
Salut, ça va mes élèves, alons-y travailler?  

 

Alors, je m'appelle Sirlene, je suis ta professeure de français, lembra de mim? É claro 

que sim, não é mesmo! É óbvio! (rsrsrs). Eu gostaria de saber como você está e o que 

tem feito. Se quiser, pode me escrever contando como você está se sentindo, o que você 

tem feito e o que espera das nossas aulas nesse modelo de ensino remoto. Acredita! Eu 

estou cheia de ideias (como sempre) para nossas aulas remotas! Elaborei um monte de 

atividades durante a quarentena; estou ajudando meus filhos com as aulas (online) e 

com as tarefas de casa; cuidando da minha casa ... e quer saber? Estou com muita 

saudade da escola, dos meus alunos, dos colegas de trabalho , só não sinto 

falta dos macacos!  

Au revoir  à bientôt 

Sirlene – sirlenete@ufg.br 

 

 

Bom dia 

 

Encaminho abaixo a mensagem que fizemos para os alunos do 1º ano do ensino médio: 

Olá, somos Anna Carime e Marisa, psicólogas escolares no CEPAE. Esperamos 

encontrar você bem e sua família também. Você já conheceu nosso trabalho na escola? 

Muitos alunos já nos conhecem, mas alguns ainda não e por isso resolvemos escrever 

para vocês. Estamos voltando as atividades da escola de uma forma diferente, não é? 

Não nos encontramos pessoalmente, estamos distantes, mas ainda assim estaremos 

juntos virtualmente. Esperamos logo superar tudo isso e voltar para a nossa escola, 

assim que possível.  Este período de pandemia não tem sido fácil, muitas pessoas têm 

passado por momentos bem difíceis e às vezes é importante o apoio de outras pessoas 

para conseguirmos continuar. Sempre que quiser, você pode entrar em contato conosco 

através de nosso email.  E você, como tem passado este período? O que tem feito? 

Conte pra gente e vamos conversar! Estamos à disposição. Nosso email para contato 

é: psicologiacepae@gmail.com    
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Abraços virtuais pra você!!!  

 

 

 

 

 

 

Bem-vindo de volta, espero que esteja feliz 

com o retorno das nossas aulas mesmo que 

de forma remota, meu nome é Francesca e eu 

serei a nova professora de Biologia na sua 

sala, é uma pena nos conhecermos a 

distância, mas o que me deixa animada é 

saber que logo logo estaremos todos juntos. 

Espero que você e sua família estejam bem e 

com saúde, as nossas atividades começam 

na próxima semana, então separe um 

cantinho calmo aí na sua casa, com seus 

materiais e livro didático que esse semestre 

vamos aprender muito através da leitura 

nele, tá bom? Tudo isso vai passar : ) 

 

Meu e-mail é: francescachapadense@ufg.br 



No meio do caminho havia uma pandemia. Havia uma pandemia no meio do caminho. 

 

Parafraseio Carlos Drummond de Andrade para dizer do meu lamento em não estarmos 

juntos nesse período, queridos alunos e alunas. Desde 2018 vocês me param nos 

corredores do CEPAE ansiosos para ter aulas novamente comigo - e eu não posso 

deixar de dizer que eu também esperava por esse momento - mas de repente fomos 

surpreendidos com esse estado de emergência geral por causa do COVID-19. Há ainda 

alunos e alunas com quem tive apenas um contato inicial e esperava conhecê-los e 

desenvolver uma relação boa, mas o processo foi interrompido. 

 

De toda forma, para aqueles que sempre quiseram viver um grande momento histórico, 

tá aí! Não é fácil, né? Espero que ao discutirmos os acontecimentos históricos que 

atingiram a humanidade, vocês se lembrem de que nada foi tão simples e fácil como 

parece para nós, distantes no tempo e no espaço e no conforto do nosso cotidiano. 

 

Dito da saudade que sinto de vocês, quero saber: como estão? Como tem sido esses 

meses? O que vocês têm feito? O que têm sentido e pensado? Alguém da família ou 

amigos diagnosticado com o coronavirus? Torço os dedos para que não!  

