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Por que a escola não volta? 

Texto produzido coletivamente pela direção e coordenação pedagógica da EMJL.  

Maria Helena, Isaura Capila, Daniela Marques, Marília Barbosa, Patrícia Ester e Vânia Elisabeth.  

 Temos visto o mundo ―aqui e acolá‖ tentar retomar 

suas atividades cotidianas em meio à pandemia que 

estamos enfrentando. Na nossa cidade, o comércio faz um 

ensaio de abertura e, aos poucos, diferentes áreas 

começam a experimentar um ―novo normal‖. Mas e a 

escola? Por que nada está definido sobre a volta às aulas? 

 A resposta mais objetiva é que a retomada dos 

encontros presenciais no espaço escolar só pode ocorrer 

quando isso não ampliar os riscos à saúde das pessoas. Em outros países do mundo, escolas 

têm sido as últimas instituições a recuperarem as suas rotinas. Enquanto aguardamos esse 

tempo, queremos fazer mais um convite às famílias: é hora de começar a reconstruir o conceito 

que temos de escola! 

 Voltar significa compreender que a EMJL que ficou no dia 

em que foi decretado oficialmente o afastamento social não é a 

mesma que encontraremos no retorno. Significa reconhecer que os 

desafios serão muitos! Como estarão nossos alunos, familiares e 

profissionais após este período tão difícil de distanciamento? 

Estarão em condições emocionais para um reencontro bem 

sucedido? Essa nova escola exigirá esforço e envolvimento de toda 

a comunidade, numa construção diária. 

 É verdade que o acolhimento e a aproximação da escola 

com as famílias, que temos realizado nesse momento, não 

apenas demonstram nossa seriedade e compromisso com a 

comunidade escolar, mas serão um fator importantíssimo no processo de retorno. Entretanto, para 

além dessa conexão, precisamos ter em foco as mudanças nas relações de convivência e os 

cuidados  sanitários  que  enfrentaremos no retorno. Trabalho em que juntos teremos que 

repensar conceitos que nos acompanharam ao longo de anos... 

 As famílias podem iniciar esse diálogo com seus(suas) filhos(as) e ajudá-los a 

compreender que atitudes simples como partilhar um lanche, emprestar o material escolar, dar um 

abraço ou um aperto de mão em alguém, tocar o rosto, dentre outras coisas, não serão mais 

ações possíveis. Deveremos seguir regras rigorosas de higiene, uso de máscaras e por aí vai. 

Essa conversa deve ser sensível, leve e dosada cuidadosamente para não gerar ansiedade e 

medo da volta. 

 Nossa equipe pedagógica, por sua vez, tem discutido, pesquisado, planejado e se 

formado continuamente, com o olhar não apenas sobre o momento atual, mas também no 

encontro que – esperamos! – será breve. Tudo isso para cuidar da vida e saúde de todos nós! 

Uma nova maneira de ser escola. 

 Não sabemos a data da volta... Mas o certo é que, quando tudo isso passar, nossos 

vínculos serão ainda maiores e seremos mais fortes que antes, pois teremos aprendido a valorizar 

o quanto é bom estarmos juntos e ―de mãos dadas" - família e escola! 

 

Enquanto aguardamos 

esse tempo, queremos 

fazer mais um convite às 

famílias: é hora de 

começar a reconstruir o 

conceito que temos de 

escola!  
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PÁGINA 2 FOLHETIM DO JARDIM LEBLON 

Para refletir! 

Museu para todos! 

  Já imaginou visitar museus em diferentes lugares do Brasil e acessar um universo de informações e co-
nhecimento? A dica hoje é para que você visite museus que abriram seus espaços e suas obras através do com-
putador.  

 Selecionamos algumas sugestões para a visita virtual e para que através da tecnologia 3D, você possa 
passear pelas salas e galerias, além de conhecer os detalhes e informações de cada obra. Não se esqueça de 
anotar alguma curiosidade ou algo que tenha despertado a sua atenção para nos contar quando voltarmos! 

