nova rotina. As luvas e as máscaras passaram a ser 
um acessório e a lavagem e desinfeção das mãos 
passou a ser frequente.

Com isto tudo, muitas pessoas perderam seus 
empregos e, neste momento, temos várias pessoas a 
fazer voluntariado, recolhendo e distribuindo alimentos 
às famílias mais necessitadas.

Vamos todos cumprir as regras de segurança e, não 
tarda, iremos estar todos juntos, novamente, a 
comemorar o fim desta batalha.

Há três meses que tudo 
mudou. Tudo começou 
na China e rapidamente, 

se espalhou pelo mundo inteiro. 
Designada por Covid19, mas eu 
prefiro dizer que é uma grande gripe 
bastante contagiosa. Em pouco 
tempo já existiam inúmeros casos, 
uns a recuperar em casa, outros em 
camas de hospitais e os mais 

debilitados nos cuidados intensivos.

Mafalda Pereira, 5.º B

A saudade é tamanha entre familiares e amigos, mas 
sem perder a esperança.

Eu moro numa casa com espaço, onde posso andar de 
bicicleta, correr, saltar, jogar futebol, … Enfim, tudo sem 
sair de casa.

João Ribeiro, 7.º D

Todos tivemos de nos adaptar e não 
tem sido fácil para mim. Ficar em casa 

em isolamento, sem poder ver os meus amigos, sem poder 
ir ao parque….

Uma realidade desconhecida para 
todos.

Agora imagino os meninos e meninas que moram num 
apartamento que não têm espaço para fazer certas 
brincadeiras.

Foi difícil, mas tenho esperança que para o ano 
festejarei de uma forma tão especial que nem me vou 
lembrar do 2020.

Este ano letivo está a ser muito 
marcante para mim. 7.º ano, 
escola nova, turma nova, 

novos colegas, uma nova realidade, um 
novo desafio e em março a surpresa 
maior: Covid 19.

E eis que chega o dia 6 de abril, o dia do meu 
aniversário. Não ter a minha casa cheia com os meus 
amigos, não fazer as brincadeiras, os jogos…

Margarida Caetano, 3.º ano, CESMM

Nádia Cardoso, 3.º Ano, CESC

O dia em que tudo começou Atualidade de uma pandemia

Uma realidade desconhecida
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(Dedicado ao meu anjo…)

De manhã cresce a vida. À tarde, é-me 
reflexão. À noite, suspiro estar junto ao 
teu coração… Desfaço um pouco o 

meu dia de amanhã, indo buscar o livro de 
filosofia. Para aprender. Tela bem fresca na alma. 
Folheio-o. Com o vagar no olhar. Até que…

Até que… “vem amanhã” (conto superior esquerdo, a 
letras gordinhas, pág. 196). Fecho o livro. Pouso a minha 
atenção. O meu olhar apaga-se na luz que vai descendo 
do céu. É-me impossível estudar.

(…)
Penso agora a filosofia. Como só ela nos sabe aninhar 

no pensamento. Debato-me sobre o nosso tempo. Tão 
efémero. “vem amanhã”. Esse naco de amor. Esse beijo. 
Que não fazia causa, porque te tinha sentada ao meu lado. 
A um toque de mãos. Estendia o rosto e lá estava o teu 
olhar. Perdido no tempo que ia passando. Nessa atenção. 
Tinha o amor a meu lado. Na filosofia. Nos abraços. No 
olhar.

E agora? Nesta tarde de maio. O que tenho. Efémero. 
Não te posso ter a meu lado. Olho-te, mas já não no 
sossego dos nossos dias. E a filosofia, já não tem o teu 
amor. Nada. Porque me roubaram esse tempo? Ou 
melhor,… passou.

O amor se vai escapulindo pelos cantos 
superiores das páginas. As nossas horas. “1 hora - 
40m - 30m - 20m - 10m - 0m”. Tudo isto entre o 
conhecimento vulgar e científico. Tudo isto entre grandes 
coisas. Mas, os meus olhos já não se demoram. Já correm 
para a próxima página. À procura dessa pequena filosofia. 
Teu amor. O nosso tempo…

Agora queria os teus beijos filosóficos. Na filosofia, nas 
margens dos livros. Queria o teu pouco tempo. E queria um 
beijo material no teu e meu rosto. Um abraço que nos 

Este isolamento social é 
di f íc i l  porque estamos 
habituados a conviver e a 

estar com as pessoas que mais 
gostamos.

Há um assunto que não pode escapar os idosos, os 
nossos idosos que estão numa fase de solidão imensa 
uma vez que já havia uma grande quantidade de idosos 
sozinhos, mas agora há muitos mais e temos obrigação 
de os ajudar.

Sinto falta dos amigos e da família. 
Há pessoas que estão a lutar para que 
tudo possa voltar ao normal e estou 
muito agradecida, mas também 
podemos ajudar cumprindo todas as 

normas.

Existem pessoas generosas que os visitam todos os 
dias, ou quase, e isso para eles já é muito bom.

O ensino à distância é complicado e não gosto muito, 
mas tem de ser.

Inês Santos, 8.º D

E S P E R O  Q U E  I S T O  A C A B E  O  M A I S 
RAPIDAMENTE POSSÍVEL!!!
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Há pessoas
que estão a lutar...

fizesse perder no infinito. Recuperar o infinito que 
perdemos.

Enfim acordo. Deste “sono dogmático”. Lá fora 
anoitece. Remedeio o dia de amanhã, descansando a 
filosofia sobre o caderno, dentro da mochila. Volto para a 
realidade.

