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Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 
Subsecretaria de Educação 

 

 

Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 
 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de               
Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que            
será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituição              
Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será            
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento            
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação à              
distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias               
diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária            
para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com               
sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação            
(críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a               
realização das atividades apresentadas é o que garantirá o sucesso para cada um de nossos               
alunos! 

O material poderá ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 
Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 
Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o              

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que porventura ainda não souberem se prevenir. 
Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando             

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado              
também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que                
os familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada             
um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 
Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 
Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 
 
 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 
Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  
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COMPAIXÃO 

Compaixão é a ação. Significa compadecer e sentir com o outro.  

Compaixão é sentir a dor do outro e se sensibilizar através da ajuda ao próximo. Vivemos                

num mundo onde as pessoas estão mais voltadas para seus próprios problemas, sem se preocupar               

como o outro esta vivendo. Um período em que o capitalismo absorve o tempo do ser humano na                  

preocupação principal em obter prosperidade caminhando mais para importância do ter do que ser              

um ser humano mais compreensivo com a dor do outro.  

Podemos demonstrar compaixão através do carinho, lágrimas , abraço. Mais o mais            

importante é se conscientizar de que cada um de nós como ser humano podemos fazer a diferença                 

num mundo tão interiorizado para dentro de si próprio e externamente para com o outro. Podemos                

sim fazer a diferença.  



Nem tudo é compaixão , ainda que assim 

pareça.  

• A compaixão não é debilidade sentimental.  

• A compaixão não é chorar ante os dramas da televisão...e ficar indiferente aos dramas da 

realidade.  

• A compaixão não é dizer “coitado”....,mas fazer com que haja menos 

infelizes.  

• A compaixão não pode parar no “sentir, ela deve chegar ao “agir”.  

• A compaixão não começa olhando os outros, começa olhando a si mesmo.  

• A compaixão não é compaixão se não passar à ação.  

“Ter compaixão é acreditar no outro que sofre e torcer para que ele se recupere logo, que 

erga a cabeça e caminhe com fé na vida,”  

1- Encontre as palavras certas e complete o poema:  

UNIÃO – EM ENCONTRO- COMPAIXÃO- COLORIDA-CARINHO-SORRISO-LÁGRIMAS-ABRAÇO-MÃO  

A __________________ é uma flor que se abre.  

É bela e __________________________  

É um ___________________________ que alegra.  

Uma palavra de 
_______________________  

São ___________________ que se unem na dor.  

É um ___________________ de perdão  

É um gesto de ________________________ Um aceno de _____________________  

 



2- Assista o vídeo: link: https://www.youtube.com>watch quando você sente compaixão?  

 

Escreva um comentário sobre o que entendeu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      A FÁBULA DA CONVIVÊNCIA  

Durante uma era glacial, quando parte do globo terrestre esteve coberto por gelo, muitos              

animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às              

condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa             

tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, ajuntar-se mais e mais. Assim, cada                

um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, aqueciam-se               

mutuamente naquele inverno tenebroso.  

Porém, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos,             



justamente aqueles que ofereciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte.              

Então, todos se afastaram-se feridos, magoados e sofridos. Dispersaram-se, por não           

suportarem por mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Doía muito.  

Mais essa não foi a melhor solução porque separados logo começaram a morrer             

congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com               

medo, com cuidado, de tal forma que , unidos, cada qual conservava uma certa distância do                

outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem magoar, sem causar danos recíprocos.             

Assim , suportaram-se resistindo à longa era glacial. Sobreviveram.  

Conclusão: O melhor do relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele 

onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro, a admirar suas qualidades.  

• É fácil trocar palavras, difícil é interpretar o silêncio!  

• É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar!.  

• É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração!.  

 

 

1- Para você, o que é mais difícil na convivência com as pessoas?  

 

 

 

 

2- Você se esforça para conviver pacificamente com os outros?  

 

 



3- Assista o vídeo: link: https://www.youtube.com>watch convivência em grupo  

Escreva um comentário sobre o que entendeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até Breve! 


