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Ensino remoto emergencial 
 

 

Prezados alunos do 3º ano,  

 

Bem-vindos sejam a esta modalidade nova de ensino/aprendizagem: o Ensino Remoto 

Emergencial.  

 

Nessa primeira semana, nós, professoras, professores, coordenador, psicólogas, 

preparamos uma atividade de acolhida e de troca de afetos e informações. Vocês 

receberão uma CARTA de cada professor, bem como do coordenador e das psicólogas, e 

deverá respondê-las.  

 

Você pode escolher uma dessas formas para responder às cartas: 

• Responder para cada um individualmente, usando o e-mail que consta após o nome do 

professor (em arquivo ou na própria caixa de e-mail) 

• Responder todas as cartas em um mesmo arquivo, colocando todos os endereços juntos 

em uma única mensagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
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. Vocês estão 
em um ano especial, o último nesta escola, em meio a muitas demandas e 
vivendo este momento tão diferente na história da humanidade. Mesmo não 
sendo fácil, gostaríamos de dizer que podem contar conosco. Neste período de 
pandemia, 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. Se quiser também pode nos mandar 
sugestões de ações que podemos fazer juntos. Nosso email para contato 
é: psicologiacepae@gmail.com    
Abraços virtuais pra você!!!  

 
-- 
 

Newton (coordenador dos anos finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio) 
Email: murce@ufg.br 

Anna Carime e Marisa 
Email: psicologiacepae@gmail.com    
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Olá turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas (novamente) ao ano 

letivo de 2020 no CEPAE! Como já sabem, sou a professora de Educação Física de vocês 

neste ano letivo. Estamos neste momento de quarentena, produzindo um conjunto de 

materiais didáticos e pedagógicos para que possamos dar continuidade as nossas ações e 

ao nosso planejamento. Os desafios são muitos, e um deles (que provavelmente já devem 

ter se perguntado) é referente a produção de conteúdo para uma disciplina que, 

costumeiramente, está associada à prática. Inclusive estou curiosa para saber o que e 

como vocês tem se exercitado neste período de isolamento, já que um dos intuitos da 

nossa disciplina é fazer com que vocês aproveitem o conhecimento adquirido sobre as 

práticas corporais em seu tempo de lazer. Então quem se sentir à vontade de compartilhar, 

eu vou adorar! E voltando ao nosso desafio de uma disciplina costumeiramente associada 

à prática. Como proceder? Primeiramente, nossa concepção ampliada de Educação Física 

dialoga com a perspectiva da não dicotomia entre teoria e prática. Isso significa que 

continuaremos não abrindo mão das vivências, mesmo que elas tenham que aparecer em 

distintos formatos, dentro do mesmo aspiral de estudos e reflexões críticas sobre os temas 

propostos. O momento que vivemos é muito difícil, o desafio pedagógico é evidente, mas 

vamos superá-lo coletivamente com o melhor que a gente pode fazer. Estamos juntos? 

Sintam-se abraçados. Profa. Fernanda Cruvinel. 

 

 

Salut, ça va mes amours, allons-y travailler?  
 
Alors, je m'appelle Sirlene, je suis ta professeure de français, tu te souviens 
n'est-ce pas? Bien sûr! (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 

 

 

Profa. Fernanda Cruvinel 
Email: fernandacruvinel@ufg.br  

Profa. Sirlene 
Email: sirlenete@ufg.br 
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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  
 
 
 
 
 

 
Caros(as) alunos(as), 
 

Nós estamos retomando o nosso ano letivo de uma forma pouco convencional, 
mas necessária. Vivemos tempos difíceis, mas não vamos reclamar ou desanimar, 
apesar de todas as tragédias individuais e coletivas desse quadro pandêmico. Os antigos 
gregos costumavam dizer que o valor de uma pessoa e de um povo era medido pelo 
tamanho dos problemas e desafios que ela ou ele enfrentava e solucionava. Isso não 
quer dizer que é preciso matar dragões todos os dias, mas sim que a vida não é só 
calmaria e prazer e que problemas podem ser oportunidades de crescimento e 
evolução, apesar de tudo. 

