
 

CONFORME PORTARIA N°01 DE 19/03/2020 E CIRCULAR GAB SE N°023/20 (ORIENTAÇÕES TELETRABALHO)  

 

EXPOSIÇÃO FOTOVIVÊNCIA 
 UM OLHAR SOBRE A PANDEMIA 

 
 

Caro estudante, 

Apresentamos a exposição FOTOVIVÊNCIA: UM OLHAR SOBRE A PANDEMIA!  

Sim! Essa exposição é sua pois durante algumas semanas você fotografou, registrou e refletiu 

sobre cada atividade proposta permitindo a formação desse material. 

Trata-se um registro histórico muito importante, pois nele retratamos como tem sido nosso 

cotidiano no ano de 2020 durante a PANDEMIA DA COVID-19.  

Foi um momento de revisitar a si próprio, repensar nosso modo de viver e se relacionar com 

outro. Estamos reinventando a escola, a forma de aprender e ensinar como também reaprendendo 

sobre o modo de cuidar da saúde, colocarmos o álcool em gel como item básico de higiene e as 

máscaras fazem parte do nosso vestuário no cotidiano... Quem diria que ficar distante, um dia seria 

sinal de AMOR...  

Tudo isso ficará gravado na HISTÓRIA DA HUMANIDADE E NA VIDA DE CADA UM DE NÓS! 

Seremos a geração que venceu a PANDEMIA e viveu o ISOLAMENTO. E por tudo isso, o nosso registro 

é tão importante. Cada foto revela um pouquinho de cada um de nós. Nossos interiores e exteriores: 

o que sentimos e vivemos nesse período! 

Divulgue esse trabalho para todo mundo que você conhece! Afinal VOCÊ É O GRANDE 

ARTISTA DESSA EXPOSIÇÃO! 

Os desafios desse período ainda são muitos, mas permita-se parar um pouco, abrir a janela 

da sua casa, a janela da sua alma... Olhe para o céu, respire devagar e contemple a VIDA, a ARTE e 

as PESSOAS.  

É nesse sentimento que convidamos todos vocês a apreciarem as fotos de todos nós da EMEB 

Cora Coralina! 

Tenha uma ótima exposição! 

 

 



FOTOVIVÊNCIA: A HISTÓRIA POR NÓS MESMOS  
PROPOSTA DOS PROFESSORES: LEANDRO BARBOSA GOUVEIA e FONLANA CHEUNG  

A nossa escrevivência conta as nossas histórias a partir das nossas perspectivas. É uma escrita 

que se dá colada à nossa vivência, seja particular ou coletiva … A partir dessa definição da escritora 

Conceição Evaristo, pensamos o nosso projeto “Fotovivência” como uma forma de nós mesmos 

contarmos a História desse momento a partir da forma como vemos, sentimos e vivemos.  

Este foi o resultado! Maravilhoso, mas não surpreendente, porque quando tomamos nas 

mãos o nosso direito de contar a História o fazemos com toda a sabedoria de nossas vivências: 

 

Eu e meu filho estamos assim na quarentena estudando juntos e nos cuidando 

ALUNA:  EVA MARIA DOS SANTOS -  TURMA API 

 

 Frente da minha casa         ao longo da quarentena dentro de 

casa ,por meio digitais, buscando olhar      de dentro para fora 

para a humanidade com mais amor ao próximo e melhor 

compreensão do presente, dando mais importância a família 

que às vezes no nosso dia a dia na correria agente deixava passar 

despercebido e não nos importamos tanto a cuida deles é das 

demais pessoas que conhecemos ao longo da vida e valorizar a 

vida. 

ALUNO: ALEX CHAGAS 6B 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a pandemia as ruas estão vazias 

porque todo mundo se recolheu para dentro de 

casa para respeitar a quarentena  

ALUNA: MÁRCIA DA CONCEIÇÃO 6B 

 

 

 

Na minha janela dá para ver casa carros e 

uma pequena fazendinha que tem coelho, galinha, 

pato, etc. 

ALUNA: VERA LÚCIA 6B

 

 

Céu azul na minha paisagem vejo que o céu está bem azul, vejo árvores apartamentos, casas e de vez em 

quando vejo carros passando... Infelizmente não podemos sair nesse dia lindo por conta da pandemia. Foto 

tirada da janela do meu quarto hoje 10/09/2020 
 

ALUNO: NIKOLAS DA SILVA OLIVEIRA SILVEIRA – 6ª B 

 

 



      

As ruas e avenidas continuam 

movimentadas, mesmo com o número de mortos 

e infectados aumentando, onde moro a população 

parou de circular somente por duas semanas 

ALUNA: BEATRIZ COIMBRA FINEZ – 6ªB 

 

 

Hoje eu olho pela janela e vejo o resultado 

da pandemia, pois normalmente essa rua vivia 

com bastante movimento. Pessoas que iam 

trabalha, jovem jogando bola etc... hoje não ser 

tem, mas pessoas passando nessa rua, por causa 

dessa pandemia, hoje vejo uma rua fazia quase 

morta. 