Por vezes é difícil suportar silêncios naturais. Para mais 
neste tempo. Em que passamos a ver mais. E a temer pelo 
olhar. Taparam-nos o rosto. Vestiram o nosso sorriso. 
Abafaram as nossas palavras, que se tornam difíceis de 
embrenhar nos ouvidos.

A bem da humanidade.

Que todos nós o digamos. A razão diz: não se 
pode chegar perto. Mas há quem diga: “abraça-me!”. E lá 
vamos. Impossibilitados. Pela razão. Mas o amor…

Rafael de Andrade, 11.º A

(….)

Que o amor não se esgote. Já que descansarei, 
pensando. E tu descansarás. Vivendo!

Plantado no fundo de meu coração. Ele. Vê ao longe. 
Pequenas e grossas nuvens de eloquência. Haverá? 
Neste tempo. Na minha ação? “vem amanhã”. Neste amor 
manso.

(….)

Podia ser nos livros de filosofia. Na filosofia, de 
nós os dois. De quem se perde no coração. Um do 
outro. Se estudava o olhar. As premissas. 
Aprofundavam-se os corações. E tirava-se as 
conclusões possíveis. Bocadinhos de alma. 
Talvez. Chegava-se à teoria irrefutável: “o amor 
quebra toda a razão”.

Enfim. Puseram-nos num permanente silêncio natural.

E o amor cá continua. “vem amanhã”, passa-me de 
repente. E então sussurro: eu irei. “Pois não se pode adiar 
o amor para outro dia”.

Saudades

Começamos por nos perguntar: Porque 
tinha de acontecer tudo isto? Mas, 
assim de repente, nada de positivo nos 

vem à mente. Mas será que é assim? Será que 
tudo tem uma razão de ser? Talvez sim. Se calhar 
este será um tempo ideal para nos apercebermos 
de coisas que não conseguimos perceber mais 
cedo.

Estamos sempre tão focados nas nossas vidas 
que não vemos mais nada à nossa volta. Agora 
que estamos tão sozinhos connosco mesmos, confinados 
num espaço pela nossa segurança, sentimos falta daquilo 
que não valorizámos. Se calhar não demos valor àqueles 
pequenos momentos em que nos rimos com os nossos 
amigos, aqueles momentos em que, talvez, alguns de nós 
davam apenas atenção aos telemóveis quando as 
pessoas que gostávamos estavam bem à nossa beira. 
Agora, mesmo que estejamos perto um dos outros, 

Quando as coisas estiverem melhores, talvez 
criemos mais laços com as pessoas, talvez demos 
atenção àquela pessoa que estava a falar 
connosco, e nós nem ouvimos, pois estávamos 
distraídos com as “nossas coisas”. Daremos 
aquele abraço que ficou por dar e aprenderemos a 
valorizar o que não valorizámos. Se a nossa 
humanidade se concretiza na relação com os 

outros, talvez nos tornaremos pessoas melhores, mais 
atentas.

parecemos solitários. Então, se calhar, isto 
ensina-nos esta lição, e teve de ser assim, senão 
de outra forma não aprenderíamos.

Talvez, talvez e talvez.... Não parecemos ter certeza de 
nada. Mas talvez este “talvez” se torne na certeza de que 
dias melhores virão.

Marisa Duarte, 11.º A

Andreia Pereira, 12.º C

que anseia desesperadamente para ser libertado,
dia após dia, só vendo o cinzento da vida.

Do que em tempos já fomos,

Há mais, há mais uma infinidade de cores.

onde há sombra, também há luz.

do que em tempos já tivemos.

Saudade, saudade do que lá vai.

Como um pássaro preso em uma gaiola,

É importante não esquecer,

O que lá vai

Deixar o cinzento predominar ou não,
é uma decisão que só tu podes tomar.

Francisco Melo, R1 (1.º Ano, CER)

Neste momento existem muitas 
pessoas doentes e outras estão com 
muito medo, porque este vírus pode 
matar o mundo inteiro.

As pessoas estão a passar por 
uma fase muito difícil, por 
causa deste maldito vírus, 

que anda nas cidades e nas vilas.

As crianças não podem ir à escola, 
têm de ficar em casa, para não ficarem 

doentes. Agora temos aulas pelo computador e os 
trabalhos são feitos com a ajuda do pai ou da mãe, ou com 
a professora na plataforma digital. Eu gosto de ter aulas 
assim, mas sinto muitas saudades dos meus colegas, 
porque já não estou com eles há muito tempo.

A minha mãe trabalha com os idosos, que não podem 
sair à rua neste momento. Tanto ela como o meu pai 
ficaram a trabalhar em casa. A mana também está em 
casa. É muito complicado, porque todos têm tarefas para 
fazer.

O que mais me chateia é ver a rua vazia e não poder 
sair para brincar.

Jardim de Infância R4, CER

Talvez nos tornemos melhores pessoas

A vida por estes dias
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A realidade em que vivemos mudou 
drasticamente! Há cerca de 5 meses, o 
mundo foi invadido por um novo 

coronavírus, denominado por “SARS-COV-2”, 
que provoca a doença COVID-19. Pensa-se que 
terá tido origem num morcego, tendo sido 
identificado pela primeira vez em humanos, em 
dezembro de 2019. Primeiramente, este vírus 
expandiu-se pela China, tendo rapidamente 
chegado ao resto do planeta. Um dos maiores 
problemas deste vírus é a alta taxa de contágio, daí afetar 
um elevado número de pessoas e termos de estar 
confinados nas nossas casas.

