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INFORMATIVO 2020.1

De tudo ficaram três coisas... 

A certeza de que estamos começando... 

A certeza de que é preciso continuar... 

A certeza de que podemos ser interrompidos 

antes de terminar... 

Façamos da interrupção um caminho novo... 

Da queda, um passo de dança... 

Do medo, uma escada... 

Do sonho, uma ponte... 

Da procura, um encontro!

Fernando Sabino, O Encontro Marcado
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O professor... um olhar...

A pandemia e o consequente isolamento 
geraram a necessidade de se dar aulas 
online. 

Foi como reinventar um novo método, 
uma “nova tecnologia”, que antes era 
um complemento e agora faz parte do 
cotidiano do ensino. 

E então, por onde começar? Aprender nova 
metodologia com urgência, trabalhar com 
algo até então desconhecido, atualizar-se 
em curtíssimo tempo. 

Mas, seguir em frente na turbulência, 
é algo que o professor sabe enfrentar, 
desde sua formação.  A experiência da 
prática habitual de magistério ficou 
no passado. 

E agora? Como ensinar seu aluno sem o 
toque, o abraço, o beijo de boas-vindas, 
o olhar carinhoso, as brincadeiras 
criadas por nós mesmos, em nossas 
conversas presenciais?

Nosso aprendizado didático precisou ser 
reformulado e, juntos, escola e família, 
lapidamos uma nova forma de ensinar 
e aprender. 

Como em todo processo de criação 
original, houve erros e acertos. Com 
disciplina, perseverança e, acima de 

tudo, com muito amor, chegamos ao 
principal objetivo, focado em nosso 
aluno e seu aprendizado.

Confesso que a ansiedade e o estresse, 
por vezes, ainda se apresentam, em 
alguns momentos, mas são repelidos 
pela vontade de atingir objetivos e 
acrescentar conquistas. 

Vendo o empenho de cada aluno e 
família, a seu modo, disponibilizando seu 
tempo, sendo parceiros da Escola, tenho 
a certeza de que todo e qualquer esforço 
será recompensado. 

Muitas novidades ainda virão, porém, 
a maior de todas é perceber que essa 
metodologia de ensino online, inédita 
para nós, também tem certa eficácia. 
Ouvir uma criança falar “Tia, adorei sua 
aula!”, não tem preço.

Não é como um ambiente real de sala 
de aula, mas já é um grande começo 
proveitoso! Temos muito a aprender, a 
caminhada ainda requer muita dedicação 
e colaboração de todos. 

Unidos cumpriremos nossa missão!

por Ivonete Piotrowski, Professora do 1º ano do 

Ensino Fundamental 1
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Teve Arraiá no Plínio Leite,
...mas à distância, é claro!

Arraiá Virtuá

Alavantu pra tu, anarriê pra eu
Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu

Vontade voa e a saudade cria asa
Vai ter São João, mas cada qual na sua casa

O meu São João esse ano é diferente
Vai ter multidão de gente dançando
Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá

Cada casal vai dançando no seu lar
O São João esse ano vai ser virtuá
Cada casal vai dançando no seu lar

São João na internet no arraiá virtuá
Em seus lugares todo mundo nos seus lares
Uma fogueira pelos ares distantes nessa união

As bandeirinhas penduradas nessa rede
Um sinal que vai subindo cada instante meu balão

Os namorados? Usando máscaras
No trancelim? Lavando as mãos
Os cumprimento? De cotovelos
Com a proteção de São João

Mastruz com Leite (adaptado)

Nessa quarentena, estamos distantes, 
porém sempre muito juntos em nossos 
propósitos.

Alguns eventos permanentes da escola, os 
quais fazemos há 91 anos, não puderam 
acontecer presencialmente...

Mas não desanimamos!

Mesmo com a pandemia, pudemos contar 
com a parceria de nossos pais, alunos 
e equipe e realizamos o nosso Arraiá 
Plinioleitense. À distância é claro!

Olhem os cliques dos pais, professores e 
nossos prints das aulas com os alunos e 
professores caracterizados.

Turma da 3ª. série do ensino médio participando das aulas online à caráter – É Festa Junina no ensino médio!
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Arraiá Plinioleitense
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Plínio Leite à Distância:
Como tem sido conviver com essa nova forma de ensinar e aprender?