 

Por aqui, tenho trabalhado muito, juntamente com os outros colegas professores, mas a 

falta de vocês, da participação em sala de aula, de ver vocês pensando, questionando e 

criticando a realidade, das conversas, das gracinhas e piadas foi uma constante. Além do 

trabalho - que tomou quase todo o tempo e invadiu espaços que antes eram de lazer e 

descanso - , aproveitei para publicar artigos com alunos do 3o ano, arrumei as gavetas 

da casa e tenho cuidado mais da alimentação. 

 

Como vocês sabem, retornaremos nossas atividades, inicialmente pelo e-mail e pela 

página do Cepae. A ideia é migrar para outras plataformas a medida que todos tiverem 

acesso ao suprimentos da informática para isso (celular, chip e acesso à internet). De 

toda forma, na disciplina de História a dinâmica mudará pouco de um meio para outro e 

trabalharemos com PowerPoint, podcast, vídeos no YouTube, textos disponíveis on line 

e atividades elaboradas por mim e também aquelas disponíveis no livro didático. Para 

tanto, seria muito bom saber das condições  de vocês: se possuem local apropriado para 

estudo, bem como celular, notebook, tablet ou desktop e acesso à internet. 

 

Dividimos (os professores e a coordenação) as atividades em 2 blocos de disciplinas, a 

serem entregues a cada 15 dias. A disciplina de História está no segundo bloco, 

portanto, vocês receberão orientações, material e atividades no dia 14.09. Além disso, 

eu também fiquei responsável junto a coordenação por enviar as atividades dos 

professores das outras disciplinas que compõem o bloco 2. Portanto, junto com as 

atividades de História vocês receberão as de outras disciplinas. 

 

Bom, acho que é isso por enquanto. Quero saber de vocês! Se quiserem me escrever, o 

e-mail é giovanna_aparecida_schittini@ufg.br 

Será um prazer imenso saber de vocês! 
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Um abraço apertado cheio de saudades! 

Profa. Giovanna A. Schittini dos Santos  

Departamento de História  

 

 

Carta da disciplina de Matemática 

 

Bom dia caros alunas 

 

Gostaríamos de externar nosso apoio e solidariedade a todos que tiveram 

amigos, parentes, entes familiares acometidos ou ainda em tratamento por essa 

enfermidade calamitosa. Queremos dar as boas-vindas às aulas remotas que teremos a 

partir de agora até termos a certeza de não termos risco de contaminação iminente. A 

vacina vem ai e vamos superar esse momento de dificuldades. 

Nós, professor Marcos Vinícius Lopes (Marcão) e Gabriela Rodrigues da Silva 

(estagiária) trabalharemos em conjunto para ministrar esta matéria via aulas remotas em 

consequência do confinamento pelo Covid -19. 

Num primeiro momento nossos encontros serão de forma assíncrona (atividades não 

sincronizadas) em períodos quinzenais através de emails institucionais. 

Para iniciarmos seria recomendável que revisassem o conteúdo já dado nas primeiras 

duas semanas que tivemos de aulas presenciais sobre Conjuntos numéricos ainda no 

mês de março.Para tirar dúvidas referentes ao conteúdo da disciplina estamos ao seu 

dispor através dos e mails: 

marcos_vinicius_lopes@ufg.br 

gabrielarodrigues@outlook.com 

 

No livro didático, façam a leitura do capítulo 1 (Conjuntos) à partir da página 8. 

Refaçam os exercícios resolvidos. Abaixo seguem links que poderão ajudar na 

compreensão e retomada dos conteúdos. 

Conjuntos introdução ( 20 min.)   https://youtu.be/0aUEDxYjZg8 

 

Subconjuntos e conjuntos das partes (20  min.)   https://youtu.be/Wxm3ugnq9Sw 

 

União e intersecção (29 min.)     https://youtu.be/c5a99sX-Sq8 
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Diferença e complementar (15 min.)    https://youtu.be/eZfFpnvudR0 

 

Questões comentadas (24 min. e 32 min) 

https://youtu.be/wVZYyOuz9GI                 

 

 https://youtu.be/id8fXOFnoio   

 

números naturais e inteiros 14 min   https://youtu.be/Y_mYgLkuEl4 

 

Números racionais (18 min.)  https://youtu.be/NYAeWhz53NM 

 

Números irracionais e Reais ( 9 min.)   https://youtu.be/J4vD5RpOqJY 

 

Diferença e complementar (15 min.)  https://youtu.be/eZfFpnvudR0 

 

 

Atenciosamente 

 

