
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. 

Assunto: Carta aos estudantes 

Estamos com muitas saudades de vocês, das nossas brincadeiras, estudos, recreios...mas, entendemos que não podemos estar juntos neste 

momento, né? Queremos vencer esse Coronavírus e por isso, precisamos nos manter afastados por um tempo. Os cientistas garantem que a 

melhor forma de contenção do vírus é ficar em casa e tomar os cuidados de higiene. 

 Todo mundo foi pego de surpresa, né? Não tivemos tempo de planejar nossas vidas em tempo de Coronavírus e agora, estamos 

ouvindo conselhos dos mais amadurecidos, dos cientistas e das autoridades públicas para sairmos dessa e nos encontrarmos em breve na 

escola. 

 Enquanto não podemos sair de casa, temos que pensar como passar esses dias de uma forma produtiva e aprendendo bastante. 

 Eu estava lendo um artigo de duas professoras, a Dayane Moura Monteiro e a Natália da Cruz, elas trabalham numa escola em São 

Paulo - Escola da Vila. Achei que as ideias delas estavam bem interessantes e resolvi compartilhar com vocês. 

Olhem o que elas disseram! 

Sugestões, em tempo de isolamento social: 

1. organizar seu material: armário, cama, brinquedos e materiais que serão usados para as propostas da escola; 

2. ajudar nas tarefas domésticas: lavar louça, separar a roupa suja, tirar o lixo da casa; 

3. aprender coisas novas: aprender uma nova receita, costurar aquela meia furada, bordar, consertar um brinquedo, plantar uma nova 

mudinha (pode ser de feijão, de alecrim, cebolinha); 

4. cuidar dos membros da casa e da vida: alimentar os bichos de estimação, regar as plantas, dar banho nos cachorros nesses dias 

quentes, preparar o café da manhã dos irmãos ou da mãe e do pai, mandar mensagens de vídeo para os avós, tios e familiares que 

estão distantes, fazer desenhos para os vizinhos do prédio, enviar mensagens  para os colegas dando força para eles ficarem bem ; 

5. construir um diário de “bordo”:  Contando como a família se reinventou nesses dias de "todo mundo junto e misturado". Conte 

como você conseguiu registrar esses momentos, por  fotografia, desenho, poesias, músicas,.... Depois, partilhe com os colegas e 

professores.(adaptação) 

6. organizar um mural com símbolos: que representem as atividades sugeridas e os horários indicados para fazê-las com ou sem apoio 

de um adulto. Agora é a hora de treinar sua autonomia. Procure fazer essa organização e cumprir, sem que ninguém precise 

mandar, ok? (adaptação) 

Então, crianças! O que acharam ? 

Se você tiver alguma ideia diferente, envie para mim, ok? Vou colocar nesse material como sua sugestão. 

Meu forte abraço. 

Fiquem bem !! 

Logo, logo nos veremos. 

Ah! Meu email é:  orientacaoef1@imaculadacic.com.br 

Denise Pina 


