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Escola Municipal Jardim Leblon 

JUNHO/2020 EDIÇÃO 8 

Folhetim do Jardim Leblon 

Nessa edição 

Assistência Social 

Atenção: Concentração! 

Hora da diversão 

Alô, famílias da E.M.J.L! 

Tá ligado? 

Lembretes importantes 

Cola com a gente 
nas redes! 

 

 

 

facebook.com/emjl.oficial  

 

 

@emjl.oficial 

 

 

 

pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl  

 

 

folhetimdojl@gmail.com 

 

 

(31)982705570 

Onde encontrar orientação sobre assistência social?  

 Algumas famílias ainda encontram dificuldades para conseguir orientações so-

bre demandas que dizem respeito às necessidades pessoais. Mas onde esclarecer dúvi-

das e conseguir atendimento? No CRAS! 

 CRAS — Centro de Referência de Assistência Social — 

são espaços públicos da política de assistência social, localiza-

dos em áreas com altos índices de vulnerabilidade e risco social, 

que atendem mais de 177 mil famílias por ano.  

 Um dos principais serviços do CRAS é o Serviço de Proteção e  Atendimento 

Integral à Família (PAIF) que busca fortalecer continuamente a função de proteção das 

famílias e contribui na melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

 Para cadastrar as famílias os cidadãos devem 

procurar o CRAS mais próximo de sua residência. O 

CRAS Vila Apolônia fica na Rua Visconde de Itaboraí, 

304 - Jardim Leblon. 

 No caso da regional Venda Nova, neste mo-

mento estão disponíveis informações sobre: 

 CADúnico: possibilidade de atualização e novo cadastro (atendimento remoto) para 

as demandas relacionadas ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), desconto 

e isenção de tarifa da CEMIG (principalmente para quem utiliza balão de oxigênio); 

 Orientações sobre BPC (Benefício de Prestação Continuada);  

 Acesso à cesta básica da PBH; 

 Atendimento da população em situação de rua; 

 Outras orientações  de responsabilidade dos serviços socioassistenciais. 

  Além disso, destacamos no quadro abaixo alguns contatos que podem auxiliar 

moradores da região. Procure sempre que precisar! 

 

CRAS VILA APOLÔNIA Dalila Reis .  994652676 cras.apolonia@pbh.gov.br 

CRAS LAGOA Willian Franca . 988741009 cras.lagoa@pbh.gov.br 

CRAS MANTIQUEIRA Edson Pereira . 988741012 cras.mantiqueira@pbh.gov.br 

https://www.facebook.com/emjl.oficial
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
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Hora da diversão! 

Concentração: um grande desafio 

PÁGINA 2 FOLHETIM DO JARDIM LEBLON 

 Estar concentrado em meio a tanta informação que recebemos por minuto, principalmente com o avanço 

da informação via meios eletrônicos, como o uso excessivo de celular, nos apresenta um grande desafio. E esse 

fato se torna ainda mais difícil de acordo com a idade de uma criança.  

 Seja para trabalhar, estudar e até brincar é preciso ter foco. Assim, a concentração se torna uma habilida-

de fundamental para que possamos aprender coisas novas.  

 Para crianças o ideal é que se estimule a concentração desde cedo.  No entanto, além da criança ser ca-

paz de se concentrar, é necessário que a criança seja sempre estimulada a 

desenvolver o autocontrole, para que, por exemplo, ela consiga concluir uma 

tarefa ou se manter num mesmo local, como a sala de aula.  

 São diversas possibilidades de ajudar as crianças a desenvolverem a 

concentração. Podemos pensar em estratégias como leitura, jogos de tabulei-

ro, prática de esporte, capoeira, jogos da memória, adivinhas, dentre tantos 

outros. 

 E você, o que faz pra estimular sua concentração? 

Profª. Fernanda Freitas 

 E se a partir de divertidos desenhos a nossa casa se transformasse em um zoológico? Ou um teatro de 

sombras e bonecos? Vamos descobrir como usar a criatividade e se divertir com materiais simples e fáceis de 

manusear! Veja dicas de brincadeiras reunidas pela crafteira e blogueira Estéfi Machado.  

 

Zoo de pregadores 

Materiais: 

 Pregadores de roupa; 

 Papel firme — pode ser papelão ou similar; 

 Giz de cera, canetinha ou lápis de colori; 

 Tesoura. 

Como  fazer: 

 Desenhe o corpo do animal de sua preferência em papel e pinte 

como preferir com giz de cera. Recorte o molde e coloque os pregadores 

no lugar das pernas e da cabeça. 

