IGUATEMI NO COMBATE À COVID-19

CONCURSO DE
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
E TEXTUAIS
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL
JOÃO PAULO I
1.

Jallison Larroque da Silva

1º Ano A

2.

Lorraini Alonso Lopes

2º Ano A

3.

Nayara Kichileski Fonseca

3º Ano A

4.

Maria Vitória Ifran

4º Ano A

5.

José Rafael Andrade Bernardo

5º Ano A

6.

Heloísa de Paulo Balbino

6º Ano A

7.

Clarice Riquelme Martins

7º Ano A

8.

Nayone Kichileski Fonseca

8º Ano A

9.

Rian Alves dos Santos

9º Ano A
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CENTRO EDUCACIONAL
MUNICIPAL RURAL NOVA
IGUATEMI - CEMUR
1.

Leonardo Araújo De Oliveira

1º Ano A

2.

Andrey da Costa Santos

2º Ano A

3.

João Vitor Kovalski Mótta

3º Ano A

4.

Rafaely Assis Sabatine

4º Ano A

5.

Kemilly Beatriz Cardoso Martins

5º Ano A

6.

Emilly Beatriz Maciel Borba

6º Ano A

7.

Isadora Maria Varago Gomes

7º Ano A

8.

Maria Isabela Vieira de Oliveira

8º Ano A

9.

Gabrielly Silveira Benites

9º Ano A
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ESCOLA MUNICIPAL
TANCREDO NEVES - POLO
1.

João Vitor Gomes Jara

1º Ano A

2.

Pietro Emmanuel Rocha Leandro

1º Ano B

3.

Suzana Saraiva Antunes Nogueira

2º Ano A

4.

Suzinéia Lopes de Azevedo

2º Ano B

5.

Maysa Fávaro Pereira

3º Ano A

6.

Yasmim Pedroso Santos

3º Ano B

7.

Ana Clara Boveda Jaques

4º Ano A

8.

Heloysa Sabatine Dos Santos

4º Ano B

9.

Daniel Fernando dos Santos Viana

5º Ano A

10.

Wenderson Rodrigues Ferreira

5º Ano B

11.

Letícia Lopes De Souza

6º Ano A

12.

Noemi de Oliveira Machado

7º Ano A
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13.

Sabrina Valente

7º Ano B

CENTRO EDUCACIONAL
PROFESSOR SALVADOR
NOGUEIRA - POLO

1.

Sophia De Oliveira Martins

1º Ano A

2.

Miguel Quintana Zago

1º Ano B

3.

Heloise Victoria Freire Pereira

1º Ano C

4.

Victor Eduardo Soares Belon

1º Ano D

5.

Samuel Batistela Paniágua Xavier

1º Ano E

6.

Maria Vitoria Alvaro Da Cruz

2º Ano A

7.

Gabriel Henrique Dias Benites

2º Ano B

8.

Guilherme Miotto

2º Ano C

9.

Samyra Ferreira Ratier Souza

2º Ano D

6

CENTRO EDUCACIONAL
PROFESSOR SALVADOR
NOGUEIRA - POLO
10.

Lorelay Da Silva Dias

3º Ano A

11.

Felipe Giaretta Motta

3º Ano B

12.

Filipe Gomes Lopes

3º Ano C

13.

Guilherme De Souza Santos

4º Ano A

14.

Breno Gabriel Calzavara Alonso

4º Ano B

15.

Lucas Valiati Nunes

4º Ano C

16.

Eduarda Bucioli Gomes

5º Ano A

17.

Júlia De Paula Ramos

5º Ano B

18.

Livia Nunes Costa

5º Ano C

19.

Maria Victória Gurkewicz Dos Anjos

6º Ano A

20.

Isabele Mariane Vitória De Souza Araujo

6º Ano B
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NOTA AO LEITOR
2020 foi um ano atípico! Teve seu início marcado por uma
pandemia, que, segundo LEANDRO HERRERA, colunista da
REVISTA ÉPOCA. “Desde a Segunda Guerra Mundial, nunca
tantos países ao redor do mundo fecharam escolas e
universidades ao mesmo tempo e pelo mesmo motivo. Para se
ter uma ideia, no momento em que escrevo este texto, são 138
países com instituições educacionais fechadas, 1,37 bilhões de
estudantes fora da escola (representando mais de 3 em cada 4
crianças e jovens em todo o mundo) e 60,2 milhões de
professores que não estão lecionando em salas de aula”.
A pandemia nos forçou repentinamente ferramentas
tecnológicas disponíveis em todas as áreas, experimentando
novas possibilidades de ensinar, aprender e adotar novas
tecnologias.
Por todo o planeta, validamos uma preocupação comum
sobre como arquitetamos e consolidamos nossos sistemas de
saúde, relações sociais, ambientais e econômicas. A educação
num todo busca meios de externalizar os anseios, tensões e
reflexões geradas pelo panorama da pandemia da COVID-19 no
Brasil e no Mundo.
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A Secretaria Municipal de Educação de Iguatemi – MS,
a fim de entender a percepção dos estudantes da rede
municipal frente a novo cenário, desenvolveu ações em prol
da saúde socioemocional da comunidade escolar, com uma
proposta de desenho livre e escrita de texto, apresentando o
tema relativo ao período de isolamento em que o mundo
enfrenta “PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL E NO
MUNDO”. Com isso buscamos saber o que está
acontecendo dentro das casas dessas crianças que estão
longe das salas de aula; numa iniciativa que nos inspira para
a importância de levar adiante reflexões geradas nesse
momento de crise, com vistas a incentivar a criatividade
artística e divulgar talentos dos estudantes da Rede
Municipal de Ensino.
Esperamos ainda sairmos dessa pandemia como cidadãos e
sociedade, com um “contágio de otimismo” para combater
qualquer vírus ou qualquer desesperança.
Hoje sabemos que o isolamento social vai passar, mas
não podemos desperdiçar a oportunidade de mudar a
educação para sempre.
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O PROJETO
Para que o projeto acontecesse, houve mobilização
de todo o corpo docente da escola, direção, coordenação e
professores se lançaram na busca de incentivar, pais,
estudantes e comunidade escolar num todo.
O mundo vem se reinventando para passar ileso
desse momento de pandemia, estamos desde o final do
mês de março com aulas remotas, temos muitos dos
nossos estudantes que não possuem meios de acesso as
aulas online, e percebemos que mesmo diante dessas
dificuldades, todos mostraram que estão comprometidos
com a educação. Cada estudante se mostrou capaz de
realizar a atividade; os pais se comprometeram em apoiar e
os professores se esforçaram ainda mais para auxiliar os
estudantes e os pais, mesmo a distância para que o projeto
fosse realizado.
A inscrição para participar do projeto foi feita da
seguinte maneira: todos os estudantes da Rede Municipal
foram automaticamente inscritos para participar do
concurso. As folhas para execução dos trabalhos foram
disponibilizadas juntamente com as apostila de atividades
oferecidas pelas unidades escolares.
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PROCESSO DE ESCOLHA
ETAPA 01
Os interessados em participar, depois de tomar
conhecimento sobre os regulamentos, poderiam executar as
suas produções artísticas ou textuais e enviá-la ao professor
responsável ou à coordenação escolar. Cada estudante
poderia concorrer com 01 (um) desenho – estudantes de 1° e
2° anos – ou uma produção textual – estudantes de 3° ao 9°
ano. Cabendo à direção escolar selecionar apenas 01 (um)
representante por turma.

