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LEITURA versus SÉRIES 

Nós, 7.º2, ACREDITAMOS QUE PODEMOS SER FELIZES FAZENDO OS OUTROS FELIZES.     

 Elaboramos Cabazes de Criança Feliz com brinquedos, livros, jogos e outros mimos para, com a ajuda do 

Espaço+ e da Academia do Johnson, fazermos felizes pelo menos 5 crianças. Conhecer o projeto de vida 

do Johnson foi um momento de inspiração, aprendizagem e cidadania. 

     A vida de uma escola é muito mais do que conteúdos, planificações,  
reuniões e outras burocracias. 

       OS LAÇOS SÃO O MELHOR SUPORTE PARA AGRURAS.  

Ninguém vive sozinho, dizia alguém. Complemento. Ninguém vive sozinho no seu local de trabalho.  

E na minha escola vivemos juntos muitas horas do dia.  

                                                                                          Anabela Adrião 

 

Envia os teus trabalhos para  -  j5clubedejornalismo@gmail.com 

 

Quarta-feira, 06 de maio de 2020 

              Estou no 139º livro e cheguei à conclusão que existe muito livro ruim neste mundo. Ainda não 

li os amores da minha vida, os quatro livros da minha série favorita, e não vejo a hora disso 

acontecer. Mas a grande novidade do momento é que eu acabei de terminar Stranger Things, 

minha primeira série sem ser algo parecido com My Little Pony ou Winx, e é maravilhoso. Marina, 

minha melhor amiga no mundo, disse que ia abrir um champagne para comemorar a minha 

entrada no universo adolescente e eu disse que eu já estava nele há muito tempo, aí ela disse: 

“My Little Pony não conta.”. Aqui vai minha resposta: “Você nunca assistiu, portanto não pode 

opinar”. 

              Por mais que as séries sejam muito boas e um ótimo passatempo, os livros são bem melhores 

e são um passatempo bem melhor. Além do mais, o povo de Stranger Things são um bando de 

jegues. Eles são BURROS num nível de burrice sobrenatural. O monstro vem chegando e eles saem 

correndo de encontro ao monstrengo. Alguma coisa esquisita acontece e eles pensam nós temos 

de descobrir o que aconteceu. Alguma assombração acontece no meio do nada ou no escuro e 

eles, em vez de correr como uma sábia pessoa normal, começam a falar: “is anyone there?” e 

começam a cutucar a coisa. Sinceramente. É quase bem feito quando o monstro engole a cabeça 

da jumenta da pessoa de uma vez só. E tem Eleven, a garota com poderes. Primeira coisa em 

relação a ela: ela faz uma cara hilária todas as vezes que vai soltar algum poderzinho. 

               
         E o segundo facto é que o namoro dela com Mike é o namoro mais vagabundo, chato, sem 

graça e tudo de cafona nesse mundo. 

           Só para deixar claro e relembrar esse facto muitíssimo importante, minha cama continua tão 

perfeita quanto antes, meus livros continuam tão maravilhosos quanto antes e minha quarentena 

está sendo um ótimo tempo. 

                                                                             Seriamente viciada, 

Mariza Ramos   

                                Diários de uma pandemia (páginas interiores) 
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EDITORIAL 

      

     Depois de uma interrupção na nossa publicação, 

o J5 está de volta.  

     Todos sabemos que vivemos momentos inaudi-

tos, com os quais muito temos aprendido. Por isso 

mesmo, a presente publicação é diferente das an-

teriores, pois também a escola foi vivida e sentida 

de outra forma.  

    Nestes últimos meses não aconteceram as habi-

tuais visitas de estudo no exterior, momentos que 

sempre fomos partilhando com a comunidade es-

colar ao longo dos últimos anos. Desta vez publica-

mos a viagem interior que alguns alunos realiza-

ram e quiseram partilhar com os demais. 

   Fiquem bem e em segurança! 

                                             O J5 
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Sugestão de Leitura 

 
        
 

  A minha leitura da obra 
                 Os Lusíadas 
 

 

       Os Lusíadas é uma epopeia do séc. XVI, 

composta por dez cantos e o seu autor é Luís de Camões. A obra desenvolve-se em quatro 

planos diferentes: o plano de viagem (de Vasco da Gama à Índia), o plano da História de Por-

tugal (um dos meus preferidos), o plano da mitologia e o plano do Poeta. 

        Na obra, o meu canto preferido é o canto III, particularmente o episódio de Inês de Cas-

tro. É um dos meus cantos favoritos pois eu, pessoalmente, gosto muito da história de D. 

Inês e D. Pedro (e o facto de ser um teatro, é um ponto positivo). 

       O plano de que mais gosto na epopeia é o Plano da História de Portugal, pois acho que é 

bastante interessante nesta obra, introduzir a vasta História de Portugal. 

