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Dedicamos este livro de relatos de 

socioeducandos durante a pandemia 

a todos familiares.

Dedicamos este livro a todos entes e 

amigos queridos que perdemos 

durante a pandemia que infelizmente 

veio à óbito devido ao coronavírus.

Dedicamos este livro a todos os 

colaboradores envolvidos no Projeto 
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APRESENTAÇÃO

Neste livro há breves relatos sobre vivências que os socioeducandos do Projeto 

AABB Comunidade do Município de Pará de Minas tiveram durante a pandemia. Este 

livro foi redigido da forma em que os socioeducandos escreveram sem alteração nos 

relatos posicionados. O intuito é dar acesso à informações sobre vivências de crianças 

e adolescentes através de breves textos e desenhos, para a população de modo em 

geral.

Com isto possibilitando aos caros leitores à reconhecerem os pensamentos de 

crianças e adolescentes sobre o que passaram durante o período de pandemia do 

Coronavírus.

Caros leitores desejamos uma boa apreciação e uma boa leitura deste livro 

que foi redigido com muito carinho.
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BRUNA ALVES SAMPAIO

Essa pandemia foi uma confusão para mim e para minha família. Mas aos 

poucos se tornou rotina usar máscara e passar álcool toda hora. Coisas horríveis 

aconteceram , pessoas morreram e tudo isso foi uma dor para milhares de famílias. Parei 

de ir à escola e fazer as atividades escolares em casa foi muito ruim. Ficamos distantes 

do Projeto e da escola.

Mas tudo está voltando aos poucos, graças a Deus , fico feliz também pela 

vacina!
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DEBORA APARECIDA DA SILVA

A pandemia nos afetou em várias coisas: na educação por exemplo  tivemos 

que estudar à distância sem quase não aprender.

Tivemos que aprender a usar máscara álcool em gel dentre outras coisas que só 

usavam em hospitais , à ter distanciamento social para proteger quem amamos.

Nossas vidas pararam diante essa pandemia , estamos aprendendo a viver de 

novo, aos poucos está voltando ao normal, muitas vidas foram perdidas se Deus quiser 

em 2022 será melhor do que os anos que se passaram e tudo voltará ao normal.
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FELIPE AUGUSTO SOUZA GOMES 

A pandemia começou em março de 2020 e desde então a nossa vida 

mudou. Nós tínhamos que usar máscara e manter à distância, mas graças a Deus 

ninguém da minha família pegou o vírus porém fiquei bem triste pelas mortes. 

Nessa pandemia eu ganhei vários amigos três passarinhos e uma égua, mas 

perdi uma pessoa muito amada minha avó   não pelo vírus do covid-19.Passei por 

muitos momentos ruins mas não desisti porque depois fiquei bem.

Meus pássaros até deram filhotes!
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ISADORA SANDYLLA FREITAS MACHADO

Tudo começou no dia 11 de março de 2020, veio de repente, ninguém 
imaginava que isto ia acontecer e o vírus foi se espalhando muito rápido.

Começaram a fechar os estabelecimentos, o projeto da AABB parou e nós 
pensamos que ia ser apenas 15 dias. Já está fazendo 1 ano e 10 meses que estamos 
enfrentando o Covid-19, foi difícil para todos, porém tem pessoas que sofreram mais.

Já foram confirmados mais de 609.756 mortes no Brasil, graças a Deus ninguém 
da minha família morreu pelo covid, porém meu avô morreu de câncer, foi muito difícil 
porque quando ele estava no hospital não podíamos o visitar, quando minha mãe ia 
ao hospital ela tinha que tomar vários cuidados.

Esta pandemia nos tirou várias coisas , como a liberdade , não podíamos  sair 
para festas , passeios, ver quem amamos entre outros.

