Diário da minha quarentena
20-03-2020 (sexta-feira)
Primeira semana de quarentena
Hoje é o meu primeiro dia a escrever sobre o que tenho feito e sentido durante
esta longa quarentena. Faz hoje uma semana que tive o meu último dia de aulas
do 2º Período, duas semanas antes do previsto e tudo por causa do novo vírus.
Quando soube que já não iria à escola, fiquei surpreendida e triste, pois já não
iria ver os meus amigos. Nesta última semana, estive a
fazer algumas propostas de trabalho dadas pelas
professoras e aproveitei para jogar basquetebol em casa.
Apesar de estar de quarentena, fazer os trabalhos distraime de toda esta situação.
20-03-2020 (Friday)
First week of quarantine
Today is my first day to write about what I have been
doing and feeling during this long quarantine. A week ago
today I had my last day of classes for the 2nd Period, two
weeks ahead of schedule and all because of the new
virus. When I learned that I would no longer be going to
school, I was surprised and sad, as I would no longer see my friends. This past
week, I was making some work proposals given by the teachers and I took the
opportunity to play basketball at home. Despite being quarantined, doing the
work distracts me from this whole situation.

21-03-2020 (sábado)
Arrumações
Aproveitei para fazer arrumações no quarto de estudo com a minha irmã.
Arrumámos dois móveis que já não estavam em uso, enquanto os meus pais
davam uma limpeza na casa. Estar fisicamente ocupada é bom para o tempo
passar mais rápido.
À noite vi a preocupação na cara dos meus pais quando estavam a ver as
notícias e isso deixou-me também preocupada com esta situação.
21-03-2020 (Saturday)
Storage
I took the opportunity to make arrangements in the study room with my sister.
We fixed two pieces of furniture that were no longer in use, while my parents
cleaned the house. Being physically busy is good for time to go faster.

At night I saw the concern on my parents' faces when they were watching the
news and that also made me worried about this situation.

22-03-2020 (domingo)
Descanso
Hoje aproveitei para descansar, acho que já merecia. Hoje só vi a minha série
preferida e também fiz uma videochamada com as minhas primas que estão em
Lisboa. Obviamente queria que elas estivessem aqui, mas todos sabemos que
isso não é possível neste momento.
22-03-2020 (Sunday)
Rest
Today I took the opportunity to rest, I think I already deserved it. Today I only
saw my favorite series and I also made a video call with my cousins who are in
Lisbon. Obviously I wish they were here, but we all know that this is not possible
at the moment.

23-03-2020 (segunda-feira)
Primeira aula online
Hoje inicia-se a segunda semana que estou em casa, não posso ir a lado
nenhum, só vou almoçar à casa da minha avó a pé e volto para casa. Está a
tornar-se cada vez mais aborrecido, pois já não tenho imaginação para fazer
outras coisas. Sendo assim, passei o dia a fazer trabalhos. A coisa mais
interessante que fiz hoje foi, de facto, ter tido aula de academia de inglês online.
Foi diferente, mas divertido.
23-03-2020 (Monday)
First online class
Today starts the second week that I'm at home, I can't go anywhere, I just go to
my grandmother's house on foot and walk home. It is becoming more and more
boring, as I no longer have the imagination to do other things. So, I spent the
day doing work. The most interesting thing I did today was, in fact, having taken
an English academy class online. It was different, but fun.

24-03-2020 (terça-feira)
Aniversário
Hoje é um dia especial! A minha mãe faz anos! Fico feliz por ela, eu e a minha
irmã fizemos um bolo para celebrar. Por outro lado também fico triste, pois
apesar de saber que a minha mãe não quer nada a não ser passar o seu dia com
a sua família, acho que passar o seu dia de aniversário fechada em casa, sem

poder falar cara a cara com as pessoas de quem gosta, é frustrante. Ela disse
que nunca pensou que iria passar um aniversário de quarentena e isto fez-me
entender que esta situação é mesmo única e grave.
24-03-2020 (Tuesday)
Birthday
Today is a special day! My mother is years old! I'm happy for her, my sister and I
made a cake to celebrate. On the other hand, I am also sad, because despite
knowing that my mother wants nothing but to spend her day with her family, I
think that spending her birthday closed at home, without being able to talk face
to face with people you like, it's frustrating. She said she never thought she was
going to have a quarantine anniversary and this made me understand that this
situation is really unique and serious.

25-03-2020 (quarta-feira)
Saudade
Hoje tive explicação e academia que foram realizadas por videochamada. É
estranho estar em frente a um telemóvel a estudar, mas é a única opção nestas
condições. Sinto-me frustrada e com saudade, tenho saudade de ir à escola, de
ver os meus amigos e professores, ir aos treinos
de basquetebol, entrar naquele campo e começar
a jogar. Estou com muitas saudades de tudo o que
está lá fora.

25-03-2020 (Wednesday)
SAUDADE…. Missing…?
Today I had an explanation and a gym that
were held by video call. It is strange to be in
front of a cell phone to study, but it is the only option in these
conditions. I feel frustrated and homesick, I miss going to school, seeing
my friends and teachers, going to basketball training, getting on that
field and starting to play. I really miss everything out there.
26-03-2020 (quinta-feira)
Matraquilhos
Acordei cedo para fazer um trabalho com a minha
colega através de videochamada. Foi bom vê-la
de novo, mesmo sendo através de um ecrã.
Hoje estive a trabalhar mais um pouco e joguei
novamente basquetebol. Aproveitei para jogar
matraquilhos com a minha irmã, o que já não
fazia há muito tempo. Fiquei feliz, foi muito
divertido.

26-03-2020 (Thursday)
Table football
I woke up early to do a job with my colleague via video call. It was nice to see
her again, even though it was through a screen.
Today I was working a little more and played basketball again. I took the
opportunity to play table football with my sister, which I hadn't done in a long
time. I was happy, it was a lot of fun.

27-03-2020 (sexta-feira)
Mais do mesmo
Hoje fiz mais trabalhos. À tarde comecei a pensar nesta quarentena: Será que
vai ser muito mais longa? Quando é que vou ver os meus amigos? Faço estas
perguntas a mim própria esperando que isto passe rapidamente e que tudo
volte à normalidade.
27-03-2020 (Friday)
No NEWS…
Today I did more work. In the afternoon I started thinking about this quarantine:
Will it be much longer? When will I see my friends? I ask myself these questions
hoping that this will pass quickly and that everything will return to normal.
.
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