      De uma forma geral, eu gostei de todas as reflexões do poeta, contudo, na minha opini-

ão, a reflexão do canto V (quinto), sobre a dignidade das artes e das letras, passa uma men-

sagem muito importante aos leitores, sobre a cultura, sobre os feitos dos portugueses. Esta 

reflexão, situada entre as estâncias 92 e a 100, tem um caráter humanista, e critica a falta 

de cultura artística e literária dos portugueses daquela época. Resumidamente, Camões diz 

que conta os feitos gloriosos da pátria e ninguém quer saber. Ninguém liga muito aos feitos 

gloriosos e às conquistas do povo português, por isso, o poeta queixa-se e critica os portu-

gueses de não valorizarem as artes e as letras.  

     Eu gostei bastante de ler Os Lusíadas, de poder ler todos os incríveis feitos das gerações 

passadas e da história passada. 

     Acho que é muito importante conhecermos a História do nosso povo, do nosso patrimó-

nio, o património português, os seus altos e baixos, as conquistas e as derrotas, toda a sabe-

doria de um Povo… 

     Recomendo muito a leitura desta obra de Camões, Os Lusíadas. 

                                                                                                                 Daniela Pereira 11º1 
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Dia 20 de Abril de 2020 
 
Hoje acordei cedo e fui fazer os trabalhos 

que tinha para fazer. Estive a fazer a ficha 

de Geografia, depois fui almoçar. Quando 

acabei de almoçar, fui assistir à telescola, 

quando acabou, continuei a ficha de Geo-

grafia e depois fui fazer os trabalhos de 

oficina de expressões. Quando dei por 

mim, o dia já estava acabar. 

 

Dia 21 de Abril de 2020 
 
Hoje acordei bem cedo, tomei o pequeno 

almoço e fui para a videochamada com o 

professor de Educação Visual, depois foi 

com a professora de Francês, depois, antes 

de almoço, ainda estive a fazer os traba-

lhos de Francês, de Físico-Química e de 

Matemática. Às 16:30h, estive na videcha-

mada com a professora de Geografia. Nun-

ca pensei que este dia ia ser tão cansativo, 

agora estou cansada, vou dormir porque 

amanhã também deve ser um dia cansati-

vo.   

Dia 22 de Abril de 2020   
   
Hoje acordei um pouco mais tarde porque só 

tinha videochamada com a professora de Ofici-

na de Expressões às 10:50. Depois fiz alguns 

exercícios de Matemática, passado um pouco 

tive a aula de cidadania por videochamada, 

quando acabou fui almoçar e, à tarde, ajudei a 

minha mãe a fazer um bolo. Quando acabei, fui 

fazer os trabalhos de Português e, quando aca-

bei, fui ver um pouco os Morangos com Açú-

car. Depois fui jantar e fui dormir.  

 

Dia 23 de Abril de 2020 
 
Hoje acordei bem cedo, como sempre. O dia foi 

igual ao de terça-feira, dia 21 de abril, também 

foi um dia cheio de trabalhos e de vídeochama-

das.    

 
Dia 24 de Abril de 2020 
 
Estive a acabar alguns trabalhos que eram para 

entregar hoje e consegui descansar um pouco, 

apesar desta semana ter sido longa por causa 

dos trabalhos que tive para fazer.       

                                     

                                      Carolina, 9º1 

Mais do que um soneto 

 

Um metro e sessenta e dois de tamanho, 

Sempre com  ânsia de fazer o bem, 

Como sempre, a noção está em vaivém, 

Oi, prazer, meu senso de humor é estranho. 

 
Se chegasse ao mundo como cão, 

Seria como um daqueles sem raça, 

Um rigor que os limites ultrapassa, 

Para evitá-la, me jogo no chão. 

 

(Leia-se... 

Com uma personalidade forte, 

Uma sinceridade tão latente, 

Logo percebe-se que está presente, 

Mas quando falar algo não se importe.) 
 

 
Mas, no fim de toda história de vida, 

Tem gente que até acha ela legal 

Dizem que a essência é mais colorida. 

 
Eis Letícia, aquela que é genial. 

Opinião dos pais? Não é retida. 

Era tudo isso mentira, afinal? 

                                  
                                      LETÍCIA OLIVEIRA 9º1 

 

Como eu sou  

Sou muito pequena e muito teimosa, 

Pele morena no tempo da praia, 

Não é mentira, odeio papaia, 

E, quando quero, sou mesmo charmosa.  

 
É um facto, adoro tirar fotos. 

Sabem que o  meu signo é a balança? 

E a minha arma secreta é uma lança, 

 Tenho muito medo de terremotos. 

 
Meu sonho é viajar para a Tailândia, 

Para isso preciso de estudar, 

Mas como é que vou para a India ? 

 
Gostava muito todos ajudar,  

Algumas coisas eu despendia. 

Será que ainda consigo mudar ? 

