
O DIÁRIO DA MINHA QUARENTENA 

 

Há alguns dias, por causa de um novo vírus, o CORONAVÍRUS, as pessoas ficaram em 

quarentena e o colégio fechou durante um mês. Então, os nossos professores 

mandaram-nos trabalhos para fazermos ao longo deste período. Por isso, a nossa 

Diretora de Turma mandou-nos fazer um diário... 

Quinta-Feira - 19/03/2020 

Ontem estava cheio de febre (não é 

do Covid-19), mas hoje já estou 

melhor. Realizei os trabalhos de hoje 

(fazer as pág. 86, 87, 88 e 89 do 

manual de Inglês, fazer este diário e 

treinar uma coreografia para EF). 

Não pude ir para a rua de manhã 

porque assim ia ficar cheio de febre 

outra vez. Só fui à tarde.  

Como hoje foi o Dia do Pai, o meu 

irmão deu dois presentes ao meu 

pai: um postal em forma de suit com 

um crachá a dizer “Super Pai” e um 

porta-chaves com um desenho minúsculo num papel que foi ao forno. Quanto a mim, eu fiz-lhe 

um desenho. Para ser surpresa, pensei em algo que o meu pai só usasse à noite. É claro que a 

primeira coisa que me saiu à cabeça foi a sua cama. Portanto, enfiei o papel debaixo do cobertor 

e verifiquei duas vezes se o desenho não ficava amarrotado.  

Para o almoço, o meu pai esteve a assar espetadas e estavam deliciosas, como todas as outras 

espetadas. Como os meus pais ficaram a trabalhar em casa no computador, continuei a ler o 4º 

livro da coleção O Estranhão, brinquei com o meu irmão e desenhei (obviamente). Mais tarde, 

enquanto o meu pai ia a casa da minha avó, eu e o meu irmão tivemos de ir fazer ginástica com a 

minha mãe. Ela pegou no telemóvel, pôs um vídeo da sua professora de ginástica a fazer ginástica 

e começou a imitá-la. Eu também tentei imitar a minha mãe, mas como aquilo era uma dança, a 

professora da minha mãe era demasiado extrovertida e aquilo estava a ser meio estranho, parei, 

peguei numa raquete e numa bola de ping-pong e comecei a dar toques... Mas depois fartei-me e 

fui para a sala.  

Depois do jantar, os meus pais estiveram a rezar o terço pela televisão. Mas aquilo dava tanto 

sono que os meus pais nem tinham chegado a meio quando eu e o desgraçado do meu irmão, 

esparrameirados no sofá, adormecemos... Quando acordei da cesta do terço, adivinhem só... eram 

horas de nos irmos deitar. 


