
Escola São Vicente de Paulo     Semana de 23 a 27 de março de 2020. 

 

Atividade de Ensino Religioso 

9º ano A 9º ano B 1ª série A 2ª série A 3ª série A 

 

Caros alunos, pais e/ou responsáveis, 

Estamos vivenciando um momento de grandes desafios.  

O desafio de ficar em casa, de conviver 24 horas com as pessoas que mais amamos e que na verdade 

víamos em pequenos momentos do dia, ficar longe de pessoas tão queridas, não sair, não passear... 

Momentos de não saber o que fazer com tanto tempo que temos, pois antes não tínhamos tempo para 

nada... 

Temos que aproveitar para aprender com tudo isso.  

Os pais têm que trabalhar e os filhos têm que se dedicar a ler e rever os conteúdos já aplicados. Não 

vejamos esse período como férias é apenas uma pausa. Vamos aproveitar e, além de, estudar e 

trabalhar vamos curtir fazendo uma atividade em família, por exemplo uma noite gastronômica onde 

todos possam ajudar na elaboração de um prato, por mais simples que seja todos juntos na cozinha ao 

som de uma boa música e boas gargalhadas ajuda  muito o tempo passar e garantirá boas memórias.  

Uma noite de jogos de tabuleiro, fortalece os laços... 

Precisamos pensar também nas pessoas que se encontram sozinhas, nossos avós, tios, amigos mais 

velhos... Que tal ligar para eles e conversar? 

Deixe somente coisas boas te atingirem. Claro que é importante saber o que está acontecendo, mas 

limite-se a um horário para ver ou ouvir notícias. Aproveite as oportunidades que estamos recebendo de 

poder ler bons livros ou assistir filmes de qualidade.  

Nossa casa é o nosso lar, fique nela. 

Vamos fazer desse momento um grande aprendizado.  

Para isso, em uma folha avulsa ou no caderno, com nome, número e turma você vai escrever um mapa 

mental. Fizemos um em sala.  

O tema desse mapa mental será o nosso grande desafio: CORONAVÍRUS. 

Ao redor da palavra escreva coisas que nos levam a pensar nele. 

Quando nos encontrarmos novamente vou recolher essa atividade. 

 

 

 

 

 

Juntos, porém separados vamos vencer e voltar a nos encontrar. 

Que os anjinhos nos protejam sempre e em todos os momentos. 

Abraços, 

Professora Daisy 



 


