
 

 

 

 

 

 
 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
1º TRIMESTRE 

 
Produção textual: RELATO PESSOAL 
 
 
 
 
 
Leia os relatos pessoais abaixo, em seguida você, aluno (a), deve produzir um pequeno texto 
sobre o que está vivendo devido à quarentena, é importante que o relato tenha no final o 
ENSINAMENTO, algum tipo de lição sobre a situação que você está vivenciando. POR QUE 
ISSO? Alguns autores consideram o ensinamento ao fim do texto como uma característica desse 
gênero textual: Relato Pessoal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ausência física, ausência da voz e do cheiro, das risadas e do piscar de olhos, saudade da amizade...” 
Martha Medeiros 

 

 

 

Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo. 

Diretora: Helga Feilstrecker 

Orientadora: Vanda Falcheti Hofsteter 

Professor (a): Andreia Lemes Donatti  

Aluno (a): ________________________________________________ 

7º ano _____                                                  Data: 29/05/2020. 

 

Preso em casa por causa da Covid-19 

 
Minha Quarentena 
 

Olá, eu sou Rose. Tenho doze anos e 
moro em um apartamento em Treze Tílias. Ficar 
em casa é um pouco chato, mas é melhor do 
que ir à escola. Acordo tarde e jogo videogame. 
Minha mãe é uma trabalhadora-essencial - ela é 
uma enfermeira, então ela tem que ir trabalhar. 
Eu mantenho o apartamento limpo e arrumado. 
À tarde, faço as tarefas da escola. Os 
professores me monitoram, então eu tenho que 
fazê-las. Estico minhas pernas andando em 
volta do prédio por cerca de uma hora. Eu me 
afasto de todos os outros, obviamente, pois 
preciso me cuidar e cuidar de todos ao meu 
redor. 

 

 

Minha Quarentena 
  
Meu nome é William. Eu tenho quatorze anos. 
Acordo às 10 ou 10:30, jogo videogame por 
cerca de uma hora e depois faço meus 
trabalhos da escola. Passo algumas horas 
nisso. A maior parte é chata, mas não há muito 
o que fazer. Meus pais estão trabalhando em 
casa, online, e isso às vezes significa que a 
conexão é realmente lenta. Eu tenho duas 
irmãs e, às vezes, estamos todos online juntos, 
então a conexão cai. Felizmente, há um grande 
campo nos fundos da nossa casa e eu posso 
sair para uma pelada. Há uma ou duas outras 
crianças também, mas ficamos longe um do 
outro. Uma coisa boa é que todos da minha 
família sentam juntos para o jantar e conversam 
muito, e esta é a melhor parte!      
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Minha Quarentena 
 

Olá, eu sou Rosie. Tenho 12 anos e moro em um 

apartamento em Londres. Ficar em casa é um pouco 

chato, mas é melhor do que ir à escola. Acordo tarde e 

jogo videogame. Minha mãe é uma trabalhadora-

essencial - ela é uma enfermeira, então ela tem que ir 

trabalhar. Eu mantenho o apartamento limpo e 

arrumado. À tarde, faço as tarefas da escola. Os 

professores me monitoram, então eu tenho que fazê-

las. Estico minhas pernas andando em volta do prédio 

por cerca de uma hora. Eu me afasto de todos os 

outros, obviamente. 