Os critérios de avaliação foram
a) Criatividade;
b) Originalidade/autoria;
c) Clareza e coesão no desenvolvimento das ideias.
Depois de ter passado por esse processo de seleção
pela escola, a direção da escola encaminhou o desenho
escolhido (DIGITALIZADO) e redação digitada em documento
do Microsoft Word para a coordenação do projeto no e-mail
priscilamahfuz@hotmail.com, cujo prazo foi até o dia
01/07/2020.
12

ETAPA 02
A partir da seleção feita nas escolas, iniciou-se o
processo de escolha das PRODUÇÕES DESTAQUE, com a
colaboração de alguns professores como jurados.

Conforme a lei ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de
1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências. Art. 17. O direito ao respeito consiste
na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da
criança e do adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e
crenças, dos espaços e objetos pessoais. Serão
desclassificados os trabalhos que firam os direitos da criança
e do adolescente ou gerem risco a sua integridade física ou
psicológica, segundo o estatuto da criança e do adolescente
- ECA.
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PREMIAÇÃO
CATEGORIA DESENHO (1° e 2° anos)
a) Cada autor selecionado por turma receberá o valor de R$
30,00 (Trinta reais) e sua respectiva ilustração será publicada
em um livro digital.
b) Ao trabalho premiado como “PRODUÇÃO DESTAQUE”, o
prêmio terá valor dobrado, o escolhido receberá R$60,00
(Sessenta reais).
CATEGORIA TEXTO (3° ao 5° ano)

a) Cada autor selecionado por turma receberá o valor de R$
40,00 (Quarenta reais) e sua respectiva ilustração será
publicada em um livro digital.
b) Ao trabalho premiado como “PRODUÇÃO DESTAQUE”, o
prêmio terá valor dobrado, o escolhido receberá R$80,00
(Oitenta reais).
CATEGORIA TEXTO (6° ao 9° ano)
a) Cada autor selecionado por turma receberá o valor de R$
60,00 (Sessenta reais) e sua respectiva ilustração será
publicada em um livro digital.
b) Ao trabalho premiado como “PRODUÇÃO DESTAQUE”, o
prêmio terá valor dobrado, o escolhido receberá R$120,00
(Cento e vinte reais).
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Para abrilhantar o trabalho realizado em união das
escolas e famílias para um bem precioso que é nosso
estudante e filho, fica este livro registrado como um marco,
para que num futuro esses rostos que aqui estão expostos
sejam lembrados de que não foi um ano fácil, mas que acima
de todas as dificuldades, fomos fortes e vencemos um vírus,
não somente o vírus COVID-19, mas sim o vírus que nos
impeça de buscar por um mundo melhor.

“O processo ideal ocorre quando uma nova ideia
se relaciona aos conhecimentos prévios do
indivíduo. Motivado por uma situação que faça
sentido, proposta pelo professor, o aluno
amplia, avalia, atualiza e reconfigura a
informação anterior, transformando-a em
nova”.
David Ausubel (1918-2008)
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PRODUÇÕES DESTAQUES
Com o intuito de se aplicar hábitos de leitura e escrita,
especificamente neste período de pandemia, o município de
Iguatemi buscou fomentar nos estudantes uma ferramenta para
que pudessem expressar seus sentimentos a respeito desta
vivência, proporcionando o deleite em criar e expor seus gostos
e talentos para o deleite de todos os leitores deste livro digital.
Participaram do concurso estudantes do ensino
Fundamental I e II, matriculados nas unidades relacionadas
abaixo:
Centro de Educacional Professor Salvados Nogueira – POLO
Centro Educacional Rural Nova Iguatemi – CEMUR

Escola Municipal Rural João Paulo I
Escola Municipal Tancredo Neves – POLO
Dentre os trabalhos apresentados iniciaremos com os
premiados como PRODUÇÃO DESTAQUE nas três categorias.
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CATEGORIA DESENHO
Ao longo da história da arte, o desenho foi utilizado com
diferentes funções. Até o Renascimento, o desenho era
considerado um esboço, após esse período ganhou o status de
obra pronta.
Tarsila do Amaral tinha uma ligação interessante com o
desenho, pois guardava rascunhos de suas obras, tal como a
tradição das mulheres de guardar seus riscos de bordados ou
mesmo de pinturas em tecido.
Os desenhos retratados neste livro, são obras de arte de

crianças que mesmo em tempos de pandemia, conseguiram se
expressar de diversas formas, cada uma a sua maneira.
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DESTAQUE DESENHO

SUZINÉIA LOPES DE AZEVEDO
Nesta Categoria o destaque foi para o desenho da
estudante matriculada no 2º ano B da Escola Municipal
Tancredo Neves – Polo, Suzinéia Lopes de Azevedo.
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Suzinéia Lopes de Azevedo, externou seus sentimentos
através da pintura, onde pôde fazer o pedido que o mundo todo
tem feito, #fiquememcasa.
Em sua inocência, Suzinéia pode mostrar o que temos
passado em tempos de pandemia, onde a máscara se
transformou em acessório prioritário e o álcool em gel, item
indispensável e essencial para nossa sobrevivência. Vivemos
num momento em que nunca se falou tanto em higiene, “lave
suas mãos” é uma das frases mais dita por todos e “se cuida”
nos transmite a ideia de cuidarmos uns dos outros.
Quem dera Deus, fazer que tudo isso passe logo e todos
tenhamos de volta o nosso mundo mais saudável.
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DESENHOS DOS
ESTUDANTES
PARTICIPANTES

A seguir estão todos os desenhos
criados pelos alunos participantes do
projeto.
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I