                                            Mariana Martins   9º1 
 

Forte, de olhos castanhos e, moreno, 
Pés muito grandes, mas de mãos pequenas, 
Muito alto, graças às grandes pernas 
Orelhas médias, nariz bem pequeno. 
  
Cabelo liso, o corte pequeno, 
Rosto sardento, expressões amenas, 
Impulsivo, mas atitudes serenas, 
Muito guloso pelo kinder bueno 
 

Cabeça nas nuvens, mas pés no chão, 
Esforçado, nem sempre recompensado, 
Incompreendido, mas sem razão. 
 

Desinibido em grupo fechado, 
Bom amigo, presente e brincalhão, 
Responde quando solicitado.  
 
                                                   RODRIGO COELHO, 9º1 



4    17 

MOMENTOS DE INSPIRAÇÃO DIÁRIOS DE UMA  PANDEMIA  

 
Quarta-feira, 22 de abril de 2020 

Querida amiga, 
 
Hoje decidi escrever-te porque queria falar contigo sobre um livro que tenho estado a ler desde que 
entrámos em isolamento. Tenho andado super viciada (se se pode dizer) e atenta em ler pelo menos 20 
páginas do Diário de Anne Frank. Não podia ter escolhido melhor livro para ler durante estes tempos 
que parece que nunca mais acabam. 
 
Acho que é um livro super interessante para quem gosta de diários e de (claro) história. A forma como 
ela escreve é o que mais me impressiona… uns dias muito mais confiante de que a guerra estaria para 
acabar, outros com muito medo e muita insegurança. Acho que a consigo perceber. Como é que ela 
conseguiu ficar mais de 2 anos fechada num anexo? Eu, que estou há um mês, sinto-me sufocada.  
 
Percebo as angústias, os medos, mas, claro, tudo mais suave. Eu ainda posso sair à rua e dar um pas-
seio, mas ela, coitada, nem sentir o ar fresco podia. Como é que o mundo pode ter chegado àquele pon-
to? Decidir mandar pessoas para campos de concentração e mandá-las trabalhar dia e noite até não 
poderem mais. ATERRORIZANTE!!!!! 
 
Tenho adorado mesmo ler este livro! Tem-me acalmado (sei que parece estranho). 
 
Ps: Finalmente começaram as minhas aulas síncronas. Tenho andado super atarefada com todas as au-
las e com todos os trabalhos que os stores mandam todos os santos dias. Sabes, acho que é bom andar 
stressada e atarefada com isto tudo, pois consigo esquecer um pouco tudo o que nos anda a atormen-
tar. 
Amanhã faço anos! Podemos dizer que até estou ansiosa, pois vai ser tudo diferente de como eu tinha 
planeado. 
 

Até amanhã, Leonor. 
 

Sábado, 25 de abril de 2020 
Querida amiga,  
 
Como vai isso? Eu estou bem, a minha família está bem, está tudo bem por este lado. Hoje é o Dia da 
Liberdade sem liberdade!! É um bocado estranho. Costumava festejar este dia reunindo a família toda, 
mas este ano é diferente…ou, aliás, tudo é diferente este ano. 
 
Finalmente tenho 14 anos. Fui surpreendida pelo meu primo (mais como um irmão). Ele, ao ver-me tris-
te em todas as videochamadas que fazemos, decidiu juntar as pessoas que mais amo num só vídeo. O 
vídeo está tão giroooo!! Quem me dera que pudesses vê-lo. 
 
Pronto vou deixar-te porque vou ter de ir fazer a coisa que mais odeio neste mundo (em termos de es-
cola). Análise de um POEMA!! Pelo menos a stora pediu essa análise de um poema, que me é muito 
familiar, de Camões- “Descalça vai para a fonte”. Penso que pode ser fácil, pois já falámos deste poema 
muitas vezes em aula. 
 
ANDRÀ TUTTO BENE!!! 

Beijinhos,  
Leonor. (9º2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
sentado no escuro  
a chorar, 
não ligo para nada, 
o telefone toca, 
mais uma chamada! 
  
eu até atendia, 
mas não consigo parar de chorar, 
choro cada vez mais alto, 
mas o telefone não para de tocar! 
  
olho para ele, 
vejo o teu nome, 
o meu coração aperta, 
e o teu amor me consome! 
  
atendo e vês que choro, 
perguntas a razão, 
eu tento desviar a conversa, 
mas tu dizes “não”! 
 
não te quero contar os meus medos, 
não quero contar porque choro, 
mas tu queres saber o que me deixa assim, 
mas para, eu imploro! 
  
agradeço a preocupação, 
mas não te quero deixar mais preocupada,  
vou só à casa de banho, 
olhar para o espelho e lavar a cara! 
  
tento esconder as emoções de ti, 
a minha parte sozinha, 
 a minha parte chorosa, 
a minha parte depressiva! 
  