Mas agora as coisas estão melhorando, quase toda população brasileira foi 
vacinada, os casos de covid estão diminuindo, as escolas e os projetos voltaram, 
espero que no próximo ano tudo esteja como era antes da pandemia.
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JAIR EDUARDO LARA PEREIRA 

Eu me chamo Guedes e tenho 13 anos. Tudo começou no dia 11 de março. Eu 

estava na escola quando a diretora falou que a semana não teria aula e eu fiquei sem 

entender nada. Mas o tempo foi passando e eu vi que o Covid-19 matava as pessoas e 

teríamos que usar máscaras. Já se passou mais de um ano e ainda temos que usar 

máscara. Como esse ano o Covid diminuiu os casos , liberou os comércios , os bares e 

minha família gostou muito de ter diminuído.   
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JOSIAS CALEBE

A pandemia entre nós 

A pandemia começou agravar em 2020 e está até hoje matando e infectando 

pessoas. Agora a boa parte do mundo está vacinado, mas não são todos no Brasil, 

somente as pessoas acima de 12 anos que já estão vacinados , mas não estamos todos 

curados e ainda precisamos usar máscara e tomar todos os cuidados.

Com a pandemia eu não me senti tão feliz , porque a escola e o projeto não 

funcionaram, agora que a situação está voltando ao normal mas devemos continuar 

com todos os cuidados.
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KAUAN SOARES LARA

Decidi escrever este texto para compartilhar um pouco do que eu tenho 

percebido sobre esta inesperada parte do capítulo do mundo. Eu percebi que a 

pandemia me fez refletir muito sobre saúde, à não fazer aglomeração, passar álcool e 

lavar as mãos.

Neste momento consegui também brincar muito , jogar e estudar. 
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LARA MARIA ROCHA SANTOS 

Em março de 2020 começou a pandemia e eu não gostei nada dessa 
pandemia, porque as aulas online estava muito ruim e não dava para entender quase 
nada do que os professores explicava, mas depois de um tempo acostumei. O projeto 
AABB que eu também participo começou a ser online. 

Perdi muitas comemorações como aniversários, festas de ano novo , natal , 
páscoa e dia das crianças . Tudo começou a ficar mais caro como alimentos, produtos 
de higiene e pessoal, combustível e móveis de casa. No momento da pandemia parei 
de viajar, sair de casa, ir em parques, casa dos meus familiares e comecei a ficar muito 
tempo no celular. Depois de um tempo começei a fazer pulseiras para me distrair.

Em outubro de 2021 começou as aulas presenciais e demorei a me acostumar, 
porque era muitos professores, mas fiz novos amigos e estou me acostumando.

O projeto AABB Comunidade também voltou presencialmente e por fim agora 
que está voltando tudo ao normal estou desejando o bem para todos os leitores.
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LARISSA KELINE DIAS SOUZA

Antes de iniciar a pandemia era tudo melhor, podíamos andar com os amigos e 

familiares. Depois do mês de março de 2020 tudo mudou muitas coisas ruins 

apareceram, perdi entes queridos pelo Covid-19.

Quero que esta pandemia acabe porque quero aproveitar minha vida e desejo 

tudo de bom para todos.  
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LEANDRO CÉSAR ROCHA CAMPANHA

Em março de 2020 iniciou a pandemia do Covid-19, as escolas fecharam e as 

lojas também , tudo estava ficando cada vez mais caro. Ficamos mais de um ano sem 

aula com o estudo de modo online, perdi vários aniversários e comemorações. O 

projeto que eu participo da AABB Comunidade também parou e iniciou online.

Antes da pandemia sempre acordava antes das 08:30 horas, durante a 

pandemia eu acordava tarde  meu corpo acostumou e agora está sendo um período 

onde ainda estou me acostumando em acordar cedo.

O treino que vou na AABB nos dias de sextas-feiras e domingo parou, eu ficava 

todos os dias sem nada para fazer na minha casa  só que agora está tudo voltando ao 

normal e estou indo no treino novamente.

As mercadorias começaram a subir muito o preço por causa da inflação a 

gasolina está quase R$7,00 então para as pessoas que tem pouca condição financeira 

não tem como sair a não ser de ônibus. 