Pietra, nossa aluna do Ensino Fundamental I, participando das aulas online com a professora Michelle Monteiro

Com a chegada do COVID-19 ao Brasil, 

passamos a viver um cenário inimaginável: 

perdemos o contato físico com a família, 

amigos, vizinhos; passamos a nos comunicar 

exclusivamente por meios digitais; 

mantivemo-nos isolados da escola, do 

trabalho; incluímos o uso de máscaras em 

nosso cotidiano e acima de tudo, as pessoas 

perderam momentaneamente a confiança de 

viver sem o medo.

Mesmo assim, todos nos reinventamos: na 

escola, criamos um (novo) modo de ensinar 

e aprender. Assim nasceu o Plínio Leite à 
Distância!

O Plínio Leite à Distância é um projeto que 
oferece aos nossos alunos e famílias, acesso 
a conteúdos e propostas das diferentes 
disciplinas em todas os anos/séries escolares, 
aulas online e atividades diárias que mantém, 
à distância, uma rotina de aprendizagem para 
todos. A proposta é garantir conhecimento 
via internet, aproximando professores, 
alunos e famílias, independentemente de 
onde eles estejam.
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A primeira mudança aconteceu ainda 
dentro da escola. Coordenadores e diretores 
precisaram inventar uma nova escola, 
dentro dos parâmetros, das exigências 
legais, mas com a sensibilidade que gerir 

uma escola merece.

Já à distância, Professores precisaram 
aprender em tempo recorde a criar, formatar, 
criar links, postar atividades .... e ainda ser 
atores da sala de aula, mas com uma câmera 
ligada e com alunos E pais (muitas vezes) 
como espectadores. Entenderam que além da 
toda técnica, profissionalismo e criatividade 
que precisavam ter como educadores, teriam 
que se unir ao meio digital como a única 
forma de transmitir o que ensinamos! Foi o 

dia em que a tecnologia se tornou não mais 
uma opção, mas a nossa única ferramenta! 

Alunos precisaram ter uma rotina, mas sem a 
cobrança dos funcionários da escola sobre a 
hora, a presença, a participação. Tiveram que 
encontrar dentro de si, rapidamente, uma 
autonomia que geralmente é construída no 

cotidiano da escola.

Pais precisaram mais do que nunca, ser 
educadores e ensinar aos seus filhos a 
ter disciplina, organização, rotina, foco. E 
se tornaram parceiros indispensáveis da 
escola! A escola acertou, errou e vem se 
construindo todos os dias e aqui está o 

resultado desses tempos!

“Março de 2020. A pandemia nos separou da 
sala de aula. Tirando o medo que tenho da 
Covid-19, tive que enfrentar os novos desafios 
- Professora online - medo, insegurança por 
não dominar as novas tecnologias. Entrei
em pânico - Eu não sei fazer isso!

Já são 15 semanas online. Comprei um novo 
computador e outros objetos para a minha 
melhor performance de professora e com a 
ajuda dos meus “universitários”, meus alunos 
consegui superar os novos desafios.Venci!
Sou professora online também.”

Profª Maria das Mercedes Bilbao,
Geografia Ensino Fundamental II

A seguir, depoimentos e imagens de como tem sido
viver uma escola dos novos tempos:
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“Esta quarentena está me fazendo 
descobrir o ser criativo, determinado e 
sensível que existe em mim... O Primeiro 
desafio quando chegou as aulas online 
foi manter os objetivos das aulas de 
educação física saindo do espaço físico 
para o espaço virtual na qual eu com todo 
meu conhecimento tive que me reinventar. 
Tenho obtido respostas satisfatórias dos 
meus alunos que não seriam possíveis se 
não fosse a ajuda dos seus responsáveis 
que muito nos tem dado suporte para que 
as tarefas propostas sejam executadas. A 
parte negativa do trabalho, é a falta do 
calor humano e do nosso contato direto... 
Que nossa vida normal retorne o mais 
breve possível, neste momento abraços 
virtuais a todos.”

Relata a Simone Reis, professora de 
educação física.

“A nossa experiência com o Plínio leite a distância tem sido muito positiva. As aulas têm sido 
muito boas e com bastante conteúdo e exigindo dos alunos a mesma seriedade com as atividades, 
presença e prazos. Ainda tivemos a surpresa da troca de professora neste período que nos pegou de 
surpresa logo num período como este que estamos vivendo, mas que acabou sendo positiva também 
pois as crianças e a professora já se adaptaram super bem. Estou animada pra ver os encontro ao 
vivo deles coma tia Bia que só conhecem virtualmente!”

