
 

 

 

 

 

Bom dia. Meu nome é Emily Maite Siles Rojas, moro em Santa Cruz de 
la Sierra, na Bolívia, e estudo no colégio Domingo Savio E.P.D.B.  

Desde março, as aulas foram suspensas e, infelizmente, não pudemos 
voltar às aulas presenciais. 

O vírus está afetando economicamente ao meu país, pois não temos 
boa situação sanitária e muitas pessoas precisam de apoio financeiro.  
No ambiente escolar está ocorrendo um grande impacto porque a 
educação virtual não é tão eficaz quanto a educação presencial e nem 
todos possuem a tecnologia necessária. 

Graças a Deus, a pandemia não me afetou financeiramente da formo 
como afetou as outras pessoas.  Alguns dos problemas que tenho 
enfrentado são não poder conviver com meus entes queridos, amigos, 
não assistir aulas na escola e não poder frequentar minha paróquia. 

A suspensão das aulas me afetou muito devido a que não tive a 
educação adequada e tive muitas dificuldades com a tecnologia. 
Durante este tempo assisti às aulas virtuais tanto na escola quanto na 
paróquia, apoiei meu pai em casa e tentei melhorar como pessoa. 
Durante a quarentena e atualmente estou em casa com meu pai e meus 
irmãos. 

Tenho me sentido muito mal desde que muitas pessoas morreram por 
causa disso, o simples fato de ver e saber que havia e há muitas 
pessoas sem teto e sem comida e de não poder ajudar a todos é muito 
triste. Não poder abraçar ou se aproximar com medo de ser infectado é 
muito difícil. Pior ainda, há pessoas que não cuidam de si mesmas e 
não pensam nem nelas nem nas demais pessoas. É preciso 
praticamente aprender a viver com esse 
medo.                                                                                   

Nesta situação aprendi a valorizar minha família, a valorizar o pouco ou 
o muito que temos em casa. Aprendi o que significa o valor da 
solidariedade de ajudar uns aos outros, aprendi a valorizar meus 
amigos, aprendi que o amor ou afeto não se expressa apenas através 
de ações físicas. 


