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Goiânia, 31 de agosto de 2020. 

Comunicado às famílias dos alunos dos 5º anos do CEPAE 

Prezados familiares, 

A Pandemia da COVID-19 é uma crise sanitária que impactou o mundo todo e não tem sido 
diferente para nós brasileiros e notadamente para as comunidades escolares que se viram forçadas 
a realizar o afastamento social, aliado ao uso de máscaras e uso de álcool em gel, como as únicas 
formas de controlar e limitar a transmissibilidade do novo coronavírus e evitar um número ainda 
maior de doentes e vítimas dessa terrível doença.  

Apesar dos esforços, nosso país apresenta um número extremamente alto de casos, 
passando de mais de 110 mil mortos. Até que tenhamos uma diminuição de contágio, seja por meio 
da continuação das ações de controle sugeridas pelas autoridades sanitárias da Organização 
Mundial de Saúde e ainda vacinas seguras, infelizmente os casos e as mortes continuarão a 
acontecer.  

Mesmo diante desse cenário tão perigoso, a comunidade escolar anseia pelo retorno ao 
convívio social, as escolas buscam formas de voltarem ao ensino de forma segura, se não de modo 
presencial, pelo menos por modo remoto, digital.  

Conscientes dessa necessidade, a UFG e o CEPAE, desde o início dessa crise sanitária 
mundial, têm mantido as ações administrativas, de pesquisa e extensão. A busca por encontrar 
formas seguras para um retorno confiável de suas atividades de aulas de modo que possam alcançar 
a todos os alunos tem sido constante 

Com a definição do CONSUNI-UFG, em julho, que determinou o retorno das aulas em modo 
remoto em 31 de agosto próximo e a deliberação do Conselho Diretor do CEPAE em acompanhar a 
UFG, nós servidores docentes e técnicos do Departamento Multidisciplinar dos Anos Iniciais do 
CEPAE, temos também nos esforçado para pensar formas de atender às necessidades de 
aprendizado e desenvolvimento dos alunos, garantindo-lhes, e aos professores e demais servidores, 
bem como aos familiares, o máximo de conforto físico, mental e emocional  durante a pandemia.  

Conforme a Instrução Normativa nº 01/2020 do CEPAE, aprovada em Conselho Diretor e 
enviada à PROGRAD-UFG, as atividades serão inicialmente “assíncronas”, isto é, sem que os alunos 
e professores tenham que estar simultaneamente conectados, como numa sala de aula presencial-
digital. No documento consta ainda que as atividades síncronas só ocorrerão quando tivermos 
certeza de que o conjunto de alunos esteja conectado digitalmente com o apoio do governo federal 
e da UFG, com equipamentos (computadores/tablets/celulares), e pacote de internet, garantindo 
assim, a conectividade de todos. 

  



 

Organizamos pedagogicamente as atividades remotas de três formas. A primeira são os 
roteiros de atividades (o primeiro segue impresso nesse kit). Os roteiros garantem que as alunas e 
os alunos alcancem os objetivos de aprendizagens propostos na escala. A segunda forma são os 
vídeos e o blog, que ampliarão as aprendizagens alcançadas com o desenvolvimento do roteiro. A 
terceira estratégia serão os encontros virtuais, mas como destacado anteriormente, essas 
atividades só ocorrerão futuramente. De forma a organizar todo o trabalho, criamos o site 
www.cepaequartoequinto.com. Nele disponibilizaremos os roteiros de atividades e os linques dos 
vídeos. Também há no site um blog no qual os alunos e professores irão interagir sobre as atividades 
e os conteúdos. Os roteiros de atividades serão disponibilizados no site do CEPAE e no nosso site 
para serem baixados e impressos pela família ou impressos e entregues nas escolas para as famílias 
que requisitarem. 

 As famílias poderão optar pela entrega das atividades realizadas no CEPAE em data marcada 
ou enviar para o e-mail cepaequintoano@gmail.com. Solicitamos usar aplicativos gratuitos de 
escaneamento para enviar os roteiros realizados em formato pdf. Por favor, salvem o roteiro com o 
nome da criança, série e número do roteiro (ex.: João_5A_roteiro1). As dúvidas no desenvolvimento 
das atividades também poderão ser enviadas neste email. É fundamental a realização e entrega dos 
roteiros de atividades que serão analisados e avaliados pelos professores. 

Estamos elaborando um material de qualidade, criativo e interessante, que promove 
aprendizagens e também respeita o tempo e o desenvolvimento das crianças, evitando o processo 
de exaustão que caracteriza o ensino remoto.  

Nossos alunos necessitarão do apoio das famílias para a retomada da rotina de estudos no 
modelo remoto. Por isso, solicitamos que construam com eles um horário de estudo para a 
realização dos roteiros. As famílias podem orientar na realização das atividades tirando dúvidas, por 
exemplo, mas é importante que os alunos realizem as atividades com o máximo de autonomia e 
sem intervenção direta dos adultos. 

 Sabemos que o momento é difícil, pois nunca vivemos uma pandemia com essa dimensão 
antes, e que os desafios são muitos e distintos para os nossos estudantes do CEPAE e suas famílias. 
Estamos todos tendo que reinventar formas e maneiras de viver e conviver com tudo que nos 
acontece nesse momento. Foi preciso reinventar inclusive os modos de ensinar e de aprender numa 
perspectiva de educação remota. Isso é desafiador? Sim. Mas se estivermos juntos, de mãos dadas, 
professores, professoras, alunos, alunas e familiares pensando e dialogando será menos difícil e 
conseguiremos atravessar tudo isso. Estejamos juntos!  

Cordialmente,  

Ataíde, Flávia, Jane, Joyce, Laís, Telma e Valléria 

Professoras e Professores dos 5º Anos do CEPAE 

 
Site: www.cepaequartoequinto.com 
Email: cepaequintoano@gmail.com 
 