JALLISON LARROQUE DA SILVA
1º ANO

21

ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I

LORRAINI ALONSO LOPES
2º ANO

22

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

SOPHIA DE OLIVEIRA MARTINS
1º ANO

23

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

MIGUEL QUINTANA ZAGO
1º ANO

24

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

HELOISE VICTORIA FREIRE PEREIRA
1º ANO

25

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA -POLO

VICTOR EDUARDO SOARES BELON
1º ANO

26

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA -POLO

SAMUEL BATISTELA PANIÁGUA XAVIER
1º ANO

27

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA -POLO

MARIA VITORIA ALVARO DA CRUZ
2º ANO

28

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA -POLO

GABRIEL HENRIQUE DIAS BENITES
2º ANO

29

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA -POLO

GUILHERME MIOTTO
2º ANO

30

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA -POLO

SAMYRA FERREIRA RATIER SOUZA
2º ANO

31

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL NOVA IGUATEMI-CEMUR

LEONARDO ARAÚJO DE OLIVEIRA
1º ANO

32

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL NOVA IGUATEMI -CEMUR

ANDREY DA COSTA SANTOS
2º ANO

33

ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES-POLO

JOÃO VITOR GOMES JARA
1º ANO

34

ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES-POLO

PIETRO EMMANUEL ROCHA LEANDRO
1º ANO

35

ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES – POLO

SUZANA SARAIVA ANTUNES NOGUEIRA
2º ANO

36

ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES – POLO

BRAYAN WILLIAN DOS SANTOS SILVA
1º ANO
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CATEGORIA
PRODUÇÃO DE
TEXTOS
A escrita é uma arte na qual
podemos
nos
expressar
e m o c i o n a l m e n t e . To d o s t e m o s u m
turbilhão de sentimentos dentro de
nós, e a arte de escrever libera
tensões. Neste momento de vários
sentimentos, nada melhor do que nos
expressarmos através da leitura e
escrita.
A produção de textos é o ato de
expor por meio de palavras as ideias
sobre determinado assunto. Pessoas
que escrevem bons textos conseguem
s e e x p r e s s a r m e l h o r.
Os estudantes participantes
deram um show na escrita e vale
lembrar que o hábito da leitura nos
leva a desbravar lugares nunca antes
visitados.
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DESTAQUE DA CATEGORIA PRODUÇÃO DE TEXTO
1º AO 5º ANO

WENDERSON RODRIGUES FERREIRA
Nesta Categoria o merecedor de destaque é o texto
do estudante matriculado no 5º ano B da Escola Municipal
Tancredo Neves – Polo, Wenderson Rodrigues Ferreira.
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WENDERSON RODRIGUES FERREIRA

Anda daqui, anda de lá
Cuidado para não se espalhar
Comece a louvar

Para curar.
Antes que ele se expanda
Cuidado para você não pegar
Se pegar, por favor diga

Para Deus te curar.
Antes que os animais comecem a chorar
Por favor, comece a louvar
Lave as mãos e comece a higienizar
Para esse vírus passar.
Só saia de casa se precisar
Use máscara e álcool em gel
Para esse vírus passar
E também para poder acabar.
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Wenderson Rodrigues Ferreira do 5º ano, usou de
sua fé para falar sobre o vírus, sempre pensando em se
prevenir e ainda orientando para que todos se cuidem para
que o vírus não se espalhe. Usando palavras que são
atributos positivos, ele prefere louvar e pedir que Deus cure
a todos e nos livre desse mal.
O “Lave as mãos” e a higienização são palavras
usadas por ele para que esse vírus passe diante de nós e
que apenas, passe.
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DESTAQUE DA CATEGORIA PRODUÇÃO DE TEXTO
6º AO 9º ANO

ISADORA MARIA VARAGO GOMES
O texto que chamou a atenção nesta categoria e ganhou
destaque foi a produção da estudante matriculada no 7º ano A
do Centro educacional Municipal Rural Nova Iguatemi –
CEMUR, Isadora Maria Varago Gomes.
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ISADORA MARIA VARAGO GOMES

Quem esperava essa pandemia?
Quem poderia imaginar
Que iríamos viver algo tão diferente?
Um vírus viajou o mundo
Mudou a vida de muita gente.
Nos hospitais, nas escolas, nas ruas
O covid-19 é o assunto do momento
Mudou a rotina de muitos
Mexeu com sentimento!

Lavar as mãos, usar álcool em gel
Amar, respeitar, se colocar no lugar do irmão
Algumas dicas cuidam do corpo,
As outras fortalecem o coração.
Ah, não podemos esquecer da máscara
Uso obrigatório a qualquer hora
Para alguns é feio e incomoda
Para outros é algo que está na moda.
Apertar a mão, abraçar, beijar
Nesta pandemia não podemos
Mas logo tudo isso vai passar
Com familiares, amigos e professores nos encontraremos.
Não precisa de pânico, medo e desespero
Precisamos confiar em Deus
O corona vírus mudou tudo ao nosso redor
Mas vamos vencer e o mundo será um lugar melhor!
43

No texto de Isadora Maria Varago Gomes, ela
questiona os porquês de uma pandemia.
Acreditamos que este seja nosso questionamento a
todo momento: quando poderemos apertar as mãos, abraçar
e beijar nossos queridos? Em tempos de pandemia não
podemos, mas logo tudo isso irá passar.
Isadora ainda faz pedidos de bons tempos e não se
esqueceu dos familiares, amigos e professores. Ainda em
seu texto avisou, que “não precisa de pânico, medo e
desespero, mas que precisamos confiar em Deus”, apesar
do corona vírus ter mudado tudo ao nosso redor, é certo que
venceremos e o “mundo será um lugar melhor”!

44

As produções textuais a seguir
representam as turmas de cada
unidade escolar, que expressam
os sentimentos e procuram
aliviar as tensões causadas pela
ansiedade e medo da COVID-19.
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I

NAYARA KICHILESKI FONSECA
3º ANO

O covid quando nasce se espalha pela nação
Ele é pequenininho do tamanho de um botão

Carrego o álcool no bolso pra limpar as minhas mãos
Uso máscara no rosto para evitar a contaminação
Cuidando assim de mim, da família e da população.
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I

MARIA VITÓRIA IFRAN
4º ANO

Um vírus chamado covid-19, vem matado milhares de
pessoas e deixando muitos acamados. Ele é transmitido pelo
ar, contato com pessoas infectadas, beijos, apertos de mãos e
abraços por isso temos que ficar em casa, se precisar sair usar
máscara e viseira para se proteger e lavar as mãos ou usar
álcool em gel.
Quando chegar em casa sempre lavar as roupas, sapatos
e máscaras. Se for possível tomar banho para evitar a
transmissão para seus familiares.
#fiqueemcasa.

47

ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I

JOSÉ RAFAEL ANDRADE BERNARDO
5º ANO

Parece até filme de ficção científica né! Mas não é.
Estamos vivendo tempos difíceis. Sou criança e não consigo
compreender muito o que está acontecendo, mas sei que o
problema é bem grande.
A minha mãe me contou que um vírus se espalhou pelo
mundo inteiro, esse vírus se chama Covid – 19 (coronavírus).
Esse vírus é altamente contagioso e mortal, e desde que ele
chegou no Brasil, as nossas vidas mudaram completamente e
tudo parou, as escolas fecharam, as igrejas não realizam
mais os cultos, missas, não podemos mais receber visitas e
nem visitar ninguém, temos que usar máscaras e higienizar as
mãos o tempo todo. Sinto falta da escola, dos meus amigos,
das brincadeiras e até das matérias, pois agora tudo é feito
pelo celular.
Hoje no Brasil tem mais de 1 milhão de casos
confirmados de Covid-19. Mas graças a Deus o meu estado
(MS) é o que tem menos casos de coronavírus.
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I

HELOÍSA DE PAULO BALBINO
6º ANO

COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARSCOV-2 que apresenta um quadro clínico que varia de
infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. A
pandemia nos trouxe a oportunidade de passarmos mais
tempo com a nossa família e valorizar as pequenas coisas do
nosso dia a dia como um simples passeio na praça com os
amigos e que hoje devemos evitar ao máximo.
As vezes podemos ficar entediados e conversamos com
quem pouco se aproxima. A gente pode conhecer coisa novas
como a escola virtual que foi duro para se adaptar, para alguns
é fácil, para outros é mais difícil. Muito difícil nessa pandemia é
a falta de recursos para os menos favorecidos, sem
computador, celular ou internet para conversar com os amigos
e sem dinheiro devido ao desemprego para comprar materiais
de higiene, alimentos e até medicamentos.
E que essa praga mundial passe deixando apenas o
aprendizado.
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I

