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PORTUGUÊS – SEMANA 2 

Viver em confinamento 

Estudantes do 7º ano: 

Como vocês estão? Com saúde? Entediados, cansados, preguiçosos, felizes, agitados, 
nervosos, tristes,... ? Gostaria que a gente pudesse conversar sobre isso... 

Mandei sugestões de atividades há algumas semanas. A ideia era pensar sobre como você 
se vê, o que sente em relação a crescer e como está neste momento tão estranho que vivemos... 

Agora a proposta é ler um pouco. Escolhi um relato muito famoso, o diário mais conhecido 
no mundo: o de Anne Frank. Ela nasceu em 1929, era judia e, por isso, foi perseguida pelos 
nazistas, precisando se esconder com sua família por dois anos. Ela tinha acabado de fazer 12. 

O que ela viveu certamente foi muito mais difícil do que está acontecendo conosco. Mas 
conhecer pelo que Anne passou, o que pensava e sentia, pode ser uma forma de refletirmos sobre 
nós, sobre nosso confinamento, nossas emoções, além de ser um registro de um momento histórico 
importante.  

Ela se sentia menos sozinha tendo Kitty, seu diário. Quem sabe a gente também se sente 
menos só lendo o que escreveu. 

Um abraço ainda maior que o primeiro! A saudade só aumenta! 

Prof. Ana Carina 

PROPOSTA  
 
PARA LER: 
 
Clique no link para acessar o arquivo em pdf com uma parte do livro “O diário de Anne 

Frank” em quadrinhos para leitura.  
https://drive.google.com/open?id=1FNO8MOnoQjDbVIybFFuX4C4SL8OC7yKA 

 
PARA PENSAR: 
 

1- Anne Frank conta como, pouco a pouco, a realidade foi 
mudando até que ela teve que se esconder com a família. Como 
foi para você de repente saber que não haveria mais aula, que 
teria que ficar em casa? Foi inesperado? Você aceitou isso 
facilmente? 

2- Anne mostra muito sentimentos: raiva, tédio, tristeza, ciúme 
da irmã,... E você? Como está se sentindo nesse confinamento? 
Que emoções têm aparecido? 

3- Ao final da parte do livro que você recebeu, Anne comenta as 
condições precárias em que vive, tanto as dificuldades na 
alimentação quanto a do vestuário e de outros objetos pessoais. 
Você e sua família estão passando por alguma privação? 
Economizam comida, não estão comprando outras coisas que 
compravam? O que você sente que está diferente na qualidade 
de vida de vocês?  

 

https://drive.google.com/open?id=1FNO8MOnoQjDbVIybFFuX4C4SL8OC7yKA


PARA CRIAR: 
 
Que tal escrever um pouco sobre como está sendo esse confinamento? Proponho que você 

comece a fazer um diário. Pode ser em um caderno velho, em folhas soltas, o que for possível.  

Eu estou fazendo um. Escrevo uma vez por semana contando tudo o que está acontecendo, 
como estamos nos sentindo na nossa casa... Isso me ajuda a lidar com tudo isso e sei o quanto será 
significativo para mim e minhas filhas lerem essas coisas no futuro. 

Coloque a data e escreva o que der vontade. As perguntas aí de cima podem ser um ponto 
de partida para você contar o que está vivendo. Pode contar também sobre como está sendo 
conhecer a história da Anne Frank. Dá também para desenhar, fazer quadrinhos, o que der 
vontade. 

Se possível, quando voltarmos às aulas, gostaria de ver pelo menos um pedaço desse diário. 
Você também pode me mandar, se quiser: anacarinabaron@gmail.com 

 
PARA VER: 
 
Se você quiser entender um pouco mais sobre o que aconteceu com Anne Frank, ver fotos 

e imagens das pessoas e da Holanda na época, assista ao vídeo a seguir, disponível no site do 
Museu Anne Frank: 

http://edu.annefrank.org/aulaintrodutoriaannefrank/filmclip2.html 

 
 
ATIVIDADE FLEXIBILIZADA 
 
1- Leia com a ajuda de alguém fragmentos d’ “O diário de Anne Frank”, especialmente no 

final, quando ela mostra como está sendo difícil viver confinada, presa. Ela fala da 
pouca comida, de como as roupas estão velhas e gastas, além da tristeza das pessoas. 

 
https://drive.google.com/open?id=1FNO8MOnoQjDbVIybFFuX4C4SL8OC7yKA 

 
2- Registre por meio de fotos e frases sua rotina de confinamento. 

O que faz, o que come, como se sente. Guarde tudo isso como um 
diário seu.  

 
3- Você pode também ver algumas fotos de Anne, sua família e a 

Holanda da época no vídeo a seguir, disponível no site do museu 
Anne Frank: 

 
http://edu.annefrank.org/aulaintrodutoriaannefrank/filmclip2.html 
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