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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 paciênciaque tudo vai dar tudo certo. 
Você também pensa assim? 
Se quiser me responder, meu e-mail 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!!!  

 
 
 
 

Caro estudante do oitavo ano espero que você esteja bem em sua casa com 

a família. Após alguns meses vamos retornar às atividades. Seja bem 

vindo! Desejo que tudo aconteça da melhor forma possível! Tenho um aviso 

para a turma do 8º A: agora vou ser o professor de vocês, antes era a profa. 

Izabella. Prof. Elson Rodrigues Olanda ( Geografia).  eolanda@ufg.br 
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Salut, çava mes élèves?  
Je m'appelle Sirlene, je suis ta professeure de français, lembra de mim? Claro 
que sim, não é mesmo! (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 nesse modelo de ensino remoto. Eu estou cheia 
de ideias para nossas aulas remotas! Elaborei muitas 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 , mas sinceramente, não estou 
com saudades dos macacos!  

Au revoir   
Sirlene  (sirlenete@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  ( thalesrv@ufg.br) 
Professor de Língua Francesa 
 
 

 

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.  

Este será um novo tempo de sabedoria em sua vida! 

Eu sou a Profa Ana Maria da disciplina de Ciências. 

Se você quiser me responder meu email é o seguinte:  

anamariacsilva@ufg.br 

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

Neste momento, estaremos voltando às atividades por meio de aulas 

inseridas no ensino remoto. Sou Marcos Sotero, 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 

 

 

PROFESSORA IRIS – ESPANHOL 

Email: iris.cepae.ufg@gmail.com 

  
Queridos alunos do 8o ano, saludos a todos, espero que estejam 

bem, assim como seus familiares e amigos. Estamos muito tempo 
distantes e toda essa situação de isolamento e incertezas nos deixa muito 

ansiosos e preocupados. Finalmente, vamos retomar o ano letivo, de uma 
forma diferente, mas é a melhor maneira 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 estão de alguma forma em contato com La lengua española, como 
estão 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 podem enviar fotos ou desenhos além do texto escrito. Enviem 

para o meu e-mail que está acima. 
¡Hasta luego! 

Profe Iris 
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I’m Teacher Gisele. How are you?  I hope you are fine!  

É com muita alegria que escrevo esta mensagem 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? 

Estamos vivendo um período desafiador e imagino que não deve estar sendo fácil lidar 

com tantas mudanças. Mas fiquem tranquilos, com o pensamento positivo e com muita 

fé, e assim alcançaremos nossos objetivos. 

No meu próximo contato, iremos iniciar as nossas atividades de inglês. Conto com a 

participação de vocês. 

I look forward to hearing from you soon. 

Welcome, my dear students! 

 
Best, 
Teacher Gisele. (giselecosta@ufg.br) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hello, dear students! 



Olá, alunos dos 8º.s anos. 

  

Eu sou a professora Vivianne, de Língua Portuguesa. Como vocês estão?  

Eu desejo que vocês e suas famílias estejam com saúde e que tenham paciência 

para esperar este período difícil passar.  

Nosso ano está recomeçando e esperamos que possamos trilhá-lo juntos, 

aprendendo e ensinando uns aos outros, nos apoiando sempre. 

A partir da próxima semana nós enviaremos por e-mail um arquivo, toda 

segunda-feira. Serão sempre blocos de três disciplinas com textos e atividades. 

Vocês deverão enviar as respostas para o e-mail do professor que as propôs em 

até duas semanas. Não se preocupem que tudo estará explicado no próximo e-

mail que receberem, na próxima segunda. As atividades de Português enviem 

para o meu e-mail: vivianne_fleury_faria@ufg.br 

Como primeira proposta, pedimos que respondam a uma ou mais destas cartas 

que escrevemos com carinho para vocês. Não precisa ser longa, só queremos 

saber como estão e, talvez, se quiserem dizer, como se sentem. 

Para inspirá-los recorro a um autor de que eu gosto muito, o Manoel de Barros, 

conhecem? Tem um poema dele que diz assim: 

 

As bênçãos 
Não tenho a anatomia de uma garça pra receber 
em mim os perfumes do azul. 
Mas eu recebo.  
É uma bênção. 
  
Às vezes se tenho uma tristeza,  
as andorinhas me namoram mais de perto. 
Fico enamorado.  
É uma bênção. 
  
Logo dou aos caracóis ornamentos de ouro 
para que se tornem peregrinos do chão. 
Eles se tornam.  
É uma bênção. 
  
Até alguém já chegou de me ver passar 
a mão nos cabelos de Deus! 
Eu só queria agradecer. 
 

Bom retorno, pessoal! A gente se vê! 
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