CLARICE RIQUELME MARTINS
7º ANO

A covid-19 e suas consequências
A covid-19 é uma doença causada por um vírus, a
doença iniciou-se no ano de 2019, mas as consequências
dessa infecção só ocorreram no ano de 2020. A doença é
responsável por causar febre, dificuldade respiratória e tosse,
essa infecção assemelhasse a uma gripe, entretanto, os
sintomas da covid-19, pode ser transmitida de uma pessoa
para outra por meio de gotículas de salivas eliminadas pelo
doente através de espirro e tosse. Uma pessoa pode adquirir a
infecção ao tocar em superfícies contaminadas, pois pode
transferir o vírus para os olhos, nariz ou boca com as mãos
sem receber a devida higienização.
O vírus que tem causado doenças respiratória pelo
agente coronavírus recentemente foi identificado na China.
Por isso a prevenção ainda é a solução.
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I

NAYONE KICHILESKI FONSECA
8º ANO
A pandemia é um conflito para todos, precisamos de
cuidados médicos, cuidar da saúde e ter muito cuidado para
aonde você vai, por que isso não é brincadeira é real.
Precisamos nos cuidar o máximo possível, esse vírus
desenvolve várias doenças graves, por isso devemos fazer
isolamento social e distanciamento social.
O isolamento criado pelos países e pelo Brasil, são para
dar uma amenizada na pandemia, para que pessoas que já
tenham o vírus não possam transmitir para outras pessoas.
Essa doença não é brincadeira, ela pode até matar pois
prejudica o sistema respiratório das pessoas. Em alguns casos
ela pode ser tratada em casa, com o acompanhamento dos
médicos, a pessoa fica isolada em sua própria casa e em
outros casos a pessoa desenvolve problemas respiratórios
muito fortes, o indivíduo necessita ficar entubado no hospital.
E para isso vamos nos cuidar usando álcool em gel nas
mãos, ou lavar com água e sabão, usar máscaras e luvas de
borrachas.
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I

RIAN ALVES DOS SANTOS
9º ANO
Covid-19: O pânico
Como um rastilho de pólvora a Covid-19
Espalha-se pelo mundo e o pânico promove!
Mas tem gente que “faz hora”, ironiza, ignora que esse perigo é
iminente

Prevenção é o remédio ainda que cause tédio
Ficar em casa é prudente
Temer o corona vírus é cuidar da minha vida
Mas tenho medo de tiros e também bala perdida
O professor que me ensina que a nossa fé é vacina
Vamos tecer uma rede de solidariedade com o tecido da
esperança e os punhos de amizade
Armar do Sul para o Norte
Essa rede larga e forte, desce lá bem estendida...
Pra quando a crise passar
A gente se balançar
Cantando a canção da vida.
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

FILIPE GOMES LOPES
3º ANO
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

LORELAY DA SILVA DIAS
3º ANO

Juntos Contra o Covid-19.
Estamos enfrentando uma pandemia mundial causada
pelo vírus Covid-19, mais conhecido por Coronavírus. Ele
surgiu na China apresentando os primeiros casos em
dezembro de 2019 e começou a se espalhar pelo mundo até
chegar aqui no Brasil. Esse vírus tem causado muitas mortes e

afetado a economia de muitos países, inclusive o nosso. E por
ser inimigo invisível a melhor forma de combater é a
prevenção.
Os sintomas do Covid-19 são muitos parecidos com os
da gripe: Dor de garganta, febre e tosse com catarro. Mas a

diferença é que ele ataca principalmente as vias respiratórias,
causando grande dificuldade de respirar nas pessoas.
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As formas de contágio são muito fáceis, pois o vírus pode
estar em qualquer lugar. Por isso a melhor forma de nos prevenirmos
é praticarmos o distanciamento social, evitar abraços, beijos e aperto
de mão, cuidar da nossa higiene lavando sempre as mãos, usar
álcool em gel e sair com máscara.

Esse vírus tem causado muitos problemas no mundo todo, no
nosso país vem passando dificuldade no enfrentamento porque
ninguém estava preparado para lidar com ele. As escolas estão
fechadas, o comércio e até grandes empresas e isso faz a economia
cair. Mas se todos fizerem a sua parte, se cuidando e ficando em
casa, logo vamos vencê-lo e o mundo todo vai voltar à normalidade.
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

FELIPE GIARETTA MOTTA
3º ANO

A Covid no Brasil e no Mundo.

Na atualidade a Covid-19
preocupação na sociedade e no mundo.

vem

causando

Seus impactos vêm mudando a dinâmica das
comunidades pequenas e das grandes cidades, mudando
também o hábito das pessoas ao sair de casa, de higiene e
consumo. Muitas pessoas perderam seus empregos ou
tiveram seus salários diminuídos levando-as a passar por
momentos difíceis.
Assim todos nós devemos nos preocupar com o
Covid-19 fazendo o distanciamento social, cumprindo as
regras das autoridades sanitárias, fazendo a higiene e etiqueta
da tosse para que em breve tudo volte ao normal.
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

GUILHERME DE SOUZA SANTOS
4º ANO
Covid-19 o vírus que mudou nossa rotina de vida.
Covid-19 ou Coronavírus é na verdade um grupo de vírus
respiratórios. Os primeiros casos a se ter conhecimento
apareceram na China na cidade de Wuhan em dezembro de
2019. Infelizmente pessoas vem e vão por toda parte do mundo
e não demorou a chegar no Brasil e continua se alastrando por
todo país. Uma das características desse vírus é se espalhar
facilmente. Os sintomas parecem como o de uma gripe
comum, mas por ser mais agressivo, eles são um pouco mais
fortes. Os sintomas são: tosse seca, febre alta, falta de ar e
diarreia. Todas as pessoas com problemas respiratórios são as
principais vítimas, aqui em Iguatemi já contamos com casos
positivos de Covid-19 autoridades locais e principalmente da
Secretaria de Saúde não medem esforços para ajudar os
pacientes e evitar uma pandemia local.
Todos podemos de alguma forma contribuir para que o
vírus não se espalhe mais, ficando em casa se possível,
usando máscaras ao ir em locais públicos, usar o álcool em gel
nas mãos. Vamos todos fazer nossa parte com certeza juntos
em oração a Deus venceremos essa batalha.
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

BRENO GABRIEL CALZAVARA ALONSO
4º ANO

Estamos passando por uma fase difícil, digo fase, porque
vai passar como tudo na vida passa, porém isso levará dias e
até meses, onde todos aprenderão uma grande lição. Ninguém
é melhor do que ninguém, somos todas pessoas com sonhos e
objetivos nessa vida. O que devemos fazer é nos agarrar em
Deus, termos muita fé e nos proteger, tomando todos os
cuidados necessários.
Estamos todos com saudades da escola, da igreja, da
praça e principalmente dos almoços em família e dos passeios
entre amigos. Mas como todos sabemos isso vai passar,
porém antes de terminar vai deixar muitas vítimas, muita
saudade daqueles que não resistiram. Muitos sonhos e
promessas serão interrompidos, mas somos fortes e com uma
vontade enorme de viver a vida, vida esta que Deus nos
confiou. O Brasil inteiro reza e ora pela mesma causa, isso
mostra que não existe crença e nem religião somos todos
irmãos.
Deixo aqui, o meu abraço e a minha oração.

