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Crianças em casa em tempos de isolamento Profª. Sabrina Saraiva 

 A dinâmica da nossa rotina foi alterada com a pandemia do Coronavírus: trabalho modifi-

cado, formas de deslocamento repensadas, relações sociais transformadas. Tudo isso ainda gera 

bastante estranhamento e muitas descobertas desse ―novo mundo‖ que se apresenta para nós. 

Para as famílias com crianças ainda têm um desafio: como manter a disciplina e o envolvimento 

em tarefas relacionadas à escola? Como lidar com a energia dos pequenos? 

 Algumas famílias de alunos e alunas da E.M.J.L compartilharam conosco como têm sido 

administrar essa nova rotina em tempos de isolamento: 

Embora seja um momento difícil que estamos enfrentando não perdemos nossa alegria e não 

deixamos de lado o que sempre gostamos de fazer como  brincar, correr, jogar bola, peteca, 

entre outras brincadeiras. A diferença é que tivemos que nos organizar para que o tempo que 

agora sobra fosse ocupado em todos os sentidos; temos horários de estudos para não des-

cuidar do aprendizado e aí temos horários das nossas brincadeiras, dividimos várias tarefas, 

revezamos a organização da casa e assim vamos nos reinventando a cada dia. O distancia-

mento social pra nossa família trouxe grande benefício porque gostamos muito de estar uni-

dos mas tínhamos que nos separar em função dos compromissos do dia a dia. Agora ficamos 

sempre juntos, fazemos tudo juntos e isso tem sido maravilhoso pois só aumenta nosso vín-

culo de amor e afeto. Queria também agradecer a todos da equipe da escola pelo carinho e cuidado pois é muito bom a 

gente ter sempre alguém que nos auxilia e nos ajuda a crescer juntos. — Jaqueline Soares, mãe do Diego, aluno do 

3º ano da E.M.J.L 

————————————————————————————————————————————————————— 

Na semana em que as aulas foram suspensas viemos para a nossa casa no interior 

que fica a 136km de BH. É um sítio bem isolado e ficamos dias sem ter contato com 

outras pessoas, então, literalmente estamos em completo isolamento social. As 

meninas estão curtindo. Passam o dia brincando, andando de bicicleta, cuidando das 

plantações e dos animais e em especial dos cavalos e bois que elas adoram. Uma 

rotina bem diferente que estavam acostumadas. 

Após o lançamento do site do JL e as atividades, dedicamos algumas horas diárias 

para acompanhar os conteúdos e realizar as atividades. Também assistimos algu-

mas tele aulas pela TV embora não seja da Rede Municipal tem sido muito interessante. Parabéns a toda equipe da 

EMJL! Os conteúdos online, vídeos e contato via Whatsapp tem sido de grande valia e importância nesse período 

delicado que estamos vivenciando. Agradecemos pela oportunidade de aproximação da escola.— Elizabeth Moreira, 

mãe da Suzana e da Bianca, alunas da E.M.J.L 

———————————————————————————————————————— 

Durante a quarentena temos nos dividido em afazeres da casa e tempo com as crianças, 

passamos tempo jogando juntos, Brenner brinca e ajuda a cuidar da irmãzinha, faz ativida-

des do site da escola. E vamos tentando nos reinventar pois não têm sido dias fáceis. Sau-

dades dos familiares, da escola, professores, amigos, passeios. Mas com fé em Deus e 

esperança que logo tudo isso vai passar!! - Bruna e Bruno Fortes, pais do Brenner, 

aluno do 2º ano da E.M.J.L 

—————————————————————————–————— 

Aqui em casa até que está tranquilo pois coloquei algumas regras.Tem a hora de brincar mas só 

depois de estudar. Depois dos exercícios online ficou ainda melhor pois ela está amando! Adora 

ler os livros, ouvir e ver a contação de histórias e sempre ansiosa pra voltar às aulas, mas ela 

entende bem a situação graças a Deus.—Delvânia Moreira, mãe da Victória, aluna do 2º ano 

da E.M.J.L 

 

E por aí, como estão as coisas? Compartilhe conosco como está a rotina da sua casa! 
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PÁGINA 2 FOLHETIM DO JARDIM LEBLON 

5 de Junho - Dia Mundial do Meio Ambiente 

 No dia 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada em 1974 pela ONU         

(Organização das Nações Unidas), durante a conferência sobre o Meio Ambiente Humano e foi escolhida para chamar a aten-

ção das pessoas sobre o que cada um pode e deve fazer para preservar o planeta. Os rios, florestas, praias, serras, reservas 

ecológicas e todo o patrimônio natural do nosso mundo. 
 

