
 

 
Itajaí, 18 de março de 2020

Prezados Pais/Responsáveis, Caros Alunos,
Saudações Cordiais!

 
        Conforme já comunicamos, cumpriremos o que foi determinado pelo governo do Estado de Santa
Catarina, permanecendo em casa durante um mês, sendo que os primeiros quinze dias correspondem ao
recesso (que chamamos de férias) de julho. 
 
        Por se tratar de um recesso atípico, durante o qual você deverá permanecer em casa, em
quarentena, a equipe de professores sugere algumas atividades divertidas, descontraídas e
desafiadoras.  A partir do dia 03 de abril, serão encaminhadas atividades pedagógicas. Durante todo o
período de suspensão das aulas as atividades encaminhadas não tem caráter de obrigatoriedade para
você e nem para os professores, visto que alguns alunos podem encontrar dificuldades (técnicas ou
pedagógicas).  É tempo de se cuidar, cuidar da família, da nossa comunidade, para que todos tenham
boa saúde. A vida é bela, vamos cuidar dela.  Aproveitamos para agradecer pela confiança
depositada em nosso trabalho!
 

        Sugestões de atividades para os primeiros quinze dias (recesso escolar): 
 
        As professoras Érica e Melissa sugerem exercícios com jogo de lógica para você e para indicar para
os familiares. Tem vários disponíveis pelo link: https://www.geniol.com.br/logica/sudoku/ ou
https://pt.quizur.com/tag/Ng-logica - Comece pelo nível Muito Fácil e vá aumentando o nível conforme
o seu progresso. As professoras também sugerem dois filmes que elas gostam muito: As aventuras de Pi
(2012) e O homem que viu o infinito (2016). 
 
        Exercite a autonomia e o protagonismo na busca pelo conhecimento! Você pode estudar pelo Khan
Academy  https://pt.khanacademy.org/brasil - Esta plataforma oferece aulas e exercícios alinhados à
BNCC   que te possibilita aprender Matemática e Ciências. Você ainda pode complementar seu estudo
assistindo e até montando simulações com o PhET Colorado. A plataforma Stoodi te permite criar um
Plano de Estudo e oferece roteiros com atividades e aulas para todas as áreas do conhecimento e em
especial para redação e literatura.
 
        O professor Thiago sugere aprender algo novo ou aperfeiçoar o que você já gosta, com aulas grátis
de desenho https://drawabox.com ou de programação https://www.codecademy.com -   Ele também
indica o Documentário “Nosso Planeta” na Netflix; e, para leitura: O Guia do Mochileiro das Galáxias.
Você ainda pode fazer uma viagem cultural! Mas calma! Não saia de casa! O Google Arts & Culture
reúne dezenas de museus e galerias ao redor do mundo e permite visitas virtuais em espaços de arte.
Com o serviço, o internauta tem a possibilidade de ver obras de renomados artistas e conhecer suas
histórias. 
 
      As professoras Camila, Débora e Luciana te convidam a assistir ao filme “O Pequeno Príncipe”.   A
versão de 2015 recebeu o prêmio César de melhor animação. Uma ótima forma de você relembrar seus
personagens e trechos preferidos da história. Claro que elas também esperam que você se divirta com
boas leituras! Então, escolha um livro bem legal para ler, que pode ser impresso ou em e-book. No site Le
livros, tem vários livros que você pode baixar em seu eletrônico. 
 
      



 

       Você também pode fazer um diário on-line, escrevendo como estão sendo os dias de quarentena
(este diário pode ser em grupo, compartilhado pelo Google Drive: convide seus amigos para escreverem
juntos).
        
        As teachers Derrie e Márcia sugerem que você crie uma playlist com músicas em inglês e selecione
algumas para aprender a cantá-las com a ajuda de sites como o genius.com, lyrics.com, azlyrics.com ou
letras.mus.br. Aproveite também e acesse olyricstraining.com (site ou app) para participar de quizzes
sobre as músicas. Lá é possível completar as letras com as palavras que faltam. Capriche na seleção! 
(Vale Ed Sheeran, Maroon 5, Justin Bieber, Ariana Grande e por aí vai…)
 
       Os professores Vitor e Juliana propõem dicas bem bacanas: O aplicativo EduK traz na plataforma
vídeo-aulas de diferentes áreas. Muitas são gratuitas, gerando oportunidade de desenvolver um pouco
aqueles talentos guardados em segredo. Entre as vídeo-aulas temos profissionais da área da beleza,
gastronomia, fotografia, moda, artesanato, negócios, odontologia e variedades. A Juliana, por exemplo,
assiste muitas aulas de confeitaria, e adora!
 
        Para quem quer entender um pouco mais sobre a origem da vida no contexto cósmico, a USP está
oferecendo um curso totalmente gratuito. O acesso pode ser feito através do link -
https://www.coursera.org/learn/origensdavida - e as informações anexadas na página inicial do site são
as seguintes: este curso, desenvolvido no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da
Universidade de São Paulo, tem o objetivo de apresentar os mais recentes avanços científicos na
compreensão deste intrigante assunto. É um curso com formato multidisciplinar que o levará a
compreender melhor os aspectos envolvidos no surgimento de vida na Terra e no possível surgimento de
vida em outros planetas. Como o curso está sendo oferecido em sessões contínuas, não haverá interação
dos professores no fórum. E que tal aprender libras? O WR educacional oferece cursos gratuitos. 
 
Acesse o site: https://www.wreducacional.com.br/lista-decursos/libras?gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO
1_OogERYDsjz9UKB952Ubf-BYAh4aPbaWW2FyuU3eLZP6Wb-j659KOKEaAjVJEALw_wcB
 
        Ah, a Juliana ainda faz um desafio bem importante: Que tal utilizar esse tempo de recesso escolar
para otimizar seus pensamentos, organizar seu tempo e espaço familiar? Prepare um delicioso café para
sua família; ofereça-se para participar das tarefas diárias; organize uma sessão de cinema com direito a
pipoca. Dicas: A procura da felicidade, com Will Smith; Intocáveis, filme francês de 2011 com Omar Sy, A
espera de um milagre com Tom Hanks, um Sonho possível com Sandra Bullock.
 
      O professor Marlon sugere que você convide seus familiares para, pelo menos uma vez ao dia, realizar
um momento de oração/mentalização positiva/vibrações. Nesse momento é legal pedir por todo o nosso
mundo. As professoras de artes, Cátia, Bruna e Mariana sugerem que você aproveite para exercitar a
oralidade, fazendo leitura de textos e poemas. Grave-se lendo para autoavaliação e arquive as gravações
para acompanhar a evolução da sua leitura e interpretação. Escute diferentes tipos de músicas e veja
quais você gosta mais. 
 
        Ah, e os professores de Educação Física, Paulo e Gilberto, lembram que é muito importante continuar
exercitando o corpo, então faça atividades físicas em casa. Dance, cante, faça alongamento… Enfim, seja
criativo e movimente-se!
 
 



 

Continue higienizando suas mãos com água, sabonete e álcool em gel;
Mantenha uma alimentação saudável;
Beba água com frequência;
Faça exercícios físicos em casa;
Durma bem.

        Reforçamos algumas dicas importantes:
 

 
      A secretaria do Colégio informará através do site, e-mails e redes sociais o retorno às aulas.
Acompanhe também com sua família as orientações do Ministério da Saúde através do site:
https://saude.gov.br
 

Atenciosamente,
Coordenação e professores dos Oitavos Anos.

 
 