Dias melhores virão.
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

LUCAS VALIATI NUNES
4º ANO
O vírus que parou o planeta.
O ano começava e tudo parecia normal, mas de repente
tudo mudou.
O país anunciava um novo vírus, Covid-19.
Estávamos prestes a uma pandemia que mudaria a
cultura do país. A nossa vida daqui para frente não seria mais a
mesma, o mundo parou, tudo se voltava para dentro de nossas
casas.
Nossas escolas fecharam, as aulas passaram a ser online, tudo ficou mais difícil, os hábitos de higiene foram
redobrados, lavamos as mãos várias vezes ao dia, ficamos a
maior parte do dia em casa.
Sinto saudades da vida que eu tinha antes: amigos para
brincar, escola para ir, convívio social, mas sei que é
necessário tudo isso para cuidar da minha saúde e para o bem
de todos.
Peço a Deus que tudo isso passe logo e tudo volte ao
normal.
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

EDUARDA BUCIOLI GOMES
4º ANO

Um dia chegou o Coronavírus no Brasil, e quase todo o
país ficou em pânico. E assim, foi aumentando a pandemia.
Estamos de quarentena, mas tem o lado bom, como ficar
com a família, dar atenção para os animais de estimação,
assistir filmes, os “animes” como, Death Note entre outros.
Minha vida com a família está sendo estranha, pois nós
nunca tínhamos ficado tão juntos como agora.
Hoje sinto saudades de como era antigamente, então
hoje dou valor ao que tinha.
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

JÚLIA DE PAULA RAMOS
4º ANO
Dias difíceis de Covid-19
O Covid-19 é uma doença que veio da China, ela é
causada pelo vírus Coronavírus, que causa uma doença
respiratória altamente contagiosa, por causa dela, nós crianças
tivemos que sair de nossas escolas para ficar em isolamento

total dentro de nossas casas, para contribuir com a sociedade,
com o próximo e pelo nosso bem.
Acredito que todos nós devemos fazer nossa parte, e
mesmo sem entender direito, nós crianças estamos nos
esforçando, para que logo possamos voltar a nossa vida
normal e para a vida que sempre fomos acostumados. Entendi
que devemos usar máscara, não podemos ficar viajando, nem
brincando na rua, devemos lavar nossas mãos sempre que
possível, assim como fazer uso do álcool em gel, não abraçar,
não beijar, nem pegar nas mãos das pessoas, são tempos
difíceis.
61

Mas tenho fé que vamos superar, logo o mundo e
nosso dia-a-dia voltará ao normal. Vamos fazer de nossa
casa nosso santuário, nosso refúgio, aproveitar para
aproximar de Deus e ter um tempo de qualidade com nossa
família, torcer para vir a cura. Não discriminar quem se
infectar e fazer direitinho o que é certo. Só assim vamos
vencer.
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

LIVIA NUNES COSTA
5º ANO
Covid-19 ou Coronavírus?
No início desse ano um novo vírus chegou no Brasil e não
demorou muito para que se espalhasse pelos estados
brasileiros.
Esse vírus chamado Covid-19 faz parte da família
Coronavírus. Por ser novo ainda não desenvolveram uma
vacina para essa doença, gerando uma pandemia.
Os principais alvos dessa doença são idosos, crianças
recém-nascidas e gestantes.
Por essa doença ser contagiosa estamos em isolamento
social para não aumentar os casos de pessoas contaminadas.

A população de Mato Grosso do Sul não está cumprindo
esse distanciamento social mesmo tendo um número alto de
contaminados.
É importante respeitar o isolamento, usar máscara, álcool
em gel e sair de casa para comprar somente o necessário.
Enquanto esperamos os cientistas criarem a vacina para a cura
do Covid-19, devemos seguir as orientações dos profissionais
de saúde para diminuir o número de contaminações.
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

MARIA VICTÓRIA GURKEWICZ DOS ANJOS
6º ANO

Um inimigo invisível que parou o mundo

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) está
mudando a vida de governos, populações e indivíduos. Um
novo mundo parece se desenhar, de contorno ainda pouco

nítido.
Nesse contexto de futuro incerto, mais da metade dos
estudantes de vários países estão sem acesso aos conteúdos
online disponibilizados pelas instituições educacionais, em
função das regras de isolamento social impostas para conter o

avanço da disseminação do vírus. O primeiro caso de
coronavírus no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro em
São Paulo, desde então, os casos e as mortes só aumentaram
a cada dia, levando ao fechamento de lojas, shoppings e vários
comércios nas grandes cidades, afetando toda a economia da

nação. As aulas do país foram suspensas em março, sem
previsão de retorno.
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A COVID-19 pode ser transmitida através da tosse,
espirro, e secreções que entram em contato com nariz, boca,
e olhos. Por isso, é importante lavar bem as mãos, usar
máscaras, álcool em gel e distanciamento social para se
prevenir.
Lutamos contra um inimigo invisível, que tirou nossa
liberdade, que nos impede de abraçar quem amamos,
privou-nos do lazer, dos passeios, da escola e, até mesmo
da igreja, mas que nos faz refletir sobre a importância de ter
bons hábitos de higiene, sobre a valorização da família, dos
amigos e das coisas mais simples da vida, inclusive o dom
de “viver”, então fique em casa, se cuide e cuide de quem
você mais ama!
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA-POLO

ISABELE MARIANE VITÓRIA DE SOUZA ARAUJO
6° ANO
O Mundo e a Pandemia
Triste é a Solidão
Que sofre meu coração,
No meio dessa tão
Grande aflição,
Então...
Triste nós estamos,
Porque nos isolamos.
Pois estamos no meio
De uma pandemia,
Que é uma verdadeira monotonia.
Sem abraço,
Sem beijinho,
Sem aperto de mão,
Até quando?
Durará essa situação?
Máscara,
Álcool gel,
Muita água e sabão
Mas acima de tudo isso,
Deus no coração!
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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL NOVA IGUATEMI-CEMUR

JOÃO VITOR KOVALSKI MÓTTA
3° ANO

O Coronavírus

O covid-19 é um vírus que surgiu na China, com
sintomas parecidos aos da gripe comum, isso fez com que
fosse confundido à ela, e assim espalhando-se rapidamente
por ser transmitido pelo ar e contato físico, como abraço ou
aperto de mão. Seu poder de contaminação é tão grande e ele
é tão feroz e letal que fez o mundo parar.
Antes as pessoas podiam sair, passear, ir ao
supermercado, igreja, escola sem medo, hoje isso não é mais
possível, todos vivem apavorados, só saem quando
necessário e sempre utilizando máscara e álcool gel.
O que mais desejo é que esse vírus desapareça logo
para que as pessoas possam voltar a rotina de trabalho,
estudos e lazer, e eu possa visitar meus parentes, amigos,
voltar à escola, jogar bola, brincar na rua, enfim, ser criança
sem medo e muito feliz.
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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL NOVA IGUATEMI-CEMUR

