
Carta aos alunxs 

 

Oi, gente,  

 

Como vocês estão passando estes primeiros dias? Nós, equipe do 5º ano, 

estamos sentindo muita falta de encontrá-lxs em sala, trocando conhecimentos e 

crescendo juntxs. Sentimos falta de seus olhos curiosos, suas falas calorosas e 

acaloradas, de ouvirmos seus passos e falas pelos corredores, suas histórias vividas 

fora da escola, suas opiniões sobre todos os assuntos; sentimos falta de estarmos perto 

uns dos outros. Como já havíamos conversado com aquelxs que encontramos na 

semana passada, este é um tempo difícil que requer um tipo de troca e parceria que 

não estamos acostumadxs a ter. Mas tenho certeza que juntxs aprenderemos o melhor 

jeito de viabilizar este encontro. 

Podemos estar em período de isolamento social, mas manter nossa conexão é 

fundamental. Para tal, é importante que busquem acompanhar nossas sugestões de 

atividades para que estejamos caminhando juntxs, tal como tentar cumprir os prazos de 

entrega, trocando o máximo possível, expondo suas dúvidas e ideias. Ouvi-lxs e saber 

de vocês é nossa prioridade; sempre será.  

Mas, antes de iniciarmos as tarefas em casa é importante verificar se vocês 

estão com o material necessário para nossas atividades... Seus pais já foram à escola 

para buscar? Os materiais estão organizados na sala de aula em cima das mesas, 

separados pelo nome de cada um de vocês. 

 

O que deve estar com você: 

·  Os dois cadernos. 

·  O dicionário. 

·  O livro de Matemática e o Caderno de atividades. 

·  As apostilas: 

 LP: Gêneros do Discurso e Produção de Texto; 

 LP: Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática; 

 Matemática: Números racionais e geometria; 

 Geografia: Formação das cidades brasileiras; 

 Ciências: O corpo humano. 



Sabemos que não estando na escola a organização da rotina varia de acordo 

com a dinâmica de cada família, mas para tentarmos auxiliá-los estamos compartilhando 

uma proposta de rotina de atividades escolares que podem ser organizadoras para o 

dia de vocês. Mas saibam que esta é uma proposta e que cada criança pode adequá-la 

como melhor for. Também é importante que busquem mesclar as tarefas que passamos 

com demais atividades lúdicas, como assistir filmes, jogar jogos de tabuleiro, desenhar, 

pintar e todas as demais atividades que a imaginação de vocês puder criar. 

Outro ponto importante para pensarmos é que neste momento eu imagino que 

os pais e mães de vocês estão em casa, mas elxs também precisam cuidar de suas 

demandas. Dessa forma nossas diretrizes de autonomia e compromisso se tornam 

ainda mais fundamentais, sejam nas tarefas escolares ou domiciliares, dividindo as 

responsabilidades. Esta também é uma boa ideia para nos tirar do ócio e organizar 

nosso dia. Saibam que sempre que quiserem nós indicamos que busquem entrar em 

contato com xs colegas para tirar dúvidas e compartilhar ideias, resultados.  

Também é de extrema importância que continuemos lendo, ora em voz alta, ora 

silenciosamente, mesmo que seja um pouquinho cada dia. Assim mantemos nossa 

imaginação ativa, nossas mentes alimentadas e nossa capacidade de interpretação 

desenvolvida. Sobre o livro da biblioteca que estamos lendo coletivamente, eu mandarei 

vídeos para que continuemos com a leitura compartilhada. Quem animar e quiser gravar 

vídeo com indicação de leitura ou textos curtos, será uma incrível experiência!  

Outra coisa, vocês se lembram que a Drica foi com o Flávio na nossa sala falar 

sobre o contato com os familiares, principalmente com os idosos e grupo de risco? Uma 

ideia é que vocês leiam os trechos dos livros para estas pessoas ou liguem para 

conversar sobre. Se você e este familiar tiverem o mesmo livro dá para criar como um 

“clube do livro”, onde ambos fazem a mesma leitura e trocam impressões a respeito. 

Assim, além de praticar a leitura podemos nos sentir mais próximos de quem precisa e 

diminuímos a sensação de isolamento. Quanto mais próximos pudermos nos sentir, 

mais leve será este período. 

Além de tudo isso quero que saibam que eu (Dan), Gabi e Flávio estamos e 

estaremos aqui sempre que for preciso, seja para tirar dúvidas, seja para conversarmos 

e nos apoiarmos. As trocas estão diferentes, mas elas continuam vivas, perenes. 

Sempre que precisarem, por favor contem conosco. Quero continuar vendo-xs, ouvindo-

xs e sabendo de vocês na medida do possível. O momento é delicado, mas juntxs 

sempre seremos mais fortes. Resistiremos! 



Beijos e abraços calorosos e afetuosos,  

Equipe do 5º ano. 

 

Obs.: Estou mandando uma foto que tinha nossa no carnaval porque é assim 

que queremos estar com vocês em breve, felizes e juntxs! Ah, alguns não saíram na 

foto porque não foram ou estavam se arrumando (foi um pouco corrido este momento 

porque a banda estava quase entrando na sala) mas nosso carinho e desejo é para 

cada um de vocês! 

  


