
Olá, 4º ano, tudo bem?

Antes de qualquer  coisa gostaria  de dizer  que estou com muita saudade de vocês
todxs.  Parece  engraçado,  mas  enquanto  escrevo  estas  palavras  para  falar  com vocês
quase posso ver cada rostinho na minha frente, fecho os olhos e quase posso ouvir suas
vozes… Que saudade! Não vejo a hora de revê-lxs! Enquanto precisamos nos cuidar sem
estar perto, vamos buscar continuar nos aproximando e nos mantendo próximos?!

Pensando em ficar pertinho eu gravei um vídeo para vocês finalizando nossa leitura do
livro  “Cínthia Holmes e Watson e suas incríveis descobertas”, da autora Christiane
Gribel e da editora Salamandra. Estávamos lendo em sala e estava sendo uma delícia. Por
isso  quis  finalizá-la  do jeito  mais  “gostosinho”  que pude,  nos  aproximando ao  máximo,
abrindo a sala da minha casa e indo até a casa de cada um.

Vou falar que adorei mesmo esta leitura e quero incluir essa coleção nas prateleiras da
minha casa. Mas agora temos um novo desafio… a próxima leitura. Alguém gostaria de
sugerir algo? Não sei o quanto poderei atender aos desejos de vocês porque precisarei ver
o que tenho na minha coleção, mas vamos fazendo como podemos e sugestões são e
serão sempre bem-vindas.

Se  quiserem,  podem  compartilhar  alguma  leitura  que  estejam  fazendo  nesta
quarentena  ou  algum  registro  desta  leitura:  um  desenho,  um  recorte  e  colagem,  uma
indicação. Serão todos bem recebidos. Ainda não sei como poderemos compartilhar mas
quanto mais material mandarem mais criatividade poderemos ter para criar esta troca entre
nós.

Ah!  E  se  puder  dar  um  conselho:  aproveitem  este  tempo  maior  em  casa  para
mergulharem e desbravarem os livros. Em uma aula do 3º ano a Cami disse que “quem tem
um livro nunca está sozinho” e eu concordo plenamente.  Vamos aproveitar que nossos
corpos precisam ficar em casa para darmos asas à imaginação! 

Uma beijo e até breve!

Dan e Cami


