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Reinventar: esse tem sido nosso lema  em meio a pandemia. Foi necessário
reinventar as relações, as formas de conviver, de consumir... e de estudar! Não é
fácil, nós sabemos. Mas aos poucos vamos encontrando novas maneiras de fazer o
que sempre fizemos.

A equipe pedagógica da EMJL tem aprendido bastante nesse processo e sempre
compartilhamos com as famílias as melhores formas que encontramos para nos
aproximar nesse momento. Pensando nisso, realizamos em junho/julho o Mapa
Socioeducacional, uma pesquisa realizada com o intuito de conhecer melhor as
estratégias usadas pelas famílias dos nossos alunos (as) durante o afastamento e
suspensão das aulas.

A partir dos contatos realizados e dos retornos que tivemos estamos agora nos
reinventando mais uma vez. Confira a seguir algumas mudanças importantes:

TUDO NOVO, DE NOVO!

Reformulação do site: estamos de cara nova! 

Agora, na página inicial, as famílias
encontram as informações de cada ano,
separadamente. Para facilitar o acesso, o
endereço mudou:

ww.emjl.com.br

Só falta vocêir lá conferir!
Roteiro de Estudo 

Os roteiros de estudo são uma alternativa para que nossos alunos e
alunas continuem com a rotina mesmo com a suspensão das aulas.

O material é feito pela equipe de professores da EMJL e conta com
conteúdos interdisciplinares para estimular o desenvolvimento em
todas as áreas de conhecimento. 

No  site, estão disponíveis os roteiros da Educação Infantil até o 5º
ano, portanto, todos  os (as) alunos(as) podem realizar as
atividades.

Além dessas mudanças, continuamos conectados em nossas redes sociais, disponíveis
pelo whatsapp e juntos aqui em nosso Folhetim. Estamos sempre abertos a nossa
comunidade para que possamos enfrentar esse momento da melhor forma possível.
Contamos com a parceria de vocês!

https://www.emjl.com.br/
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Após 4 meses vivendo com restrições, população poderá usar serviços e espaços que serão abertos
gradativamente. Abertura e retorno dependem ainda da quantidade de casos e lotação de leitos por
pacientes da Covid-19 nos hospitais.

Veja como está previsto o processo de reabertura:

Prefeitura de Belo Horizonte define plano para retomada da cidade

Fase 2
Parques públicos, museus,
bares e restaurantes (com
restrição de dias e
horários de atendimento).

A PBH ainda avalia como
será o retorno dessas
ações.

Escolas, shows, feiras
livres, cinemas e teatros.

Em estudoFase 3
Academias, clubes esportivos,
clínicas de estética e eventos
(com regulamentação
especial).

Fase 1
Todo o comércio varejista
que estava em suspensão.

Cabeleireiros, shoppings,
galerias, dentre outros.

As escolas retornam quando?
Ainda não existe uma data definida pela Prefeitura para o retorno das atividades presenciais
da Rede Municipal Estão sendo realizados levantamentos de dados e estudos sobre como
esse retorno poderá ser realizado de modo que garanta a segurança e saúde de todos.

De nada adianta retornar se não existir protocolos seguros que protejam nossas crianças e
professores. Nesse momento a orientação é aguardar.

O que acontecerá com o ano escolar?
Esta também é uma pergunta que não tem resposta pronta. A Prefeitura tem priorizado a
saúde pública e nesse momento é o que deve nos preocupar também. Até que a pandemia
seja controlada e os números de casos diminuam o importante é que todos continuem se
cuidando. Mantenha as crianças em casa e protegidas. Ano escolar se recupera, vidas, não.
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Tá ligado?

Vacina contra a Covid-19

Cerol: a linha que mata

O uso desse material é perigoso para quem solta a
pipa e principalmente para pedestres e

motociclistas. Evite transformar a diversão em
acidente. Se você conhece alguém que usa cerol ou

linha chilena, denuncie.

CEROL MATA.

Todo ano é assim: inverno, aumento da velocidade do vento... a meninada corre
para soltar pipa. Mas em todo ano além da diversão, reaparece o problema: o
uso de cerol ou linha chilena.

A busca pela cura da Covid-19 tem sido uma busca
incansável por todo o mundo. A pandemia que modificou
a nossa forma de viver e se relacionar é um desafio para
a ciência desde seu surgimento, e vários países estão em
busca de uma vacina para combater o vírus. Nesse
momento, testes já estão sendo realizados para que a
população em breve possa ter a possibilidade de
retornar às atividades normais. 

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o
sarampo, da população de 20 a 49 anos, para até 31 de
agosto, em todo o país.

O Ministério da Saúde tem alertado a população quanto
à importância da vacinação contra o sarampo, mesmo
com a pandemia da Covid-19 em evidência no país. O
sarampo é uma doença grave e de alta
transmissibilidade. Nesta quarta etapa da Mobilização
Nacional de Vacinação contra o Sarampo, a população-
alvo nesta faixa-etária totaliza mais de 90 milhões de
pessoas. A principal medida de prevenção e controle do
sarampo é a vacinação, disponível durante todo o ano na
rotina de vacinação dos serviços de saúde do país.Reprodução: saude.gov.br

Reprodução/Instagram PBH
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Fale com a EMJL!
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@emjl.oficial

982705570

folhetimdojl@gmail.com


