Campanha de solidariedade curso 2020/21. Reiniciando para transformar

siente

postal
A CAIXA

SOLIDÁRIA

Dirigida a: Famílias.

Atividade em sala de aula: de 8 a 16 anos
(adaptada conforme a idade).
Objetivo: conscientizar sobre como a Covid-19 afetou a crianças, jovens e familiares, convidando-os a colaborarem com a
campanha de solidariedade.
Desenvolvimento:
Serão utilizados os depoimentos em vídeo
e as informações coletadas. Uma carta
com letra e estrutura infantil será dada
para cada participante. Essa carta conterá
informações sobre como viveram com a
COVID-19, falando tanto das experiências
negativas quanto das oportunidades que
tiveram (por exemplo, não foi possível ir a
escola, conhecer mais à família, cuidá-la,
etc).
Essas cartas serão publicadas no site e um
cartão padrão será anexado para solicitar
uma colaboração para a campanha. A
mensagem será um chamado a colaborar com a campanha através de diferentes
meios: divulgação, voluntariado, apoio a
programas, transferências de dinheiro, etc.

Material:

Envelopes
Cartas da web
Cartões da web
Caixa de correio de
cartolina

A personagem Bla se apresentará como a
roupa típica de um carteiro e usará uma
bolsa com cartas para cada aluno (este
ponto da atividade é adaptada de acordo
com a idade). Ela aproveitará a oportunidade para contar aos estudantes sobre a
campanha “Reiniciando para Transformar”
e dirá que traz algumas cartas muito especiais para cada um deles.
Dentro de cada carta (colocada em um
envelope) haverá UMA CARTA (por quantidade, cartas repetidas sairão) e UM CARTÃO para levar para casa para ler com a
família.
Em casa, refletirão sobre a carta e escreverão uma resposta que será discutida mais
tarde em sala de aula, contando nela como
vivenciou a pandemia e o que ocorreu consigo e sua família que ajudou ao estudantes diante da situação relatada na carta.
Uma caixa de correio será construída na
sala de aula, uma por turma (pode ser
considerada uma atividade), que será chamada de Caixa Postal Solidária, em que os
alunos depositarão suas cartas para serem
“enviadas”.
Na sala de aula, os estudantes comentarão sobre a carta recebida e como queriam
respondê-la, e anonimamente colocarão o
envelope de volta na caixa de correio com
a contribuição financeira.

