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Olhar, Sorrir e Acenar.
Pessoas isoladas;
Aulas adiadas;
Fronteiras fechadas...
Por conta da pandemia
Causada pelo coronavírus,
Que prolifera a cada dia.
Não vamos deixar
O coronavírus nos dominar!
“COVID-19”
Este ser vem se chamar.
Por enquanto, não se deve
As mãos do outro apertar,
Nem beijar ou abraçar...
Nesse momento, basta,
Simplesmente olhar,
Sorrir, acenar...

Não é fácil, eu bem sei,
Mudar nossos costumes. Afinal,
É só por alguns dias,
E ficaremos livres desse mal.
Enquanto isso, continue
Cuidando bem de sua saúde.
Para combater o corona e outros vírus,
É preciso ter atitude!
Durma e alimente-se bem;
Lave as mãos com água e sabão;
Mantenha seu corpo limpo e hidratado;
Brinque, leia... e estude com atenção!
Ficar longe um dos outros
Foi para nossa saudável preservação.
Porém, mesmo distantes, no corpo,
Estamos bem perto: no coração!
Por: Dinael de Almeida Silva, Professora da 10ª CRE, em 17 de março de 2020.

A poesia, acima, foi escrita com o objetivo de orientar meus alunos a respeito do
distanciamento social que está ocorrendo atualmente (pandemia do COVID-19), levando-os a
refletirem sobre o atual contexto e tomarem atitudes adequadas para superarem esse
momento.
Dinael de Almeida Silva, Professora da 10ª CRE
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Selfie (freepik.com); Estação Ferroviária de Marechal Hermes (Nostalgiatour - wikirio.com.br); Família (freepik.com);
Amigas (pxhere.com); Sala de aula_Africa (pixnio.com); Sala de aula(Acervo CIEP Agostinho Neto)

1. Match the posts and the Instagram pages.

1. This is my lovely family. My husband Julio and my two sons, Diogo and Caio. We are in Quinta da
Boa Vista. What a happy day!!! #quintadaboavista #happyday
2. My birthday was in January and I got a new smartphone. I love taking selfies. My favorite color??
Yellow!!! Kkkkk
#birthday #instaselfie #yellow
3. Every day I take the train to work at this old train station. It’s such a beautiful place. I love living in
Marechal Hermes with my mother and my grandmother. #marechalhermes
4. This is my classroom. There are over 30 students in my group, boys and girls. We don’t wear
uniforms. I love going to my school because the teachers are nice and I learn a lot there!! My favorite
subjects? Maths and English .
#myclassroom
5. My sisters and I visited Rio de Janeiro and we loved the city!!! In this photo you can have an idea of
how happy we are !!!
#loverj
#longhair
#lovesisters
6. I’m a teacher at this school. These are my 1st graders students. They are so cute!!! Just 6 years old.
They love drawing, coloring, playing games. #primaryschool
#schoolarts
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2. Which photo do you like

?___________________________________ .

3 Why?___________________________________ .

4. Imagine this is your timeline. Complete the post using the words below:

famous - live - beach - beautiful - city
I ________ in Rio de Janeiro. There are many
_________________ places in my __________:

parks, museums, beaches, landscapes. This is
Copacabana ________________. One of the most
_____________________ beaches in the world.
#copacabanabeach #riodejaneirosun
5. Que tal criar seu próprio post? Selecione uma foto das que você já tem ou procure na
internet. Depois, faça uma postagem sobre ela. Observe que posts são geralmente textos
curtos e referem-se à imagem. Mãos à obra! Off you go!!! Se possível, compartilhe com
amigos e familiares e também com seu(sua) Professor(a).
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