
Olá, crianças! Que momentos 

diferentes estamos vivendo , não é 

mesmo? De repente, estamos sem 

poder sair casa,  falando muito 

sobre COVID-19 e sobre usar 

máscaras para ir a rua!

Sim, são dias, no mínimo, estranhos 

e alguns momentos difíceis.

Vamos juntos pensar se nossas 

preocupações e nossos desejos são 

os mesmos? E ainda ler alguns 

poemas?

   SANTOS   À   LUZ   DA   LEITURA



...... ajudai-nos a construir a nossa CASA

Com JANELAS de aurora e árvores no quintal -

Árvores que na primavera fiquem cobertas de FLORES

E ao crepúsculo fiquem cinzentas

como a roupa dos pescadores.
                                                                 Manoel de Barros

Esse momento é de ficarmos em casa, para  

estarmos protegidos do vírus (da doença) que

anda circulando por aí, mas logo estaremos

juntos novamente!

Você pode fazer um desenho inspirado nesse

poema, que tal?



"Tenho em casa um saco cheio

de histórias para te contar

e só ando a fazer tempo

para as poderes escutar.

São histórias de outros tempos

que a minha avó me contou

com fadas e lobisomens

que a imaginação guardou.“   José Jorge  Letria

Precisamos também ficar longe dos nossos avós, 

dá uma saudade!!! Mas é para o bem deles, os 

idosos são mais sensíveis, então, vamos aguentar 

mais um pouquinho.. Por que você não escreve uma 

cartinha para eles e entrega quando tudo isso 

passar?....Seria diferente!  



Chega de saudade, a realidade é que sem ela

Não há paz, não há beleza

É só tristeza e a melancolia

Que não sai de mim, não sai de mim, não sai...

                                              Vinícius de Moraes

Ah! Sem falar da saudades que sentimos 

dos nossos amigos.  Com certeza todos 

estão sentindo a mesma coisa. Que tal 

também fazer um desenho ou uma 

cartinha para entregar a um amigo quando 

as aulas voltarem?



Se olharmos na rua, é muito estranho ver 

que está bem mais vazia, diferente do 

que estamos acostumados.  Você 

consegue desenhar  sua rua? Como era e 

como está agora?

Voltando para casa por ruas vazias

O que está acontecendo? Nunca vi ruas tão 

vazias...

Eu caminho como se estivesse caminhando 

pelas ladeiras da ilusão

Então, é verdade? Conseguimos construir 

um mundo a prova de beijos?
                                                             Paulo Mohylovski



Olhar pela janela e ver a cidade diferente 

e observar coisas que não víamos antes 

também pode ser legal! 

Que tal registrar o que vemos

da nossa janela ...tirar fotos com o celular 

e depois fazer um desenho!

Mas, quando falo dessas pequenas felicidades 

certas, que estão diante de cada janela, uns 

dizem que essas coisas não existem,

outros que só existem diante das minhas 

janelas...

                                                 Cecília Meireles



O que eu tenho muito medo...

Que me deixa num apuro...

É uma coisa meio besta...

É ter de ficar no escuro...

Que medo mais bobo o seu!

Não tenho medo do escuro.

É só acender a luz

E pronto! Acaba-se o escuro!

                                                             Ruth Rocha

À vezes ficamos com um pouco de medo,

tem muitas coisas novas acontecendo...é normal,

todos nós estamos assim!

Fazer uma lista de nossos medos e conversar ou

comparar com a de alguém, também pode ser legal!



Teus olhos têm uma cor

de uma expressão tão divina,

tão misteriosa e triste.

Como foi a minha sina!!!

É uma expressão de saudade

vagando num mar incerto.

Parecem negros de longe...

Parecem azuis de perto...      Florbela Espanca

E também há momentos que nos sentimos 

um pouco tristes....muitas pessoas têm se 

sentido assim! 

Você consegue imaginar como seria essa 

personagem do poema ? E desenhá-la?  



O livro traz a vantagem de a gente poder 

estar só e ao mesmo tempo acompanhado.

                                          Mario Quintana

Ler um livro também pode ser muito bom, nos

divertimos e ainda aprendemos coisas novas.

Podemos também fazer um desenho sobre a 

história ou contar para alguém de nossa casa. 

Vamos experimentar?



Crianças não brincam de brincar. 
Brincam de verdade.
                                
                                 Mário Quintana

Brincar sozinho, inventar coisas novas para 

fazer também pode ser divertido.

Use sua criatividade!



Uma

Lava outra, lava uma

Lava outra, lava uma mão

Lava outra mão, lava uma mão

Lava outra mão

Lava uma                                  

                                             Arnaldo Antunes

E não se  esqueça de lavar as mãos, quando voltar, caso 

precise sair de casa  ou depois de encostar em algo que ainda 

não foi  lavado.... Pode parecer chato, mas é muito 

IMPORTANTE, pois se levarmos as mãos contaminadas por 

esse vírus ao rosto, podemos ficar doentes....com o tal 

Covid-19 !



Ficar doente é muito chato, ninguém gosta de 

ficar na cama! Então, vale a pena se prevenir,  

aumentando nossa higiene. 

Dias frios

Cama quente

Pé gelado

Coração doente.

                                 Miriam Lewer



ACIMA DE TUDO FIQUE TRANQUILO!

Tem muita gente conversando, pesquisando, 

fazendo malabarismos para encontrar boas 

soluções para enfrentarmos essa pandemia. 

Aliás, você sabe o que é isso?

Pandemia é quando uma doença se espalha

para vários lugares do mundo, porque as 

pessoas vão passando esse vírus umas para as 

outras!



Com todos colaborando, logo estaremos 

na rua novamente, passeando, indo pra 

escola,  visitando pessoas que amamos...

AGORA,  PRECISAMOS TER PACIÊNCIA!

                      CUIDEM- SE!
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