Assim, temos o desafio de seguir em frente com nossos estudos de forma 
remota. Talvez essa não seja a forma mais adequada, mas é a forma que temos, por ora. 
Estou otimista que a pandemia contribuirá para reformular as escolas com o uso mais 
produtivo de tecnologia e mais pesquisa. Estamos sendo forçados a repensar nossos 
métodos de ensino, nossas relações sociais, em resumo, nós – alunos, pais e professores 

 
 
 
 
 

Profa. Luclécia e Profa. Marilene 
E-mail: luclecia_dias_nunes@ufg.br e mari@ufg.br  

 
 
 
 
 

Prof. Danilo Rabelo 
E-mail: rabelodanilo62@ufg.br 

mailto:luclecia_dias_nunes@ufg.br
mailto:mari@ufg.br


– estamos sendo forçados a reformular as escolas.  Desejo a todos(as) um feliz retorno 
às aulas e sucesso em seus estudos e em todos os seus projetos.  

 
Um abraço, 

Professor Danilo. 
 
 
 
 

 
Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem!  

Neste momento, estaremos voltando as atividades por meio de aulas 

inseridas no ensino remoto. Sou Marcos, professor de matemática, e como é de 

conhecimento geral, tivemos apenas duas semanas de aulas no início do ano 

letivo escolar de 2020. Nestas trabalhamos alguns conteúdos, não sei se vocês 

se recordam, mas não importa, pois estaremos retomando aos poucos os 

conteúdos da disciplina que vocês mais gostam, claro, né? Fiquem tranquilos! 

Vamos começar aos poucos os estudos e em breve, vocês receberão algumas 

orientações de atividades via e-mail.    

Por conseguinte, desejo um excelente aprendizado a todos e oriento que 

fiquem em casa! Se protejam para que quando voltarmos as aulas presenciais, 

no CEPAE, possamos nos socializar novamente. Qualquer dúvida estou à 

disposição no e-mail marcos.sotero@ufg.br.  

 

Fiquem com Deus e abraço virtual a todos!  

Professor: Marcos Sotero Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Prof. Marcos Sotero 
E-mail: marcos.sotero@ufg.br 
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Caras alunas e caros alunos, quanta saudade! 
O início das aulas neste ano foi de alegria para mim, pela oportunidade 

de conhecer vocês e participar um pouquinho da formação que já vinham 
recebendo dos professores do Cepae/UFG. Por estarem no último ano do Ensino 
Médio, pressupus que uma base consistente estava construída entre vocês, não 
apenas em se tratando dos conhecimentos adquiridos com as várias disciplinas 
estudadas até o ano passado, mas também quanto à percepção crítica da 
realidade. Assim, foi com boas expectativas que entrei nas salas para as nossas 
aulas de Língua Portuguesa. 

 Entre as inúmeras possibilidades que me ocorreram durante o 
planejamento das nossas primeiras leituras, escolhi o texto “Três experiências”, 
da grande escritora brasileira Clarice Lispector. Em princípio, cheguei a pensar 
que talvez o texto não encontrasse respaldo no horizonte de expectativas de 
vocês, leitores ainda tão jovens, por se tratar de uma escrita em tom intimista, 
explorando o universo feminino de uma mulher já madura, como era o caso da 
escritora à época daquela produção. Mas os textos que vocês escreveram, a partir 
daquela nossa primeira leitura, me mostraram que, embora fossem grandes as 
minhas expectativas em relação às turmas, muito mais eu poderia esperar de 
cada um dos meus alunos, pois a sensibilidade para enxergar o mundo e se 
perceber como sujeito comprometido com a construção de uma sociedade mais 
humanizada predominou nas escritas. A leitura dos textos instigou ainda mais 
o meu desejo de conhecer melhor os jovens que, neste ano, me dão a honra de 
serem meus alunos!  

A segunda leitura escolhida para nossas aulas foi o artigo “A 
importância do ato de ler”, do grandioso mestre Paulo Freire. Se, como ele 
escreveu, o ato de ler “implica sempre percepção crítica, interpretação e ‘re-
escrita’ do lido”, posso afirmar que as produções de vocês, ainda guardadas 
comigo, não deixam dúvida quanto à condição de ler esse momento ímpar da 
nossa história e de reescrevê-lo de forma crítica, sem que a esperança deixe de 
ser a base para a escrita do futuro, no qual seremos presenteados com os novos 
médicos, biomédicos, odontólogos, advogados, professores, psicólogos, 
nutricionistas, coreógrafos, pesquisadores e outros profissionais importantes,  
que vocês serão. 

