
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. 
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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    
Abraços virtuais pra você!!!  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Olá estudantes dos segundos A e B, 

 

Quem lhes escreve são os professores Glauco (de Geografia), Allysson (de 

História) e Kely (de Artes). 

Nós três enviamos esse primeiro contato de retomada em conjunto pois 

pretendemos desenvolver nossas atividades e conteúdos em conjunto ao longo deste ano. 

De modo geral teremos no centro das nossas buscas os rumos da sociedade 

brasileira, seus dilemas, desafios e possibilidades. 

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

filmes e músicas por exemplo, bem como algumas atividades. 

mailto:psicologiacepae@gmail.com


Começaremos estudando as considerações de Ailton Krenak. O livro “Ideias para 

adiar o fim do mundo”, que foi entregue a vocês impresso na primeira aula do ano, e que 

será enviado em formato de PDF, será o conteúdo fundamental da primeira escala. 

Serão comuns o envio de fichas (guias de estudo) em que as atividades e conteúdos 

de História, Artes e Geografia irão juntas e tentado promover diálogos e caminhos em 

comum. A ideia é que assim possamos compreender a realidade de forma mais integrada 

e conjunta. 

Aproveitamos o ensejo para perguntar se, diante do contexto da pandemia, vocês 

tiveram algum contato ou experiência com os campos artísticos e das ciências humanas? 

Se quiserem compartilhar conosco, será muito bem vindo para estabelecermos um diálogo 

enriquecedor. 

  

Abraços, 

 

Kely (kelycastro@ufg.br), Glauco (glauco.goncalves@ufg.br) e Allysson 

(allysson_garcia@ufg.br). 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
  

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 

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. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Carta 2º ano - Departamento de Filosofia 
 

 Prezadas/os estudantes do 2º ano, 
apesar do momento difícil que todos nós estamos passando, esperamos que 
todas/os estejam bem. 
 Depois de 5 meses sem aulas presenciais, estamos retomando nossas 
atividades de ensino. 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.  

Ainda estaremos privados de nossa convivência no dia a dia da escola, mas 
faremos do virtual o novo lugar onde nos encontraremos. 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 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. Sabemos o quanto é difícil isso tudo, mas estamos certos de que 
você irá superar e seguir adiante. 
 Nós professores estaremos ao lado de cada um. 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 jornada que nos aguarda. 
 

Prof. Evandson Paiva Ferreira / Prof. Francisco José Porfírio Neto 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Carta de acolhimento 

 
 
 
Prof. Eduardo de Carvalho Ribeiro – Educação Física 

 
Caros alunos, 
 

Este é o momento de retorno e reencontro com o componente curricular 

de Educação Física. Não é o retorno ideal... esperávamos pela alegria do 

encontro presencial, mas diante dos efeitos devastadores dessa pandemia, 

ainda não será possível.  

Vocês devem estar preocupados com o ano letivo e a defasagem de 

conteúdo. Nesse momento isso não é o mais importante, pois com resiliência e 

dedicação superaremos esse desafio. Sem dúvida o mais importante é “cuidem 



de vocês e dos seus entes queridos”. Fiquem em casa se possível, e 

lembrem-se que isolamento social não é isolamento emocional. Usem a 

tecnologia para manter contato com amigos, familiares, vizinhos. 

É normal ficarem frustrados com a situação atual. Haverá dias bons e dias 

ruins... tentem lidar com um dia por vez. Essa não é a primeira tão pouco será a 

última pandemia enfrentada pela humanidade. Isso seguramente vai passar! 

Diante do desafio do ensino remoto, encaminharei a vocês atividades que 

contemplem os seguintes conteúdos: esporte de invasão – futsal/futebol (1ª 

escala), jogos da cultura popular (2ª escala), esporte de marca – atletismo e 

natação (3ª escala), ginástica aeróbica (4ª escala).   

Me despeço querendo escutar vocês... me mande um e-mail contando em 

poucas palavras, quais são suas expectativas para as atividades remotas da 

disciplina de Educação Física. 

Meu e-mail é: eduardo_carvalho@ufg.br 

Uma orientação: ao enviar o e-mail contendo a resposta da carta de 

Educação Física, no local assunto, escrever seu nome completo, sua série e a 

disciplina.  

