SEGUNDA- FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2021

O SEGUNDINHO
PANDEMIA: O QUE TENHO A DIZER E SENTIR!

Esther
Devemos tomar cuidado com o vírus, precisamos
nos proteger, me sinto triste porque não podemos
sair e ver os amigos.
Fonte: https://www.dentrodahistoria.com.br/blog/educacao/coronavirus-cartilha-ilustrada-para-criancas/

Os alunos das turmas dos 2ºanos do Ensino Fundamental I do Colégio Notre Dame,
localizado no bairro de Sumaré - S.P, expressaram em forma de desenhos, escritas e vídeos o
que estão sentindo nesse período tão desafiador: Pandemia!
Investigaram o que é uma notícia e para que serve, mas não ficou por aí. Com auxílio de suas
professoras, integraram as habilidades socioemocionais como escape para lidar com os
sentimentos. Os alunos foram convidados a ter voz ativa! Cada sala discutiu um tema e
assim refletiram sobre os acontecimentos atuais!
Gustavo

Afinal, expressar sentimentos ajuda a enfrentar situações difíceis.

Eu desenhei a escola e fiz uma cara de triste
porque não podemos ir para a escola.

AUTOCONHECIMENTO E
AUTOCUIDADO

Felipe

Lara

Eu me sinto triste porque a gente não pode ir para
escola, precisamos sempre lavar as mãos.

Desenhei a família dentro de casa, e os amigos
na casa deles, ficando em família
e a vacina com um imã na mão atraindo todos
os vírus para acabar com ele.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar
de sua saúde física e emocional.
Para compreender-se na
diversidade humana e reconhecer
suas emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar
com elas.
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) –
Competência nº8
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NESTA EDIÇÃO
PANDEMIA O QUE
TENHO A DIZER E
SENTIR

ANIVERSÁRIOS NA
PANDEMIA

PALAVRA-CHAVE

PALAVRA-CHAVE

SENTIMENTOS, AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO.

SENTIMENTOS,
AUTOCONHECIMENTO E
AUTOCUIDADO.

Comemorar o aniversário na
Giovana
Bernardo
Eu me sinto triste pela pandemia e também
me sinto feliz por meus amigos estarem bem
e não estão doentes.

Até que está sendo legal porque a gente pode ver
as pessoas de longe e fazer ligação pelo celular e
estou triste porque estou cansada de ficar presa em
casa e quero sair.

pandemia não foi e não está
sendo fácil, nos faz refletir
que o ser humano sempre
precisa do outro para abraçar,
comemorar e estar junto. Mas,
com as crianças tudo é motivo
para ser leve e feliz.
Tudo vira festa! Mesmo no
distanciamento as celebrações
à VIDA não podem deixar de
estar presente!
Por isso a tecnologia está
sendo grande aliada no
combate a saudade!

Isabel

Eric
Proibido abraçar, proibido COVID-19 e
proibido tocar nas mãos, me sinto triste por
não poder passear e abraçar os amigos.

Estou triste e ao mesmo tempo feliz, triste porque
não podemos ver a família.

Ana Alice
Me sinto feliz porque podemos falar com as
pessoas pelo computador.

Giulia
Nos aniversários na pandemia, eu sinto falta
dos meus amigos e também gosto de brincar

Jorge

com todos juntos

.

Me sinto triste e ao mesmo tempo feliz, triste
porque não posso ver meus tios só por
chamada de vídeo e feliz porque posso ver
meu pai e meus irmãos. É muito chato ficar
só falando com meus tios por vídeo
chamada.
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Bruna

Helena Prado

Eu estou triste, feliz e brava. Triste porque não posso
sair de casa, brava com o COVID-19 e feliz porque pelo
menos tem aniversário na pandemia e aí conseguimos
fazer aniversário por chamada de vídeo com a família.

Eu adoro aniversários, mas na pandemia
sinto falta dos meus amigos.

F
Augusto

Catarina

As pessoas precisam se divertir fazendo festa pelo
computador.

No meu aniversário eu consegui encontrar
minha família com máscara.

As

Alice

João Vitor

As festas estão acontecendo pelo computador
e eu fico com saudades dos amigos.

O aniversário na pandemia está sendo só com o pai
e a mãe, e eu fico com saudade de uma festa.

PALAVRA-CHAVE

Helena Tolaine
Eu estou achando legal os aniversários
na pandemia.

Caetano
Eu não estou gostando dos aniversários
na pandemia, mas até que foi legal porque tem minha
família e usamos máscaras.

Lorem ipsum dolor
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DISTANCIAMENTO SOCIAL,
MEUS AMIGOS, SÁUDE E MEDOS

D

Vinícius Alves

Teodora

Se sair sem máscara, vai pegar COVID-19
e morrer.

Eu fiz um menino conversando com uma amiga
em distanciamento social, ele estava online com
ela.

e repente um tal de
distanciamento social chegou! E com
ele grandes e intermináveis
questionamentos: Como assim? O que
isso quer dizer? Devemos ficar longe?
Logo a gente que gosta de estar perto!
Pois bem, exatamente isso! Foi
preciso nos distanciar para depois nos
aproximar, foi preciso distanciar de
pessoas que amamos e por amar se fez
necessário.
Medos? Nossa saúde? Como lidar
com tudo isso?
E foi pensando nisso que resolvemos
dizer sobre o que sentimos. As
crianças percebem e entendem tudo ao
seu redor e precisam ter voz, porque
deles existe uma compreensão que nos
faz repensar atitudes e
comportamentos antes esquecidos.