não quero que penses que sou fraco, 
não quero que me deixes, 
por isso finjo que está tudo bem, 
e só peço que me beijes! 
  
pode parecer estranho, 
mas problemas tenho constantemente,  
e um beijo teu, 
resolveria todos instantaneamente! 
  
digo que te amo, 
e fico corado, 
mas sim, é verdade, 
só te quero do meu lado! 
  
quero poder abraçar-te todos os dias, 
quero fazer-te sorrir, 
quero dar-te borboletas na barriga, 
é assim que me fazes sentir! 

 
melhoras os meus dias, 
com uma simples chamada, 
olho para a tua cara, 
e a minha, encharcada em lágrimas, transforma-se numa cara corada! 
                                                                          
                                                                    João Santos, 9º1 
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      Amadora,  

  12 de março  

     de 2021  

  

 

 

 

        

       Quarentena de novo...Cá estamos nós outra vez....um ano se passou e voltámos à mesma realidade 

de março de 2020....às vezes isto parece um “déjá vu”! Pelo menos desta vez já sabíamos para o que 

vinhamos , porque já tínhamos a experiência do ano passado.  

      Desta vez aprendi a ver coisas com dois pontos de vista: o bom e o mau.  

      O lado bom de termos vindo para casa outra vez foi o número de casos do vírus que baixaram ( e as 

mortes também), comecei a fazer exercícios, a pintar, a cozinhar. Pude descansar e passar mais tempo 

com a minha família (24 sobre 24 horas).  

     A escola online tem sido muito mais tranquila, pois acho que o ano passado eu estava sempre muito 

preocupada com horas e trabalhos. Desta vez estou mais calma, faço tudo com calma, sem pressas. 

Acho que agora aceitei melhor isto de ficar fechada em casa.  

    O lado mau é não poder sair de casa, como é óbvio. Ficar em casa de livre vontade é uma coisa, agora 

ficar por obrigação perde toda a graça. O nosso cérebro perde a vontade a partir do momento em que 

nos é imposta uma coisa. Parece que estamos em prisão domiciliária. Cada dia que passa, a ansiedade 

cresce por saber que falta menos um dia para voltar à escola.  

     Espero não te voltar a escrever em breve, pois isso significa que pudemos mesmo voltar à escola....  

Cotoveladas, Margarida  

  

     Ps: Agora não se pode mandar beijinhos nem abraços, por isso levas umas cotoveladas...  

  

                                                                                                     Margarida Coelho nº14 8º1  

 
Dia 14 de abril de 2020 - terça -feira 
 

     As férias da Páscoa acabaram. Hoje começam 

as aulas. Mas estes dois momentos foram, e es-

tão a ser, marcados por um acontecimento que 

está a afetar o mundo inteiro – a pandemia resul-

tante de um vírus a que os cientistas chamam de 

Covid 19. 

     A infeção provocada por este vírus é seme-

lhante a uma gripe (febre, tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares) e, nos casos 

mais graves, pneumonia e síndrome respiratória aguda. 

A COVID-19 transmite-se: 

- Pessoa-a-pessoa - através de gotículas que são libertadas pelo nariz ou boca. Assim, para nos 

protegermos, a nós e aos outros, é importante guardarmos distância social e lavarmos as mãos 

várias vezes ao dia. 

    Outra medida tomada será a de ficarmos em casa, até passar o pico da pandemia, e termos as 

nossas aulas através da Classroom e através da televisão. Isto vai obrigar-nos a funcionar me-

lhor com as novas tecnologias e a adaptarmo-nos a uma nova rotina. 

Hoje, os professores estão animadíssimos e escreveram várias mensagens a dar um olá e que o 

trabalho vai ser diferente e “giro”. 

 
Dia 15 de abril de 2020  
  

     Pensava eu que seria um de muitos outros dias de quarentena, em casa, sem nada para fa-

zer, as séries da netflix, o dormir até tarde, jogar com os amigos, brincar com o gato e passear 

por casa – da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, agora vou ali à varanda. Mas não! 

      Os professores estão tão animados que já nos “bombardearam” com trabalhos. Vai ser difícil 

entrar novamente no ritmo! 

  As notícias do vírus continuam a alarmar, mas, pelo menos desta vez, já dizem que em alguns 

casos os números estão a diminuir, o que nos deixa felizes e a pensar quando é que isto tudo 

acaba para sairmos à rua e deixarmos de fazer a nossa quarentena de casa! 

                                                                                                                               Guilherme Pires, 9º2 
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    Na sexta-feira, dia 4 de dezembro 

de 2020, a nossa Diretora de Turma, 

o 10º1,  informou-nos que iríamos 

fazer um cabaz de Natal. Este tipo de 

cabazes é feito com alguma frequên-

cia nas escolas e este ano foi-nos pe-

dido que o fizéssemos. 