Penso que a situação poderia ter sido menos agravada 
se os países tivessem abordado a situação de forma 
diferente. Alguns dos primeiros países a serem afetados, 
por causa das medidas que tomaram ou da ausência 
delas, sofreram graves consequências, mas, mesmo 
assim, houve países a cometerem os mesmos erros, 
elevando a calamidade a um nível extremo.

Atualmente, existem por volta de 27.500 casos 
confirmados em Portugal. Tendo em conta que o 
Presidente da República deu por terminado o estado de 
emergência e o governo decretou o estado de calamidade, 
cujas medidas não são tão rígidas, penso que todo o 
esforço feito pelos portugueses até agora poderá tornar-se 
inglório, já que estas medidas permitem uma maior 
liberdade, que alguns consideram como liberdade total.

Para mim, tem sido um pouco difícil estar em 
isolamento social.

Quero estar contigo,

Voltei a sufocar e voltei a gritar

Só quero…

Quase fiquei sem voz

Quero te abraçar,

Estava a sufocar

Mas, pensei, é melhor ficar sem voz 
do que sem vida

Estava a sufocar

Mas voltei a pensar e…

Por isso gritei

Bateu forte aquela saudade de…

Quero dormir a teu lado,
Quero partilhar o mesmo gelado,
Quero beijar-te,
Quero te sentir perto mim,
Quero que me cales com aquele beijo

Quero que isto acabe

Só quero voltar à normalidade

QUERO ABRAÇAR O MUNDO!
M A S  Q U E R O , 
PRINCIPALMENTE, ABRAÇAR-
TE!!!

Maria Lopes, 1TAR

Em relação ao ensino à distância, antes de começar, 
tinha a ideia de que iria ser um desastre.

Agora, já com algumas semanas de aulas, posso dizer 
que só resulta para quem realmente quiser que resulte. 
Com isto quero dizer que, para os alunos conseguirem 
aprender, tem de partir muito deles.

É preciso que sejamos autónomos mais do que nunca. 
Na minha turma (8.º C), posso dizer que tem sido 
razoavelmente fácil para todos aprender, já que, quando 
alguém precisa, estão sempre vários colegas disponíveis 
para explicar, ajudar ou comparar resultados. São 
necessárias união e solidariedade dos estudantes dentro 
das turmas, e mesmo entre turmas, para que tudo possa 
correr da melhor forma.

Ana Beatriz Xavier, 8.º C

Quando tudo passar, julgo que começaremos 
a ver a vida de outra forma, iremos valorizar todos os 
momentos com os nossos amigos e família, iremos 
aproveitar melhor o tempo com eles, porque nunca 
sabemos o que nos esperará no dia seguinte…

É uma experiência nova que, apesar de não a 
considerar agradável e de o motivo não ser o 
melhor, vai também servir de aprendizagem. 
Muitas vezes, não damos valor quando estamos 
com quem gostamos, não damos valor a um 
simples abraço, não percebemos o quão 
importante é estar em contacto com alguém. 
Agora que estamos privados disso, percebemos a 
falta que nos faz.

No meio de tanto caos instalado, tanta 
ansiedade e preocupação sentidas e tantas dúvidas que 
nos atormentavam, penso que relembramos e 
aprendemos coisas que iremos levar para a vida e contar 
aos nossos filhos e netos.

Há quanto tempo não nos sentávamos a apreciar o pôr-
do-sol? Há quanto tempo não passeávamos e 
observávamos o quão bela é a Natureza?

Passados poucos dias de ter sido 
decretado estado de emergência 
nacional, as aulas passaram a ser 

lecionadas online. Os alunos sentiam-se 
pressionados e também cansados com as datas 
de realização e entrega das tarefas de trabalho. A 
fase de adaptação ao isolamento foi exigente para 
todos, mas principalmente para aqueles que eram 
obrigados a sair de casa para trabalhar.

junho de 2020junho de 2020

De repente, tudo mudou... O «nobre» português é capaz de dobrar este cabo

Nos próximos tempos iremos viver desta forma 
que, para alguns, ainda é insólita. Não sabemos 
quando tudo isto acaba. Aliás, não sabemos 
mesmo se tudo isto irá passar. Porém, temos de 

nos manter positivos, por mais difícil que isso seja, 
acreditar que depois da tempestade vem a bonança, 
respe i t a rmos  todas  a  no rmas  de  segu rança 
implementadas e mostrar que o “nobre povo” português é 
capaz de dobrar este cabo e vencer esta batalha.

Com o isolamento social, passámos a dar mais 
valor e importância aos momentos vividos em 
família, bem como a outras coisas que antes eram 
rotineiras e deixaram de o ser, como, por exemplo, 
ir ao café com os amigos? Quantos sentiram 
vontade e pediram para regressarem à escola?

Marta Salgueiro, 11.º B

Ana Fernandes, CER R7Dinis Loureiro, 6.º E
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Será a vida capaz de nos prolongar por muito mais esta dor que nos 
estrangula o coração? Ninguém sabe... Tudo o que sabemos é que: a única 
entidade que revelou um suspiro de satisfação foi a Natureza (que estava a ser 
completamente abusada).

Custa? Oh, se custa...!

Considero que, hoje, mais que nunca, atribuímos um 
grande valor à expressão: “a união faz a força”! Digo isto, pois, para 
conseguirmos ultrapassar esta peripécia, temos de trabalhar JUNTOS e 
pensar, inclusivamente, nas nossas atitudes (não só para nos salvarmos; mas 
para salvarmos quem nos completa o coração).

