
Oi galerinha! 

 

Hoje eu vim dar um recadinho para vocês! Quero dizer, que                                                    

todos nós, profissionais que trabalhamos com vocês estamos 

com muitas saudades e queremos voltar logo a nos encontrar! 

Mas tem um probleminha, né? Esse tal Coronavírus, que, até bem pouco 

tempo, a gente nem sabia o que era! Pois bem: por causa desse serzinho 

que a gente não consegue nem enxergar, está tudo muito diferente! 

Tivemos que modificar nossa higiene, ficar mais tempo em casa e sair só 

quando necessário e com todos os cuidados, enfim, modificamos nossos 

hábitos. 

Isso significa que é tudo muito diferente e muito novo para todos nós. Foi 

uma surpresa gostosa iniciar as aulas e logo ter que parar: umas “férias” 

inesperadas! Mas com o passar dos dias e das semanas fomos percebendo 

que não são férias, pois não podemos ir à lanchonete, sorveteria, brincar na 

rua, enfim, nos divertir fora de casa! Que estranho, né? Aí vem a saudade... 

Saudade de colocar o uniforme, ir para a escola, brincar com os colegas, dar aquele bom dia 

gostoso para a prô, brincar na quadra durante a educação física e o recreio! E o cheirinho da 

comida??? Dá até saudades das broncas da prô, das lições e daquele coleguinha que a gente 

nem brinca muito. Saudades de ir brincar na rua, visitar os parentes e amigos... 

É uma coisa estranha... a gente gosta de ficar em casa, mas não quando é obrigado. De 

repente a gente percebe que é legal assistir tv, ficar no celular e bastante tempo em casa, mas 

todo dia assim, chega a enjoar. São sentimentos muito novos: saudades, preocupação com o 

futuro, aprender a lidar com o tédio...  

Mas a vida não pode parar e vamos nos adaptando. Por isso, estamos enviando atividades 

para vocês fazerem em casa, pois manter uma rotina é importante. Deixe para fazer sua 

atividade no horário que estaria na escola. Aproveite para aprender a arrumar sua cama e 

ajudar nas tarefas de casa. E você vai ver: ainda vai sobrar tempo para brincar, assistir tv e 

ficar um pouco no celular.  

Assim que pudermos voltar a estar juntos, vamos ter muitas experiências para dividir. E vamos 

aproveitar muito o nosso tempo juntos. Acredite: tudo vai passar e um dia você vai se lembrar 

desse período como uma grande lição na sua vida! 

Cuide-se, pois você é muito importante para nós e os seus familiares. Nós aqui estamos nos 

cuidando para poder recebê-los (as) com alegria e saúde! 

Feche os olhos e sinta-se abraçado (a) por todos nós (na imaginação pode!). 
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