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Olá, família! 

Tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam seguros em suas casas, 
perto das pessoas que são importantes para vocês, exercitando, mais do que 
nunca, o autocuidado e a empatia. Que loucura tudo isso que está acontecendo, 
não é mesmo?

Tudo começou em 31 de dezembro de 2019. Depois que autoridades chinesas no-
tifi caram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole 
chinesa com 11 milhões de habitantes, a Organização Mundial de Saúde emitiu o 
primeiro alerta. No dia 13 de janeiro do ano seguinte, surgiram informações sobre 
casos no Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan e, desde então, tem se espalha-
do pelo mundo. Estamos falando do COVID-19. Mediante a crise mundial, ocasio-
nada por essa pandemia, as pastas governamentais da saúde e educação unem 
forças para ações de contingência em nosso país. Dentre as ações está a suspen-
são temporária das aulas.

Como você sabe, as aulas da Escola da Inteligência são convites semanais para 
que você participe da mais importante viagem que um ser humano pode em-
preender, uma viagem com um grande destino: dentro de você mesmo. E, nessa 
peregrinação, exploramos as múltiplas áreas da nossa complexa inteligência. As-
sim, aprendemos a gerenciar nossos medos e anseios, a confi armos mais em nós 
mesmos e, em meio a tantos outros ensinamentos, nos tornamos autor da nossa 
própria história.

Pensando na importância que as competências e habilidades socioemocionais 
exercem em nossas vidas (inclusive em situações como essa), a Escola da Inteli-
gência organizou algumas atividades que serão desenvolvidas em casa e acom-
panhadas remotamente pelo professor EI.
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Prática: Faço parte da EI!
Ei, família! Agora que aprendemos como o professor Corujão criou a 
Escola da Inteligência, vimos como é importante colaborarmos uns com 
os outros para a construção de um mundo melhor. Agora vocês também 
fazem parte da EI, por isso cada um da família deverá usar a inteligência 
para construir um mundo melhor. Pensando em ações para cuidarmos de 
nós e da nossa família, vamos incentivar todos a se prevenirem? 

Para isso, cada membro da família deverá fazer um cartaz explicando uma 
forma de prevenção de doenças (por exemplo, lavar bem as mãos, cuidar 
da higiene da casa, tampar boca e nariz ao tossir ou espirrar, não dividir 
copos e talheres, etc). Façam cartazes bem bonitos e chamativos e esco-
lham o melhor lugar para esse cartaz fi car exposto na sua casa, para que 
todos possam se lembrar de cuidar uns dos outros. Fazendo nossa parte, 
logo teremos um mundo mais saudável!

Semana 1.

Lição 1. Aula 1 e 2

Baixe o aplicativo EI Play Music na sua loja online e digite o código de 
acesso que está na primeira página do livro da Escola da Inteligência do 
seu fi lho(a) ou o código provisório disponibilizado pela coordenação da 
escola. Ouvir a narrativa no App EI PLAY MUSIC: O professor Corujão cria 
a Escola da Inteligência da Floresta Viva (3º ano – Lição 1 – Aula 1). 

Refl exão em família: Conseguimos fazer alguma relação com o momen-
to que estamos vivendo? As pessoas estão cuidando do planeta e de 
outras pessoas? Por que o professor Corujão cria a Escola da Inteligên-
cia na Floresta Viva? Refl ita com a criança que, assim como acontece na 
história, estamos vendo muitas pessoas se ajudando no momento atual. 
Estar em casa em quarentena, por exemplo, é uma atitude solidária 
para com outras pessoas e para com o planeta, assim como os animais 
da Floresta Viva se uniram para apagar o incêndio, mesmo tendo suas 
diferenças.