RAFAELY ASSIS SABATINE
4° ANO
Coronavírus uma realidade
Sou uma estudante do 4º ano do ensino fundamental, nunca
tinha ouvido a palavra pandemia muito menos coronavírus, mas
esse dia chegou. Ele apareceu no dia 31/12/2019 na China, desse
dia em diante só se fala nisso. O Coronavírus é um vírus mortal.
Para as pessoas do grupo de risco que são idosos, crianças
recém-nascidos e pessoas com doenças crônicas respiratórias. Os
sintomas do vírus é parecido com o da gripe, mas tem pessoas
que sentem falta de ar, tosse e cansaço.
Diante disso tivemos que mudar nossos hábitos; estamos em
distanciamento social para não haver mais contaminação de
pessoas, estamos usando máscaras, lavando as mãos e passando
álcool em gel, estamos estudando online por enquanto.
Com tudo isso aprendi que o Coronavírus nos trouxe uma
realidade cheia de desafios, no entanto temos que acreditar em
dias melhores pois, isso logo vai passar. É muito bonito ver a união
dos países buscando uma vacina para a cura deste vírus.
#FIQUEEMCASSA. #cuidedequemvoceama.
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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL NOVA IGUATEMI-CEMUR

KEMILLY BEATRIZ CARDOSO MARTINS
5° ANO

O Corona vírus no mundo
O vírus começou na China e se espalhou pelo mundo,
causando vários prejuízos enormes e muitas mortes.
O vírus causou muitas mortes pelo mundo inteiro
causando muita dor e sofrimento em várias famílias por causa
da perda dos seus entes queridos e por termos que manter o
distanciamento para se proteger. Ficamos longe de pessoas
que gostamos, aumentado a saudade.
Muitas são as formas de proteção contra o COVID-19:
Manter o distanciamento.
Usar álcool em gel.

Usar máscaras para proteger boca e nariz.
Lavar as mãos frequentemente com água e sabão.
Ao chegar em casa, tire as roupas e se necessário evite
aglomerações e também não compartilhe os objetos pessoais
com outras pessoas.
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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL NOVA IGUATEMI-CEMUR

EMILLY BEATRIZ MACIEL BORBA
6° ANO

O Coronavírus é uma doença que começou na China, se espalhou
pelo mundo e chegou no Brasil através de uma pessoa contaminada.
Agora está transmitindo de pessoa para pessoa e muitas estão morrendo
e outras em quarentena. As pessoas têm de ficar em casa, mas algumas
não respeitam, saem e acabam contraindo ou até mesmo passando o
vírus, a COVID – 19 como é chamada. O Coronavírus chegou ao Brasil
no começo do ano.
Os principais sintomas são: Febre, tosse e falta de ar. Esse vírus
atinge mais as pessoas idosas e pessoas com doenças crônicas que são
da área de risco, só que o vírus (COVID – 19) teve uma mutação e ele se
adaptou a vários climas e ambientes, assim afetando pessoas de idades
diferentes.
O Coronavírus pode ser contraído através de um aperto de mão,
de abraço, espirro e até mesmo por objetos. A melhor forma de se
prevenir é ficando em casa e se precisar sair, tomar os cuidados
necessários comos: usar álcool em gel e máscara.
A melhor forma desse vírus acabar é cada um fazer a sua parte,
também devemos pedir a Deus que os cientistas consigam a vacina da
cura o mais rápido possível.
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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL NOVA IGUATEMI-CEMUR

MARIA ISABELA VIEIRA DE OLIVEIRA
8° ANO

Uma lição que está causando o mundo
Neste ano fomos surpreendidos por um vírus que está
mostrando para nós que devemos viver mais, amar mais,
perdoar mais.
O COVID-19 está sendo uma lição para as pessoas do
mundo inteiro. Está mostrando que devemos sempre ter
consciência das coisas que não valorizamos e agora mostra
que só precisamos ter fé em Deus e rezar pedindo a
proteção para cuidar de todas as famílias, cuidar daqueles
que moram nas ruas, que não tem uma casa ou uma
máscara, nem álcool em gel para se e cuidar.
Esta pandemia faz com que a gente pare e pense nas
situações que ela está fazendo em nossas vidas, nosso
trabalho, nos amigos que não podemos abraçar.
O COVID-19 mostra que cada dia que passa temos
uma reflexão sobre tudo que ele está fazendo e mostrando a
nós do Brasil e do mundo inteiro.

71

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL NOVA IGUATEMI-CEMUR

GABRIELLY SILVEIRA BENITES
9° ANO
A batalha contra o invisível
Esse ano de 2020 veio cheio de surpresas.
De repente muitos estão demitidos das empresas
Tudo está parando, causando muitas dificuldades
E muitos estão passando grandes necessidades.
A COVID-19, são gotículas que caem de pessoas
infectadas
Quando as pessoas tossem
Espirram como gripadas
Pondo o vírus em bancadas.
Quando ela entra pelo nariz
Antes de chegar ao pulmão
Pode ir para o intestino e baço
Depois é que a respiração vira um fracasso.
Contra algo invisível
Estamos batalhando
Um medo terrível nos causando
E que está a todos atrapalhando.
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ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES - POLO

MAYSA FÁVARO PEREIRA
3° ANO

COVID-19
A COVID- 19 foi descoberto no final de 2019, quando
foi comunicado pela Organização Mundial da Saúde.
Começou com caso de pneumonia, sem causa definida
e se espalhou por diversos lugares do mundo, que resultou
numa pandemia e hoje estamos a mais de cem dias de
quarentena.
Por isso devemos nos prevenir e tomar alguns
cuidados como usar máscara e álcool gel nas mãos e evitar
aglomeração.
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ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES - POLO

YASMIM PEDROSO SANTOS
3° ANO

COVID-19
A COVID- 19 começou na China e veio para outros

países e cidades como São Paulo, Tacuru, Campo
Grande, etc.
Como nos proteger do vírus?
Passar álcool em gel nas mãos, usar máscara, lavar

bem as mãos com água e sabão.
Esses são os cuidados para prevenir do COVID-19.
Se cuidem e proteja a sua família.
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ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES - POLO

ANA CLARA BOVEDA JAQUES
4° ANO
Covid-19 mudou minha vida

Olá! Meu nome é Ana clara Boveda; estudo na escola
Tancredo Neves na classe do 4º Ano A; minha professora se
chama Marina.
Venho falar o que aconteceu na minha vida e na minha
família. Depois que surgiu esta doença, covid-19, já não vou

mais á Escola, tenho que ficar aprisionada dentro de casa sem
sair. Estou fazendo as minhas atividades via whatsApp; não é
como estar na escola junto com meus colegas; ás vezes
assisto filme e ás vezes brinco sozinha ou com minha
cadelinha que se chama menina.