 

“CURAR 

E as pessoas ficaram em casa 

E leram livros e ouviram 

E descansaram e se exercitaram 

E fizeram arte e brincaram 

E aprenderam novas maneiras de ser 

E pararam 

E ouviram fundo 

Alguém meditou 

Alguém orou 

Alguém dançou 

https://youtu.be/eZfFpnvudR0
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Alguém conheceu sua sombra 

E as pessoas começaram a pensar de forma diferente 

E pessoas se curaram 

E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, 

Perigosas, sem sentido e sem coração, 

Até a Terra começou a se curar 

E quando o perigo terminou 

E as pessoas se encontraram 

Lamentaram pelas pessoas mortas 

E fizeram novas escolhas 

E sonharam com novas visões 

E criaram modos de vida 

E curaram a Terra completamente. 

 

Texto de  Kathleen O’Meara (1839-1888) escrito em 1869 

 

Goiânia, 27 de agosto de 2020. 

 

Oi! Sou a professora Deise Mesquita, do departamento de português, mas este ano estou 

responsável pelo TCEM do 1º ano EM. Para mim, é uma enorme alegria, pois adoro 

fazer pesquisa e entender mais sobre as coisas da vida, em diferentes perspectivas. E 

vocês, estão animados com a ideia de desenvolver uma investigação científica? Se 

algum de vocês já foi minha/meu aluna/o no 8º ano, certamente já teve essa experiência, 

pois sempre fazemos monografias em grupos e apresentamos os resultados em outros 

espaços educacionais. Para alguns, no início, é meio assustador, mas, com o tempo, 

todos veem o quanto é interessante aprofundar a compreensão sobre fatos do cotidiano 

que nos chamam a atenção, também dentro de uma visão teórica de estudiosos que já se 

interessaram pelo mesmo assunto que a gente. Mas... E vocês, como estão passando 

pelo isolamento e pela pandemia? Difícil, né? Acho que sim, muito!, embora tente 

sempre tirar coisas boas de tudo! Vocês têm conseguido também? E os colegas, vocês 

têm notícias uns dos outros? Alguns não têm acesso às tecnologias, e isso me preocupa 

muito, pois não poderei entrar em contato com eles. Alguém pode me ajudar, por favor? 



Ficarei bem feliz se responderem a minha carta, pelo e-mail: 

1anotcemcepae@gmail.com . Beijo no coração. 

 

Prezado(a) estudante, meu nome é Newton, sou o atual Coordenador de Ensino 

dos Anos Finais e Ensino Médio, do Cepae. 

Infelizmente estamos todos passando por um momento muito difícil, mas momentos 

difíceis nos fazem crescer, aprender e vencer. 

Na nossa escola, vamos ter de conviver com diferentes maneiras de adquirir e 

compartilhar conhecimento. Faremos o melhor possível para que esse aprendizado 

ocorra sem grandes dificuldades. 

E você? Como tem passado? E sua família? Seus amigos? Espero que estejam bem. 

Desejo um ótimo retorno às atividades escolares. Pode não ser fácil no início e 

certamente continuaremos com saudade de nos encontrarmos pessoalmente com 

colegas, amigos(as) e professores(as). Vamos ter paciência que tudo vai dar tudo certo. 

Você também pensa assim? 

Se quiser me responder, meu email é murce@ufg.br 

Boa sorte e bons estudos. 

 

Carta 1º ano - Departamento de Filosofia 

 

 Prezadas/os estudantes do 1º ano, 

Todas/os nós estamos enfrentando um momento complicado de nossas vidas, 

jamais vividos por nós e por, pelo menos, duas de nossas gerações passadas. 

Apesar das circunstâncias, espero que estejam todas e todos bem.  

 Ficamos mais de 5 meses sem aulas presenciais, e estamos agora 

retomando nossas atividades de ensino. A saudade é grande, mas infelizmente 

ainda não poderemos nos encontrar presencialmente. Temos pela frente um 

grande desafio: nos adaptar às exigências do Ensino Remoto e criar uma rotina 

de estudo. Compreendemos que vocês devem estar bem ansiosos. Ainda 

estamos vivendo a pandemia da Convi-19, mas não podemos parar nossas vidas.  