Mas uma situação boa que a pandemia trouxe foi o pix que podemos pagar as 

pessoas a longa distância. 

E por fim eu só quero que tudo volte ao normal e que a vida das pessoas volte 

como era antes.                                                                                                              21
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LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA 

Eu me chamo Lucas e vou relatar meus dias de pandemia, tudo começou em 

março de 2020 com uma doença que se chama coronavírus, meus dias de pandemia 

foram totalmente sem graça , pois não podia sair de casa , brincar na rua e ficar em casa 

não foi legal.

Mas minha família ficou mais unida e isso foi muito bom , mas quero que tudo 

volte ao normal novamente.
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LUIZ MIGUEL DE MELO 

Durante a pandemia eu fiquei em casa fazendo atividades escolares no 

celular, jogando e fazendo tarefas de casa.

Até que começou a voltar as aulas , os cursos que faço e a AABB Comunidade. 

A pandemia não acabou mas estamos nos reunindo aos poucos mas com cuidados 

básicos para nos proteger do covid-19. Voltando ao normal como era antes da 

pandemia começar.
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MARIA IZABELLA MOURA DE ASSIS 

Nesse ano o coronavírus não acabou , muitas pessoas durante a pandemia 

morreram e uma pessoa que eu amava também . Vamos torcer que o covid-19 acabe 

rápido que as pessoas não morram mais e que superamos esta batalha.
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MIKELLY TEEODORA CHAVES 

Olá me chamo Mikelly essa pandemia foi muita confusão para mim e para 

minha família. Pois muitas pessoas morreram , eu fico muito triste pelas mortes pela falta 

de cada ente querido das famílias.
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MARCOS FLÁVIO BRAZ AMARAL 

Em março de 2020 a pandemia chegou no Brasil foram tantos acontecimentos que   

vivenciamos nesse mundo , muitas mortes, muitas famílias perdendo seus familiares .O mundo chegou 

no ponto que ninguém tinha esperança. 

As pessoas começaram a orar a Deus e foi muito tempo assim. O tempo foi passando  a 

pandemia deu uma acalmada e está voltando ao normal.

Enfim a gente tem que entregar nas mãos de Deus e seguir em frente e seremos muito felizes. 

E com a pandemia aprendi a valorizar as pequenas coisas. 
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MARCUS PAULO SANTOS DO CARMO

Com a pandemia na minha casa eu estava sempre com as atividades em dia , quando 

meu pai se foi eu fiquei um pouco revoltado com o Covid-19, mas compreendi que todos irão 

morrem um dia.

No período da pandemia eu fiquei muito tempo dentro de casa e por isso acabei criando 

uma ansiedade e descontei tudo na comida e acabei engordando bastante.

Agora a vacina chegou e estou fazendo exercícios para emagrecer.
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NEILINE DOS SANTOS SILVA

Em março de 2020 vi minha vida sendo destruída, uma doença desconhecida 

amonstrava meu lar e o lar de milhares de pessoas pelo mundo, uma verdadeira 

tristeza não sabíamos o que era, de onde vinha, por quanto tempo duraria, somente 

seus riscos e na maioria das vezes era a morte. 

Nas primeiras semanas foram horríveis o medo cobria grande parte de mim , 

protocolo de segurança “Meu Deus”. Eu realmente estava com medo, naqueles 

momentos, não tinha mais esperanças, jornais noticiavam só tristeza, angústias e 

famílias desesperadas.

Mas aprendi jogar, estudava muito pouco, mas me esforçava para conquistar 

as notas, comia muito , comecei a treinar , comecei a andar de bicicleta, trabalhei e 

claro todo momento me protegendo.