 

Teatro de Sombras 

Materiais: 

 Caixa de papelão ou caixa de sapato; 

 Papel manteiga; 

 Fita crepe e cola; 

 Tesoura; 

 Papel cartão preto (se não tiver, faça o desenho em um papel bran-

co e colora com giz preto; 

 Palitos de churrasco ou de picolé. 

Modo de fazer 

 Retire o fundo e a tampa da caixa de papelão ou caixa de sapato. Encape o fundo com papel manteiga e 

prenda com fita crepe. Pegue as abas da caixa retiradas e use para criar a fachada do teatro, colando-as com 

cola quente. Aí é só criar silhuetas no papel preto, recortar e colar em palitos com um pingo de cola quente. 

Profª. Sabrina Saraiva 

https://www.estefimachado.com.br/
https://revistacasaejardim.globo.com/Videos/noticia/2017/07/craft-aprenda-reaproveitar-os-pedacos-de-giz-de-cera.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arquitetura/noticia/2016/12/casa-sustentavel-e-feita-de-papelao-e-dura-100-anos.html
http://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Acompanhamentos/noticia/2016/02/receitas-certeiras-para-acompanhar-o-churrasco.html
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PÁGINA 3 EDIÇÃO 8 

 Desde o início do isolamento social e da suspensão das aulas, nossa escola têm pensado e desenvolvido 

estratégias para que esse período seja produtivo. Mesmo longe, tentamos a cada dia nos aproximar e estreitar 

ainda mais nossa parceria com as famílias nesse momento tão difícil. 

  

 Pensando nisso, as famílias dos alunos da E.M.J.L 

receberam via whatsapp um formulário com perguntas impor-

tantes e que vão nos ajudar a direcionar nossas próximas 

ações.  

 Se você já recebeu o formulário e ainda não respon-

deu, por favor, nos responda.  Se você não recebeu, envie 

uma mensagem para o ZapJL: (31) 982705570 e peça o re-

envio.  

 

 Sua participação é muito importante!  

 Contamos com vocês para repensar a nossa escola! 

Ei, famílias do JL! Precisamos de vocês! 

Tá ligado? 

 A Campanha de Vacinação contra a Gripe foi  

prorrogada! 

 

 Quem faz parte do público-alvo e ainda não se vacinou tem até 

30 de junho para receber a dose e se proteger da doença.  

 A vacinação é realizada nos Centros de Saúde de Belo Horizonte 

e em postos extras. Procure o mais próximo de sua casa e previna-se! 

PBH realiza distribuição de máscaras  

Máscara recebida pela profes-

sora Elzi Costa, entregue pelos 

funcionários do Posto de Saú-

de da região. 

 A PBH iniciou a distribuição de 30 mil máscaras artesanais de proteção para a 

população da capital. A ação educativa pretende conscientizar as pessoas e a entrega 

será em vários pontos da cidade. 

 A professora Elzi Costa conta que recebeu de agentes do posto de saúde uma 

máscara em casa: “Hoje funcionários do Posto de Saúde foram de casa em casa distri-

buindo máscaras, sendo 2 máscaras para cada pessoa da casa. Achei a iniciativa nota 

10”. 

 Cabe agora à população colaborar e fazer uso das máscaras para que possa-

mos sair desta Pandemia. 
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        Na última edição fizemos um de-

safio sobre rimas. Nosso aluno Diego e 

sua mamãe Jaqueline toparam explorar 

a criatividade.  

       Vejam o resultado:  

 

Era uma boneca careca  

Que agarrou na fivela  

E caiu na panela  

Tinha um pato que vivia no mato  

Ele achou um violão  

Que tocou seu coração  

Trocou o martelo por um par de chinelo  

Ganhou uma galinha  

Fez uma sopinha  

Pegou a bola jogou na sacola  

E foi cantar e rodopiar  

Até o Sol raiar  

Folhetim JL— Diagramação e organização dos textos: Luciana Morais / Revisão: Deborah Cotta / Impressão e distribuição: E.M.J.L 

Fiquem ligados(as) nas orientações: a Educação Infantil e o 1º ano produzem um desenho com o tema da Festa 

Junina. As turmas de 2º e 3º anos devem fazer uma ilustração e uma frase.  Quem é do 4º ou do 5º ano deve criar uma 

ilustração e uma história.  

facebook.com/emjl.oficial  

https://www.facebook.com/emjl.oficial