Somos obrigadas e obrigados pelas circunstâncias a fazer do ambiente 

virtual o novo lugar onde encontro. Aliás, muitas estruturas já enraizadas de 

nossa cultura se encontrarão em um “novo normal”. Começaremos devagar, um 

passo por vez, aprendendo a fazer esse novo tipo de aula. Também 

respeitaremos as necessidades individuais de cada uma/um e nos esforçaremos 
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a todo instante para mitigar as barreiras que possam impedir algumas/uns de 

vocês a acompanharem as atividades remotas.  

Chegamos até aqui juntos, e juntos continuaremos, sempre com força e 

perseverança. Nós, docentes, sabemos o quanto é difícil isso tudo, pois 

compartilhamos de muitas das dificuldades que vocês enfrentam. No entanto, 

estamos certos de que você irá superar e seguir adiante. 

 Nós, professores e professoras, estaremos ao lado de cada um e de cada 

uma. Enfrentaremos juntos cada dificuldade e, no fim, comemoraremos cada 

vitória. 

 Sejam bem-vindas/os! Que possamos retomar as aulas com esperança, 

alegria e focados na complexa, porém necessária jornada que nos aguarda. 

 

Um afetuoso abraço virtual! 

Prof. Francisco José Porfírio Neto 

 

Prezados alunos e alunas,  

 

Nós, professoras do departamento de Química desejamos a vocês um excelente 

retorno as aulas, agora de uma forma diferente. Será uma experiência nova para todos 

nós, vamos aprender juntos! Precisamos nos reinventar, e para isso temos que acreditar 

que somos capazes de aprender de uma forma diferente, não é esse obstáculo colocado 

pelo distanciamento social que vai nos impedir de aprender cada vez mais, aliás já 

estamos aprendendo com toda essa situação.  

A determinação e a força de vontade de vocês serão fundamentais nessa nova 

forma de estudar, teremos no decorrer do caminho momentos de aflição, insegurança e 

dificuldades, no entanto usaremos esses momentos para nos fortalecer. 

Queridos alunos e alunas acreditem e confiem em vocês! Vocês são capazes!  

 

 

Abraços fraternos, 

 

Luclécia e Marilene  
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PROFESSORA IRIS – ESPANHOL 

Email: iris.cepae.ufg@gmail.com 
  

Queridos alunos do 1o ano, saludos a todos, espero que 

estejam bem, assim como seus familiares e amigos. Estamos 

muito tempo distantes e toda essa situação de aislamento e 

incertidumbre nos deixa muito ansiosos e preocupados. 

Finalmente, vamos retomar o ano letivo, de uma forma 

diferente, mas é la mejor manera de nos mantermos em 

contato e em segurança. Gostaria de dizer que sinto saudades 

de nuestros encuentros semanales e, para iniciar 

novamente nosso ano letivo, envio essa carta para saber um 

pouco mais sobre vocês e como tem enfrentado esses meses 

lejos de la escuela. Quem quiser responder a minha carta 

pode começar me contando como foram os primeiros dias de 

isolamento, se está de alguma forma em contato com la 

lengua española, como está preenchendo seus dias (com 

leituras, jogos, redes sociais, televisão, internet, aproveitando 

o convívio familiar etc). Me gustaría también, saber se estão 

em contato com os colegas da sua turma e da outra? Se 

conversam por mensagem, se tem o livro de espanhol, porque 

vamos precisar dele para nossos estudos. Me despido, 

agradecendo a leitura e dizendo que estou ansiosa para 

receber as respostas de vocês, se quiserem pueden enviar 

fotos além do texto escrito. Enviem para o meu e-mail que 

está acima. 

¡Hasta luego! 

Profe Iris 

Professor Leonardo Bruno – Física 

e-mail: leonardobruno@ufg.br 
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Prezados alunos e alunas, espero que estejam bem e com saúde! Eu sou o professor 

Leonardo Bruno da disciplina de Física. Temos passado por momentos muito difíceis e que tem 

exigido de nós muita força e empenho. Em virtude da pandemia, nosso calendário letivo foi 

suspenso e será retomado agora no fim de agosto. Nossas interações e convivências agora serão 

diferentes e passaremos por um período de adaptação e aprendizado. Tudo dará certo. 

