
DIÁRIO: MINHA VIDA EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS 

Nesse momento de pandemia é bom se expressar de alguma maneira... 

Uma delas é utilizando um diário... Daqui alguns  anos, quando pegar 

esse diário para rever você vai lembrar-se de fatos importantes pelos 

quais você e sua família passaram. Então aproveite e comece logo o seu. 

 

MAS O QUE É UM DIÁRIO?  

O Diário é um gênero de texto pessoal em que uma pessoa relata 

experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e 

fatos do cotidiano, ou seja, para apontar os acontecimentos 

importantes do dia a dia, com o objetivo de guardar as lembranças e 

desabafar. 

 
COMO FAZER UM DIÁRIO? 

Embora não apresentem uma estrutura fixa, os textos dos diários 

podem ser estruturados da seguinte maneira: 

 
Data e Local: são indicadas no início do texto o local e a data em que 

foi escrito, como numa carta. 

Introdução: geralmente é incluído no começo do texto como: “querido 

diário”, “querido amigo diário”. Em alguns casos, as pessoas preferem 

inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. 

Corpo de Texto: onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, 

sensações do autor, ou seus registros e colagens pessoais. 

Assinatura: normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final 

do texto, aparece o primeiro nome do autor. 

Alguns apresentam uma expressão de despedida: “boa noite”, 

“abraços”, “até amanhã”. 

 

Antes de dormir, escreva no seu diário sobre seus sentimentos, suas 

observações e sua experiência diária com a pandemia. 
 

QUERIDA CRIANÇA, SOU SEU DIÁRIO! 

ESTE CADERNO IRÁ TE ACOMPANHAR NESSE PERÍODO DE 

DISTANCIAMENTO SOCIAL. 

NELE VOCÊ PODE REGISTRAR E COLAR: 

FOTOGRAFIAS 

BILHETES 

MAPAS/ PERCURSOS 

RECEITAS 

DESABAFOS DE UM DIA 

PARTES DE UM LIVRO 

TEXTOS (HISTÓRIAS, NOVIDADES. CARTAS, MENSAGENS...) 

DESENHOS 

FILMES 

PROJETOS 

PENSAMENTOS 

OUTROS... 

 

SE VOCÊ LEU UM LIVRO LEGAL, ESCREVA ALGO SOBRE ELE AQUI, OU 

FAÇA UM DESENHO; 

SE VOCÊ TIROU ALGUMA FOTO, GUARDE-A AQUI; 

SE VIU ALGUM FILME OU DESENHO LEGAL, SE BRINCOU COM ALGUM 

BRINQUEDO OU BRINCADEIRA LEGAL, 

ESCREVA O NOME E GUARDE AQUI... 

E TUDO O MAIS QUE VOCÊ QUISER... GUARDE 

AQUI! 

 

ESTE SERÁ SEU GRANDE AMIGO... 

CUIDE DELE COM MUITO CARINHO. 