ALUNO: MÁRCIO TAVANO ACCA - 6ªB 

 

REGISTRO REALIZADO PELO ALUNO: REGINALDO – 6B 



Esse coqueiro eu fico olhando muito para ele, estou na casa da minha filha 

nesse tempo de pandemia.  

Então aqui é o lugar que eu mais fico aqui olhando para ele no quintal lugar 

que traz paz. Estou ansiosa para tudo isso passar, pois está difícil ficar sempre 

dentro de casa direto, sem sair para nada, ver muitas pessoas morrendo, 

outras falindo, saudades da escola, dos professores, colegas de classe, 

passear, fazer uma caminhada a gente tem medo de tudo, bem assim que 

está sendo meu isolamento.  

ALUNA: ANTONIA REGIS – 6B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa parada e muitos desempregados. Devido a essa pandemia 

muitas pessoas passando necessidades e muita gente perdendo 

empregos por causa desse isolamento. 

ALUNO: ULISSES MENDONÇA LIMA FILHO 7B 

 

Com a pandemia passei a ter mais tempo para refletir e 

observar a ação da natureza neste momento de isolamento. Com este 

pôr do sol me faz ter paz para prosseguir com um pouco mais de 

tranquilidade. 

 

ALUNO: ADIEL FERREIRA PRIMO 7B 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Americanos. Noite tranquila após muitos dias de caos e 

protestos. 23/06/2020  

ALUNA: ROSIMARY FRANCISCA DE SOUZA RODRIGUES 7B 

 

 

 

 

 

 

Bom, no meu ponto de vista e aonde eu moro a 

pandemia não está interferindo na vida de 

ninguém, até por que estão fazendo manifestações 

pela morte do jovem Guilherme, e ainda 

continuam com as festas, bailes etc. Ninguém 

respeita a quarentena. Essa imagem é de uma 

semana atrás da manifestação. 

ALUNA: ROBERTA SOUZA ASSUNÇÃO - 7B 

 

 

Então, aqui está um pouco da minha rotina depois 

que    começou a pandemia de corona vírus. O meu varal deu 

lugar as máscaras, no lugar de festas e aglomerações.  Fico 

em casa assistindo televisão e quando é necessário sair de 

casa me cuido ao máximo usando máscara e álcool em gel 

nas mãos e com a esperança que tudo isso vai passar. 

30/6/2020 

 

ALUNA: ROSICLEIDE DE OLIVEIRA- 7B 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo com a beleza de Deus nesta foto estou e estamos vivendo um mundo diferente ao qual já estávamos na 

rotina. Estou vivendo um pouco de tudo de cada vez com trabalho em horário reduzido, escola home office entre 

tantos outros motivos por conta da pandemia. Ao meu ver esse tempo de pandemia estamos nos adaptando ao 

uma nova fase de nossas vidas com tudo mais delicado e tentando sermos mais fortes e fazendo o certo para 

tentarmos combate-la. Ao meu ver o mundo será totalmente diferente de tudo quando as coisas voltarem ao 

normal.                                                                                                                          ALUNO: HEITOR TAVARES DA SILVA - 7B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui é a rua da minha casa. Antes da quarentena uma 

rua bem alegre, cheia de crianças brincando, agora 

sempre assim um grande vazio principalmente onde 

morava minha cunhada uma pessoa bem bacana q 

infelizmente estava doente e foi acometida com 

coronavírus. Mas a vida continua temos q ser fortes e 

confiar em Deus sigo tendo esperança q logo está rua 

volte a ser frequentada com alegria das crianças… 

ALUNA: SARAH LAURINDO 7ªB 

O título isolamento social não é só em casa pq o pior 

está por trás dessas portas onde muitos podia acessar 

pra ver seus entes queridos. Hj depois q entram aqui só 

Deus sabe se a sociedade seus amigos e familiares o 

verá novamente. Pq daqui vc poderá nunca mais vê 

ninguém ou alguém nunca mais verá vc. Muitos triste 

esse é o pior por isso e necessário q nos cuidamos para 

evitar essa situação crítica q vivemos nós dias de hoje       

                        ALUNA: ROSANA GERALDA MARQUES 7ªB 

 



Bom, minha vida acabou tendo uma 

mudança radical diante deste momento triste 

acabou pegando muita gente de supresa pessoas 

que tinha planos futuros. Eu nesse caso não fui 

diferente, mudou minha rotina de trabalho, 

trabalho agora um dia sim outro não ganhado 

uma parcela do governo lógico sendo assim 

abatido do meu próprio dinheiro (Seguro 

desemprego).                 

