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Eu escolhi a olimpíada pois foi um momento muito 

afetado, porque esse evento é muito importante e 

esperado, que ocorre de 4 em 4 anos, e graças ao 

Covid-19, nesse ano não teremos as provas, que 

ocorreriam no Japão. 
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Heloisa- n 2, 7c  

                                  Futebol Nacional  
 

         

 

 

 

 o futebol brasileiro foi bem prejudicado 
pela pandemia  do coronavirus, muitos 
campeonatos e jogos tiveram que ser 
cancelado,  os campeonatos voltaram, mas 
sem torcida, e muitos jogadores de futebol 
pegaram o vírus.  



João Pedro Olival 

nº3 - 7ºC 

  
       ESTÁDIO SEM TORCIDA  

Eu acho que tem uma parte ruim é uma 

parte boa a parte ruim, a parte ruim é 

que as torcidas motivam os times a jogar 

melhor é também ajudavam os times 

que estavam precisando de dinheiro. A 

parte boa é que diminuíram as brigas 

nos estádio e os xingamentos aos 

jogadores. 

 



𝙱𝙰𝚂𝚀𝚄𝙴𝚃𝙴 
𝙰 NBA 𝚝𝚎𝚟𝚎 𝚚𝚞𝚎 𝚜𝚞𝚜𝚙𝚎𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚜𝚎𝚞𝚜 
𝚓𝚘𝚐𝚘𝚜 𝚙𝚘𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊 𝚍𝚊 𝚙𝚊𝚗𝚍𝚎𝚖𝚒𝚊 𝚙𝚘
𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊 𝚍𝚘 𝚊𝚕𝚎𝚛𝚝𝚊 𝚜𝚘𝚋𝚛𝚎 𝚘 𝚌𝚘𝚟𝚒𝚍
-𝟷𝟿,𝚊 𝚙𝚊𝚗𝚍𝚎𝚖𝚒𝚊 𝚌𝚊𝚞𝚜𝚘𝚞𝚊 𝚙𝚎𝚛𝚍𝚊𝚜 
𝚛𝚎𝚌𝚎𝚒𝚝𝚊𝚜 𝚊𝚙𝚛𝚘𝚡𝚒𝚖𝚊𝚍𝚊𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚊 𝟸 𝚋
𝚒𝚕𝚑�̃�𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝚍𝚘𝚕𝚊𝚛𝚎𝚜,𝚙𝚘𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊 𝚍𝚒
𝚜𝚜𝚘 𝚘 𝚜𝚊𝚕𝚊𝚛𝚒𝚘 𝚍𝚘𝚜 𝚓𝚘𝚐𝚊𝚍𝚘𝚛𝚎𝚜 𝚊𝚋
𝚊𝚒𝚡𝚊𝚛𝚊𝚖;𝚗�̃�𝚘 𝚜𝚘 𝚗𝚘 𝙴𝚄𝙰,𝚖𝚊𝚒𝚜 𝚝𝚊𝚖𝚋
𝚎𝚖 𝚗𝚘 𝚋𝚛𝚊𝚜𝚒𝚕 𝚊 𝚕𝚒𝚐𝚊 𝚌𝚊𝚗𝚌𝚎𝚕𝚘𝚞 𝚘 
𝚌𝚊𝚖𝚙𝚎𝚘𝚗𝚊𝚝𝚘 𝚙𝚘𝚛 𝚌𝚊𝚞𝚜𝚊 𝚍𝚊 𝚙𝚊𝚗𝚍𝚎𝚖
𝚒𝚊  
𝙾𝚋𝚜𝚎𝚛𝚟�̧��̃�𝚘:𝚖𝚞𝚒𝚝𝚘𝚜 𝚓𝚘𝚐𝚊𝚍𝚘𝚛𝚎𝚜 𝚍𝚎𝚜
𝚛𝚎𝚜𝚙𝚎𝚒𝚝𝚊𝚛𝚊𝚖 𝚎 𝚙𝚎𝚐𝚊𝚛𝚊𝚖 𝚌𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 



Escolhi o estádio sem torcida pois nesse momento 

em que os jogos de futebol começaram a voltar, é 

muito nítido que a falta de torcedores traz um pouco 

de desânimo ao jogador o que influencia no jogo, o ânimo 

e as boas energias que os torcedores mandam para os jogadores 

são muito importantes e percebemos isso agora que não as temos, 

mas precisamos dessa medida para não colocar vidas em risco. 
 

ESTÁDIOS SEM TORCIDA  

JÚLIA  



 

Lucas  

Com essa pandemia as regras no esporte 

mudaram como aperto de mão, usar álcool, 

troca de camisas, ficar a longe um do outro e 

sem torcida.    



