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Ensino remoto emergencial 
 

 

Prezados alunos do 9º ano,  

 

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

Emergencial.  

A Cecília Meireles, importante poeta e professora brasileira, dá uma grande lição: “Hoje 

desaprendo o que tinha aprendido até ontem/ e que amanhã recomeçarei a aprender”. O 

CEPAE todo como comunidade escolar se encontra nessa condição de desaprender, 

aprender e reaprender diante dessa situação de pandemia, que nos afastou da 

normalidade em todos os setores da vida e não de modo diferente na escola. Em todo esse 

tempo afastados, trabalhamos arduamente para nos preparar para essa retomada que 

agora se efetiva. 

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. 

 

 

 



 

Newton (coordenador dos anos finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio) 
Email: 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? 

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

Boa sorte e bons estudos. 

 

   Anna Carime e Marisa 
Email: psicologiacepae@gmail.com    

   

 

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!!!  
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Letícia   
Email: lesogoncalves@ufg.br 

 

 

 

   Hi, everyone! 😉                                           

 

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 9º 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 a sua family.  

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

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

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? 😅 

 

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

 

Teacher Letícia 

August, 31st, 2020. 
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Sirlene  
Email: sirlenete@ufg.br 

   

 

Salut, ça va mes élèves?  
Alors, je m'appelle Sirlene, je suis ta professeure de français, lembra de mim? 
Claro que sim, não é mesmo! (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. 
Eu estou cheia de ideias para nossas aulas remotas! Elaborei muitas 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 , mas 
sinceramente, não estou com saudades dos macacos!  

Au revoir   
 
Sirlene 

 

Izabella 
Email: 9ano.esp.geo.hist@gmail.com 

 

   

 

Queridos estudantes dos nonos anos do CEPAE,  

 

Me chamo Izabella Peracini Bento e sou a Professora de Geografia de vocês, estão lembrados de mim? 

Estivemos juntos no oitavo ano. Foi muito bom conhecer cada um de vocês, os guardo na memória, 

com saudade e vontade de estarmos juntos novamente. Mas, sabemos que ainda não é seguro 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 

mailto:sirlenete@ufg.br
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Célia  
Email: celia.ufg@hotmail.com 

   

 

Goiânia, 31 de agosto de 2020 

Queridos alunos do nono ano,  

O Fernando Pessoa diz em um poema que “todas as cartas de amor são ridículas”. 
Essa é uma carta de amor, portanto, é possível que vocês a achem ridícula. Em nossas 
primeiras aulas, falei do quanto gosto de ser professora; de trabalhar com a linguagem, 
com a literatura, com a poesia; do quanto gosto dos meus alunos (os ex e os atuais). Nesse 
tempo adverso ao abraço, à presença física, à interação, à socialização, à liberdade plena, 
percebi forte a saudade da sala de aula, de vocês, dos meus colegas, do CEPAE físico, 
firme, acolhedor. Tudo isso é amor. E sentir isso não me soa vergonhoso nem ridículo. 

Lembro-me de cada um de vocês sentado em seus lugares na sala de aula. Talvez eu 
não consiga plenamente associar a imagem ao nome, mas certamente já os tenho todos na 
memória. Dos mais atentos aos mais distraídos, porque nenhum aluno me passa 
despercebido. Não sei se se recordam, mas prometi que os conheceria pelo avesso até o 
final do ano. Nosso final de ano letivo ficou para o meio do ano que vem, mas mantenho 
a minha promessa. 

Pressuponho que, com essa pandemia, todos estejamos um pouquinho mais 
devastados no campo afetivo, emocional, cultural, educacional, financeiro, mas, lembram-
se de que falei (no 9º A, tenho certeza) do verbo aurorar, usado pelo escritor Mia Couto? É 
quando a aurora chega. Essa é uma certeza. Havemos de amanhecer, como diz o 
Drummond, num poema lindo chamado “A noite dissolve os homens”. Chegará o 
momento em que todo esse afastamento, essa pandemia, tudo vai passar e retomaremos a 
nossa vida normal (ou quase). Até lá, estaremos por aqui, nesses meios virtuais, trocando 
ideias, aprendendo juntos, lendo, escrevendo, aprimorando o nosso domínio da Língua 
Portuguesa. Por falar em ler, vocês leram o livro Metamorfose, do Kafka ou qualquer outro 
dos quatro indicados? Já ouvi de alguns que sim. Se sim, contem-me o que acharam. 
Falem-me também de vocês: o que têm feito, como estão, como se sentem nesse momento 
histórico que estamos vivendo?  

