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Novidade do JL! 

 E de repente tudo mudou!... 

 Suspendam as aulas, fechem as portas das lojas, fiquem em casa!... Fomos surpreen-

didos por uma realidade que só conhecíamos através dos filmes de ficção científica e a partir 

daí, fomos obrigados a nos adaptar, nos reinventar, a nos acostumarmos com uma expressão 

até então desconhecida, “distanciamento social”, tudo isso por uma questão de sobrevivência. 

 É desafiador estarmos em casa todos juntos o tempo inteiro e sinônimo de muito traba-

lho! Cuidar das crianças, de todas as incontáveis refeições, organizar a casa, trabalhar a distân-

cia (home office)... Ufa! A lista é interminável, sem contar todas as preocupações que o momen-

to traz, pois estamos em meio a uma crise que envolve: vida financeira e saúde. 

 Por tudo isso é importante pausar, mesmo que por um instante, olhar para dentro de si, 

para dentro da sua casa e encontrar maneiras de vivenciar esse momento da forma mais leve 

possível. Para isso não há receita ou fórmula mágica, pois cada um deverá descobrir dentro das 

suas possibilidades o melhor caminho. Mas queremos deixar aqui algumas dicas que têm ajuda-

do muitas famílias a enfrentar esse período: 

 Intercale as tarefas domésticas e profissionais com momentos de brincadeiras com os filhos; 

 Divida as tarefas de casa com todos, esse é um ótimo momento para incluir os filhos nessas 

ações; 

 Sempre que possível, procure fazer atividades que movimentem/exercitem o corpo; 

 Resgate as brincadeiras que fizeram parte da infância dos pais e avós, as crianças certa-

mente irão adorar!; 

 Acesse os canais que a EMJL organizou para nos apro-

ximarmos de vocês e inclua na rotina diária um momento 

para leitura, nós professores também vamos gostar!; 

 Conversem, se escutem, digam uns aos outros o que 

estão sentindo. 

Sempre que possível fique em casa! Cuidem do corpo, da alma e das emoções, e não se 

esqueçam que esse momento irá passar e que em breve nos reencontraremos!  

CUIDEM-SE!  

Profª. Letícia Melo 

Dia das Mães 

“Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É 
dar o melhor de si sem esperar nada em troca.”  

A equipe de professoras e professores da E.M.J.L 

parabeniza e agradece às mães de nossos alunos e 

alunas e deseja muito amor e saúde para construír-

mos juntos o futuro das nossas crianças!  
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PÁGINA 2 FOLHETIM DO JARDIM LEBLON 

 Nos últimos dias, as redes sociais, os jornais e demais meios de comunicação trazem notícias do mundo e o que 

está a quilômetros de distância, rapidamente entra nos lares. Mas as vezes o que está perto, ao lado, nem sempre é visível 

ou percebido, como as pequenas iniciativas, cheias de carinho e de amor aos que mais precisam. 

Solidariedade que se espalha 

 Desde o início da pandemia da Covid-19, a rotina de muitas famílias mudou. Vários trabalhadores e trabalhadoras 

autônomas tiveram sua renda afetada e com isso, o sustento de algumas casas ficou comprometido. 

Profª. Luciana Morais 

 Pensando nisso, o pessoal do Espalhe Cestas (@espalhecestas) se 

organizou para arrecadar, através de doações, mantimentos que compõem a 

cesta básica e assim, abastecer famílias de comunidades e localidades diversas 

em Belo Horizonte. Organizado via rede social, o grupo arrecadou doações por 

uma plataforma digital e distribuiu por toda a região metropolitana cerca de 180 

mil toneladas de alimentos e 2 mil livros. 

 Na região de Venda Nova, a iniciativa distribuiu cerca de 300 cestas 

na área da Vila Apolônia e Vila do Índio. Além disso, as famílias também 

receberam livros infantis, doados por projetos parceiros. Bacana né? 

 Atitudes como essa mostram como o trabalho coletivo e a 

generosidade ainda são fundamentais! Torcemos para que essa e 

outras ações continuem chegando ao nosso bairro. 
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A distância não nos separa, ela nos aproxima Profª. Hilda  Farias 

 Solidariedade em rede, conectando corações para cuidar, é o projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte, que 

reúne voluntários que se mobilizam diante das dificuldades e necessidades do próximo, e assim organizam ações em diver-

sas localidades. No entorno da escola, membros da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Miguel, com doações de 

tecidos recebidas, confeccionaram e distribuíram cerca de 1000 máscaras, além de materiais de limpeza e higiene, nas Vi-

las Apolônia e do Índio. O projeto continuará com ações concretas. A pandemia é também oportunidade de ser solidário, 

pensar no outro e estender a mão aos que mais sofrem. 

A distância física é momentânea, mas o compromisso com o semelhante deve ser o jeito novo de olhar e se doar. 
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 Mais de 100 comunidades e 

grupos foram alcançados pela 

iniciativa do Espalhe Cestas! 

Se você sabe de alguma iniciativa bacana que rola pelo bairro ou faz parte de algum grupo que atua na comunidade, nosso folhetim também 

tem espaço pra você! 