Conta Isis Costa, mãe da aluna Isabela Vieira, aluna do 4º ano do ensino fundamental I.

“Nesse ano de 2020 nós tivemos uma 
grande surpresa: uma pandemia que 
chegou assustando a todos. Nesse período 
de isolamento social, todas as escolas 
tiveram que se adaptar de certo modo 
ao ensino à distância o que foi muito 
difícil pra todos – alunos, professores, 
funcionários do Colégio Plínio Leite. 

No Colégio Plínio Leite não foi diferente. 
Tivemos aula por uma plataforma no 
começo, porém para melhor atendimento 
às necessidades dos alunos e professores, 
a mesma foi alterada. Na minha opinião, 
mesmo com dificuldade, todos estão se 
esforçando ao máximo para cooperar com 
o Ensino e aprendizagem dos alunos.” 

Explica a aluna
Mel Toledo Boente da Cunha.

“Nos primeiros dias de aula online foi um pouco difícil por conta de estarmos acostumados na 
aula presencial. Eu ainda prefiro aulas presenciais, porém nesse momento não temos como, então 
deveremos esperar com paciência até voltar ao normal. Eu acho que está sendo difícil para todos, 
mas estamos dando nosso melhor.” 

Explica Miguel Rocco, aluno do 8º ano do ensino fundamental II.
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“Gostaria de expressar minha satisfação com a preocupação, postura e atitude tomada pelo Colégio Plínio 
Leite, desde o surgimento da pandemia. Parabenizo e agradeço toda atenção, apoio e suporte dado pela 
direção, coordenação, professores e auxiliares, que estão sempre dispostos a nos ajudar, sempre visando o 
melhor para o aluno e a aprendizagem! O desenvolvimento da minha filha está sendo muito satisfatório, super 
positivo, alcançando as expectativas que eu esperava do Colégio. As aulas online foram de suma importância, 
pois deram mais suporte aos alunos, na questão dos conteúdos aplicados e na interação professor/alunos, 
motivando-os a persistirem dia a dia...” 

Conta Daniela, mãe de Laysa Silveira Vieira Stoco de Paula, que está se alfabetizando no 1º ano do ensino fundamental I.

“Assim que soube que teria que trabalhar com aulas remotas, confesso 
que fiquei assustada, pois por não ter conhecimento do que acontece 
numa aula remota, visto que eu nunca havia trabalhado dessa maneira, 
a insegurança foi grande. O 1º. Mês não foi fácil. Mas aos poucos fui me 
acostumando ao momento que eu estava vivendo: Plinio Leite à distância. 
A ajuda dos colegas foi essencial, bem como a ajuda da coordenação. 
Está sendo um aprendizado viver esse momento, mas agora já sei lidar 
melhor com os problemas que surgem. Tenho dado o meu melhor para 
que os alunos participem e aprendam durante as aulas. Nesse tempo 
de pandemia tenho em mente é que a prioridade é que estejam todos 
seguros. Aulas remotas. Creio que a utilização da mídia é a nova realidade 
da escola. Essa pandemia serviu para mostrar que a mudança é possível. 
Distantes, porém juntos!  

Relata a professora Mariana Di Mango, que leciona língua inglesa na escola.

“De repente percebo o quanto o tempo passou rápido e me dou conta de como a trajetória aconteceu. Tantas 
perguntas, receios...Hoje vejo o quanto crescemos. E Crescemos todos! Alunos, professores, famílias, coordenação 
e direção. Como dizia Paulo Freire,” Ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar possibilidades para a 
própria produção ou construção dele. É desta forma, que vejo dentro do momento em que vivemos, o trabalho não 
só da coordenação, mas da escola como um todo! No início foi mais complicado. Tantas adaptações, novidades! 
Necessidades de se reinventar e criar caminhos para que o conhecimento/aprendizagem fosse real. Hoje percebo 
que mesmo à distância, esse trabalho tem sido produtivo. Não é fácil! É preciso estar atenta aos alunos, as 
necessidades dos mesmos, as famílias, aos professores, ao colégio e as suas próprias necessidades! Neste contexto, 
a Coordenação cria elos e se faz presente na vida dos alunos, tornando este trabalho mais efetivo.  Depois de 
tudo que vivemos, a escola nunca mais será a mesma. Surge uma nova forma de aprendizagem e a necessidade 
de novas estratégias, com certeza tornarão a escola mais dinâmica e muito mais viva. O desafio é o estímulo para 
o crescimento e   criação de novos caminhos em busca do conhecimento pleno.” 

