
 CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

Goiânia, 26 de agosto de 2020. 
 
Queridas alunas e queridos alunos,  
 

Como vocês estão?  
Nós, seus professores e suas professoras, estamos com muitas saudades da nossa rotina lá na 

escola, das nossas manhãs repletas de brincadeiras, curiosidades, descobertas, dos corredores cheios 
de meninas e meninos correndo de um lado para o outro. Nosso CEPAE é mesmo um lugar especial! 

Mas sabemos, crianças, que nesse momento é importante que todos nós estejamos nas 
nossas casas devido a um novo vírus que se espalhou por todos os cantos do mundo, causando uma 
doença séria chamada COVID 19. Para que esse tal vírus não se espalhe ainda mais, as aulas tiveram que 
ser suspensas por um tempo que ainda não sabemos quanto vai durar.  

Mas o tempo, crianças, é “um senhor tão bonito” como canta o músico e compositor Caetano 
Veloso, porque ele resolve tudo, no seu ritmo e no seu compasso e, aos poucos, esse “senhor tempo” 
vai colocando tudo que agora nos parece confuso no seu lugar. Não se preocupem, existem cientistas 
de vários lugares do mundo desenvolvendo vacinas para combater o vírus. Portanto, ainda que 
demore, haverá uma solução e tudo que estamos vivendo ficará na nossa lembrança.  

Ainda não podemos voltar à escola do jeito que era antes da pandemia. Por isso, vamos ter 
que reinventar as formas de aprender e ensinar, assim mesmo como estamos agora, distantes 
fisicamente, cada um em suas casas. Por outro lado, será uma oportunidade bacana para que 
possamos criar outras formas de comunicação, por exemplo, por meio da escrita. Vocês poderão nos 
enviar cartas, desenhos, bilhetes, histórias, poesias. Sabemos que será uma experiência bastante 
diferente, mas ela será importante para o seu crescimento enquanto pessoa, pois aprender é uma das 
coisas mais legais do mundo! 

Neste primeiro momento vocês receberão uma sacola com alguns livros didáticos, livro 
literário da biblioteca de sala e dois roteiros de atividades, elaborados pelos professores de cada 
disciplina. Todos os roteiros têm uma data de entrega, isso quer dizer que você terá um tempo 
específico para fazê-los. Mas não se preocupe, tudo isso está bem explicadinho nos roteiros. O 
importante é organizar a sua rotina de modo que todos os dias, de segunda a sexta, você estude e faça 
um ou dois roteiros das disciplinas. Por exemplo, na segunda feira você faz o roteiro de História e 
Geografia, na terça de Matemática, na quarta o de Ciências e por aí vai…  

Tudo foi preparado com muito carinho e cuidado pensando em vocês.  
Um abraço! 
 
Com carinho, 
Professoras e professores do 4º e 5º Ano. 
 