A Empresa paga o restante sendo assim 

que acaba se aproveitando de nos funcionários 

que nunca paga o valor exato do qual é para 

pagar, tendo eu que fazer uns extras por fora para 

assim pagar as contas. Enfim para mim foi pontos 

negativo do qual acabou me prejudicando.                           

Mas em outra parte fico muito feliz passo 

mais tempo com minha familia do qual eu não 

passava. Conversamos bastante brigamos enfim  

temos mais tempo, vivendo em familia, a coisa 

mas importante que eu hoje aprendi da valor 

com certeza é minha familia benção.                                                       ALUNO: JOHN LEONARDO DE CARVALHO 7ªB 

 

 

RELATO DA ALUNA EVA MARIA DOS SANTOS AO PROFESSOR LEANDRO 

 



A GEOGRAFIA DOS LUGARES  
PROPOSTA DOS PROFESSORES: FONLANA CHEUNG E JOSÉ ALBERTO BARBOSA  

                 
HORA DA AULA ON-LINE 

Participando com o filho em sua aula 

ALUNO: ADIEL FERREIRA PRIMO 7ªB 

 
 
 

 
O BAIRRO EM SILÊNCIO 

Podemos observar casas, prédios, árvores, 

supermercado, carros e ruas. No silêncio da 

pandemia, antes era diferente escutava muito 

barulho! 10/06/2020  

ALUNA: CRISTIANE LINS DOS SANTOS  8ªB 

 

 

MINHA CASA, MEU LUGAR PREFERIDO 
Eu escolhi a foto da minha casa e do 

sacolão para o trabalho de geografia, sobre a 
ligação entre os lugares. 

O que liga a minha casa até o sacolão, e 

para eu chegar lá e encontrar todas estas coisas, 

os agricultores teriam que ter feito uma horta, 

plantado as verduras. Capinado, colocado adubo, 

depois colhido, e só aí que puderam levar até o 

sacolão para que eu pudesse comprar e trazer até 

minha casa.                                 

 

     ALUNA: MARLENE APARECIDA ALVES PINHEIRO 7ªB 

 
 
 

 

 

 

 



                                                            
 

UM OLHAR SOBRE A PANDEMIA 
Este é o Terminal de ônibus de Santo Amaro. 
O que antes era lotado de ônibus e pessoas, 
vendedores junto com pessoas correndo para 
suas atividades, sem nem prestar atenção uma 
nas outras. Hoje dá lugar a grande espaço, pois 
reduziu ao máximo a quantidade de pessoas 
que usam. Por mais que agora esteja 
normalizando mesmo assim vemos que nada 
ainda está normal. Pois os sorrisos dão lugar 
para as máscaras.  
 

ALUNO: KAUAN COSTA  8ªB 
 
 

 

REPRESA BILLINGS 
Essa foto foi tirada em 16/06/2020. Um local 
aonde podemos ver com frequência pessoas 
aglomeradas seja festejando ou pescando. 
Nesta imagem podemos notar este pequeno 
grupo aproveitando a quarentena. 

 
ALUNA: ROSANGELA CRISTINA DOS SANTOS  7ªA 

 
 
 
 
 
 

MINHA ROTINA DIÁRIA 

Nessa quarentena eu estou 

vivendo em ficar em casa, 

trabalhando como ajudante de 

pedreiro, e assim, que começou 

a pandemia em março, eu 

comecei a fazer alguns cursos 

gratuitos online para ajudar a 

melhorar meus conhecimentos. 

Também enviei vários currículos 

para as empresas, ao qual eu 

acabei conseguindo a última 

vaga na empresa. Fui lá apenas para levar meus documentos, ao quais alguns eu tive que correr 

atrás. Com a ajuda de minha namorada ela me deu algumas aulas por enquanto eu não conseguia o 



supletivo. Sai na rua apenas pra pegar o meu auxilio emergencial, fui ao banco e mercado para a 

minha mãe e comprar o presente de minha namorada, ao qual não estou vendo por causa dessa 

pandemia.  Com isso, tenho quer ficar em casa aguentando os estresses de minha família. Eu estou 

vendo nesse tempo de pandemia muito estresse e com isso, não pude começa a trabalhar, pois a 

quarentena precisa acabar. É, deu muito problema para todos os estados, muitas pessoas que não 

trabalham, não conseguem dinheiro e nem arranjar emprego. O governo está ajudando como pode, 

quando a quarentena acabar será que todos os estados serão iguais como antes? 

