
Olá, aluno do 6º ano! Seja muito bem vindo a essa nova etapa: o 
Ensino Remoto Emergencial. Todos nós, professores e professoras, 
desejamos que ela dure o mínimo possível! Mas, ao mesmo tempo, 
sabemos que apenas poderemos voltar às aulas presenciais com 
segurança!

Nessa primeira semana nós preparamos uma surpresa! 

Uma carta de cada professor(a) para você! 

Elas foram escritas com muito carinho e muita saudade!

Nós pedimos para que você responda pelo menos 1 cartinha. Mas, 
se quiser responder mais cartas ou até todas elas, fique a vontade! 
Nós vamos adorar! 

Como responder? Ao lado do nome do professor(a) consta seu e-mail, 
a resposta deve ser enviada diretamente para ele(a) até dia 08 de 
setembro. 

Você pode escolher uma dessas formas para responder às cartas:  

∙ Responder escrevendo diretamente no e-mail;
∙ Usar o word para escrever, salvar e anexar o arquivo no e-mail; 
∙ Escrever em uma folha de papel, tirar uma foto (capricha, para 

não ficar desfocada) e anexar a imagem no e-mail. 

Mas, agora é hora de curtir a leitura das cartas. 

Vamos lá? 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL
Atividade – 6º ano  

Goiânia, 31 de agosto de 2020

Universidade Federal de Goiás
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação

Ensino Fundamental – Anos Finais



Anna Carime e Marisa – Psicologia
E-mail para resposta: psicologiacepae@gmail.com   

Professor Newton – Coordenação Pedagógica
E-mail para resposta: murce@ufg.br 

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?
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. 
Abraços virtuais pra você!!! 

mailto:psicologiacepae@gmail.com


Professora Gisele – Inglês
E-mail para resposta: giselecosta@ufg.br

. 

Hello, dear students!

Eu sou a Teacher Gisele. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem! Que alegria 
escrever essa cartinha de boas-vindas para vocês.  Quanta coisa mudou nesse ano letivo, não 

é verdade? Esta pandemia veio e transformou tudo ao nosso redor. Tivemos que nos adaptar 

a um novo cotidiano. Como vocês se sentem? Como está sendo essa nova rotina?

Eu imagino que não deve estar sendo fácil, estamos vivendo um período desafiador, no qual 
temos que nos reinventar, mas fiquem tranquilos que unidos sairemos vitoriosos. 

Vamos caminhar juntos, com o pensamento positivo e com muita fé, e assim alcançaremos 
nossos objetivos. Contem comigo sempre! 

No meu próximo contato, iremos iniciar as nossas atividades de inglês. Conto com a 
participação de vocês. Que possamos aprender e crescer juntos! 

Welcome, my dear students! 

Love,

Teacher Gisele. 

Professora Rosana – Espanhol 
E-mail para resposta: rosanagarrasini@ufg.br

Queridos alunos dos 6º anos, sou a professora Rosana da disciplina de Espanhol.
Sei que não tivemos muito tempo de nos conhecer melhor, mas estou com saudades de 
vocês!!! Por isso, queria aproveitar esta cartinha para propor a vocês que me digam
como tem passado durante estes meses sem aulas. Assim deixo algumas perguntas para vocês 
me responderem: O que estão fazendo em casa para passar o tempo ou se
divertir? Estão conversando com os colegas de turma? Como? Tiveram algum contato
com a Língua Espanhola, por meio da TV, de jogos, de músicas, de novelas ou de
qualquer outra forma? Vocês têm se dedicado a ler algum livro, revistas, notícias? Sobre o 
que? Estou aguardando as respostas e, se quiserem também podem me enviar perguntas.
Abraços profe Rosana



Professora Kely – Teatro
E-mail para resposta: kelycastro@ufg.br

Olá, galerinha do 6º ano! Meu nome é Kely e eu sou a nova professora de Teatro de vocês. Vim 

do estado de São Paulo e estava muito ansiosa para conhecê-los, porém cheguei aqui em Goiânia 

na semana em que as aulas foram interrompidas. Foi estranho, porque comecei a trabalhar, mas 

não conheci nem meus novos colegas de trabalho, nem meus novos alunos. Estou cumprindo 

direitinho o isolamento social, aqui em casa meu companheiro e eu só saímos para ir ao 

supermercado. Não está sendo fácil, porque tenho muito trabalho na frente do computador. 

Logo eu que escolhi viver nos palcos, na rua e no chão das escolas, atuando ou dando aula. Nas 

minhas aulas vocês não ficarão sentados numa carteira, vamos mexer o corpo! Como é isso pra 

você? Você gosta ou tem preguiça? Se tiver preguiça, pode me contar, não tem problema! 

Bom, agora estamos começando uma nova etapa. E, pode crer, ela é nova para todos nós! Como 
dar aula de teatro a distância? Não sei. Tenho algumas ideias. Mas, vamos descobrir juntos, né?  