Como exemplo: Assunto: João da Silva – 2ºA – Educação Física 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Carta de acolhida 
 

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  
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PROFESSORA IRIS – ESPANHOL 

Email: iris.cepae.ufg@gmail.com 
  

Queridos chicos del 2o año, saludos a todos, espero que 
estén bien, así como sus familiares y amigos. Estamos hace 
mucho tiempo distantes unos de los otros y toda esa situación 
de aislamiento e incertidumbre nos deja muy ansiosos y 
preocupados. Finalmente, vamos a retomar el año lectivo, de 
una forma diferente, pero es la mejor manera de mantenernos 
en contacto y en seguridad. Me gustaría decirles que echo de 
menos nuestros encuentros semanales y, para iniciar 
nuevamente nuestro semestre lectivo, envío esa carta para 
saber un poco más sobre ustedes y como han enfrentado esos 
meses lejos de la escuela. Quien quiera contestar mi carta 
puede empezar contándome cómo fueron los primeros días de 
aislamiento, si está de alguna forma en contacto con la lengua 
española, cómo está llenando sus días (con lecturas, juegos, 
redes sociales, televisión, internet, aprovechando el convivio 
familiar etc.). Me gustaría también, saber ¿si están en contacto 
con los colegas da su grupo y del otro? Si conversan por 
mensaje, si están con el libro de español, porque vamos a 
necesitarlo para nuestros estudios. Me despido, agradeciendo 
la lectura y les digo que estoy ansiosa para recibir las 
respuestas de ustedes (en portugués, portuñol o español), si 
quieren pueden enviar fotos además del texto escrito. Envíen 
para mi dirección que está arriba. 

¡Hasta luego! 
Profe Iris 

 
 

mailto:iris.cepae.ufg@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Caros alunos do 2º ano B, apesar dos poucos encontros que tivemos ainda no mês 

de março, antes da pandemia e de desse isolamento que transformou a vida e a rotina da 

maioria, estou com saudades de vocês! Por isso, queria iniciar a nossa comunicação e a 

retomada das atividades acadêmicas da disciplina de Espanhol por meio de algumas 

perguntas que gostaria que respondessem, de preferência na Língua Espanhola para 

voltarmos a praticar, já que boa parte das nossas atividades exigirá a leitura e a escrita na 

língua. No entanto, se ainda não se sentirem a vontade podem utilizar o bom e já 

conhecido “portunhol”. 

 

1. ¿Cómo te sientes en este momento de aislamiento? ¿Piensas que lo peor ya pasó? 

2. ¿Qué planos y expectativas tienes con relación a tus estudios y a tu vida para este 

año y para el próximo? 

3. ¿Te estás comunicando con tus amigos y compañeros de clase? ¿Con qué 

frecuencia? ¿Cómo? 

4. ¿Estudiaste de alguna forma durante la pandemia? ¿Qué estudiaste? ¿Qué recursos 

utilizaste?  

5. ¿Cómo estás haciendo para pasar el tiempo? ¿Estás mirando películas/series, 

escuchando música? 

6. ¿Tienes alguna sugerencia de temas para trabajar en las clases de español? 

 

 

Estoy esperando tus respuestas. ¡Un fuerte abrazo! 

 

 

Profe Rosana 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

  



 
 
 

Queridas alunas e queridos alunos do 2º Ano (A/B) 
 
Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Aqui em casa todos estamos bem, e 
seguindo as medidas de segurança que o momento exige. Vamos iniciar nossas atividades 
a partir de um modelo de Ensino Remoto Emergencial (ERE), novo para todos nós. É 
muito importante que saibam que estamos juntos neste processo de adaptação a essa 
nova realidade, que vamos aprender enquanto caminhamos, e podemos contar uns com 
os outros. 
Este ano sou a professora de Trabalho de Conclusão de Curso (TCEM) dos 2os Anos, 
o que me faz muito feliz! Como fui professora de história de vocês há dois anos, e conheço 
praticamente todos e todas, me sinto muito a vontade para trabalhar esta disciplina com 
vocês, e também porque já fazíamos uma abordagem da história a partir da metodologia 
do trabalho científico. 
Espero que me contem um pouco da rotina de vocês neste período de isolamento social, 
o que realizaram, viram, aprenderam, ensinaram, etc. Fiquem a vontade para 
compartilhar experiências, indicar leituras, séries, ou mesmo falar um pouco da 
expectativa com esse novo início das atividades.  Estaremos em contato! Um grande 
abraço, com muita saudade, Rita. 
Email: tcem.cepae.ufg@gmail.com 
 