ᴍᴀɴᴜᴇʟᴀ, ɴº8 - 7ºᴄ 

        ↜𝙴𝚂𝚃𝙰𝙳𝙸𝙾 𝚂𝙴𝙼 𝚃𝙾𝚁𝙲𝙸𝙳𝙰↝ 

Para mim, isso não foi um prejuízo e sim uma 

chance de enxergarmos de outra forma o jogo, 

porque na maioria das vezes SEMPRE 

acontecem brigas, pessoas se machucam e 

existem casos que até morrem, então para mim, 

isso foi muito bom para nos mostrar que mesmo 

sem a torcida o jogo pode acontecer e 

PRINCIPALMENTE sem colocar a vida de 

ninguém em risco. 

 

Eu acho super desnecessário ser obrigatório ter 

policiais lá para impedirem brigas. Bom, minha 

conclusão é que: Não deveriam ter torcidas.. E 

que os estádios vazios evitam problemas. 



 -ESTADIO SEM TORCIDA- 

 ‘’Os jogos sem torcida são muito frios. Você vê as 

partidas e sabe que falta alguma coisa. A essência 

está perdida. O torcedor, na cabeça dele, acredita 

que o time joga melhor se estiver perto dele. É parte 

do espetáculo.’’ Afirma o engenheiro Valdir de 

Moura Júnior, 

  Tirando as brigas que as vezes ocorrem no 

estádio, a torcida é muito importante, pois traz 

uma vida ao jogo. E na minha opinião isso é o 

que mais sinto falta. Sem a torcida parece que 

o jogo não acontece.  

Mas o que me entristece são as brigas no 

estádio, que são extremamente 

desnecessárias, cada um tem que respeitar 

o time do outro. Eu concordo com as 

brincadeiras de zuação entre amigos e 

familiares, mas não concordo com a 

violência, principalmente nos estádios.  

Maria Eduarda  

número 9 

sétimo ano  C 



 

 

BASQUETE NBA 

Escolhi o basquete, pois além de ser o esporte  

que eu mais gosto, foi um dos mais prejudicados  

por causa da pandemia… tiveram que suspender 

jogos muito importantes, e agora voltaram com tudo 

com o campeonato da NBA que a final está entre  

MIAMI HITS e LOS ANGELES LAKERS, em que 

o placar está 3x1, quem ganhar será o campeão da  

NBA em 2020. Se o Lakers ganhar, ficará empatado  

com BOSTON CELTICS com o número de 20  

troféus ganhos na NBA. Infelizmente os jogos estão sem torcida por causa da pandemia.  



RODRIGO HENZO - n 11 - 7ºC 

(ESSE ANO AS OLIMPÍADAS SERIAM EM 

TOKYO) 

EU ESCOLHI A OLIMPÍADA , POIS PARA MIM 

É UM DOS MOMENTOS MAIS MARCANTES , 

QUE SÓ ACONTECEM DE 4 EM 4 ANOS O 

QUE DEIXA ESSE EVENTO MUITO MAIS 

IMPORTANTE , MAS COMO ESSE ANO 

ESTAMOS EM ÉPOCA DE PANDEMIA , A 

OLIMPÍADAS  
TIVERAM QUE SER ADIADAS 

PARA ANO QUE VEM OU ATÉ 

DEPOIS 



Thales Guimarães Rodrigues- n°12- 7° C 

   O futebol para mim é muito 
importante, pois pratico e adoro ver 
os jogos para eu me inspirar nos meus 
ídolos Cristiano Ronaldo e Neymar, ao 
saber que o futebol ficaria um tempo 
parado acabei ficando irritado, pois 
vejo futebol desde pequeno. 
     Eu adoro jogar e ver futebol e, por 
isso eu escolhi representar o futebol 
nacional e mundial. 

Futebol nacional e mundial 



 
Thatyane Basso - nº 13 - 7º ano C 

Olimpíadas 
 

Eu escolhi as olimpíadas, porque eu acho 
que foi umas das áreas mais afetadas 

durante toda a pandemia, tanto que elas até 
foram adiadas para ano que vem, ou quem 

sabe até depois… 
As olimpíadas são uns dos meus dias 

favoritos no ano inteiro, eu fiquei muito triste 
ao saber que elas foram adiadas, por esse 

motivo eu quis representá-las! 
 



 

ViniciusFlora - nº14 - 7ºano C 

Futebol nacional e mundial 
 

 

 

 

Eu escolhi o futebol nacional e o mundial por 

que nesses tempos de pandemia isso foi muito 

afetado. O futebol é disputado por todos os 

países e então com essa pandemia não 

poderemos ter amistosos e disputas nacionais, 

a pandemia mudou o jeito de jogar do futebol. 

Como o futebol é colaborativo e temos que 

encostar nos outros jogadores acho que não 

voltaram com o futbol normal por muito tempo 



 

 

Vinicius Pelosi 

 ESTÁDIO SEM TORCIDA                      
 Eu escolhi esse tema pois 

muitas pessoas tem vontade de 

ir aos estádios de futebol e os 

jogadores tem também tomar os 

cuidados que no vestiario eles 

ficam longe e usa mascaras e 

eles tem vontade de fazer os 

grupinhos para as taticas.E pra 

mim ficar sem torcida foi bom 

pois  