   

 Ficámos todos muito entusiasmados e ficámos ainda mais quando nos foi dito que esse cabaz 

seria entregue a uma família carenciada. É importante ajudar durante todo o ano, mas na altura 

do Natal existe uma maior sensibilização em relação a estas famílias. 

    No mesmo dia, juntámo-nos perto da escola e trocámos algumas ideias sobre o que iríamos 

colocar no nosso cabaz, de modo a melhorar a vida e o Natal daquela família que tanto precisa-

va. Chegámos à conclusão de que produtos higiénicos seriam a melhor opção. 

    Pedimos conselho à nossa Diretora de Turma (que foi quem organizou este projeto juntamen-

to com a Assistente Social da Escola), que nos sugeriu que trouxéssemos pelo menos dois ou 

três produtos de higiene. A professora é uma pessoa muito solidária e sempre pronta a ajudar e 

por isso não ficámos surpreendidos quando nos propôs esta atividade. Tanto ela como nós está-

vamos desejosos de pôr mãos à obra! 

    Dali a uma semana e meia, dia 15 de dezembro, chegou finalmente o dia de construir o cabaz 

e estávamos de tal modo animados que até chegámos mais cedo à aula. Ao chegarmos, repará-

mos que ninguém tinha apenas trazido dois ou três produtos, mas sim um saco cheio deles! 

   Trouxemos fraldas, gel de banho, pensos rápidos, escovas e pastas de dentes, entre muitas ou-

tras coisas. Claro que, ao ver isto, a professora percebeu que os dois cestinhos que tinha trazido 

para colocar os produtos, não iriam chegar. 

    A Assistente Social, responsável por entregar o cabaz à família, ficou espantada, pois não só 

enchemos dois cestos como ainda sobraram quatro sacos cheios de coisas. Ao ver tudo aquilo, 

ela informou-nos que aquele cabaz seria distribuído por quatro famílias! 

    Não podíamos ter ficado mais contentes. A partir daquele dia prometemos que iríamos fazer 

este tipo de atividades sempre que possível. 

 

                                                                                            Carolina Peixoto 10º 1 

20 Abril 2020 

    Cá estou eu para falar do meu dia a dia e contar um pouco de como é a minha nova rotina e a da mi-

nha família depois de ficarmos privados da nossa liberdade por causa do COVID-19.  

    A única pessoa que continua a trabalhar, apesar de ser por teletrabalho, é a minha mãe, tanto o meu 

pai como o meu irmão encontram-se em layoff. Já não sei o que é ir à rua há 1 mês e, por muito que 

goste de estar em casa, torna-se complicado por vezes não ter a rotina de antigamente. 

    Depois de estar umas semanas a deitar-me tarde e acordar ainda mais tarde, vai começar uma nova 

rotina a partir deste dia devido ao facto de irmos ter aulas por internet. Será uma nova experiência não 

só para os alunos como também para todos os professores, mas sei que todos faremos o melhor possí-

vel para que tudo corra bem. 

21 Abril 2020 

    Hoje é mais um dia de aulas com as novas tecnologias, verifico que nem para toda a gente está a ser 

fácil, pois há pessoas sem tantos recursos... 

    Todos os dias tenho falado com os meus familiares, tanto de manhã como à noite, para saber como 

estão e, claro, para saber se precisam de alguma coisa especial do supermercado. Todos os dias, por 

volta das 12 horas, somos confrontados com os números da Covid, que, semana após semana, tem tido 

subidas grandes e que nos assustam muito, porque nos vemos a fazer grandes esforços para evitar an-

dar na rua e vemos muitas pessoas a continuar como se nada fosse. Aqui em casa falamos muito do ví-

rus e até já demos por nós a perguntar como será o amanhã, pois, neste momento, tudo é uma incógni-

ta. Tivemos também um susto há uns tempos porque a minha avó é auxiliar de saúde no Hospital Sams. 

Ela teve de fazer o teste de despiste, pois no serviço dela havia infetados, felizmente foi só um susto. 

22 abril 2020 

    O estar em casa nem sempre é fácil, pois é uma carga emocional bastante grande. Somos quatro pes-

soas fechadas e, por muito que a gente se dê bem, por vezes só uma palavra já nos irrita, pois estamos 

privados de tudo, confinados à nossa casa. Tentamos sempre arranjar algo para fazer, nem que seja ver 

um simples filme, série ou um jogo em família. Hoje também recebi a notícia de que a minha avó, em 

princípios de maio, deve regressar ao trabalho.   

24 abril 2020 

    Hoje o meu dia começou às oito, pois tivemos a nossa aula de Português. Após esta aula, refleti sobre 

o tema da poluição, decidi pesquisar sobre este assunto. Encontram-se notícias na internet que nos di-

zem que os níveis de poluição caíram a pique, temos até animais que regressam às aldeias devido ao 

baixo nível de poluição.  

    Com isto, pode ser que, depois desta pandemia, abramos os olhos e vejamos que só temos um plane-

ta e precisamos de cuidar deste. 