 

 

 

 
 

 
  

mailto:tcem.cepae.ufg@gmail.com


Salut, ça va mes amours, allons-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 queria saber como você está, 
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! Vocês me aguardem! 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 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

   Hi, dear student! 😉                                           

 

Não sei se todos me conhecem e/ou se lembram de mim... eu sou a teacher Letícia 

(this one in the picture 👆) e eu estarei com vocês do 2º ano nesse período de atividades 

remotas que está se iniciando today. Todos nós sabemos que estamos passando por um 

momento desafiador, tanto sanitário, quanto social e psicológico, mas eu espero que tudo 

esteja bem com você, com seus friends e com sua family.  

Durante esses longos e intermináveis últimos cinco meses em quarantine, eu assisti a 

muitas séries e filmes, li books, treinei as minhas poucas habilidades culinárias (LOL), escrevi 

textos, tentei praticar exercícios at home (sometimes lazy), entre outras coisas...  

And you? Me conte um pouco o que você tem feito nesse período. Como está o contato 

com a língua inglesa? Tem assistido a séries internacionais (sem legendas, rs)? Como anda o 



seu quarantine mood? Sometimes happy? Sometimes sad? Sometimes worried? Sometimes 

anxious? Sometimes TikToker? 😅 

Para resumir esse período, eu fiz uma Word Cloud, que você pode ver abaixo. Nela, 

eu coloquei as palavras (expressões) que tem feito parte do meu cotidiano. Te convido a fazer 

a sua Word Cloud, que tal? Para isso, você pode acessar a página 

https://wordart.com/create. Let’s go! ;)  

 

 

 

So, welcome to our remote activities in English! Hope to see you soon! Be safe ✌ 

Teacher Letícia 

August, 31st, 2020. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Professor Leonardo Bruno – Física 

e-mail: leonardobruno@ufg.br 

 

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 1 do seu livro didático (pág. 16). Isso ajudará na nossa retomada.  

https://wordart.com/create
mailto:leonardobruno@ufg.br


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

perseverança e fé. Contem comigo. 

Até logo, 

Prof. Leonardo Bruno 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Goiânia, 30 de agosto de 2020 
 
Queridos e queridas alunos/alunas; 
 
em meio a tantas incertezas que se acumularam nesse período em que estamos em 
quarentena, felizmente agora podemos retomar um pouco dos nossos contatos e 
afazeres. Afinal, a vida é mesmo incerta e vamos nos adaptando da melhor maneira… 
O importante é que estejamos bem, seguindo os protocolos de saúde e 
distanciamento, a fim de que, logo, logo possamos retomar nossas aulas 
presencialmente. 
 
Gostaria que não se sentissem demasiadamente angustiados e ansiosos por esse novo 
formato de aulas e interação. Todos nós estamos aprendendo a lidar com uma nova 
noção de tempo e espaço e isso é também importante para nosso crescimento. Se não 
podemos conviver proximamente, vamos tornar o ambiente virtual um modo de 
apaziguar as saudades, estabelecer novos contatos e outros meios de se produzir 
conhecimento e aprender! 
 
Esta cartinha é só um início de contato para dizer-lhes que estou bem, que também 
estou me adaptando a esse modo de conduzir a vida e que tudo vai dar certo! Vamos 
construir dia a dia nossa jornada e aproveitarmos a graça de estarmos vivos, bem, com 
saúde e podermos estudar! 
 
O ritmo da disciplina de Língua Portuguesa vai se adaptar às condições que teremos. 
Mas sobre isso, em breve, falaremos! Por enquanto, quero que se atentem para 
leituras informativas, científicas, notícias advindas de veículos de informação 
respeitáveis, mas, sobretudo, para os próximos dias, assistam a dois filmes, se possível: 
Escritores da Liberdade e A sociedade dos poetas mortos! O primeiro parece que está 
disponível no YouTube e o segundo na Netflix! Aqueles colegas que souberem onde os 
demais podem baixar ou assistir esses filmes, por favor, indiquem a eles e a mim 
também como acessar e assistir! 
Gostaria também que vejam a possibilidade de terem um livro didático de língua 
portuguesa para o EM. Vou indicar alguns, posteriormente, mas podemos pensar em 
outros! 
 
