
   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I’m Teacher Gisele. How are you? Espero que todos estejam bem!  

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, vamos caminhar juntos, com o 

pensamento positivo  e assim alcançaremos nossos objetivos.  

Na próxima semana, iremos iniciar as nossas atividades de inglês. Conto com a 

participação de vocês. Que possamos progredir juntos!  

Welcome, my dear students!  

Love,  

Teacher Gisele.   

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  





 

  



 

  



Salut, ça va?  

  
Je m'appelle Sirlene, je suis ta professeure de français, lembra de mim? Claro 
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 momento. Eu estou cheia de ideias para nossas 
aulas remotas! Elaborei muitas atividades durante a quarentena; ajudo meus 
filhos com as aulas (online) e com as tarefas de casa; cuido 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 
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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 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. 
    
  



 

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 força 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 nem 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: luta do Brasil – capoeira (1ª escala), 
esporte de rede e raquete (2ª escala), ginástica artística e rítmica (3ª escala), 
esportes de invasão (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 – 7ºA – Educação Física 

 