Ainda que remotamente, por enquanto, em nossas atividades, vamos 
juntos continuar a ler, a interpretar e a reescrever o mundo? 

Abraços da professora Ilma. 

 
 
 
 
 

Profa. Ilma  
E-mail: ilmavieira@ufg.br  
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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 third-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 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 

Third-Grade Teacher 

 

 

 

 

 

 

Olá estudantes dos terceiros A e B, 

 Quem lhes escreve é o professor Glauco, de Geografia. 

 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 criticamente o mundo. 

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

estudar o espaço mundial contemporâneo, sua economia, geopolítica, conflitos e 

questões ambientais. 

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

leituras, filmes e músicas por exemplo, bem como algumas atividades. 

 Começaremos estudando a globalização. Tema tão amplo quanto fundamental 

para o Enem e para entender que mundo é esse em que você e eu estamos afinal. 

 Algumas vezes as atividades e conteúdos de Geografia poderão vir 

acompanhadas dos conteúdos de outras disciplinas, como por exemplo Espanhol e 

Língua Portuguesa. 

  

Abraços 

Glauco 

 
 
 
 
 

Profa. Roberta Cruvinel 
E-mail: roberta.cruvinel@ufg.br 

 
 
 
 
 

Prof. Glauco 
E-mail: glauco.goncalves@ufg.br 



 

 

 

 
  

  
Prezadas/os estudantes do 3º ano, 
Apesar do momento difícil que todos nós estamos passando, espero 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. Compreendo que 
vocês devem estar bem ansiosos. Não apenas ainda estamos vivendo a pandemia 
de Covid-19, como também temos o Enem, que bate à porta, e as expectativas são 
grandes para quem quer entrar para a universidade em 2021.  

Este é último ano de vocês na escola. Se chegou até aqui é porque você tem 
força e perseverança. Este momento é só mais um na sua vida, e tenho certeza de 
que você irá superar e seguir adiante. 
 Eu, como professor (assim como todos os meus colegas), estarei ao lado de 
cada um. Enfrentaremos juntos cada dificuldade e, no fim, comemoraremos cada 
vitória. 
 Sejam benvindas/os! Que possamos retomar as aulas com esperança, 
alegria e focados na jornada que nos aguarda. 
 

Prof. Evandson Paiva Ferreira 
 

 

 

 

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 2 do seu livro didático (pág. 68). 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 - Física 

 

 
 
 
 
 

Prof. Evandson 
E-mail: evandson@ufg.br  

 
 
 
 
 

Prof. Leonardo Bruno 
E-mail: leonardobruno@ufg.br 
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-- 
 
 
 
 
 

Pro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia, 31 de agosto de 2020.  

Mis cositas lindas, 

Estamos reiniciando o 1º semestre, do calendário letivo de 2020, por meio do ensino remoto emergencial. Sabemos 

que esta não é a forma ideal para retomar nossas atividades, mas neste momento é a possível. Entendemos que 

muitas serão as dúvidas, as angústias e as dificuldades de adaptação a um novo formato de aulas. Entretanto, 

também sabemos que será um momento de vivenciar e compartilhar nossos dias com outro olhar, experimentar 

alternativas de (re)encontro, de trocas, de expressar nossa opinião, de escutar mais atentamente e tentar se 

colocar no lugar do outro. A saudade, a alegria, a nostalgia, a inquietação, a emoção da retomada e tantos outros 

sentimentos e sensações farão parte deste retorno.  Ah, estou doida para saber do TCEM de vocês !!!!!! Aguardo 

as cartinhas... 

Com carinho e muita saudade...                                             

  Fabiana (Espanhol e TCEM) – coordtcemcepae@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Profa. Fabiana Fernandes 
E-mail: fernandes_fabiana@ufg.br e coordtcemcepae@gmail.com 
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Prof. Wanderley  
E-mail: profwanderley@ufg.br  
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Professora Francesca (Biologia) 

 
 

 

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. 

 
 
 
 
 

Prof. Francesca 
E-mail: francescachapadense@ufg.br 