A muito custo, confesso que, pontualmente, a vida 
é madrasta. Exemplo disso é a situação que 
estamos a presenciar, neste momento. Momento 

este em que temos de nos afastar para nos proteger. 
Momento este em que precisamos de ser frios com aqueles 
que amamos e por quem temos um grande carinho.

Todos nós sabemos: o ser humano não nasceu para ter 
uma pedra no lugar do coração.

Ansiamos o dia em que tudo vai voltar a estar dentro da normalidade. 
Queremos voltar a abraçar, beijar ou mimar! Sentimo-nos fracos e sozinhos... 
Já não sabemos o que é tocar e sentir o cheiro de alguém...

Diana Pereira, 12.º A

Poucos os sortudos que têm ao seu lado quem lhes aquece a alma. E eu... 
eu apenas me questiono: haverá algo pior que as saudades?

Várias são as questões que permanecem em aberto. Inúmeras as lágrimas 
derramadas. 

Se Camões cá estivesse

Cuidadinho para o bicho não apanhar!

Mudam-se os tempos, muda-se o 
programa

Aconselho-te a tirares essa venda,

Camões soube valorizar

Faltar-lhe-iam as canetas

Se Camões cá estivesse

Que todos nós vivemos

Para não ligarmos aos nossos medos.

Que desde a praia Ocidental

O silêncio que entristecesse 

O esforço por este desenvolvido.

As valentias do herói coletivo.
Na atualidade iria salientar

Portugal como exemplo

Mas também pelas solidárias ações.

Estaria ele a falar

Tudo iria estranhar.

E a angústia que paira no ar.

Até às ilhas dos amores,

Se o príncipe dos poetas

Atravessando mares de sal,
Colmatando tremendas dores.

Pudesse apenas escrever

Para todas as nações
Não só pelo comportamento

Para tudo poder dizer.

És um incontrolável na literatura e no 
misticismo

Neste tempo tão singular

Terás nascido em Chaves ou no 
Minho?
Para onde quer que vás, depressa ou 
devagar

Mas estudam- os poetas, sem recusa!

Pois essa técnica já não se usa!

– Que nobre ato!

E alegraram a tua cara.

Por lentes de contacto.
Era melhor trocares a venda

Maria Inês Cardoso,

10.º B

Com elas gastaste um dinheirão,
E agora não compras máscara, não 
tens um tostão!

Mariana Pereira,

Príncipe dos poetas do teu tempo

As Tágides do Mondego te inspiraram

Realizou-se, no dia 22 de janeiro, 
durante a manhã, o corta-mato da 
Coordenação Locmais jovens, ao dar 
o seu exemplo com atleta.

Clube de Comunicação
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Custa? Oh, se custa...!

As aulas são divertidas, mas
nada igual à escola!

Espero que isto passe rápido, pois mal posso esperar para retomar a minha 
vida normal.

Devido ao Covid-19, temos de ficar fechados em 
casa, só podendo sair mesmo numa urgência. 
Apesar de termos saudades dos professores, que 

nos querem dar um bom futuro, o que mais custa é não 
podermos conviver com os nossos amigos e a maior parte 
dos familiares.

As aulas são divertidas, mas nada igual à escola. Tenho 
saudades das piadas secas que os meus colegas de turma 
faziam nas aulas, que nos distraia a todos…, mas 
principalmente da sessão de cinema que fizemos com o 

nosso diretor de turma na sala de aula.

Matilde Silva Pinto, 7.º A

Confinamento

Estamos todos ansiosos

Isto alterou muito

Vimos a tele escola
E temos aulas virtuais

Desde o dia 13 de março

que voltem as aulas normais.

Que estamos em confinamento

Nem vimos os nossos amigos

Os nossos sentimentos.

Nunca mais fomos à escola

Estamos todos em casa

Mariana Inácio, R11 (CER)

Mas continuamos unidos.

Margarida Cardoso, 9.º B

João Cardoso, 9.º B
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Como costumo dizer, “nada acontece por acaso” e é 
por isso que nem tudo dentro deste enorme problema é 
mau! Felizmente, o nosso planeta respira hoje muito 
melhor do que há três meses respirava! O grande 
problema das alterações climáticas parece estar 
finalmente a abrandar e não havia melhor altura para isso 
acontecer!

Infelizmente, hoje vivemos um 
dos maiores problemas da 
história da humanidade e o seu 

nome é Covid-19. A sociedade passa 
por um momento dificílimo! Pessoas 
morrem todos os dias, o número de 
infetados pelo vírus não para de 
aumentar… E tudo isto aliado à grande 
recessão  da  economia  g loba l . 
Debatemo-nos, por isso, com inúmeras 

questões às quais não temos resposta.
Como podem os pais sustentar a família se não podem 

ir trabalhar? Como podem ser formados novos cidadãos 
se não estão na escola? Como se sentem os idosos, 
sozinhos em lares? No fundo, todas estas questões se 
resumem a uma: Quando vamos recuperar a nossa vida 
normal?!

As pessoas começam a sentir falta do olhar, do respirar, 
do toque, de tudo aquilo que não valorizávamos e agora 
sentimos falta! Tudo isto me leva a pensar, “Será que este 
monstro apareceu para nos lembrar dos valores que são 
realmente importantes?”. A resposta, eu não sei! A única 
coisa que sei é que, como “meros mortais”, resta-nos ficar 
em casa junto das nossas famílias e rezar para que o sol 
volte a iluminar as nossas vidas.

“Quanto mais cedo nos separarmos, mais cedo nos 
voltaremos a abraçar”.

Sebastião Santos, 10.º A

Apesar de preferir os hábitos e os trajes da sua 
época, admitiu que o país evoluiu muito e que o nível de 
vida é agora bem melhor.