Essa imagem é como está sendo a minha atual rotina, trabalhando igual 

escravo nessa casa, sem receber um centavo na ajuda, e minha melhor 

companhia nessa casa são esses cachorrros. Essa obra desde que 

começou já deu muita confusão, porque eu pedir uma grana pela ajudar, 

e todos dizeram não. Como se eu fosse um ser ninguém, minha vida esta 

sendo uma prisão nessa casa. 

Na semana como não posso assistir 

a um filme, na minha folga de 

ajudante de pedreiro tiro um tempo 

para mim, por enquanto que minha 

namorada dorme. Foto tirada da sala 

minha casa 19.06.2020 

 

 

 

Ajudando na obra aqui de casa, como ajudante até essa 
quarentena acabar e eu pode começa a trabalhar. Foto tirada da 
minha laje da casa 18/06/2020. 

Enquanto eu não estava tendo supletivo estava tendo aulas 
com minha namorada.  

 

Estou impressionado comigo, porque se não fosse a ajudar de minha namorada eu estaria 
essa quarentena toda só assistindo serie ou filme e quando consegui o supletivo não saberia nem 
por onde começar.  Foto tirada na laje da minha casa no lugar onde eu consigo estudar em paz 
18/06/2020. 



                                                                 

MINHA SALVAÇÃO DESSA QUARENTENA  
MEU MOZINHO 

Como não podemos ser ver, a gente só pode 
conversar e se ver por chamada de voz e de 
vídeo, estou com muitas saudades dela. Foto 
tirada da conversar do whatsapp com minha 
namorada 18/06/2020. 

 

MEUS AMIGOS AU, AU DA QUARENTENA  

Bom com eles eu fico menos maluco nessa 
casa, eles são ótimos companheiros eu pareço 
mais dono deles do que tudo. Foto tirada da 
laje da minha casa 19/06/2020. 

ALUNO: JONATHAN CARLOS FIALHO  8ªB

 

 

Hoje o banheiro virou o local principal da minha casa, 

pois é aonde fazemos a higiene para evitar a transmissão 

do COVID-19.  

 

ALUNO: JONATAN TAVANO ACCA  7ªB 

 

 

 

 

 

 



EU NA PANDEMIA DO SÉCULO XXI 

 

ALUNA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS  7ªA 

 

      

LUGARES QUE SIGNIFICA MUITO PARA MIM 

RUA ONDE MORO 

Moro aqui há mais de 14 anos é o lugar mais 

importante pra mim, como estamos na 

quarentena não posso sair muito, mas sinto 

muita saudade de como era antes.  

 

 

ESCOLA ONDE ESTUDO 

Nessa pandemia sinto muita falta da escola.  

Era minha rotina que eu gostava muito e 

significa muito para mim e para todos e é um 

dos lugares que tem mais geografia e muito 

estudo.  

ALUNA: ROBERTA ASSUNÇÃO  7ªB 

 



 

             

O VAI E VEM DA VIDA 

A primeira foto é a Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquivel sentido São Bernardo que avisto do 

edifício garagem do meu condomínio. Sexta-feira que não tem cara de sexta-feira. A outra é a YPF, 

empresa em frente ao condomínio onde moro, uma empresa de óleo lubrificante automotivo. 

Antes da pandemia, não se via esse pátio cheio de latões e sim cheio de funcionários, muitas vezes 

pude presenciar festas em datas comemorativas e a animação deles. Hoje só vejo um deserto e um 

silêncio pleno. Penso na cadeia atingida, onde as lojas que vendem esses óleos não estão recebendo 

seus pedidos, falta de óleo para o transporte coletivo dentre outros. Oficinas fechadas, sem 

consumidor, a empresa também não tem como fornecer. 

      
 
05/06/2020 - Este é o Tenda atacado, no começo da pandemia.  Antes da pandemia, nunca se viu 
essa fila. A fila está quilométrica, o maior caos tanto pra sair quanto para entrar. Sem contar nos 
produtos derrubados e acabando rapidamente onde os funcionários têm que repor toda hora. Os 
preços aumentaram, como se fosse inflação, com todos correndo para abastecer suas residências. 
 