Mateus

Sofia

Precisamos ficar separados 1 metro do outro
em qualquer lugar, porque se não tem chances
de pegar coronavírus e eu não quero ter sintomas
de COVID-19.

Tem que ficar em casa porque se não o
COVID-19 pode te matar.

Os alunos, expressaram da melhor
forma seus sentimentos diante de
tantas incertezas.
Mas, de uma coisa temos convicção:
são esses desafios que nos
farão crescer como pessoas capazes de
lidar com as emoções.
Confira também as dicas dessa
turminha!

Miguel

Lívia
Eu quero mostrar a distância que tem
que ficar e não como a do x, porque se um
está com coronavirus passa para o outro,
que passa para o outro e vai passando.

Laís
Eu desenhei as crianças fazendo
distanciamento social, para ver se não pega
COVID -19.
Théo
O álcool em gel para passar nas mãos e
expliquei que é certo e bom ficar em casa.

Lorena
Quis dizer que se você sair é só para ir ao mercado
farmácia e coisas essenciais e precisa sair de máscara
e álcool em gel, porque a máscara te protege do
COVID- 19 e a vacina tem que chegar logo.
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Moreno
Tem que ficar 1 metro de distância das
pessoas por causa do COVID-19.Eu fiz duas
pessoas juntas que não pode e fiz pessoas
com um metro de distância que pode.

Vinícius Wu
Eu fiz as pessoas com distanciamento social, fiz o vírus e a pessoa que está falando sem máscara
pode pegar o coronavírus. Eu tenho medo de pegar COVID 19, porque tenho medo de ficar doente
e de morrer.

NOTA DAS PROFESSORAS

É de fundamental importância trabalhar com as crianças as habilidades
socioemocionais, hoje e sempre precisarão lidar com diversos desafios,
gerenciar emoções e ser solidários aos outros. O diálogo aberto é
excelente ponte para a construção de janelas saudáveis de
relacionamentos entre os pares.
Hoje, mais do que nunca, se faz necessário ouvir e tocar emoções
desacelerando as ansiedades. Estimulando nos alunos o prazer por
dialogar, refletir e nomear sentimentos. Os desafios irão surgir, mas
estarão preparados para compreender o agora, transformando-os em boas
ações e formando seres humanos capazes de acolher e ser acolhido.
As
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ESTOU VIVENDO UMA PANDEMIA

COMO ME SINTO? O QUE POSSO FAZER NESSE MOMENTO?

D

urante o período de pandemia nossa rotina mudou

muito, estamos mais tempo em casa em um período que
exige mais cuidado, prevenção e paciência.
E o que posso fazer nesse momento?
Os alunos expressaram suas emoções e os cuidados que
devemos continuar tendo para que nossa saúde seja
preservada.

Julia
Estou triste, tenho que ficar em casa na
pandemia.

Rafael
Pessoas estão morrendo por causa do
coronavirus, elas estão cansadas de
ficar em casa.

Patricia

Cecilia

É bom ficar em casa na pandemia porque posso
brincar com os meus gatos.

Use máscara, passe álcool em gel nas mãos
E não saia de casa para se prevenir do
coronavirus.

Larissa Longo
Eu estou triste por causa da pandemia,
não podemos sair de casa.
Luisa Bernardina
A palavra coronavírus me lembra coroa. Use álcool
em gel para não pegar o coronavírus.

Larissa Neves
Não ponha a mão no olho, use máscara
para sair e fique em casa para prevenir o coronavírus.
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Olivia
Todos tem que ficar em casa e usar máscara
quando sair, mesmo sendo ruim.
Fiquem em casa e se cuidem.

Pietro
O COVID-19 é forte use álcool em gel
para se proteger.

Luisa kusuki

Luisa Pinho

Fico triste porque não posso ver minha família na
pandemia.

A pandemia é boa e ruim.O bom é que posso
brincar, mas o ruim é que tem pessoas morrendo .
Fique em casa para não pegar COVID-19.

COLUNISTAS:
ANA ALICE ARAÚJO
BERNARDO OCKÉ
ERIC SILVEIRA
ESTHER QUEIROZ
FELIPE HAYASHI
GIOVANA ITRI
GUSTAVO TEIXEIRA
ISABEL FIRATEL
JORGE LOPES
LÁIS NEMAN
LARA SOUZA
LÍVIA GRANDA
LORENA SOUZA
MATEUS GURGEL
MIGUEL FARIA
MORENO MELLO
SOFIA QUEIROZ
TEODORA CARVALHO
THEO TORRES
VINICIS ALVES
VINICIUS WU
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________________________________________________________________________
ALICE MASSUDA
AUGUSTO CASAGRANDE
BERNARDO ISSA
BIANCA SANTIAGO
BRUNA ITRI
CAETANO FELIZ
CATARINA RIMONATO
CECILIA MOREIRA
GIULIA NOVAES
HELENA PRADO
HELENA TOLAINE
JOÃO VITOR CAMARGO
JÚLIA GRASSIOTTO
LARISSA LONGO
LARISSA NEVES
LUISA PINHO
LUISA KUSUKI
LUISA BERNARDINA
OLIVIA LORENZO
PATRICIA POLONI
PIETRO BORBA
RAFAEL KAMAKURA



OBSERVAÇÃO: CONSIDERANDO O MOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS, OS REGISTROS DOS DESENHOS
NÃO PASSARAM POR REVISÃO.
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