                                                                                    Joana  11º1 
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SOLIDARIEDADE DIÁRIOS DE UMA PANDEMIA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda-feira, 20 de abril de 2020 

Damaia, Buraca 

 

 Hoje, um dia normal como todos os outros, mas, por outro lado, um dia meio triste, por sa-

ber que só daqui a uns meses é que vou poder estar com todas as pessoas que amo nesta e 

noutra vida. 

 Hoje foi o primeiro dia de aulas durante a quarentena, não foi mau de todo, só não foi tão 

bom porque não estive com as minhas amigas pessoalmente e sim virtualmente, mas mesmo 

assim rimos e falámos muito. Sinto saudades delas… 

 

 Terça-feira, 21 de abril de 2020 

Damaia, Buraca 

 

 Mais um dia, mais aulas e mais dias sem ver as amigas.  

 Não é que me sinta triste com tudo isto, só fico preocupada com o que pode acontecer agora 

e depois do vírus passar.  

 Tanta gente a morrer no mundo todo, e tanta gente a não querer saber disto. Custa muito 

ficar em casa, só nos estão a pedir para ficar em casa e nós, mesmo assim, vamos para a rua! 

Temos tanto que agradecer aos médicos e profissionais de saúde que tantas vidas tentam 

salvar…  

                                                                                                Matilde Marques, 9º2 

 
 

       

A ajuda nunca é de mais  

 

 

 

      A solidariedade é uma dinâmica muito valorizada nos dias de hoje e, todos os dias, milhares 

de pessoas precisam de ajuda para sobreviver, seja ajuda financeira, alimentar, ou até mesmo 

ajuda com produtos de higiene. E foi essa ajuda que os meus colegas de turma e eu demos. Vou 

contar como, um dia, os 20 alunos e a professora de Filosofia do 10º1 encheram dois cestos 

enormes, e mais quatro sacos, com produtos de higiene para doar neste Natal. 

      Nas proximidades do Natal deste ano de 2020, a nossa Diretora de Turma, e professora de 

Filosofia, disse-nos que no 1º semestre teríamos de fazer um trabalho sobre voluntariado no âm-

bito da Cidadania, e disse que esse trabalho iria ser o seguinte: cada pessoa teria de trazer pro-

dutos de higiene, depois iríamos fazer cabazes para entregar à assistente social da Escola, para 

depois ela entregar a uma instituição que ajuda pessoas muito carenciadas. A partir daquele mo-

mento, toda a gente ficou encantada com a ideia! 

      No dia 15 de dezembro de 2020, na aula de Filosofia, levámos todos os produtos que com-

prámos e começámos a fazer os cabazes. Todos estavam a ajudar e, para mim, foi um momento 

mágico. Uns tiravam fotografias, outros organizavam os produtos e outros metiam-nos dentro 

dos cabazes. No final, enchemos dois cabazes enormes e quatro sacos. Depois, a Diretora de 

Turma chamou a Assistente Social da Escola, que ficou pasmada ao olhar para a quantidade de 

coisas que conseguimos angariar. E ficámos todos de coração cheio, pois ela disse que aquela 

quantidade iria dar para, pelo menos, três famílias carenciadas. 

      Concluindo, não custa nada ajudar, pois hoje são eles, mas amanhã podemos perfeitamente 

ser nós a precisar. Fiquei realmente de coração cheio e muito contente com tanta coisa, e a nos-

sa Diretora de Turma ficou extremamente orgulhosa de nós! 

                                                                     

                                                                                                    Mariana Janeiro, nº16, 10º1 
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           Como a vida muda  (abril de 2020) 

 
16 de abril   

         Sentado no meu sofá oiço várias vezes as notícias sobre este maldito vírus. 

        E no parlamento, o Presidente da República comunicou que em maio poderiam abrir 

as creches. 

            Sem palavras, e com algumas lágrimas a cair pela minha face. Nesse instante olhei 

para a minha mãe com um pouco de medo, pois ela é auxiliar de infância numa creche. 

           À noite, ao deitar-me na minha cama, antes da minha irmã contar a história habitual, 

eu conversei com ela sobre esta minha preocupação. 

             Eu pergunto a mim mesmo, por que razão fecharam as escolas e as creches, se ago-

ra vão abrir, com meninos tão pequenos que querem colo, abracinhos e beijinhos? 

17 de abril  

        Estou um pouco cansado desta situação que estamos a viver. Por vezes dou por mim a 

olhar à janela e digo baixinho ´´não anda ninguém na rua´´. 

        E penso muitas vezes que amanhã tudo será diferente. 

        Hoje o dia passou mais rápido, pois estive a ajudar a minha mãe a fazer um bolo. 