Nesse primeiro momento, o nosso contato acontecerá pelo e-mail institucional e eu serei 

o docente responsável por todas as séries do Ensino Médio, tanto as turmas A quanto as turmas 

B. Para começarmos nossa caminhada nessa nova modalidade de ensino, gostaria que vocês 

relessem a seção 1 do Capítulo Complementar 1 do seu livro didático (pág. 198). Isso ajudará na 

nossa retomada.  

Tenho certeza de que conseguiremos vencer essa etapa difícil de nossas vidas com 

muita perseverança e fé. Contem comigo. 

Até logo, 

Prof. Leonardo Bruno 

 

Olá, queridos/as alunos e alunas do 1º. Ano! 
 

 É com muita alegria que me apresento: sou Luzia, professora de português de 

vocês. Espero que haja muita harmonia entre nós! Espero também que encontremos 

formas de fazer que este novo recomeço seja algo bom, de menos rigor e de tolerância 

entre nós.  De minha parte, vou querer muito ouvir vocês e contribuir com o potencial 

reflexivo e crítico de cada um. Estarei aqui, sempre disposta a oferecer o que pode ser 

bom e eficaz para que ampliem o repertório cultural, inclusive relacionado aos estudos 

da linguagem. Contudo, tudo será na medida das nossas possibilidades e condições.  

Neste momento, mais do que qualquer outra coisa, precisamos ter sensibilidade para se 

colocar no lugar do outro. 

 Agora, contem-me um pouco sobre vocês. Neste tempo de pandemia, o que mais 

têm feito? Como estão lidando com este momento? O que vocês perderam e o que 

ganharam? Fizeram novos amigos, novos relacionamentos? Quais suas queixas, suas 

angústias, suas esperanças? Vocês sentem falta da escola? Do que mais sentem 

saudade? E o acesso à tecnologia, alguma dificuldade?  

  E sobre a nossa disciplina, o que vocês esperam? Sobre que temáticas gostariam 

de falar? Vocês têm algum livro literário em casa? Qual ou quais? Que livro, de livre 

escolha, gostariam de ler? 

         Vou gostar muito de saber um pouquinho sobre vocês! Escrevam-me, mesmo 

que seja um bilhetinho. Pode ser uma carta também! Podem escrever o que quiserem 

para que eu conheça vocês. Enviem para meu e-mail: luz@ufg.br.  Beijo afetuoso. 

Luzia 
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August 2020 

Dear Students: 

I hope this email finds you and your family safe and well during these unsettling times. 

My name is Roberta Cruvinel, and I'd like to welcome you to my first-grade class. The 

COVID-19 pandemic has created uncertainty for all of us and as you may know, we 

will be teaching only remotely for the rest of this year. But we have been working 

nonstop to develop a comprehensive plan to reintroduce you to formal studies and I'd 

like to assure you that our education will continue working to meet individual and 

collective learning goals. 

First, a little about myself: I have been a first-grade teacher at CEPAE for 2 years. I 

believe in student-centered approach to learning. That is, I feel it's important that I get to 

know every student individually and develop individual education goals for each that tie 

into our classroom learning. I also believe that it's important that we—you, your 

parents, and I—work together as a team to help you succeed. 

This bimonthly, we will be focusing on the theme Stay Home. 

Feel free to email me with any questions, thoughts, and even concerns. 

Sincerely, 

Roberta Cruvinel 

First-Grade Teacher 

roberta.cruvinel@ufg.br 

 

 

mailto:roberta.cruvinel@ufg.br


Olá estudantes dos primeiros A e B, 

 

Quem lhes escreve é o professor Glauco, de Geografia. Com a saída da professora 

Laura, eu serei o professor de Geografia de vocês neste ano. 

Tem duas coisas que vão cair na prova de Geografia o ano todo, portanto não esqueçam:  

1- A sua busca por alegria! 

2- A necessidade de compreender o mundo. 

No segundo item vou tentar contribuir com vocês. Ao longo deste ano vamos estudar as 

características físicas do espaço. Vamos estudar aspectos naturais (relevo, vetegação, 

clima,etc.) do mundo e do Brasil, bem como as relações entre natureza e sociedade. 

A cada quinze dias vocês receberão guias (fichas de estudos, sugestões de leituras, 

filmes e músicas por exemplo, bem como algumas atividades. 

Começaremos estudando as características e condições do Pantanal e depois da 

Amazônia e do Cerrado. Eis nossa meta para a primeira escala. 

abraços 

Glauco 

 



 


