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Pensamento dos alunos sobre a experiência com o Novo coronavírus 

Este mês , apresento a redação dos alunos perante as suas preocupações , pensamentos , se está 

vivendo o predente e se esta caminhando olhando para frente dentro da situação atual. 

 

3ª série  Masculino   ``O que eu senti durante os dias de folga e sobre o futuro``  

No mês de Abril praticamente ficamos sem aula 1 mês , e o que eu mais pensei e senti foi que 

queria ver meus amigos logo e poder conversar com eles.  Além disso , quando éra necessário 

sair de casa as minhas ações éram limitados e isso tornava um inômodo para viver. E finalmente 

quando voltaram as aulas e pude me reencontrar com meus amigos , com os professores e poder 

cumprimentar com com vigor , realmente eu me senti muito feliz. 

  O que eu fiquei mais desapontado com os efeitos do Novo coronavírus foi que os campeonatos 

estaduais que era meta que eu tinha dez do verão passado foi cancelada. E agora como está 

próximo para me ``aposentar`` , quero ao máximo ensinar e transmitir aos calouros da 1ª série a 

alegria e a diversão do atletismo. 

  Realmente eu sinto muito pelas atividades que foram suspensas este ano , mas penso que 

precisamos mais do que nuca pensar positivo e o mais importante é conseguir encarar isso de 

uma maneira honesta. Se esforçar o máximo nos eventos que ainda nos restam e levar uma vida 

escolar sem arrependimentos. E além disso , pegar firmemente na prevenção contra a infecção 

para que possamos voltar o quanto antes para as nossas vidas normais. 

                                                                                             

 

2ª série  Feminino  ``Dias não óbvios`` 

Quando eu vi nos jornais que dizia ``foi encontrado na China um Novo coronavírus`` eu 

pensei que era uma história de um mundo distante. Com o passar do tempo o vírus se espalhor 

pelo Japão e quado a escola fechou a vida mudou de repente. Havia restrição ao sair , o uso 

obrigatório de máscara ao sair . E entre outros sofrimentos incomuns estava por vir.  

  Ficamos um tempo sem poder praticar as atividades de clube , mas mesmo quando retomaram 

as atividades não conseguimos praticar normalmente. Além disso os campeonatos no país inteiro 

foi suspensos , e eu fiquei com um sentimento de frustração por ser o ultimo ano dos Senpai. 



Sinto muito tambêm pelos parentes que faleceram e não pude me despedir até o fim, como 

participar da cremação. Mas me sinto um pouco aliviada pela atividade que tinha sido cancelado 

ter voltando. 

  O Novo coronavírus é transmitido de pessoa por pessoa , mas penso que se as pessoas não se 

unirem não vamos conseguir combater e vencer a isso. Por ter esta experiência digo o quanto é 

importante a união e a colaboração. Não sabemos o que está por vir , mas acredito que com a 

força humana conseguiremos seguir em frente. Quero poder olhar para o futuro brilhante e 

superar esse obstáculo na minha frente. 

                                                                                                                              

 

1ª série  Feminino   ``Para proteger as pessoas importantes`` 

A minha avó mora em outro estado. Como ela tem doença crônica , na situação atual está mais 

difícil do que nunca. Eu estou preocupada se ela não está passando necessidade. Penso se eu 

etivesse por perto poderia fazer compras e poder ajudar em várias coisas. Mas como moramos 

longe , não conseguimos ajudar. 

  Mas se pararmos para pensar , as pessoas que estão em minha volta , as pessoas que encontro 

pelas ruas são pessoas importantes para alguem , e com certeza tem alguem que mora longe que 

está preocupada com essas pessoas. Como no meu caso e da minha avó. 

  Andei pensando como eu não posso fazer nada diretamente para a minha avó , será que não 

tem nada ao meu alcance ? Por exemplo , lavar as mãos corretamente , coisas que querem fazer 

ou lugares em que querem ir mas ter um pouco de paciência nesse momento.  O importante é 

ter em mente que as atitudes de cada um infuencia a todos.  

  Sei que eu sozinha não vou conseguir combater o Novo coronavírus , mas sei que minhas 

atitudes e ações estarão ligadas a proteger as pessoas impostantes e a mim.  

                                                                                        

 Acho que lendo essas redações conseguiram entender.  Os alunos tambêm vieram vivenciando 

momentos tristes e difíceis. Mas não podemos deixar que os deixem levar pela tristeza e que 

percam as esperanças. Eles estão da maneira deles tendo paciência , para que possam se inspirar 

e conseguir seguir em frente. Com esta experiência esta criando um coração mais forte e está 

crescendo como pessoa. Além do que os adultos pensam , não pensar somente em si mesmo mas 

está fortalecendo um coração que pensa nas pessoas ao redor. 

  Nós vamos continuar vivendo sob um ``novo estilo de vida``, como ``lavar as mãos com mais 

frequência``, ``etiqueta para tossir``e `` ``.  Como os 3 alunos escreveram , a concientização 

de cada um contra o Novo coronavírus , estará ligado na felicidade de outras pessaso ao redor. 

Força , força , alunos do Sanchuu !!  