18 de abril 

        Hoje, e nestes últimos dias, sentámo-nos à mesa apenas os meus pais e irmã. Durante o dia 

sinto muitas vezes a presença física da minha avó. Além de várias atividades que faço ao longo do 

dia, telefono muitas vezes, horas sem fim, à minha avó. Quando me batem as saudades nestes dias, 

o meu amigo telemóvel ajuda-me muito a estar perto dos meus amigos e familiares. 

                                                                                                       Rodrigo Mendes, 9º2 

DIÁRIOS DE UMA PANDEMIA  DIÁRIO / CRÓNICA 

 

 

 

 

          Quem sou eu? 

 

          

 

 

         

           Quem sou eu? Cheguei a um ponto em que não sei quem eu sou. Sei quem fui, sei o meu 

passado, mas não sei se quero o futuro desse passado. Agora, no presente, vivo os meus dias 

sem um objetivo. Vejo-me como um bebé: vive um dia para chegar ao outro até que cresças e 

encontres um objetivo. Eu acredito que esta coisa do isolamento social é sobre isso mesmo: 

crescer e encontrar um objetivo, não um objetivo a curto prazo, mas objetivos que deem um 

sentido, uma direção à vida. 

        Muita gente tenta arranjar distrações e manter-se positivo, e quantas mais distrações mais 

fácil é manter-se positivo porque o silêncio é insuportável. O silêncio obriga-nos a ter algo em 

que pensar e facilmente nos leva a pensar em algo de que nos arrependemos, um sentimento 

de culpa de que nos queremos distrair. Pensamos que se não nos lembrarmos de um problema 

ele desaparece, dizemos que o ultrapassamos, mas ele vai continuar lá no fundo. Simplesmen-

te dizemos a nós próprios que não existe. 

                                                                                                                   João Silva 9º 1 (março de 2020) 
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OPINIÃO 

 

            

 

Quero  

a minha  

vida  

de volta 

 

 

 

 

         A Covid 19 é a coisa mais falada no momento. Só se ouve falar em Covid e a mostarda começa 

a chegar-me ao nariz, porque já ninguém aguenta ficar trancado por muito mais tempo.  

         Os dias, em casa, passam muito mais devagar do que quando estávamos nas aulas presenciais, 

sinto falta de estar com os meus amigos a fazer asneiras ou então conversar sobre como o Sporting 

está em primeiro lugar no campeonato. Mas, do que sinto mais falta é de olhar para aquelas caras 

de parvos que, mesmo que eu esteja com as maiores depressões, vão sempre alegrar-me todos os 

dias. Mas a vida não é assim.  

          No jornal das oito, vemos pessoas estúpidas e ignorantes a fazerem festas às três e quatro da 

manhã, vemos pessoas a passear os cães (que não há problema nenhum), mas vemos outros a pas-

sear as trelas. Já não aguento ter de ficar a ver a bola em casa, em vez de estar a explodir no está-

dio, já não aguento ter de estar a ver comunistas, que, em vez de massa cinzenta, têm poeira na-

quelas cabeças, na festa do Avante. Mas o que não suporto mesmo é o governo deste país que, no 

Natal, deu um free pass para todo o país ir passar as festas com as famílias. Isto é tudo uma pouca 

vergonha. 

                                                                                Tomás S.   8º1               
                                                                                    12/3/2021                                    

  

 

 

Sexta-feira,  

12 de março de 2021 

  

 

 

       Durante esta quarentena, eu sinto que aprendi várias coisas, mas também senti bastantes saudades 

da escola, dos meus amigos e até dos professores. As aulas online não são o melhor “instrumento” de 

ensino, na minha opinião. Durante as aulas online do ano passado e as que estão a decorrer este ano, eu 

sinto que não consigo aprender da mesma forma, pois distraio-me com maior facilidade, mas, ao contrá-

rio das aulas presenciais, eu não tenho ninguém que me chame à atenção. Percebi também que estamos 

cada vez mais “dependentes” da tecnologia, mas também é uma das únicas formas que temos para con-

seguirmos falar com os nossos amigos.  

     Sinto que estou a viver uma espécie de “apocalipse”. Se há dois anos atrás me dissessem que iria viver 

uma epidemia mundial, que nos colocaria todos em casa durante mais de um ano, eu diria que essa pes-

soa era louca, mas, agora, sei que isso aconteceu e ainda acontece, pois a nossa situação ainda não me-

lhorou. Mas espero que isto passe logo, pois sinto falta de andar sem máscara, de poder tocar em algo 

ou alguém sem ter  de colocar álcool nas mãos, logo de seguida. Sinto falta das loucuras que fazia com os 

meus amigos durante os intervalos, sinto falta de ir para a biblioteca estudar ou acabar de ler um livro 

para as apresentações de Português, mesmo que eu seja péssima em apresentações orais, não apenas 

de Português, mas todas.  

     Estar este tempo todo em casa, fez-me perceber que eu mudei e acho que para melhor, porque antes 

eu era uma pessoa que vivia a reclamar de tudo. Muito sinceramente, não sei como me aguentavam 

aqui em casa.  