Procurei muito para melhorar meu desempenho mental já que nesse 

momento nós gastamos muito. Mas graças a Deus já está chegando o fim e voltando 

ao normal.
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PABLO NATHAN PEREIRA

Meu nome é Pablo tenho 15 anos , a minha vida mudou totalmente no dia 20 

de março de 2020 o mundo inteiro parou, por causa de um vírus que infecta  pessoas e 

pode matar. Graças a Deus ninguém da minha família se contaminou pelo vírus.

A escola parou , o projeto AABB Comunidade parou , não podíamos sair de 

casa sem máscara, quando saíamos tínhamos que manter o distanciamento. Fiquei em 

casa , joguei, ajudei minha mãe , tive que estudar online foi muito difícil para aprender. 

Mas agora neste momento está melhorando a maioria da população foi 

vacinada e os casos de covid-19 estão diminuindo.
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RAFAEL PADILHA SANTOS

Na pandemia todos os dias morria uma pessoa pelo coronavírus , me fez passar por 
muitas coisas , senti saudade da escola. Perdi entes queridos como uma amiga e a tia do 
meu irmão ela era muito legal ficava muito em minha casa, eu comia muito na casa dela e 
sinto muita falta , mas a vida continua.

Torço para que tudo se acabe e diminuía as mortes.
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RAFAEL RICHARD DE MOURA FERREIRA

Durante a pandemia do Coronavírus eu fiquei praticamente o tempo todo em 
casa , estava com saudades da escola e da AABB Comunidade. 

A pandemia foi uma surpresa e um trauma para muitas pessoas, muitas pessoas 
morreram infelizmente.

Fico feliz porque a vacina chegou.
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RAFAEL VICTOR FARIA

VIVENDO NA PANDEMIA

Tudo começou em março de 2020 e ninguém esperava por isso. No início 

principalmente foi muito ruim para mim e para várias famílias, muitas pessoas morreram 

pelo covid-19 uma doença que trouxe muita tristeza e que ainda continua infelizmente.
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RAMON DUTRA VIEIRA

Olá me chamo Ramon , tenho 14 anos e vou contar a você leitor um pouco de 

como foi minha vida na pandemia.

A maior parte da pandemia eu fiquei em casa, jogando no celular. Graças a Deus 

não perdi ninguém da minha família e nem amigos.

Depois que os professores vacinaram as aulas e o projeto AABB Comunidade voltou 

e isto para mim está sendo muito bom.
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RAYSSA MACEDO ARAÚJO SILVA 

Em março de 2020 um vírus desconhecido surgiu com sintomas parecidos com o 
da gripe, dor no corpo,dor de cabeça, dor nas articulações e febre.

Os comércios fecharam,  muitas mortes, tivemos que usar máscara e tivemos 
que sorrir com os olhos. 

Isolados do mundo dentro de casa , jornais e youtube só falavam disso por um 
longo período.

Hoje 10/11/2021 já diminuiu o número dos casos de morte, vacinar ja é uma 
forma aplicada .Espero que continue melhorando.
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TIAGO HENRIQUE SOUSA FERNANDES 

Eu vou para o projeto AABB Comunidade toda segunda-feira , quarta-feira e sexta-

feira e aqui eu faço muita coisa. Vou para a Câmara Municipal e também para o café 

teatral. Mas tem um vírus que nos impede de muitas coisas.

As escolas estavam todas fechadas , mas agora estamos estudando e nos 

protegendo , usando álcool e máscara. 
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VICTOR ARAUJO BRITO 

Olá me chamo Victor tenho 12 anos tudo começou em março de 2020, eu 
estava em casa vendo televisão aconteceu algo trágico a doença chamava 
coronavírus, fiquei assustado , porque falava que o covid-19 mata, que devíamos usar 
máscara e álcool em gel, tirar os sapatos antes de entrar em casa. Fui para escola eles 
falaram que começaria a quarentena e não íamos mais para escola , fui para casa e 
ficamos isolados.

Perdemos nossa identidade, não conseguimos ver o rosto das pessoas ao nosso 
redor , agora em 2021 está diminuindo os casos de covid-19 e voltando ao normal.
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