ALUNA: ANA LÚCIA BARCELAR  7ªB 
 

 

 



MINHA VIDA É UMA ROTINA 

                                            
Em Diadema depois que sai do 

serviço fui pintar uma casa fazer um 
extra. Depois do final do serviço subi 
até a parada Assembleia para pegar o 
ônibus sentido Santo Amaro. Todos os 
dias faço esse itinerário levantando 
3:30hs e sem hora para voltar para 
casa, minha vida já era um pouco 
agitada agora em circunstância da 
pandemia ficou mais ainda, eu não 
queria que fosse assim tem dia que tô 
sem forças.                  

Por mais que eu me proteja 
tenho medo de trazer o vírus para 
dentro do meu lar.                                     

Trabalhar para mim nunca foi ruim, mas no meu caso trabalho diretamente com o público, 
trabalho na linha de transporte da Empresa Metra, controlador de acesso, depois faço extra fazendo 
pintura enfim o que aparecer. Enfim de volta para casa.     

ALUNO: JOHN LEONARDO DE CARVALHO 7ªB 
 

  

Neste momento de pandemia que estamos vivendo é importante 

lembrarmos que estamos vivenciando o mesmo momento em situações 

diferentes, onde uns precisam trabalhar e outros podem ficar em casa. Por 

isso, atualmente estou em casa de férias, cuidando da minha familia, e os 

protegendo o maximo e tentando lidar de forma positiva. 

ALUNA: MÁRCIA MARIA DA SILVA DE LIMA 6ªA 
 

 

 

 

Esta é a foto do meu local de trabalho onde passo 12 

horas, sou vigilante noturno, e meu trabalho hoje é de 

estrema importância para o controle de acesso de 

cliente e combate a epidemia evitando mais 

aglomerações.  

 
 

ALUNO: JAILTON DOS SANTOS  6ªA 
 

 



 

Essa foto tirei da minha sala que é meu lugar que eu gosto de estudar e ler. Na minha pandemia eu 

só trabalho todos os dias da minha vida.  Só comi. Eu fiz muita máscara para o ar, mudei de casa. 

Aconteceu muita coisa. Fiquei depressiva. Tudo rotina de sempre.  

ALUNA: VERA LUCIA DE SOUZA 6ªB 
 

UM OLHAR SOBRE A PANDEMIA 
 
Bom esse é o canto q eu moro e pequeno mas é bem 
aconchegante. Só mora eu e minha mãe, aí minha 
Rotina todos os dias acordo logo cedo pra ajudar minha 
mãe a ajeitar a casa. As vezes temos q sair pra resolver 
algumas coisas na rua e nós evitamos o máximo de sair 
de casa nesse momento tão difícil.  Nós tamos sempre 
usando máscara e álcool em gel e evitando sair nas ruas. 
E eu só fico mas aqui na varanda conversando com os 
vizinhos e tals... e fico no meu quarto e fico copiando as 
lição. Eu peço a Deus todas as noites pra q passe logo 
essa pandemia. Se Deus quiser, tô com muita sdds dos 
professores dos amigos. Logo mais vamos enfrentar 
essa pandemia vamos todos pedir a Deus pra q acabe 
logo essa pandemia pq tá difícil tamos enfrentando um 
momento muito ruim perdendo muitos amigos 
parentes familiares etc.. Com esse virus é muito triste q 
Deus conforte o coração das pessoas q perderam 
amigos e familiares parentes etc... Sinto muito. E vamos 
todos ficar em casa pra não contaminar mas ninguém tô 
fazendo minha parte.  

 
ALUNO: ELTON PEREIRA BALBINO 5ªB  

 



CALMARIA 

Em meio a pandemia rodeado do verde 

que me acalma, entendo que ainda há 

paz em meio ao caos 

Chegando em casa. A vida não para em 

meio a essa pandemia. 

A moto sempre foi uma paixão desde de 

criança. Hoje em meio a esta pandemia 

é um transporte rápido e que tem me 

ajudado a trazer o alimento para minha 

casa. 

ALUNO: ALLAN SILVA DAS CHAGAS 5ªB  
 

 

Nessa quarentena passo bastante tempo na sala assistindo e 

acompanhando as notícias. Muita coisa mudou na minha rotina e eu 

entendi um pouco mais sobre a vida, acredito que muitos de nós vamos 

sair dessa tendo mais empatia pelo próximo e enxergando o mundo de 

outra forma. 

 

ALUNA: BARBARA CRISTINA DE MORAES 5ªB  
 

 

 

 

 

Ponto de loja que está a venda  

ALUNA: MARIA NEUZA FERREIRA DOS SANTOS  5ªA  
 



 
 

   

Aqui está meu convívio, como vcs vê é um espaço pequeno mas muito 

aconchegante ,assim que abro minha janela do de frente com um 

paredão, subindo a escada do meu lado direito  saio em uma laje onde 

estendemos as roupas, do meu lado esquerdo é pra onde sobe outra 

escada  (rsrs) pra sair pra rua. Vivemos neste local. Estamos evitando 

bastante de sair só no necessário, ou a trabalho, e quando for pra sair 

só assim de máscara nos protegendo e protegendo o próximo porque 

infelizmente nós não sabemos quem tem e quem não tem covid.... 