Meu pai, Daniel e minha mãe foram mandados embora
do trabalho, porém acredito que Deus vai abrir uma porta para
o meu pai arranjar outro emprego.
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Minha mãe, Franciele me mantém em casa, já não posso

fazer fisioterapia e nem natação devido o problema que tenho no
quadril. Converso com meus amigos através de aplicativos.
Minha mãe sempre vai ver como está a minha avó Guilhermina,
mas não posso ir junto com ela.
Amigos, deixo o meu recado, vamos nos cuidar, orar para

que Deus ilumine e cure essa terra. Usem máscaras, álcool em
gel, não fique onde tem muita gente aglomerada para não expor
a todas. A pandemia se encontra em todo o planeta. O que
podemos fazer é fugir dela tomando os devidos cuidados.
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ESCOLA MUNCIPAL TANCREDO NEVES - POLO

HELOYSA SABATINE DOS SANTOS
4° ANO

Reflexão gerada pela pandemia Da Covid-19 no Brasil e no
Mundo
Com esse Coronavírus nós não podemos brincar na
pracinha, ir na casa de outras pessoas, ir comprar doces e
muito menos sair sem máscara.
Esse vírus trouxe muitas coisas tristes para nós, como
não viajar e não poder ir à escola. Temos que tomar cuidado
com tudo, sempre lavando as mãos e não podendo abraçar as
pessoas que gostamos nem mesmo dar um aperto de mão.
Ficou tão difícil! Em todos os lugares tem fila e tudo é
demorado. Ficou difícil para o mundo todo, então temos que
tomar muito cuidado para não pegarmos esse vírus também.
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ESCOLA MUNCIPAL TANCREDO NEVES - POLO

DANIEL FERNANDO DOS SANTOS VIANA
5° ANO

Pandemia do Covid no Brasil e no Mundo
O corona vírus, causa de muitas mortes, muitos por
causa da falta de ar, febre e tosse. Temos que nos cuidar e nos
proteger, lavar sempre as mãos e passar álcool em gel e usar
sempre a máscara e se possível ficar em casa.
Todos nós temos que nos prevenir, porque é um bichinho
que a gente não vê, mas é muito perigoso e pode ate matar
pessoas, pode matar milhões de pessoas.
Vamos fazer nossa parte, vamos cuidar de nossos
amigos, dos vizinhos e sair de casa só quando for preciso.
Sempre lave as mãos, assim você vai se proteger e
proteger sua família também. Vamos todos nos cuidar. Deus
abençoe vocês.
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LETÍCIA LOPES DE SOUZA
6° ANO

A quarentena
Eu não imaginava que um dia ia escrever sobre esse
Covid-19; essa é uma realidade que estamos passando.
Esse vírus começou na China e não imaginei que ia se
alastrar no mundo todo.
Toda a humanidade está sofrendo porque morreram
familiares, amigos, etc. outros estão lutando demais, ou
estão sofrendo pela perda do emprego, outros passando
fome. Infelizmente este vírus causou tudo isso no mundo
todo.
Os comércios fechando, hospitais e UTIs superlotadas;
médicos e enfermeiros também estão se contaminando com
o COVID -19.
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Muitas pessoas se recuperando, mas algumas
infelizmente não resistiram a esse vírus. Devido a imunidade
baixa, problemas respiratórios e outras enfermidades mais,
todos temos que nos conscientizar, evitar aglomerações,
ficar em casa, fazer a higienização correta, lavar as mãos,
usar álcool em gel e usar máscaras.
Se todos nos cuidarmos esse vírus não vai permanecer
e logo estaremos livres e aí sim, vamos poder voltar a
estudar, a trabalhar e visitar a família.
Se Deus quiser, vamos vencer.
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NOEMI DE OLIVEIRA MACHADO
7° ANO

Pandemia do COVID no Brasil e no mundo
Cientistas preocupados, a televisão só fala disso, a
escola esta fechada e eu, eu sou só uma criança vendo tudo
isso acontecendo. Talvez eu deveria entender mais de ciência,
entender o que os jornalistas falam sobre números, recordes,
desemprego, economia, mas eu, sou só uma criança.
O que mais eu deveria saber além do que me falam para
fazer? “Lave as mãos”, “use a máscara”, “passe álcool em
gel”.
Eu que sempre brinquei na rua, abraçava meus pais,
irmão e meus amigos, chegava na escola e abraçava as
minhas professoras favoritas, comia a merenda, sentava perto
da minha amiga na sala de aula, penteava o cabelo dela.
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Posso não saber escrever sobre o que é essa doença,
como ela evolui, como deixa as pessoas desempregadas, mas
de uma coisa eu sei, hoje não vou mais para a escola, não
abraço meus amigos, não sento com eles para merendar e o
pior, vejo o medo nos rostos das pessoas.
Mas sabe de uma coisa? Aprendi que a família vale mais
que qualquer coisa, que a proteção dos meus pais me mostra
o quanto eles me amam, que a higiene pode sim salvar minha
vida.
Peço a Deus para sairmos dessa sem mais mortes, sem
mais medo, sem mais distanciamento, que possamos
novamente amar as pessoas, abraçar, estudar e brincar.
Que esses tempos de Pandemia virem histórias no
futuro, historias que irei contar para mostrar as pessoas o
quanto é importante ter uma boa higiene e sempre se cuidar.

E para você ou vocês que estão lendo, deixo aqui meu
abraço distante, meu agradecimento por você estar cuidando
de mim, mesmo que seja se cuidando, pois quando você se
protege me protege também.
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SABRINA VALENTE
7° ANO
Esse tal de Corona
Bem eu não gosto muito de falar sobre essa doença, mas
é o assunto do mundo inteiro e é preciso falar sobre isso.
O Corona vírus é uma doença que atacou o mundo
inteiro, entre muitas doenças que existem, essa é a pior de
todas.
Muitas pessoas falam que é só uma gripezinha, bem,
essa gripezinha mata as pessoas que pegam, ficamos em
isolamento, porque se a pessoa for infectada e sair de casa
contamina outras pessoas.
Eu mesmo não posso sair com as minhas amigas, às
vezes penso que quando isso acabar vou sair correndo e
depois de cinco anos volto pra casa; agora mais do que nunca,
vou obedecer meus pais e ficar em casa para me proteger.
Vai ficar uma cicatriz enorme nas vidas das pessoas,
principalmente aquelas que perderam alguém querido. Mas
uma coisa eu tenho certeza, isso um dia vai passar.
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LETÍCIA ARAÚJO ALFONSO
8° ANO
Reflexões geradas pela pandemia covid-19 no Brasil e no
mundo.
Estamos vivendo atualmente uma pandemia causada pela
covid-19, que está interferindo no modo de vida da população
mundial. Somos orientados a tomar medidas de prevenção,
como forma de reduzir o contágio, diante dessa realidade
precisamos pensar qual a realidade das comunidades periféricas
neste momento de crise.
É nítido que sempre existiu uma negligência por parte do
estado nas favelas brasileiras. Os serviços públicos básicos não
chegam, e isso, complica ainda mais em momentos de crise,
como a que estamos vivendo atualmente. A pandemia causada
pela covid-19 tem gerado uma grave crise já existente, em que
suas consequências refletem diretamente nas áreas sociais,
políticas e econômicas.
Fique em casa, evite aglomerações de pessoas, lave bem
as mãos com água e sabão, várias vezes ao longo do dia, é o
que a organização mundial de saúde, recomenda para reduzir os
impactos da pandemia do novo Coronavírus no mundo todo.
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Mas como isso é possível em um país de desigualdade
sociais como o Brasil?
Como lavar as mãos se não tem água?
Como viver!? Se faltam empregos, mesmo antes da
pandemia e a grande parcela de população, são trabalhadores
e não possuem recursos financeiros para garantir o seu
sustento nesse período.
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ENTREGA DE PRÊMIOS
A realização da entrega de prêmios aos estudantes que
participaram do projeto nas categorias de desenho e produção
textual se deu entre os dias 14 e 17 de julho nas unidades
escolares.
Participaram da premiação a prefeita municipal Patrícia
Derenusson Nelli Margatto Nunes, a secretária de Educação
Rosangela Socovoski Ferragem, a coordenadora do projeto
Priscila Mahfuz, a técnica de Inspeção Escolar da rede
Municipal de Educação Elenice Pereira Neves, os diretores de
cada unidade, professores, familiares e estudantes.
Cabe ressaltar a fala da Prefeita Patrícia sobre a
proteção divina sobre a vida de cada pessoa, a importância
dos cuidados com a saúde e principalmente sobre a
oportunidade para praticarmos a empatia e a solidariedade.
Segue o registro fotográfico da entrega da premiação.
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COLABORADORES
DO
PROJETO
Quando se reúne uma equipe competente é certo que os
objetivos serão alcançados. Vocês superaram todas as
expectativas e foram ainda além do previsto. Parabéns a
todos!
É um orgulho compartilhar o local de trabalho com
profissionais tão capazes e dedicados. Competência,
empenho e compromisso são as melhores palavras que
descrevem cada um de vocês.
Trabalhando com esse profissionalismo, disposição e
dedicação é seguro que o futuro de todos nós, que temos a
oportunidade de conviver com vocês, será melhor.

