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FOLHETIM DO JL 

 Queridos (as) alunos (as), familiares e comunidade escolar!  

 Espero que esteja tudo bem com vocês! Hoje gostaria de falar um pouco sobre 

como nós, profissionais da Escola Municipal Jardim Leblon, atravessamos este período 

tão longo de afastamento social. Estamos todos bem e com muita saudade de nossas 

crianças!  

 Estamos também nos organizando para 

criar novas maneiras de nos comunicar, seja atra-

vés desse folhetim ou por nossas redes sociais. 

Uma forma de compartilhar informações e ameni-

zar a falta que estamos sentindo de todos! 

 Para que esta saudade seja logo recom-

pensada e retornemos em breve, espero que   

todos estejam se prevenindo: lavando as mãos, usando máscara e saindo de casa  

somente se for necessário!  

 Assim estamos cuidando de nós mesmos e das pessoas que amamos!  

 Deixo aqui o meu abraço carinhoso juntamente com o de todos os profissionais 

da escola! #ficaemcasa 

Maria Helena Castro, diretora da E.M.JL 

Bem vindos (as) ao nosso folhetim! 

Tá ligado? 

 Pessoas que desejarem tirar dúvidas 

sobre a Covid-19 podem recorrer ao sistema 

telefônico do Ministério da Saúde.  

 Pelo número 136 é possível acessar o 

serviço, que disponibiliza informações específi-

cas sobre a doença, os sintomas e como procu-

rar ajuda em caso de necessidade.  

 A ligação é gratuita.  

 Informe-se!  

Nesta edição: 

Nosso folhetim 

Tá ligado? 

Cantinho da Integrada 

Passatempo 

Saúde e Bem Estar 

Fala aí, comunidade! 

 Oiê...Oiê... 

 É, de repente, em meio a nossa rotina, tivemos que parar... Foi tudo muito corrido para nos organizar-

mos, nem tivemos  tempo de despedir... Mas pensando bem; despedir não seria a questão, não é mesmo? 

 Muito em breve estaremos juntos, com nossas oficinas, torneios, aulas de capoeira, dança, nossas paródias e apre-

sentações. Recarreguem as baterias. Agora é  tempo de se cuidar, tempo de prevenção. Lavem bem as mãos  e usem másca-

ras  se precisarem sair de casa. Recebam nossos abraços virtuais recheados de energias positivas e saudades. 

 Com carinho, Vânia e Equipe da PEI da EMJL 

Cantinho da Integrada 

Cola com a gente nas 
redes! 

 

facebook.com/emjl.oficial  

 

 

@emjl.oficial 

 

 

pedagogicoemjl.wixsite.com/

emjl  

 

 

folhetimjl@gmail.com 

 

 

(31)982705570 
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M ANDE  SUA  MENSAGEM  PARA  

PUBLICARMOS  AQUI !   

 ( 31)  982705570 Somente Zap! 

complemento aos cuidados tradicionais para 

evitar o novo coronavírus. Ele diz que “seu 

uso não nega a necessidade de lavar as 

mãos, de distanciamento físico e de ficar 

em casa se as autoridades pedirem”, escla-

receu. O uso das máscaras diminui as 

chances de contágio pelo novo coronavírus, 

mas ela não salva. É um dos únicos meios 

que temos para nos protegermos contra um 

inimigo invisível.  

 E você já confeccionou a sua 

máscara?  

 Veja uma dica super legal de 

como fazer a sua máscara caseira! 

 O assunto do momento é a Covid-

19, doença causada por um vírus que vem 

nos obrigando a viver de maneira bem dife-

rente do que estávamos acostumados. São 

diversas informações que nos deixam muito 

confusos. Mas uma coisa todas as autorida-

des da saúde tem certeza e pedem: usem 

máscara de proteção, se você precisar sair 

de casa.  

 Em entrevista coletiva, o prefeito 

Alexandre Kalil, afirmou que "as pessoas só 

vão andar com máscaras", e no dia 16 de 

abril, publicou o decreto 17.322 que obriga a 

utilização de máscara em nosso município. 

Segundo Michael Ryan, diretor executivo do 

programa de emergências em saúde da 

OMS, as máscaras caseiras devem ser um 

A máscara salva? 

Passatempo 

Se você quiser publicar uma mensagem, comunicado ou recado na próxima edição, mande seu texto para um de nossos canais ou para (31 ) 982705570 - Zap!! 

Fala aí, comunidade! 

“Não viemos receber nada desse mundo. 

Viemos doar. Doe o que você tem de melhor...o 

amor ao próximo!” 

 

 
 

Grazi Nascimento, moradora do bairro 

Jardim Leblon e funcionária da E.M.J.L 

“O mundo está vivendo um momento muito difícil e 

triste. Foi preciso nos distanciarmos das pessoas que 

amamos e dos lugares que gostamos de frequentar no 

dia a dia. Mas vamos ter fé, a tempestade vai passar e 

tudo ficará bem!” 

 

                                                                               

Marisa Ferreira, mãe da aluna Melissa 

“Nessa hora difícil, tenha força e fé em Deus, pois 

ele estará lutando ao seu lado para que supere 

essa doença.” 

 

 

 

 

Lúcia, mãe do aluno Kaiky. 

AJUDE AS CRIANÇAS A FUGIR DO VÍRUS E CHEGAREM NA TORNEIRA! 

Profª Fernanda Freitas 

https://saude.abril.com.br/medicina/como-se-prevenir-coronavirus/
https://saude.abril.com.br/medicina/como-se-prevenir-coronavirus/