A verdade é que o teatro é muito grande, muito maior do que o nosso distanciamento. Vai ser 

um exercício bacana encontrar essas novas formas. 

Se você sentir vontade de responder minha cartinha gostaria que você me contasse como está 
sendo a quarentena para você e se você gosta de teatro, se já teve alguma experiência (já viu 

algum espetáculo? já fez alguma peça?  já sentiu vontade de fazer?). E, também, pode escrever o 

que mais você quiser, eu vou adorar te conhecer! Segue aqui algumas fotinhas minhas fazendo o 

que eu mais amo (além de dar aulas): atuar! Um abraço bem forte! Logo, logo, esse abraço será 

possível e nós faremos muitas coisas legais juntos! 



Olá queridos! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde e se 
cuidando, ficando em casa. Eu estou bem e com muitas saudades de vocês, da nossa 
escola, das nossas aulas de Ciências. Agora poderemos nos falar sempre, pois nosso 
contato será de forma virtual, isso é bem diferente né? Mas será bem legal, tenho 
certeza!

Vou contar um pouquinho pra vocês do que fiz e estou fazendo nessa quarentena. Passei 
a valorizar mais a vida e a cuidar mais da minha saúde, lavando sempre as mãos e os 
produtos que chegam da rua e a tirar os sapatos para entrar em casa, como isso faz 
diferença não somente pelo Corona Vírus, mas também por outros vírus e bactérias que 
existem. Comecei a apreciar mais a natureza, mesmo que olhando pela janela do meu 
apartamento que fica no 3o andar, vejo as copas das árvores, o nascer do Sol, os 
passarinhos cantando e comendo os frutos dos coqueiros que tem aqui no meu prédio. 
Aprendi a fazer bolo....hummm...que delícia! 

E vocês o que estão fazendo? Que tal me contar um pouquinho do dia a dia de vocês 
nessa quarentena? Espero manter contato sempre. 

Um grande beijo e até a próxima.

Atenciosamente, 

Profa. Larissa de Mello Evangelista.

Professora Larissa – Ciências
E-mail para resposta: larissa.evangelista@ufg.br

Professora Izabella – Geografia
E-mail para resposta: izabellaperacini@yahoo.com.br

Queridos estudantes dos sextos anos do CEPAE,
Me chamo Izabella Peracini Bento e sou a Professora de Geografia de vocês, estão lembrados de 
mim? Estivemos juntos em março, no início das aulas. Foi muito bom conhecer cada um de vocês, 
olhar em seus rostinhos e, ainda, os guardo na memória com muita saudade e vontade de 
estarmos juntos novamente. Mas, sabemos que ainda não é seguro estarmos juntos neste 
momento, por essa razão vamos nos unir de uma forma diferente e nova para todos nós. 
Gostaria muito de saber como vocês estão, como estão os seus familiares e como estão vivendo 
este
momento de isolamento e distanciamento social. Que tal me contarem? 
Espero logo estarmos juntos novamente, em sala de aula. Um forte abraço para
cada um de vocês.

Izabella Peracini Bento



Olá meninas e meninos, como vocês estão?

Estou com saudades de vocês, mas vamos matar essa saudade agora com a volta 
das nossas atividades. Quero saber o que fizeram nesse período que estivemos 
longe da escola. 
 O que eu fiz nesse tempo? Aproveitei para testar algumas receitas de pratos que 
gostava mas nunca sobrava tempo para fazer, cuidei dos meus gatos (adoro!), fiz 
caminhada e assisti novamente todos os filmes da saga do Harry Potter com 
minha filha Júlia, ela nunca tinha se interessado por esses filmes antes. Foi muito 
legal a experiência. Meus personagens favoritos são a Hermioni (a melhor amiga 
do Harry) e a professora Minerva (aquela que vira gato). Vocês gostam do Harry 
Potter? Têm personagem favoritos? Me contem tudo...                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                Um abraço carinhoso,

Profa. Luciana

Professora Luciana – Matemática
E-mail para resposta: luciana_rocha@ufg.br

Salut.
Moi, c’est Thales. Je suis prof de français. Et toi, ça va?
Espero que, em breve, a gente possa se reencontrar pessoalmente na escola. Abraço a todos
os alunos.
À bientôt.
Thales Rodrigo Vieira
Professor de Língua Francesa

Professor Thales – Língua Francesa
E-mail para resposta: thalesrv@ufg.br

Salut, ça va? 

Je m'appelle Sirlene, je suis ta professeure de français. Sei que tivemos pouco tempo de aula e 
talvez você nem se lembre muito bem de mim. Eu consigo me lembrar de alguns nomes, 

acredita! Acho que tenho boa memória (rsrsrs). 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. Eu estou cheia de ideias para nossas aulas remotas! Elaborei atividades 

durante a quarentena; ajudei meus filhos com as aulas (online) e com as tarefas de casa; cuidei 

da casa ... e quer saber? Estou com muita saudade da escola, dos meus alunos, dos colegas de 

trabalho.  