Museus para visitação virtual: 

     Pinacoteca de São Paulo (São Paulo)                                        Inhotim (Brumadinho)  

 

 

 

 

 Museu Casa de Portinari (São Paulo)                 Museu virtual do futebol 

 

 

 

 

 

Profª. Letícia Melo 

http://pinacoteca.org.br/pinadecasa/ https://artsandculture.google.com/partner/inhotim?hl=pt-br  

https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/ http://museuvirtualdofutebol.blogspot.com/ 

http://pinacoteca.org.br/pinadecasa/
https://artsandculture.google.com/partner/inhotim?hl=pt-br
https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR-VIRTUAL/
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PÁGINA 3 EDIÇÃO 7 

Você sabe o que é cama de gato? 
Profª. Luísa Fernandes 

 A cama de gato é uma brincadeira feita com barbante em que as duas pontas são unidas com um peque-

no nó. A origem concreta desta brincadeira ainda é um mistério. Alguns estudiosos afirmam que sua origem é asi-

ática, outros dizem ser indígena. Mas o que sabemos é que a brincadeira é praticada em diversas partes do mun-

do. Apesar de ser uma brincadeira, a cama de gato trabalha habilidades motoras e cognitivas, como a nossa coor-

denação motora, memória, concentração, criatividade, entre outras. 

 E por ser realizada em diferentes localidades, ela pode ser feita de várias maneiras. Geralmente ela é feita 

em duplas, mas como estamos em período de isolamento social também é possível brincar sozinho. A brincadeira 

consiste em trançar um cordão entre os dedos das duas mãos e ir alterando as figuras formadas. Vale tentar dife-

rentes maneiras.  

 Você precisará de um pedaço de barbante ou qualquer outro cordão que você tenha em casa, de aproxi-

madamente 1,40cm. Amarre as duas pontas, com um pequeno nó, formando um círculo com o barbante.  

Atenção: não se esqueça de lavar bem as mãos antes e depois da brincadeira! Vamos tentar?  

1 - Coloque o barbante nos 

polegares e dedos mínimos, 

de modo a ter um pedaço de 

fio encostando em cada pal-

ma. 

 

2 - Passe o dedo indicador da 

mão direita sob o fio da palma 

esquerda. 

 

 

 

3 - Agora passe o dedo indicador 

da mão esquerda sob o fio da 

palma direita – mas POR DEN-

TRO da laçada que você fez an-

tes, preste atenção! 

         
   

4 - Pronto! Agora você tem o “berço” ou cama de gato básica. 

Agora se divirta tentando outras formas! 

Brincar é coisa séria! 

 Você sabia que brincar é um direito de toda criança? Isso 

mesmo! 

 A legislação brasileira reconhece explicitamente o direito de 

brincar, tanto na Constituição Federal (1988) quanto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (1990). Mas 

infelizmente ainda não oferece as condições 

para que esse direito seja exercido plenamente 

por todas as crianças.  

  Como família e escola podemos e deve-

mos estimular e incentivar as crianças que exer-

çam esse direito. 

 E aí, já brincou com seu filho hoje? 
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Profª. Camila Dário  
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Passatempo 

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

VAMOS BRINCAR DE RIMAR? 

BONECA RIMA COM     ____________________ 

FIVELA RIMA COM        ____________________ 

PATO RIMA COM           ____________________ 

VIOLÃO RIMA COM       ____________________ 

MARTELO RIMA COM   ____________________ 

GALINHA RIMA COM    ____________________ 

BOLA RIMA COM           ____________________ 

CANTAR RIMA COM     ____________________ 

CRIE UM POEMA COM ESSAS OU OUTRAS RIMAS E MANDE PARA PUBLICARMOS NO FOLHETIM! 

ENVIE PARA FOLHETIMDOJL@GMAIL.COM OU PARA NOSSO ZAP: 982705570.  

Profª. Priscila Lima/Nelayne Matias 

Nosso trabalho de reinventar os laços só é possível graças aos supermercados, padarias, drogarias, casas lotéricas e moradores do bairro. 

A Equipe Pedagógica da E.M.J.L. agradece mais uma vez o espaço cedido, o apoio e a parceria! 