      Ontem ficámos a saber que as escolas vão finalmente reabrir e isso causou-me uma alegria enorme, 

pois, para além de ter recebido essa informação, era o meu aniversário! O meu tio e a namorada vieram 

cá a casa e isso deixou-me muito feliz, porém queria que o meu pai estivesse aqui também, mas ele está 

a trabalhar no Algarve e não pôde vir a casa. Mas, quando esta situação toda terminar, eu tenho a certe-

za de que poderei vê-lo novamente.  

 

                                                                                       Beijinhos, Leandra Santos.  

  

DIÁRIOS DE UMA  PANDEMIA  
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DIÁRIO / REFLEXÃO 

  

         

  

      A vista da minha 

 janela 

 semana 4 

  

 

 

 

       Vou muitas vezes à varanda desde que tudo isto começou. Antes nem reparava que tinha uma e 

ficava meses sem lá ir, agora é a minha melhor amiga e é o que me mantém sã psicologicamente. Das 

poucas vezes que lá ia nunca estive muito atenta aos pormenores, ia só para apanhar ar ou um pouco 

de sol. 

       Agora que passo lá mais tempo e vou lá porque não posso sair, reparo em coisas que antes talvez 

não desse tanta atenção. Uma delas é o comportamento das pessoas. Sempre que passa alguém, con-

sigo perceber se está com medo desta situação, se está a respeitar ou não as normas de segurança. 

Mas, apesar de tudo isto estar a acontecer, continuo a ver a mesma quantidade de carros a passar e 

penso sempre se são pessoas que vão trabalhar, se vão às compras ou se, simplesmente, querem pas-

sear. Relativamente à quantidade de pessoas a andar, talvez haja menos pessoas, mas não vejo muitas 

de máscara. 

      Agora que vou à varanda, será que a vista mudou? Claro que sim. Só de olhar para uma árvore fico 

a pensar no valor que devia ter dado a essa mesma árvore e quando penso nisso acho mesmo que es-

tou a ficar maluca. Mas é a verdade, hoje em dia dou muito mais valor a essas pequenas coisas. 

      Mas, para mim, o mais interessante de observar são as pessoas, especialmente as crianças, a sair de 

casa. Consigo perceber pela cara delas o quão felizes estão por sair de casa para dar uma volta ou só 

para ir ao supermercado. Talvez antes o fizessem normalmente, sem pensar no quão gratos deviam 

estar por poderem sair de casa sem correr qualquer risco. 
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        Provavelmente todos nos sentimos assim, mas eu tenho a 

certeza de que a minha casa diminuiu de tamanho. E que nin-

guém me diga que isso são coisas da minha cabeça porque não 

são! Sinto uma necessidade enorme de manter sempre todas as 

janelas e cortinados abertos porque, apesar de parecer parvo, 

sinto que o espaço fica maior. 

     Passava pouco tempo em casa antes da quarentena, era apenas onde comia, dormia, via televisão e 

passava algum tempo com a minha família. Percebo que seja uma tarefa difícil para todas as casas neste 

momento terem de fazer o papel de casa e de rua ao mesmo tempo. A palavra casa traz-nos sempre 

aquele sentimento de conforto e traz-nos também uma das melhores sensações do mundo que é, sem 

dúvida, chegar ao nosso querido lar depois de um dia cansativo. Agora não sentimos isso porque, neste 

momento, nesse tão querido lar, onde íamos ao fim do dia para descansar, temos de fazer tudo e pode 

tornar-se bastante complicado, pois ficamos limitados a um pequeno espaço (porque ainda não tenho 

uma mansão) para fazer todas as tarefas. 

      Por isso, de forma a não ter um ataque de ansiedade, tento sempre separar as coisas. Cada tarefa tem 

um lugar e hora específica para que nada se misture e eu possa continuar a ter alguma normalidade, den-

tro do possível. Sempre que faço algo relacionado com a escola, por exemplo, tento ficar sempre no meu 

quarto e não ir para a sala, pois ela é um lugar de lazer. Desta forma, faço da minha casa um pequeno 

mundo onde cada sítio tem a sua função. 

      Apesar de todas estas adversidades por que eu e todos nós estamos a passar, acho que nunca gostei 

tanto da minha casa como agora. Mesmo estando desesperada para sair daqui, vou olhar para ela com 

olhos diferentes e valorizá-la bastante. Não só porque me aturou durante dias seguidos, mas também 

porque me acolheu e protegeu deste vírus que muitos tiveram o azar de lhe bater à porta. E é muito im-

portante dar valor por termos uma, porque existem muitas pessoas que não têm o privilégio de ter um 

lugar a que chamem Casa. 

                                                                                                            

                                                                                                      Carolina Peixoto – 9º1 – 2019/2020 