Que bom que retomamos o contato! 



Em breve, enviarei as primeiras atividades, falaremos sobre o conteúdo, tempo, 
avaliações, como é de praxe o estudo formal! 
A imagem ao lado é de um lugar muito bonito, do qual eu gosto e simboliza a 
Esperança! Esse sentimento que devemos ter em relação ao momento pelo qual 
passamos e que juntos nos fortaleceremos! Os filmes indicados têm esse objetivo, de 
nos trazer confiança e esperança! 
 
Um grande abraço fraterno, até breve! 
 
Profa. Elisandra  
 
Meu e-mail para contato nos próximos 
dias, caso queiram responder a esta 
cartinha… 
elisandra_filetti@ufg.br 
 
 
  

mailto:elisandra_filetti@ufg.br


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Carta da disciplina de 

Matemática Bom dia caros 

alun@s 

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), Magno Silva Pinto e Nickerson 

de Oliveira Barros (estagiários) 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 Trigonometria, medidas em 

graus e radianos 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 

magno.s.p.@hotmail.com 

nickersonoliveira@gmail.co

m 

 

No livro didático, façam a leitura do capítulo 1 (Trigonometria na circunferência) à 

partir da página 8. Refaçam os exercícios resolvidos Arcos: 

 
Medidas de comprimento 

https://www.youtube.com/watch?v=HmH8U-E7XN0 (Vídeo aula professor Maurício 

Carvalho) https://www.youtube.com/watch?v=4q-QjE7wSu0 (Vídeo aula professor 

Gustavo Adolfo) 

https://www.youtube.com/watch?v=X_HPmZ1eOaY ( Vídeo aula professor Paulo 

Moreira) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6jPPqw9itXE (Definição e utilização do Pi, Grau e Radiano) 
 

mailto:marcos_vinicius_lopes@ufg.br
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https://www.youtube.com/watch?v=wpXOmatuTKo (Vídeo aula com o Professor 

Ferreto) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lwLSGdtP8y8 (Vídeo aula sobre medida em 

radianos). 
 

Ângulos em graus e radianos: 
https://www.youtube.com/watch?v=gCpSrWyjbDE (Vídeo aula professor Maurício Carvalho) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DxzYHLCmsN4 (Vídeo aula professor Rafael Procópio) 
 

Circunferência trigonométrica: 
https://www.youtube.com/watch?v=_wJFzvndk14 (Vídeo aula professor Gustavo Adolfo) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8gwCPpp_Ujo (Vídeo aula professor Paulo 

Moreira) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VQpFKB7xobI (Vídeo aula professor Rafael Jesus) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-qVIXr-x0JA ( Vídeo aula s/ Circunferência 
trigonométrica) 

 

 

Segue também alguns links com materiais teóricos para estudo e aprofundamento 

sobre os temas trabalhados anteriormente: 

https://portaldaobmep.impa.br/uploads/material_teorico/82yd6x47n6kg0.pdf 

http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/elementos/elementos06.pdf 

https://www.ime.unicamp.br/~chico/ma092/ma092_14_trig_circ_unit_med_ang.pdf 

 

Abaixo transcrevo a carta redigida pelos estagiários: 

“Olá pessoal. Aqui quem fala é o Nickerson e o Magno, para quem não conhece ou não lembra 

de nós, somos estagiários da matemática. Devido a atual pandemia, não passamos muito 

tempo juntos, mas estamos voltando e com força total! Oferecemos nosso apoio a quem teve 

pessoas próximas doentes, ou que perderam alguém nesse período. As aulas retornarão em 

breve, revisem os conteúdos já vistos e venham com uma imensa vontade de aprender. 

Abraços e bons estudos!!” 

“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 
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http://www.youtube.com/watch?v=gCpSrWyjbDE
http://www.youtube.com/watch?v=DxzYHLCmsN4
http://www.youtube.com/watch?v=_wJFzvndk14
http://www.youtube.com/watch?v=8gwCPpp_Ujo
http://www.youtube.com/watch?v=VQpFKB7xobI
http://www.youtube.com/watch?v=-qVIXr-x0JA
http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/elementos/elementos06.pdf
http://www.ime.unicamp.br/~chico/ma092/ma092_14_trig_circ_unit_med_ang.pdf


E ouviram 

fundo Alguém 

meditou 

Alguém orou 

Alguém 

dançou 

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 

 
 
 


