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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 

  
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. 

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... 
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AMAZING GIRLS 

“… because dreams are free, … 
dream big!” 

Zuriel Oduwole 

Who is she ?          Where is she from?        How old is she?   

Adapted from https://en.wikipedia.org/wiki/Zuriel_Oduwole  
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ZZuriel’s Project 
 

DREAM UP, SPEAK UP, STAND UP 

Our vision is to see that every child in the world 

gets the chance of an education.  

Glossary: 
 
amazing = surpreendente, incrível                                            dreams - sonhos 
every child – toda/ cada criança                                                free – de graça; gratuitos 

Você já fez pesquisa na Wikipedia?  Lá você 
encontra textos como esse sobre pessoas 
famosas.  Que tipo de texto é este? 
 
[   ] Entrevista. 
[   ] Perfil. 
[   ] Fofoca. 
 
 
 

1. Read the text below and answer the three questions. 
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LET’S MEET ANOTHER AMAZING GIRL!   

 Daliyah Marie Arana of Gainesville, Georgia,  has read more than 1,000 books.  The 
girl’s passion for literature impressed even the leader of the nation’s library, Carla Hayden.  
On Wednesday, the 4-year-old Daliya visited the Library of Congress and had a chance to 
be a “librarian for the day”.   
 “I want to inspire other kids to read at an early age, too”, Daliya said. 
 Her favorite writer is Mo Willems — author of the “Elephant and Piggie” series — and 
she has a special interest in dinosaurs, her mother said. 
 Her father, Miguel Arana, is Mexican and often speaks to Daliya in Spanish.  She 
hopes to learn how to read in Spanish soon. 

Adapted from https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix  

Glossary:                                     headline – manchete, título 
at an early age – desde cedo      library/librarian – biblioteca/bibliotecária  
hopes – espera                            other – outras 

BEFORE READING 

1. Observe the format of the text (veja abaixo).  
 

Você acha que esse tipo de texto foi publicado em   
[   ] um livro de histórias infantis. 
[   ] uma página de jornal na internet. 
[   ] uma revista sobre esportes radicais. 
2. Read the title of the text (the headline). 
O objetivo do artigo é  
[   ] apresentar uma menina que fez algo muito 
especial. 
[   ] divulgar cerca de mil livros para crianças 
pequenas. 
[   ] contar uma história cujo personagem principal é 
uma menina.  
 

3. Apenas pelo que você observou do 
formato e do título você gostaria de 
ler o texto? 
 
4. O que você perguntaria sobre a 
menina?  
Tick [] one or more items: 
[   ] full name 
[   ] age   
[   ] nationality 
[   ] languages she can speak 
[   ] interests 
[   ] favorite book 
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WHILE READING  
 
1. Read the article.   
 
Enquanto for lendo, anote no seu caderno o que você descobriu sobre a menina.  
Por que publicaram uma matéria sobre a menina no Washington Post? O que ela fez de 
surpreendente? 
 
2. Você achou respostas para algumas das perguntas abaixo? 
What is her full name?  

Where is she from? 

What languages can she speak? 

What is her favorite free time activity? 

How old is she? 

What’s her favorite author? 

What’s her favorite book? 

AFTER READING 
 
Use the QR Code and watch this old video.  Daliya is two years old and she is reading 
her first book! 
 
 
 
 
NOW IT’S YOUR TURN! 
 
 1. Que tal assistir o vídeo da história The Gingerbread Man e contá-la depois em voz alta?  

Some tips:  
 
A. Você pode pausar o vídeo e repetir cada parte apresentada. 2. Depois 
de treinar algumas vezes, conte a história para alguém que more com 
você; ou grave um vídeo e compartilhe com amigos, familiares ou com 
seu/sua Professor(a).. 
B. O texto completo está abaixo do vídeo.  
C. Há outros livros disponíveis no site. Clique em FREE BOOKS  do lado 
esquerdo da tela. 

EXTRA SUGGESTIONS 

No site Storyline Online há vários livros sendo lidos por pessoas 
famosas. Que tal escolher algum deles e ouvir a história?  
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