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Diário temático
Pandemia de Corona
(1)
A pandemia do Corona afetou o mundo inteiro. Aqui no Brasil, as autoridades decidiram
fechar muitos locais públicos.
Quando saí de casa, fiquei surpreso com muitas precauções. Por exemplo, é proibido usar
o elevador para mais de uma pessoa, a menos que seja do mesmo apartamento; além disso, o uso
de máscara tornou-se obrigatório.
Então eu decidi ler sobre este tópico.
(2)
Esta manhã, depois de ler muito sobre esta pandemia e as decisões emitidas, fui à maior
rua comercial da cidade, é a Mal. Deodoro, a rua mais movimentada de São Bernardo do Campo.
Encontrei a rua vazia e todas as lojas estão fechadas. Encontrei uma pessoa triste que
queria comprar comida para sua família. Eu disse a ele para ir ao mercado porque ele não está
coberto pela decisão de fechar. Agradeceu-me muito.
(3)
Hoje é segunda-feira, todos os meus filhos e alunos de escolas e universidades não
frequentaram suas escolas e universidades, mas a educação não para, meios eletrônicos
habilmente usados de educação a distância. Eles usaram aplicativos como WhatsApp e Zoom.
(4)
Hoje conheci meu vizinho, que não via há muito tempo. Ele trabalha em uma loja no
Shopping Metrópole, começa de manhã e volta à noite. Por causa do fechamento, agora ele não
tem trabalho, e como resultado não tem renda. Eu disse a ele que o governo forneceu ajuda de
emergência para sua condição. Foi a melhor solução para ele.
(5)
Hoje eu andei em direção ao Poupatempo. Quando cheguei, encontrei algumas pessoas ao
lado do portão fechado, alguns deles queriam enviar uma solicitação de emissão de RG e outros
realmente enviaram e queriam recebê-la. Eu disse-lhes: agora, pela saúde deles, não é possível,
mas eles podem usar qualquer outro cartão, por exemplo a CNH.
(6)

Hoje é feriado, Não há aulas, não há trabalho. Minha família e eu estamos entediados, Há
muito tempo não saímos. Costumávamos ir ao parque ou à praia mas agora não pode. Então
decidimos fazer jogos de casa. É divertido para todos os membros da família participarem.
(7)
Hoje eu e meus filhos decidimos preparar comida em vez de minha esposa. Usamos a
Internet para fazer alimentos e ingredientes, tudo correu bem no início. No final não notamos a
hora e, quando vimos, a comida estava queimada. Felizmente, havia algum restaurante que
entregava os pedidos.
___
História para uma criança
Há muito tempo, uma linda garota morava com seus pais. O nome dela era Liyla. Liyla
morava em uma casa pequena na floresta, perto da ruazinha ladeando o mercadinho.
A casa dela tinha uma sala, três quartos, dois banheiros e uma cozinha, lá fora existia o
jardim. No quarto, ela tinha uma cama, um armário de madeira e uma mesa com uma cadeira.
Tinha três florzinhas em cima da mesa.
Desde que ela nasceu, ela comia muito e dormia muito. Ela não gostava de escola
também. Chegava sempre atrasada, o que irritava sua professora.
No dia de prova chovia muito. Quando ela chegou na escola, a prova já tinha terminado,
não havia ninguém para ajudá-la e ela começou a chorar. A professora disse que haveria outra
prova para ela, mas que nunca deveria chegar atrasada novamente.
Quando chegou em casa, seus pais tinham embora. Ela perguntou: "Tem alguém aí? ".
Ninguém respondeu. "Então eu vou esperar até eles voltarem ", Liyla disse.
Quando eles voltaram e souberam o que aconteceu na escola, seu pai lhe disse: "A vida é
difícil. Eu quero te dizer, eu ando trabalhando muito, sua mãe deixa a comida feita logo cedo, eu
compro vegetais e frutas da fazenda. Meu amor, filha, eu quero que você seja a melhor garota ".
Liyla abraçou seus pais e disse "Eu vou estudar mais, eu vou comer menos, eu vou
dormir cedo.
Eu te amo pai
Eu te amo mãe
Amo minha família."