Ainda meio atordoado, Camões continuou a 
contemplar a vista para a cidade de Lisboa, através da 
janela. Estava tudo tão diferente! Quis sair, depois, para 
ver a cidade.

Foi acompanhado pelo Dr. Sampaio, um conhecido 
cientista, responsável pela experiência em que Camões 
foi cobaia. Disse-lhe que teria de usar máscara, pois 
agora a Humanidade depara-se com uma “nova peste” – 
o COVID 19.

Protegidos pela máscara, passearam pelo Terreiro 
do Paço, agora tão diferente. Vieram-lhe à memória os 
tempos dos descobrimentos, quando daquele espaço 
partiam naus e caravelas e sentiu alguma nostalgia. 
Percebeu, pela conversa do Dr. Sampaio, que o povo 
português já não era tão aventureiro, como descrevera 
na sua obra – Os Lusíadas.

A cada passo que dava pelas ruas da capital, 
Camões deparava-se com um mundo novo. Tudo era 
estranho, os carros, os prédios, os trajes das pessoas, 
os hábitos, os aparelhos que transportavam nas mãos e 
que não largavam! Percebendo a admiração de 
Camões, o Dr. Sampaio explicou como a tecnologia 
invadiu as cidades e como as pessoas estavam 
dependentes dela:

– Não pode ser. É mesmo o meu livro, Os Lusíadas!

– Hoje, ninguém sobrevive sem um smartphone, 
sem um computador ou sem um tablet. Nos tempos que 
vivemos, é com eles que se ensina e se aprende.

– Vive-se bem em Lisboa! – comentou.

– Esse é um clássico da literatura portuguesa. Uma 
obra-prima. Não haverá outro como Camões!

Com o livro na mão, dirigiu-se, então, ao dono da 
livraria, que lhe disse:

Estava uma manhã de sol, 
como há muito não se via. 
C a m õ e s  a c o r d o u  e 

apressou-se em espreitar pela 
janela. Ficou assustado, pois não 
reconheceu aquele lugar e não 
percebia o que se estava a passar. 
Saiu do quarto e deparou-se com 
uma senhora que usava trajes 
estranhos e perguntou-lhe onde 

estava. Pacientemente, a senhora contou-lhe o que se 
tinha passado e explicou-lhe como a ciência conseguiu 
“ressuscitá-lo”.

Ao ouvir este comentário, Camões sentiu-se 
emocionado. Apesar de todas as mudanças, Os 
Lusíadas tinham-no tornado imortal. Talvez, por isso, a 
ciência o quisesse de volta, talvez fizessem falta 
homens assim!

Enquanto isso, assustou-se com o barulho de uma 
moto que passou a alta velocidade e correu para dentro 
de uma loja. Era uma livraria que vendia livros antigos. 
Ali, Camões sentiu-se em casa. Começou por abrir 
alguns livros até que se deparou com o seu nome numa 
das capas e, surpreendido, balbuciou:

João André Nunes, 10.º C

Recooooo
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Nada acontece por acaso

E se Camões 
regressasse...

Para vencer o COVID-19.
Clara Pinto, 10.º B

No sofrimento e na dor

Agora, a cultura é um cortejo

Para vencer o Adamastor.

Onde as ninfas num lamento
Apenas vivem no meu depoimento.

Nem uma ilha destinada ao amor

Antigamente, o auge era a conquista

Onde o meu passado está exposto.

Não há maré que já não tenha sido cruzada,

Como tanto era do meu desejo

Agora, o auge é conseguir manter-se em casa,
Mesmo se neva ou se chove

O mundo de hoje já se sabe de cor.

Nem tempestade que não tenha sido pintada,

A espada abandonou o seu posto.

Não temos o convívio 
habitual com os colegas

Mas, para tudo voltar ao normal, temos de cumprir o 
que nos estão a pedir e permanecer em casa...

Tiago Pereira, 1INF

O que estamos a passar são 
tempos compl icados. . .  
Temos de ter em conta, que 

por mais difícil que seja o confinamento, 
é algo que nos irá ajudar no presente e 
contribuir para o nosso futuro. 

Já em relação às aulas, temos uma 
dificuldade um pouco maior, visto que 
há muitos mais trabalhos a fazer com 
prazos limitados, o que dificulta mais a 

nossa organização. Mesmo tendo professores que 
colaboram connosco, é difícil conciliar as coisas que 
temos de fazer com as aulas e as datas estipuladas para 
entrega de trabalhos. E ainda, sem aulas não temos o 
convívio habitual com os colegas, professores e amigos.

Crianças que nascem, sem sentirem 
o calor das suas mães, vidas perdidas 
sem um abraço de despedida, idosos 
na pura solidão sem ter uma palavra, 

um carinho dos seus familiares.

O momento que estamos 
todos nós a viver é de pura 
ansiedade, solidão, tristeza 

e dor. Como é possível algo que não 
vemos destruir tantas vidas no mundo 
inteiro?

Alunos, professores e pais tentando adaptar-se à nova 
realidade (ensino à distância), o que por vezes não é muito 
fácil.

Será que no fim de tudo isto iremos agir de forma 
diferente?

Família, amor, paz, saúde, carinho, união, liberdade…

E agora pergunto: será que tudo isto não é para nos 
ensinar a dar valor a tudo aquilo que tínhamos e 
achávamos tão pouco?

Lucas Fernandes, 6.º C

Carolina Peralta, 6.º ETatiana Ferreira, 8.º D

Camões nos dias de hoje

A esperança do mundo
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Chegou sem avisar
Chegou sem avisar 
Uma doença para temer…
As nossas vidas podem mudar
Sem nada podermos fazer…
Medo de acordar!

