
O meu coviDIÁRIO! 

Nível B2 

ATIVIDADE PARA OS ALUNOS DO 9º  E 10ºANOS 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

   Escreve um mini-diário correspondente a 5 dias da semana!!  

 

    Neste pequeno diário irás contar como vives teu dia-a-dia fechado em 

casa com a tua família e expressar os teus sentimentos, as tuas 

opiniões e outras ideias sobre o confinamento e a crise social e 

económica!  

 

    Podes e deves contar como  estão a viver esta crise os teus amigos e 

a tua família, mas deves também incluir acontecimentos que vejas, leias 

ou ouças fora de casa, nos jornais, na televisão, na internet, etc.  

 

   Colagens de ilustrações ou fotos, ou mesmo os teus desenhos podem 

enriquecer o teu diário!  

    

     Tens que escrever, pelo menos, cinco páginas, isto é,  uma página 

por dia!! E os textos têm que ter no mínimo  um total de 400 palavras. 

Mas podes sempre escrever mais páginas e mais textos!!   

 

Ao escreveres tem em mente os seguintes pontos : 

 

-  como se sentem os teus familiares com quem estás a viver 

fechado em casa; 

- as  tuas observações da  janela ou varanda de tua casa, ou 

nas saídas ao supermercado; 



- como está a evoluir a pandemia do COVID-19 na tua cidade 

ou no estado federal; 

- descreve o teu espaço preferido em casa e as razões para 

quereres passar mais tempo nesse espaço; 

     - como tem sido o teu regime alimentar; 

     - como funciona a aprendizagem online na escola alemã; 

     - descreve as atividades  nos tempos livres, dentro de casa ou 

fora dela; 

       -  expressa os teus estados de espírito ou sentimentos nesse 

dia; 

       -  quais são as maiores dificuldades sentidas por ti  e pela tua 

família devido a este confinamento; 

       - quais são as coisas de quem tens tido mais saudades; 

- qual são os teus maiores receios ou medos; 

- que notícias impressionantes  tens ouvido na televisão ou lido 

na internet com mais frequência;  

- qual é a lista das dez coisas que queres realizar depois de se 

voltar a normalidade;  

- que tipo de contacto tens tido com os teus amigos / as tuas 

amigas e quais têm sido os temas de conversa mais frequentes; 

- na tua opinião, o que irá mudar ou ficar igual no mundo depois 

desta quarentena ou crise chegar ao fim (por exemplo, na 

política, na sociedade, na tecnologia, no meio ambiente, etc ); 

- que mensagem deixarias aos políticos da Europa; 

 

 

 

 



 

  Bom Trabalho! 

O docente: Paulo Fernandes 

 