                

ALUNO: FABIANO DO AMARAL 5ªB  
 

 

Cada lugar que a gente passa é um cenário de geografia então aqui está a minha. O pôr do 

sol da laje da minha nova casa. Olha que lindo é toda esta beleza.  É demais não é mesmo?                  

São obras de arte. O que dizer sobre este céu lindo maravilhoso né? Então nessa pandemia 

eu aprendi que mesmo com todo esse vírus perigoso Deus lá do céu cuida de cada um de nós aqui 

na terra .... E isso             

ALUNA: CIENE SILVESTRE DO NASCIMENTO 5ªB 



 

     

Apesar do sol brilhante, meu olhar é triste. Será quando tudo isso vai passar, aguardando o novo, 

será que vem? Tudo que vejo de minha janela, construções desordenadas e amontoadas, foi preciso 

uma pandemia pra enxergar o que estava na minha frente. 

Devido a pandemia tem muita gente em casa de quarentena. O que eu demorava 10 minutos, hj 

demoro em torno de 20 até conseguir reunir os vizinhos e tirar os carros que estão parados no 

caminho. Nessa rua mora os melhores motoristas de manobra. 

ALUNO: JAILTON DOS SANTOS 6ªA  
 

 

ALUNA: MÁRCIA MARIA DA SILVA 6ªA  

 



Foto 1 - As crianças ficavam brincando no chão 

da sala e no sofá. Antes minha casa vivia cheia 

de crianças, meus sobrinhos e filhos de vizinhos.  

Agora com a pandemia restou apenas meu filho, 

que tem que ficar isolado. Na foto 2 Viela de 

Pedra luz a brilhar vemos que não só em minha 

casa, mas em várias foram tomadas pelo silêncio 

e vazio devido ao isolamento. 

 

ALUNA: KEZIA MARIA DA SILVA LIMA 7ªA 

 

 

 

MINHA ATUAL ROTINA 

Estou isolada no meu 

quarto, só saio para o banheiro, 

não bastasse ter perdido minha 

mãe, também peguei o vírus, e o 

medo sempre vem. Medo de 

contaminar minha família, meus 

filhos, meu marido e também o 

medo de morrer. 

Escolhi o álcool gel, porque 

ele se tornou muito essencial em 

minha vida ultimamente por conta 

dá pandemia. Acredito q seja muito 

importante usá-lo, para nos proteger. Esse produto é usado como forma de prevenção do novo 

coronavírus e deve ser utilizado nas mãos e em objetos. É fundamental reforçar um hábito básico 

de higiene, como lavar bem as mãos ou usar o álcool. 
ALUNA: KARLEANE AVALINA GOMES 7ªA 

 

 

ONDE DESCANSO 

Minha sala onde descanso e também 

reflito sobre as coisas que vem 

acontecendo. A sala é onde passo 

quase todo o tempo vendo as coisas 

que passam na televisão. 

 

ALUNO: ISRAEL SANTOS SANTANA 6ªA 
 

 



Essa foto é de um lugar muito especial. Eu fui criada as 

margens desse rio onde havia muita água e bastante peixe. 

Foi onde meus irmãos e eu aprendemos a nadar. Hoje 40 

anos depois o rio está assim quase seco, resultado do 

desmatamento sem consciência. 

 

ALUNA: MARIA STELA 7ªA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foto foi tirada durante o isolamento 

familiar apesar de ficarmos assustados, 

tivemos momentos inesquecíveis. Pais e 

filhos curtindo a culinária. Maio de 2020.  

ALUNA: ROSANGELA CRISTINA 7ªA 
 

 

REABERTURA DE COMÉRCIO PARA  
ALGUNS SETORES 

 

A reabertura de alguns comércios em 

avenida Assembléia, traz esperança para uns 

e um futuro incerto para outros.  

A abertura precisa seguir regras, com 

horário de funcionamento restrito, e muitos 

setores permanecerão fechados. É com muita 

tristeza que vejo essa situação de comércio 

que frequentava diariamente, passando por 

essa crise muitos não aguentaram e tiveram 

que fechar, trazendo o desemprego e um 

futuro incerto. 