Por fim, gostaria de mais uma vez recobrar-lhes a memória. Lembram que eu 
desafiei alguém na sala do 9º B a mudar o ponto de vista sobre poesia até o final do nono 
ano? Pois é, mantenho o desafio. Por isso, cito aqui o quarto poeta dessa carta, o Mario 
Quintana, que diz, nestes versos, o que eu gostaria de lhes dizer: 

 
Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 
colhidos no mais íntimo de mim... 
Suas palavras 
seriam as mais simples do mundo,  
porém, não sei que luz as iluminaria 
que terias de fechar teus olhos para as ouvir... 
 

Como não faço versos, trago palavras apenas e um forte e virtual abraço a cada um, 
 
                                                    Professora Célia (Língua Portuguesa) 

 



Marquinhos  
Email: margonjunior@ufg.br 

   

Meus jovens queridos,  

 

como diz a charge ao lado, em tempos de 

grandes desafios, precisamos dar novas respostas a 

velhos problemas!  

Mas não precisa “estraçalhar” a matemática, 

não é mesmo?  

Assim, a partir de agora, juntos, vamos dar 

nossa resposta em termos do processo de ensino e 

aprendizagem. Por isso, eu espero que nossas novas 

respostas sejam inclusivas, criativas, fruto de muitos 

estudos, realizadas com engajamento e, claro, com 

boas matemáticas.  

Aliás, nem preciso dizer, mas vocês tem visto quanta matemática é preciso para 

compreender o que está acontecendo conosco, nesse contexto da pandemia? Confesso que 

eu mesmo fiquei confuso com tanta informação: porcentagem de isolamento social, 

número de casos, número de curados, número de óbitos, casos por milhão, casos por cem 

mil, porcentagem, média, média móvel, curva, achatar a curva, pico, gráficos, tabelas, 

previsões, etc etc etc.  

Vocês também ficaram confusos como eu? E com o passar do tempo, conseguiram 

melhorar a compreensão sobre essas informações? Tem algo que gostariam de 

compreender melhor? Contem comigo e também com os estagiários que vão nos 

acompanhar. Lembram-se deles? Thayse, Matheus e Bruno. 

Ainda falando em novas respostas a velhos problemas, durante essa quarentena, 

uma porção de coisas ficaram diferentes em minha vida doméstica e familiar. Foram vários 

desafios. Entretanto, foi também momento de retomar uma velha paixão minha: por a mão 

na massa... isso mesmo ... fazer pão, pizza e até macarrão caseiro, vez ou outra, tenho feito 

aqui em casa. Vocês terão a oportunidade de experimentar (sob sua conta e risco, hein...). 

E vocês? O que tem feito? Como vai a vida?  

 

Saudades! Abraços e se cuidem! 

 Professor Marquinhos - (Matemática) 

31 de agosto de 2020 
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Fernanda   
Email: fernandacruvinel@ufg.br 

   

 

Olá turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas (novamente) ao ano letivo 
de 2020 no CEPAE! Como já sabem, eu, Fernanda Cruvinel, 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 conteúdos para uma 
disciplina que, costumeiramente, está associada à prática. Inclusive estou curiosa para 
saber o que e como vocês tem feito de atividade física 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 contar, 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. Vamos continuar ampliando nosso acervo de 
conhecimentos sobre as danças, os esportes, as lutas e a ginástica em suas múltiplas 
determinações. 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. 

 

Thales   
Email: thalesrv@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. Até lá vamos 

nos esforçar para aprender francês, mesmo distantes. Abraço a todos os alunos.   

À bientôt.  

Thales Rodrigo Vieira 

Professor de Língua Francesa 
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Kelly   
Email: kelycastro@ufg.br 

   

 

Olá, galerinha! 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! Seguem 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!  

 



Ana Maria    
Email: anamariacsilva@ufg.br  

 

   

    

 

Caro(a) aluno (a),      

Bem-vindo ao recomeço de nosso ano letivo! Este é um momento único 

que estamos vivendo, serão muitos os desafios a enfrentar, mas, 

todos nós juntos vamos superar e atingir nossos objetivos.  

Acredito que este será um novo tempo de aprendizado e sabedoria 

em sua vida! 

Estou feliz por poder retornar as aulas e mesmo que neste momento 

ocorra de forma remota farei o melhor, e também preciso do seu 

compromisso para isso. 

Eu sou a Profa Ana Maria da disciplina de Ciências.  

Se você quiser me responder o email é o seguinte:  

anamariacsilva@ufg.br  

          Aguardo você! 
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Fabiana e Rita  
Email: fernandes_fabiana@ufg.br 

rita_oliveira_reis@ufg.br 

 

   

 

Célia  
Email: celiasilva@ufg.br 

   

 

 

Goiânia, 31 de agosto de 2020.  

Queridos alunos,  

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. Aguardamos vocês!!! 

Com carinho e muita saudade...                                              Fabiana e Rita 

 fernandes_fabiana@ufg.br 

rita_oliveira_reis@ufg.br 
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