Au revoir. Sirlene

Professora Sirlene – Língua Francesa
E-mail para resposta: sirlenete@ufg.br



Aos alunos do 6º A e B
 

Olá caros alunos, em primeiro lugar gostaria de desejar a todos vocês e a seus familiares 
uma excelente saúde e torcida por um ambiente familiar harmonioso, espero que estejam todos 
bem. Estamos vivendo tempos difíceis em função desta Pandemia (Covid-19), são momentos 
como estes que nos fazem fortes e melhores. Superar as adversidades, provavelmente seja o 
nosso maior desafio. Porém, neste texto minha intenção é levar boas palavras, dizer que estamos 
juntos na passagem deste momento. 

Ao longo destes meses vocês estiveram longe da escola, porém dentro de casa em 
isolamento social, tão importante para evitar o contágio do vírus. A nossa disciplina escolar, 
acredito que muitos de vocês (para não dizer todos - 😀 😀) gostam e gostam muito, ou seja, a 
Educação Física. Daí faço a seguinte pergunta, durante este tempo dentro de casa o que você tem 
feito para praticar alguma atividade que envolva os nossos estudos de cultura corporal? Tem 
realizado, por exemplo, movimentos de ginástica, lutas, algum jogo, esporte ou dança? Ufa! Só 
temos que tomar cuidado para não quebrar nada que esteja próximo, né?

Pois bem neste primeiro encontro quero lhes dizer que sim, é possível realizar práticas 
corporais, mesmo que sozinhos. Vamos refletir ao longo dos nossos estudos questões como 
estas. Não vou fazer um texto longo e termino por aqui na expectativa de o mais breve possível, 
possamos nos encontrar presencialmente. Sintam-se abraçados! Caso queiram responder a este 
texto fiquem à vontade. 

Prof. Cleydon Araújo
Educação Física 

Professor Cleydon – Educação Física
E-mail para resposta: cleydon.araujo@ufg.br



Profª Deise - Português

Goiânia, 24 de agosto de 2020.

Olá! Sou Deise Mesquita, professora de português nos 
6os anos. Nós não nos encontramos este ano, ainda, 
porque quando as aulas começaram eu estava de licença 
médica devido a uma cirurgia no braço. Fiquei 
decepcionada por não poder estar com vocês, pois tinha 
pensado em uns projetos bem legais para definir com 
vocês: produção de vídeo, mostra de fotografias, 
passeios a instituições culturais... Mas quando nos 
reunirmos, poderemos decidir juntos o que faremos. Ok? 
E vocês, como estão passando pelo isolamento e pela 
pandemia? Difícil, né? Mas também tem coisas boas, eu 
imagino.  Vocês têm notícias de outros colegas? Muitos 
não têm acesso às tecnologias, né? Sabem como 
podemos nos comunicar com eles, também? Para o 
retorno remoto, nós, professores dos 6ºs anos, 
decidimos trabalhar em grupos; e acho que vai ser bem 
interessante. Vocês têm sugestões para nos dar? Alguns 
de nós pensamos em projetos que se estenderão à 
comunidade. Vocês gostam ou já fazem parte de 
projetos sociais também? Tem muita gente precisando 
de ajuda, né? Vocês conhecem alguma família assim? 
Querem e podem ajudar?  Se tiverem vontade de me 
escrever, ficarei muito feliz! Meu e-mail para resposta é: 
6anoportuguescepae2020@gmail.com . Beijo no 
coração.

mailto:6anoportuguescepae2020@gmail.com


Professor Allysson – História
Endereço eletrônico: allysson_Garcia@ufg.br

Goiânia, 27 de agosto de 2020

Olá, turminha! 

Desejo que esta mensagem os encontrem bem, dentro do possível. A vida de todos 
nós sofreu um revés, com impactos enormes no cotidiano. Fomos pegos de surpresa. 
Não é fácil entender um fenômeno de tamanhas proporções quando estamos 
inseridos nele. Outras pandemias aconteceram no passado da humanidade. Alguns 
historiadores, interessados em compreender como os seres humanos às 
enfrentaram, construíram narrativas sobre aquelas histórias. A distância ou 
distanciamento são bons parceiros quando buscamos sentido na experiência 
humana, sobretudo quando traumáticas. Aproveito, então, esta mensagem para 
propor a você um exercício de imaginação. Imagine-se no ano de 2300, você é um 
historiador que encontrou registros sobre uma grande pandemia ocorrida em 2020. 
Quais perguntas você faria para esses documentos históricos? Enfim, o que você 
gostaria de saber/compreender sobre este acontecimento ocorrido em 2020? 
Estou curioso para ler suas respostas.

Abraço forte e até breve!