Temos uma nova forma de estar.

É difícil acordar e perceber

Carolina Sala Monteiro, 9.º B

Nem Natal vamos ter!

Que simplesmente nada vai mudar!

Se isto é viver?

Que por este andar

Até nos fez questionar

Que ninguém podemos receber!

Aos trabalhadores necessários.

Até conseguirmos resolver

Já nos estamos a aperceber

Estes grandes obstáculos
Que nos impedem de conviver
E nos altera os salários.

E devemos agradecer

Medo de adormecer!

Vamos ter de nos acostumar.

Que para podermos viver
Asseguram todos os horários,
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A solidão dos idosos Em tempos de guerra...

Quando falamos em solidão, 
temos de ter em conta que 
ela não escolhe sexo, classe 

social, nem mesmo idade.
Cada vez mais, a solidão deixa de 

ser algo que afeta exclusivamente os 
idosos, para se instalar também nas 
camadas mais jovens.

Há ainda aquelas que, ao longo de toda a sua vida, 
foram afastando quem lhes queria bem, com atitudes, 
gestos e palavras, acabando entregues à solidão.

Outras, mesmo tendo familiares ou conhecidos que os 
poderiam ajudar, rejeitam essa possibilidade, porque 
consideram que são ainda capazes de se valer a si 
próprios.

De facto, são muitas as pessoas que, ao chegarem à 
velhice, acabam por se sentir isoladas, desamparadas ou 
negligenciadas.

Ricardo Loureiro, 7.º D

No entanto, no seguimento das 
tristes notícias que nos têm chegado, 

sobre idosos que faleceram sozinhos em casa, é sobre 
esse problema que me debruço.

Algumas, porque simplesmente não têm família, 
amigos ou alguém que possa olhar por eles vendo-se, 
assim, abandonados à sua sorte.

Devido ao Coronavírus, 
que é uma doença que se 
tornou pandemia, eu tive 

de ficar em casa, sem poder ir à 
escola.

A vida tornou-se diferente, mas permitiu-me estar 
mais na companhia da minha mãe, que é a pessoa de 
quem mais gosto neste mundo.

Eu gosto de a ajudar nas tarefas domésticas de casa, 
porque ela não pode fazer tudo sozinha. Assim, eu 
posso ajudá-la mais no que ela precisa, desde que eu 
possa.

Os trabalhos escolares passaram 
a ser feitos através do Teams. Eu gosto desta 
plataforma, porque posso falar com os professores e 
com os meus amigos.

Eu gosto muito de ajudar a minha mãe, de vez em 
quando, pois ela merece tudo.

Ana Resende, 1E

A vida tornou-se diferente

Para mim, tem sido muito triste, 
porque eu não posso estar com os 
meus amigos nem com os meus 
professores, de quem tanto gosto. 

Quando estou ocupada, por estar a realizar os 
trabalhos da escola, ela compreende e faz o trabalho 
sozinha.

A água escorre pelas janelas… O cântico da chuva 
ecoa pelo vale… Já perdi a conta dos dias que 
passaram… Mas também, que diferença faz 

contar os dias? Mais um, menos dois… Nada mais tem 
importado desde que esta “coisa” apareceu. Sim “coisa”, 
porque não sou capaz sequer de pronunciar o nome que 
tantas vezes tem sido repetido nas televisões e redes sociais 
e tanto tem atormentado a vida das pessoas.

Quem diria que algo inerte e sem vida poderia parar um 
mundo inteiro?!

Apesar de tudo, eu não encaro isto apenas pelo lado negativo.
Para mim, esta pandemia abarcou algumas coisas boas também, tais como 

a reunião de famílias que antes nem sequer tinham tempo para, por exemplo, 
almoçar juntas. Agora, apesar do teletrabalho, telescola e de todo este stress, 
têm, pelo menos, um pouco mais do aconchego daquilo que é ter uma família e 
estar com ela mais tempo, ter e direcionar mais atenção, carinho…

Por fim, o contexto em que estamos a viver também nos ajudou muito a 
perceber de que matéria as pessoas que nos rodeiam são feitas. Descobrimos 
quais aquelas que se preocupam connosco, gostam de nós, estão lá para nos 
apoiar (mesmo que seja indiretamente)  e são realmente nossas amigas e 
quais as que nos acompanhavam por mero interesse e não passam de gente 
falsa que simplesmente nos usava. Acho que, apesar da imensa dor que muitos 
têm vindo a viver e a tentar ultrapassar, o vírus fez-me crescer, ser alguém 
melhor, perceber melhor os outros… O vírus foi benéfico para mim… E 
desculpem, se for mal interpretada!

Bruna Ribeiro, 12.º A

Mariana Rabaça, CER R9

nem tudo são espinhos!
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Sentimos solidão
no coração

O sonho de ser abraçado

Este vírus veio destruir muita coisa, por exemplo, a 
economia, os planos, os festivais de verão, mas também 
trouxe força e ensinou-nos a valorizar o que tínhamos. Nós 
queremos ir para a escola! Os bons e os maus alunos 
querem ir para a escola. Queremos ir trabalhar. Queremos 
ir à praia. Queremos ir ao centro comercial. Queremos ir 
passear. Neste momento, o que mais anseio é ter um 
abraço daqueles que estou longe.

