Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica
“Uma marca para a vida”
Tarefa 1 de 2
5º e 6º anos

Bom dia, ou boa tarde, meus queridos alunos!
Estamos a viver tempos desafiantes!
Tempos que nos lembram a nossa pequenez perante a natureza e os seus caprichos, mas
também nos lembra da grandiosidade dos nossos pequenos grandes gestos: da solidariedade,
da capacidade de resistirmos (resiliência), de que juntos, mesmo que fisicamente separados,
somos mais fortes e que só em grupo podemos vencer tudo, inclusivamente este vírus que
decidiu colocar-nos à prova!
Neste sentido segue a tarefa que gostaria que vos proponho para estes dias em família.
Quero que vejam, ou revejam os seguintes vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=WzSNzNcwFnE
https://www.youtube.com/watch?v=PsrAkgzySTI
https://www.youtube.com/watch?v=yRK30cIsSbs
https://www.youtube.com/watch?v=rHTEZNhQJP8
Assim sendo, e devidamente (re)inspirados proponho que a tarefa nº 1 ( no total serão
duas)…e como sabem que tudo nas nossas vidas…tem uma história…pois cá vai a história de
como esta atividade surgiu!
Nestes dias de isolamento…fui à varanda. Estava um pouco triste, confesso. Isto de se estar
sozinho não é fácil! E, no prédio em frente ao meu, vi um pequeno desenho que me encheu,
novamente, de esperança e de alegria!
Ficam aqui duas fotos:

Pois bem, o desenho é de um arco iris e a frase, que não se vê bem, mas que é: “Vai ficar tudo
bem”
E eu, sem conhecer o ou a artista em questão, fiquei-lhe muito agradecida! Aquele desenho
encheu-me o coração!
Foi aí que …se fez luz! E a ideia surgiu!
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Ora, porque não nos juntarmos também a este movimento, que nasceu em Itália?
Porque não sermos também agentes de esperança?
O que proponho como tarefa é então o seguinte:
Com os materiais que tiverem em casa, de preferência com a família, fazeres um desenho com
o tema “Vamos todos ficar bem”. Pode incluir o Arco-íris e outros elementos que considerem
importantes. Podes fazer no tamanho e no material que entenderes: cartolina, tecido, cartão,
papel , etc.! A imaginação não tem limites! Ou tem…apenas podes usar o que tens por casa!
Não vale sair de casa!
Depois de feito fotografam enviam para o email: csh.anabarbosa@aeandresoares.pt
Após isso proponho que coloquem o vosso desenho na janela, varanda ou outro sitio que
considerem importante!
Também podem fotografar esse momento, assim como o momento da realização do desenho,
Podem e devem partilhar nas redes sociais, caso as tenham, com os seguintes hastags:
#vamosFicarTodosBem #EMRC #AVEPF #Moral #Ficaemcasa #Tarefa1EMRC
#NãoestamosdeFerias
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