 

ALUNA: TATIANA ARAÚJO 7ªA 



SERVIÇOS ESSENCIAIS 

Motorista de ônibus 

em São Paulo, se arriscam em 

meio a pandemia, tendo em 

vista que o transporte público 

é considerado um dos 

principais locais de contágio. 

Não tenho nenhum 

parente que trabalha em 

transporte público, mas 

escolhi essa profissão, para 

demonstrar a imensa gratidão 

desses profissionais que se 

arrisca diariamente. No 

começo da pandemia quando 

não havia muito fluxo de 

passageiros, tinha 

higienização dos veículos e 

uma barra transparente de proteção para os motoristas, agora que há mais fluxos de passageiros 

quase não se vê mas nenhuma dessas proteção, sendo que o perigo de contágio é igual. Tendo só 

agora em junho sido criado um projeto de proteção aos motoristas. 

ALUNA: TATIANA ARAÚJO 7ªA 

 

 

 

Onde moro poucas pessoas respeitam a quarentena e o isolamento social, tem muita gente na rua 

sem o uso da máscara, homens trabalhando sem máscara e pessoas que não respeitam o próximo. 

ALUNA: ROSICLEIDE 7B 

 

 



RELEITURAS DE OBRAS DE ARTE NA PANDEMIA 
PROPOSTA DAS PROFESSORAS: RITA DE CARVALHO E EDNEIA RONQUI FERRARI  

 

ANA LUCIA – 7B 

 

 

MARLENE – 7B 

 

 



ROSICLEIDE – 7ªB 

 

 

ALAN – 5B 

 

 

 

 



 

RAMONE – 8B 

 

 

RUAN - 8ªB 

  



CRISTIANE 8ªB (FILHA) 

\ 

KEZIA – 7ªA 

 

 



ROSANGELA – 7A 

 

 

MARIA APARECIDA – 7ªA 

 



TATIANA 7ªA 

 

 

 



ROSEMEIRE 8ª B 

 

BEATRIZ – 8ºB 

 

 



ROSIMARY 7ª B 

 

 
 

GILVÃ – 5ºB 

 



JAILTON – 6ºA 

 

 
 

 

MARIA SONIA – 7ºA 

 
 



ALESSANDRA – 8ªA 

 
 

ADIEL – 7ºB 

 



CONEXÃO COM A NATUREZA 
PROPOSTA DOS PROFESSORES: ANATOLI BERDNIKOFF e ELIANA TEREZA PICOLLO 

 

 As plantas nos fornecem oxigênio através da fotossíntese, e além disso, muitas delas nos 

abastecem com alimento, através de frutas, caules, raízes e folhas. Muitas vezes temos plantas em 

nossa casa as quais não sabemos o nome, se são frutíferas, se podemos nos alimentar dela, se são 

tóxicas, formas de cuidado, plantio e rega, dentre outras informações. Estando em quarentena, 

nesses tempos de pandemia, temos mais contato com as plantas existentes nos nossos lares. 

Nesta proposta os alunos tiraram fotos de plantas de suas casas, pesquisaram nome e 

informações. Isto proporciona uma maior consciência a respeito deste importante e necessário ser 

vivo para nossa vida. 

 
Adiel 7B – Alface – Lactuca sativa 

 



      
            Ana Lúcia Bacelar 7B – Flor da Abissínia - Kalanchoe                                   Cida 7A - Lírio da Paz - Spathiphyllum wallisii 



 
Cristiane 8B – Orquídea - Phalaenopsis 

 
Fernando 8B - Violeta 



        
                    Gabriel 7A – Planta jade – Crassula ovata                                         Karleane - 7A - Espada de São Jorge - Dracaena trifasciata 



 
1Heitor Tavares 7B - Orquídea - Phalaenopsis 

 

 
Jadson 8B - Flor de maio - Schlumbergera truncata 



  
                               Jhow 7B - Malva – Malva                                                                           Katiane 8B - Palmeira Ráfia - Rhapis excelsa 



 
Kayc 8A - Filodendro princesa rosa - Philodendron 



 
Kezia 7A – Orquídea - Phalaenopsis 

 
Jadson 8B - Palmeira - Areca bambu 



 

2Liliane 8A - Lírio da paz (Spathiphyllum wallisii); Samambaia (Blechnum); Boldo (Peumus boldus) 



 
Maria Stela 7A – Phalaenopsis 

 

 Kezia 7A - Cacto San Pedro - Echinopsis pachanoi 



 
Ramone Leal 8B - Orquídea Chuva de Ouro - Cassia ferrugínea 

 

 
Rosana 7B - Babosa - Aloe 



 
Roberta 7B - Capim Cidreira - Cymbopogon citratus 

          
Rosângela 7A - Majericão - Ocimum basilicum 



 
Rosângela 7A - Alecrim - Salvia rosmarinus 

             
 