Vivemos tempos difíceis. 
Estamos longe de quem 
amamos e de coração bem 

apertado. Não podemos abraçar e 
beijar os nossos familiares, amigos, 
vizinhos… Há uns meses, eramos 
comple tamente  l i v res  e  nem o 
sabíamos. Hoje, ficar em casa e só sair 
à rua quando necessário, e com as 
devidas precauções, é o melhor para 

todos. Antigamente, pediam aos nossos avós para ir à 
guerra, a nós só nos pedem para ficar em casa e mesmo 
assim nem toda a sociedade cumpre o seu dever. A 
realidade que estamos a viver é “assustadora”, temos de 
andar sempre devidamente protegidos e com máscara 
para não nos contagiarmos nem contagiar o próximo.

Com o distanciamento social, aprendi a dar mais valor 
às coisas. Podia ir aos meus avós quase todos os dias, 
abraçava-os e beijava-os sem qualquer problema e agora 
resta-me estar com eles por videochamada; podia ir à rua 
todos os dias e agora nem lá passo. Os nossos “Super 
Heróis”, esses, na linha da frente, estão a dar tudo por tudo 
para salvar os infetados.

Com o ensino à distância, a minha turma ficou mais 
unida. Ajudamo-nos uns aos outros, colaboramos uns com 
os outros… Estamos todos a cumprir o nosso dever e 
quando não percebemos algo, perguntámos.

Sofia Dias, 8.º C

Na minha opinião, desastres desta magnitude 
causam nas pessoas um efeito de “rewind”, ao levá-las 
a sentir e a dar valor ao que é realmente importante e 
essencial.  É um “back to stone age”, muito 
basicamente.

Esta pandemia do novo 
C o v i d - 1 9 t r o u x e  o  
c o n fi n a m e n t o ,  o 

isolamento social, o ensino à 
distância. Trouxe saudades, trouxe 
solidão. Nem tudo são águas turvas, 
verificou-se uma diminuição da 
poluição, o reaparecimento de 
espécies ao seu habitat natural após 
dezenas de anos e verificou-se a 

capacidade para se adaptar e lutar para ultrapassar 
este enorme obstáculo.

Para  m im,  a  l i be rdade  é  poder  sonhar, 
independentemente das c i rcunstânc ias.  Só 
conquistaremos a liberdade, após conquistarmos a 
nossa mente. Quando não formos prisioneiros dos bens 
materiais, vamos resgatar a liberdade, que, apesar de 
ter nascido connosco, se foi desvanecendo.

Em suma, este momento tão delicado pode ser tão 
bom quanto desejarmos e vice-versa. É um momento 
de disciplina que separa os que “meio que querem” e os 
que querem com todas as forças.

Neste momento, em que as pessoas foram 
submetidas a um estilo de vida nunca visto, quase que 
obrigadas a ficar em sua casa, levou-me a refletir sobre 
o que é realmente a liberdade. A liberdade, ao contrário 
do que as pessoas podem pensar, não é fazer o que 
querem e quando querem.

Pedro Rasinhas, 12.º A

Tempo de crescer

Que estão a trabalhar

Começando numa cidade
Afeta muito gente

Sem nos podermos abraçar

O vírus alastrou-se pelo mundo

De qualquer idade.

Sentimos solidão
Que afeta todos
No coração.

Os profissionais de saúde

Estamos todos separados
Queremos ver os idosos e crianças
Novamente animados.

Enfrentam o maior perigo

Quando tudo voltar à normalidade
Quero abraçar os meus amigos
Pois tenho muita saudade.
Vai ficar tudo bem!

Para nos ajudar.

Maria Leonor, 6.º C

Com o isolamento social

Já pensaram em como isto está a afetar muitos 
jovens?

E os enfermeiros e médicos que não vêm, nem 
abraçam os filhos?”

Nos últimos dias tenho refletido em como o 

Já se deram ao trabalho de entender que estão a 
libertar criminosos e a prender inocentes?

Todos sabemos que em tempo de guerra 
não se limpam armas, mas... E em 
tempo de pandemia?

Ultimamente, o que mais ouvimos dizer é: 
“Fiquem em casa”, o que significa que há pessoas 
que se preocupam connosco, e isso é muito, muito 
bom!!!

Mas ao invés de darem tanta prioridade ao sair 
e ao ficar em casa, porque não se preocupam 
também com o nosso psicológico?

Sei que mesmo assim há pessoas que não concordam 
comigo, mas tudo vai ficar bem, se todos contribuirmos 
para tal.

Talvez seja difícil para todos estar longe da 
família e dos amigos; precisar de um abraço e não 

ter; querer desabafar sem ser online; ou até mesmo ouvir 
um “amo-te” ao vivo.

Coronavírus nos tem ajudado a crescer como 
pessoas e como nação.

 Já repararam no quão mal isto soa?

Uma coisa que reparei foi a diminuição da 
poluição.

Tenho vergonha do mundo. Vergonha de ser 
preciso libertar uma pandemia para abrirmos os 
olhos!

Maria Loureiro, 10.º A

Dinis Moura, 9.º B

Pandemia e agora?

Martim Pereira, 6.º E
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Neste momento estão a ser testadas 5 
vacinas em seres humanos para tentar combater 
o vírus. A ciência é o nosso melhor aliado!

Quando ligamos a TV, nas notícias estão 
sempre a falar do "Covid19" e parece ser um 
vírus invencível, mas não é! Temos de acreditar que 
iremos superar esta pandemia, ao encontro do que já 
aconteceu noutras alturas.