Envie as informações para foletimdojl@gmail.com e publicaremos nas próximas edições!  

Fala aí, comunidade! 
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Laura Gabriela, aluna 

do 5º ano da E.MJL 

Entrevista Especial 

PÁGINA 3 EDIÇÃO 2 

 Temos certeza que essa 

parceria só fortalece esse movimento 

para informar e nos conectar com o 

Jardim Leblon! 

 Nosso especial obrigada ao 

Supermercado Lanna, Supermerca-

dos BH, Padaria MixPão, Padaria 

Pão da Vida,  Rede Inova Drogarias 

e também aos moradores do condo-

mínio da Rua Central, n°1361. 

 Nesse momento em que não 

podemos estar juntos presencialmen-

te, tentamos criar novos laços com 

nossos alunos e alunas. E isso não 

seria possível sem o envolvimento da 

comunidade que cerca a escola! 

 Gostaríamos de agradecer o 

acolhimento e o apoio de moradores, 

comerciantes e dos estabelecimentos 

que cederam espaço para nossas 

faixas e distribuição do folhetim. 

   

Faixa afixada no condomínio da 

Rua Central. 

Comunidade e escola juntas: Nosso muito obrigada! 

  A Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou para as famílias dos alunos da rede, a entrega de cestas básicas no 

período em que as aulas estão suspensas. 

Atenção famílias: fiquem atentos à distribuição da cesta básica 

Nome do responsável Nome do aluno (a) 

ELISLAINE FERNANDA NUNES Enzo Emanuel 

REJANE FERREIRA SOUSA Ana Luiza 

JESSICA APARECIDA MOTA Bernardo Mota 

FRANCIANE TEIXEIRA NUNES Julie Vitória 

EDNILZA SOARES COSTA E SILVA Danielle Marcolina 

DANIEL DEIVISON DE OLIVEIRA Davi Henrique 

LYLIA MARA FERREIRA  Nicky Danilo 

 Para auxiliar as famílias do Jardim Leblon, 

compartilhamos a seguir uma tabela com os nomes 

dos responsáveis por alunos cujo cadastro para a reti-

rada da cesta básica não foi concluído corretamente. 

 Caso seu nome esteja na lista, é necessário 

fazer um novo cadastro no site e gerar um novo cu-

pom. 

 Acesse: 

 https://cestaestudante.pbh.gov.br/  

Profª. Sabrina Saraiva 

 A escola é um espaço de aprendizagem mas também é um lugar de afetos. A saudade está grande e a curiosidade 

bateu: o que será que nossos alunos têm feito e estão sentindo? A professora Sabrina bateu um papo via whatsapp com a 

aluna Laura Gabriela e compartilhou conosco. Veja só: 

 

Profª Sabrina: O que você tem feito nesse período de distanciamento social? 

Laura: Brincando de escolinha com meus irmãos e meu primo. 

 

 

S: Do que você mais sente falta na escola?  

L.: Das professoras e de colegas de sala. 

 

S.: O que você espera ou gostaria de fazer na escola depois desse período de afastamento? 

L.: Reencontrar com as minhas colegas, professoras, diretoras... dar um abraço em cada um deles e nos monitores também. 

Espero que isso passe logo, para podermos dar continuidade a nossa rotina como era antes. Levantar cedo, poder sair tran-

quila sem se preocupar. 

 

S: Mande um recadinho para os seus colegas e funcionários do JL.  

L.: Estou com muitas saudades de todos não vejo a hora de acabar essa pandemia para nos encontrarmos. 

FAMÍLIAS: NÃO SE ESQUEÇAM DE FAZER O 

CADASTRO PARA RETIRAR SUA CESTA BÁSICA! 

https://cestaestudante.pbh.gov.br/
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Passatempo 

 ENCONTRE NO CAÇA PALAVRAS OS SINTOMAS MAIS COMUNS DA COVID-19: 

PINTE A IMAGEM QUE REPRESENTA A MELHOR FORMA DE PREVENIR O CORONAVÍRUS: 

Vozes que aproximam: EMJL na Web Rádio CLIC 

 Web Rádio é uma rádio para ser ouvida pela Internet. Aces-
sando um link, você escuta a programação que tem muitas músicas, 
mensagens e participações ao vivo. 
 
 Na próxima QUINTA-FEIRA, dia 14 de Maio, ÀS 9 HORAS, a 
programação da Web Rádio Clic será especialmente preparada para a 
Escola Municipal Jardim Leblon. Uma oportunidade de diminuir a sau-
dade, lembrando das músicas que cantamos na escola, ouvindo e envi-
ando recadinhos de/para professores, pais e alunos.  
 
 Então, você tem um encontro marcado conosco! Nesse dia e horário, digite o endereço webradioclicfm.com no 
navegador do computador ou do celular, escute a programação e participe. O programa será repetido às 15h30min. Vamos 
diminuir a saudade por meio dos sons!  

EMJL NA RÁDIO! 
14 de Maio, às 9 horas 

ACESSE NO CELULAR OU COMPUTADOR: 

webradioclicfm.com 