 Ter consciência de que os recursos naturais que temos no planeta não são infinitos ajuda-nos a evitar desperdícios e, 

assim, cuidar melhor do meio ambiente. Afinal, sem a natureza seria impossível a vida humana na Terra! O cuidado com o 

meio ambiente deve começar por nós, em cada atitude e em nossas casas!  

 

Se liga nessas atitudes simples e ações sustentáveis para um mundo melhor: 

 

 

 Separar o lixo em casa e reciclar revistas velhas, jornais, etc; 

 Economizar água e energia; 

 Não jogar óleo de cozinha diretamente na pia; 

 Não jogar lixo nas ruas, nos córregos e rios; 

 Preferir andar a pé ou pedalar em distâncias curtas; 

 Não compre animais silvestres. 

 

 

E agora, que tal fazer um desenho bem caprichado sobre a importância de preservar o meio ambiente e enviar uma 

foto para a equipe JL? Quem sabe a sua ilustração apareça na próxima edição do nosso folhetim! Não se esqueça de colocar 

seu nome e sua turma. 
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Profª. Sabrina Saraiva 

Receita divertida 

 E se a gente fizesse uma receita divertida para alimentar nossa criatividade ao invés da nossa barriga?! 

Todo mundo ama massinha! Vamos aprender a fazer? 

 

INGREDIENTES: 

  4 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 1 xícara (chá) de sal;  

 1½ xícara (chá) de água;  

 1 colher (sopa) de óleo (soja, girassol ou outro comestível);  

 1 pacote pequeno de suco em pó (caso queira deixar colorida). 

 

MODO DE PREPARO 

 Com a ajuda de um adulto pegue uma tigela, misture os ingredientes em 
sequência e, por último, coloque o suco em pó da cor que preferir.  

 Pronto! Agora mão na massinha!  

Profª. Karina Neves 
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PÁGINA 3 EDIÇÃO 6 
 

Relato de uma professora Profª. Hilda Farias 

 Dia 18 de março de 2020, tudo parecia estar desmoronando. "Amanhã não haverá aula, estaremos em casa para 

conter a curva de contágio da Covid 19". Nem foi possível dar um abraço apertado nos alunos, não havia data de retorno, tudo 

tão incerto! 

 Dois meses se passaram, nada ou quase nada mudou, as salas estão vazias, não há per-

guntas, nem risos, o silêncio é ensurdecedor.  

 Seguir em frente é o que nos move, esperar, mas do verbo esperançar, porque o coração 

está repleto desse sentimento. Ainda poderemos nos reencontrar, falar, ouvir, ver, sentir os cheiros 

próprios do espaço escolar, encontrar o olhar das crianças e o sorriso cheio de alegria.  

 Enquanto isso reinventar, reaprender, revigorar, e tantos outros verbos fazem parte do coti-

diano. Mesmo com a distância física é possível estar próximo, aproveitar os pontos de encontro nos 

meios virtuais (Facebook, WhatsApp, site, web.rádio), nos jornais, até que tudo isso passe.  

 Enquanto isso a professora, que nem em seus piores pesadelos imaginava algo parecido, 

espera a notícia de que tudo passou e segue com o coração cheio de certeza de que cada sacrifí-

cio conta para salvar o máximo de vidas possíveis e que vai valer a pena. 

Hilda Farias é professora da 

E.M.J.L e também trabalha na 

Rede Municipal de Ribeirão 

das Neves há mais de 20 

anos. 

Classificados do Jardim Leblon! 

 Tem um negócio ou presta algum serviço no bairro e quer divulgar seu trabalho? Aqui no Folhetim do Jar-

dim Leblon fazemos questão de fortalecer o empreendedorismo local! Fique de olho nas dicas! 

Profª. Ana Carolina Souza 

Tá ligado? 

  

 A Prefeitura de Belo Horizonte realizou uma mudança na forma de consulta para a 

retirada das cestas básicas. Agora todas as pessoas que têm direito à receber o benefício 

devem acessar o site: 

https://cestabasica.pbh.gov.br/  

 

 A mudança  também vale para as informações sobre os kits de higiene e já é válida 

para o mês de junho. As consultas estão disponíveis desde o dia 1º, com as retiradas 

nos supermercados a partir de 3 de junho.   

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

Que tal brincar em uma trilha super legal? Recorte e monte o dado, pinte as peças de cores diferentes e 

jogue com sua família! Divirta-se! 

Profª. Alalízia Bustamante 

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

Divirta-se! 
 