Recuemos no passado…
No século XIV existiu uma doença chamada "Peste 

Negra". Os cientistas descobriram que essa doença 
“veio” dos barcos que transportavam mercadorias. 
Também as pessoas, já nessa altura, para se protegerem 
usavam umas máscaras que as tornavam parecidas com 

Agora, no estado de calamidade, os 
cidadãos não devem sair muito de 
casa porque surg iu  um v í rus 

chamado "Covid19". Vivemos uma situação 
delicada em que todos os cuidados são poucos.
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A ciência é o nosso melhor aliado! Mais do que nunca, é essencial o plural, a conjugação
pássaros. Essas máscaras tinham "um bico" onde 
eram colocadas umas ervas para amenizar o 
cheiro do elevado número de mortos. Nessa 
época as pessoas também ficaram de quarentena 
e cumpriram as regras, tendo conseguido superar 
esse mau momento.

Hoje, vivemos dias difíceis de confinamento, 
mas as máscaras são muito diferentes e muito 
mais simples. Há máscaras laváveis e outras não 
laváveis. As que são laváveis só podem ser 

utilizadas 20 vezes e as que não são laváveis só se podem 
usar durante 4 horas e depois têm de ir para o lixo, 
devendo-se respeitar determinados cuidados.

Pedro Matos, 3.º Ano, R6 (CER)

Por isso, tu deves fazer a tua parte que eu faço a minha 
e iremos conseguir!

Cada um de nós pode ajudar a que tudo isto se resolva 
o mais rapidamente possível.

Atualmente, vivemos rodeados de tudo e 
de todos, temos acesso rápido ao resto 
do mundo. A virtualidade trouxe-nos 

muitos benefícios, mas de repente vemo-nos 
presos em casa, apenas com direito a contacto 
virtual e é então que sentimos falta da carne e 
osso.

Os noticiários inundaram-nos com informação sobre o 
novo vírus e sobre a forma avassaladora como este abalou 
o mundo. Tenho amigos espalhados por vários países e o 
medo é e foi geral, todos sentimos o mesmo. O planeta 

De repente, o mundo deu uma volta de 180 
graus, tudo o que nos parecia adquirido e real, 
parece agora frio e longínquo. Sou de abraços e 
carinho, gosto de sentir o calor dos outros, mas, nestes 
últimos meses, estive restringida a uma bolha. O mais 
engraçado é que agora, as redes sociais, os jogos e as 
aplicações que usamos todos os dias, parecem não 
chegar. Só quando nos distanciamos dos outros é que 
percebemos a falta que estes nos fazem. Não há nada que 
substitua o toque e os sons naturais. Uma videochamada 
não é igual a uma conversa olhos nos olhos e não vale a 
pena fingirmos que a solidão não existe. O confinamento 
fez-me refletir sobre as pessoas mais idosas, que vivem 
isoladas do mundo, sem carinho e sem acesso àquilo que 
existe no meu dia-a-dia, como adolescente.

parou e isso deu-nos um certo tempo para pensar 
sobre o que é isto da humanidade. O vírus não 
escolheu raças, culturas, nem estatuto social, 
somos todos pequeninos e impotentes à vista de 
algo assim.

As escolas estão fechadas, os recintos 
públicos estão desertos e a economia ficou 
estagnada. Porquê? Será que finalmente 
podemos dizer que defendemos muito mais a 
humanidade no seu estado puro do que os bens 

que vamos adquirindo ao longo da vida? Se nós não 
estivermos bem, se não tivermos connosco a família, os 
amigos, os companheiros de jornada, então tudo o resto, 
pouco interessa.

Assim, nestes momentos, constatamos que todos são 
necessários para se fazer a diferença. Se for eu a única a 
cumprir a quarentena, a humanidade vai colapsar na 
mesma. Mais do que nunca, é essencial o plural, a 
conjugação. Vamos ser sinceros, todos gostamos mais de 
frases complexas do que frases simples. Dois pensam 
sempre melhor do que um, por isso, certamente, muitos 
fazem mais e melhor do que um só. Hoje, com mais 
significado, sei o que é a humanidade e sei a diferença que 
a união pode ter nas nossas vidas.

Marta Marinho Almeida, 8.º E

As pessoas mais espertas

Alguns ainda não se aperceberam

Não por muito tempo

As cidades estão desertas
Como nunca estiveram

Ficam em casa e esperam

Todos receiam o que anda no ar

Que isto veio para ficar

Mas por algum, de certeza,

E quando dermos conta
Os nossos planos foram destruídos

Este vírus trata-nos com frieza...

Que nestes anos trabalhamos e fizemos

As nossas vidas estão adiadas
E só nos resta esperar
Palavras são demasiadas

Para que fossem bem conseguidos.

Para o tempo que temos de aqui 
passar.

Pessoas nas filas dos supermercados
Vemos coisas anormais

Esquecem -se de coisas fundamentais

Com medo do que pode acontecer

Para isto restabelecer.
Mas devem respeitar e seguir regras

Querem levar tudo

As pessoas agem assim

Ainda há regras sociais.
Que apesar deste contratempo

Mas mais parecem animais

E quando temos de sair
Sem a cura aparecer.

E quando isto acabar

Onde estivemos separados

O medo sai para fora

Em que a distância significa estar a salvo
E nos mantinha bem.

Diogo Tamborino, 12.º C

Estes dias negros vão passar

Eu sei que isto irrita
Mas há que esperar pela hora.

Daqui a 2 ou 3 meses dizem eles na TV

Destes tempos difíceis

Mas não podemos ter a certeza

Em breve seremos livres

Dos nossos corações o silêncio grita

E um dia nos recordaremos

Lembrar-nos-emos desta história

Mas lutamos juntos pelo bem de todos.

Quarentena

20 AEResende
evista

Alícia Silva, CER R7
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