Mais uma vez parabéns! Nossos sinceros agradecimentos!
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CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SALVADOR NOGUEIRA -POLO

Sonia Maria Trevisan

Diretora

Regina Martins Gomes

Coordenadora

PROFESSOR (A)

TURMAS

Izabel Cristina Silva Gimenez

1ºA e 1º B

Eliane Vasconcelos Ferro

1º D, 1º E, 2ºC e 2ºD

Rosangela de Jesus Pereira

1º C, 2ºA e 2º B

Andreia Pereira Vieira

3ºA, 3ºB, 4ºA e 4ºB

Sandra Andreio

3ºC, 4ºC, 5ºB, 5ºC

Elza Maria Brito

6ºB

Ordelani Perini Barbosa

6ºA e 5º A
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO PAULO I
Sueli Aparecida de Matos Lopes

Diretora

PROFESSOR (A)

TURMAS

Marlene Robisti ElKadri

1ºA e 1º B

Dionizia Evangelista Wolffogran

3ºA

João Teixeira Espíndola ano

4ºA e 5ºA

Eduarda Torres

6ºA e 9A

Ana Maria Torres Fernandes

7ºA e 8ºA
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ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES - POLO
Luciano Dorneles dos Santos

Diretor

Ivone Aparecida Pereira dos Santos Aquino

Coordenadora

PROFESSOR (A)

TURMAS

Luzia de Fátima Layola Nunes

1ºB, 1ºA e 2ºB

Rosangela de Jesus Pereira

2º A

Marina Matter

4ºA

Vanessa Ribeiro Cristine Almeida Bicudo

4ºB

Cândida Ferré

5º A

Nathalia Barbosa da Silva

5ºB

Viviane Miranda de Oliveira

6ºA, 7º A, 7º B e 8º A
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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL NOVA IGUATEMI -CEMUR

Andréia Maria de Moura da Silva

Diretora

PROFESSOR (A)

TURMAS

Renata Santos Kovalski Motta.

1ºA

Neli Essy

2º A

Maria Lúcia Pereira da Silva

3ºA

Sandra Aparecida Motta D’avila

4ºA

Laercio Dias Gomes

5º A

Edicarlos Chanfrin e
Carla Regina Menezes dos Santos

6ºA

Elisângela Perdomo Varago Gomes e
Cinthia Alessandra da Silva

7º A

Cleiton Barzagui
Amilton Lúcio de Moura

8º A

Eliane Mikas e Flávia Pedroso Bazargui

9º A
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COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes

Prefeita Municipal

Rosangela Socovoski Ferragem

Secretária de educação

Priscila Marques Mahfuz

Coordenadora do projeto

Maria Izabel Pontes Laghi

Projeto de Informática

Clóvis Daniel Teixeira

Registro fotográfico

Maria Fernanda Socovoski Ferragem

Assistente de Arte

Noemi de Oliveira Machado

Divulgadora
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COLABORADORES NA AVALIAÇÃO DAS PRODUÇÕES DESTAQUES
.

CATEGORIA DESENHO
Elida Fernandes

Gescleia Rodrigues da Luz
Lea de Castro Baptista
CATEGORIA PRODUÇÃO TEXTUAL

Carolina Buffon Schimidt
Elenice Pereira Neves
Queli Cristina Almeida
Rosangela de Fátima Queiroz dos Santos
Rosângela Teixeira

Às professoras colaboradoras na escolha das produções
Destaque, nosso carinho e gratidão.
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REGISTROS DA
EL ABORAÇÃO E
CULMINÂNCIA DO
PROJETO
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Palavras da prefeita Patrícia:

Que orgulho destas crianças e das suas
famílias!
Que grande
deste projeto!

satisfação

ver

a

conclusão

Quem poderia imaginar que em tempos
tão difíceis, diante de situações inesperadas
poderíamos
prestigiar
tamanha
criatividade!?!?
Sempre acreditamos no potencial das
crianç as e jovens da n ossa rede de ensino e
principalmente
no
trabalho
cheio
de
dedicação e compromisso dos professores e
de todos que fazem parte da escola.
No início da pandemia
imaginamos
t o d a s a s d i f i c u l d a d e s q u e i r í a m o s e n c o n t r a r,
mas mantemos a confiança em Deus e na
união das pessoas para enfre ntar a covid-1 9; e
assim seguimos... Juntos!
Ao iniciarmos este projeto tínhamos o
objetivo de enaltecer o ponto de vista dos
estudantes acerca das novidades que esta
pandemia nos apresentou: aulas a distância,
distanciamento dos amigos, a permanência em
casa, h ábit os de higiene reforçados e u m novo
item no vestuário: a máscara! Quantas coisas
para nos adequarmos!
Sem dúvida será um alento vermos cada
ilustração, lermos cada texto e , mais uma
vez, aprendermos com as nossas crianças e
jovens, q ue a esperança se confirma e q u e é
um
privilégio
compartilharmos
n ovas
descobertas.
Enfim, o mais importante é aprendermos
a praticar a empatia, valorizarmos a família e
c u i d a r m o s d a n o s s a s a ú d e . Pe n s e m o s q u e
neste momento a prioridade é cuidar de si,
cuidar do outro e preser var a vida.
Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes
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