 

 
Marcilene 8A - Samambaia - Blechnum 

 



 
Rosicleide 7B - Espada de São Jorge - Dracaena trifasciata 

 

 
Alessandra 8A - Babosa - Aloe 



 
Ruan Leal 8B - Buxo -  Buxus sempervirens 



            
Sérgio 7B - Alecrim - Salvia rosmarinus      Tatiana 7A - Boldo - Peumus boldus 



 
Thaís de Carvalho 8B - Hortensia - Hydrangea macrophylla 

            

 
Victor 8A - Fruta do conde - Annona squamosa 

 



 

 
Vitória Cristina 8A - Orquídea – Phalaenopsis 

 

 
Rose Souza 7B - Orquídea - Phalaenopsis 



 A PANDEMIA EM FOTOLEGENDAS  
PROPOSTA DAS PROFESSORAS:  ELAINE SUDRÉ, IVANETE AGUIAR e SIMONE ANJOS 

 

ESPERANÇA: ESSA FOTO COM POUCA GENTE E POUCOS CARROS, MAS JÁ É UMA ESPERANÇA PARA QUE NOSSAS 

VIDAS POSSAM VOLTAR AO NORMAL. 

ALUNA:  RITA DE ALBUQUERQUE  -    5 SÉRIE API 

 

 

ESPERANÇA – DIZEM QUE OS OLHOS SÃO A JANELA DA ALMA, MAS HOJE AS JANELAS SÃO NOSSOS  
OLHOS PARA O MUNDO 

ALUNO: ALLAN DA SILVA CHAGAS  5 SÉRIE B 



 

AGLOMERAÇÃO   - MUITAS PESSOAS JUNTAS, MAS TODAS COM MÁSCARAS. 

ALUNA:  EVA MARIA DOS SANTOS  5 SÉRIE API 

 

 

TRISTEZA: UM VÍRUS QUE SE TORNOU UMA AMEAÇA PARA TODOS CAUSANDO O ISOLAMENTO SOCIAL 

ALUNA:  RITA DE ALBUQUERQUE  -    5 SÉRIE API 

 



      











 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUDANÇA DE HÁBITOS 
PROPOSTA DOS PROFESSORES: SIMONE APARECIDA PROCÓPIO, EDNEIA RONQUI FERRARI E ÁLVARO ANTUNES SPERDUTTO 

 

As pessoas precisaram se adaptar depois da chegada do novo coronavírus. Estamos 

aprendendo a viver com o que vai ser normal dentro da vida e do hábito delas. Tirar os sapatos antes 

de entrar em casa, usar máscaras de proteção nas ruas e aumentar os cuidados com higiene pessoal 

são algumas das mudanças que aconteceram na rotina das pessoas. Para se proteger, foram 

necessárias adaptações nos hábitos de trabalho, estudo, lazer e convívio social.  

Em meio ao novo estado de normalidade, nossos alunos aproveitam para refletir sobre as 

escolhas de vida em um momento de preocupação mundial em torno de uma doença ainda sem 

cura ou vacina estabelecida: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

  

 

 

 

 





















 

 

 



O QUE VEJO ATRAVÉS DA JANELA  
PROPOSTA DAS PROFESSORAS: RITA DE CARVALHO E EDNEIA RONQUI FERRARI  

 

   

ALUNA: TEREZINHA 5ªA 
 

    

Sexta (29/05) à noite pude perceber mais uma obra prima de Deus. Um anoitecer lindo, que posso 

admirar todos os dias da minha janela.  Essa quarentena está me dando chance de parar e admirar 

as coisas. 
 

ALUNA: ANA LÚCIA BARCELAR 7ªB 
 

 
 

 

 



  Pela janela da minha casa não dá para ver 

muitas coisas nessa pandemia. Só vejo algumas 

árvores, alguns prédios e poucas pessoas. 

ALUNA: MARLENE 7ªB 
 

 

 

 

 

 

 

A única imagem que eu posso avistar da minha 

janela é o céu, o tempo. Dias que passam e só vou 

para a rua quando vou trabalhar ou preciso 

resolver algumas coisas importantes. 

 

ALUNA: ROSANA – 7B 

 

 

 

 

Pela janela vejo a noite tranquila após muitos 

dias de cão e protestos 23/6/2020  

ALUNA: ROSE SOUZA – 7B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nesta quarentena comecei observar as noites, 

ficaram mais limpas acredito sem muita poluição, até 

as estrelas parecem maiores... 

 

ALUNA: SARAH – 7B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