Conclui a Coordenadora Pedagógica do ensino médio, Rosely Gomes.
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ATENÇÃO!
Turmas em aula, produzindo.

1º ano 2º ano em aula com
a Profª Erika

3º ano em aula de espanhol
com a Profª Neyva

5º ano em aula de Ciências 
com o Profº Pedro Marques

6º ano em aula de espanhol 
com a Profª Graziela

4º ano em aula com
a Profª Beatriz

8º ano em aula de Redação
com a Profª Fátima

9º ano em aula de 
Matemática com a Thatiani

7º ano em aula de Geografia
com a Profª Mercedes

2º série do Ensino Médio 3º série do Ensino Médio1º série do Ensino Médio
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O Trabalho da Psicologia em Tempos de Pandemia

Vai acontecer:

01

02

03
04

05

06

07

08

Proposta Presencial: Eleição do representante de turma (Fundamental II
e Ensino Médio).

Criação e disponibilidade do eBook: Como proteger minha saúde emocional em 
período de Coronavírus (todos os alunos).

Contação de Histórias com Lú Belém, “Morcego Bobo e o Pescador, o Rei e o Anel.”

Histórias para trabalhar a empatia e o respeito com as crianças. (Fundamental I).

I Plínio Leite Conversa à Distância - “Estados Psicológicos e Sentido da Vida em 
tempos de Pandemia“ - Angélica Medeiros.

II Plínio Leite Conversa à Distância - “5 passos simples e eficazes para organizar suas 
finanças na quarentena“ - Bárbara Bravo e Mediação da Profª Paula de Educação Física.

Projeto Papo de Responsa - Coordenador Beto Chaves - “Nossas Escolhas“. Bate Papo 
com as turmas do 9º ano e 1ª série E.M. / 2ª e 3ª série do E.M. Plataforma Goto Meeting.

Semana de Informação Profissional - 2ª semana de agosto - Videos profissionais de 
várias áreas, videos institucionais de universidades, videos ex-alunos, palestras sobre 
o tema. Site do Colégio Plínio Leite - (9º ano do Ensino Médio).

Semana do Amor Afeto
e Amizade, em Exercício
da Solidariedade

Aguardem!
1ª Semana de Agosto

Envolvimento de todos os segmentos, 
Professores e Coordenações.

Já aconteceu:

Quer falar com
a Psicóloga
Roxane Guedes?

Entre em contato direto pelo e-mail roxane.guedes@
colegioplinioleite.com.br ou, em tempos de pandemia, 
pelo Instagram (roxaneguedes.psi) ou pelo WhatsApp!
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Atividades Extracurriculares
também acontecem online

Banda Online com o Maestro Josué

Clube de Esportes com a Nossa Equipe de Treinadores

Todas as 4ª feiras às 18h - Aulas online no GoToMeeting

Todas as 3ª feiras às 18h - Aulas postadas no Site
Todas as 5ª feiras às 18h - Aulas online no GoToMeeting
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Relembrando Alguns Momentos
do 1º Semestre

Aulas Teóricas e Práticas à Distância

É fazendo que se aprende!

Juliana Muniz é, nossa aluna do EFI,
mostrando o seu feijão crescido!

Arthur de Moura – EF1 
Cultivando a hortinha

Pietra do EFI. Germinação do feijão.

Luana de Matos Pessanha – EF1 - Experiência com o vento
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Construindo o Planeta Terra com Sucata

Desafio Matemático com a Família

Árion Berg, Ana Beatriz Zock, Pietra, Arthur de Moura e Juliana Muniz - EF1

Juliana Muniz - EF1
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A LITERATURA
está dentro da gente!

A literatura tem um papel de extrema 
importância na nossa formação como 
indivíduos. Ela é a responsável por 
estimular a criatividade, a imaginação e 
por auxiliar na construção de diversos 
conhecimentos que levaremos para a 
vida. Por isso, é fundamental trabalhar 
com literatura na escola. 

O trabalho que realizamos com a adoção 
de Literatura Extraclasse desde o 1º ano 
do Ensino Fundamental até o Ensino 
Médio, estimula o desenvolvimento dos 
alunos, permitindo a evolução das suas 
habilidades técnicas e socioemocionais. 

Nossa meta com o trabalho de leitura 
e escrita é estimular os alunos na sua 
capacidade de leitura, nas habilidades 

de escrita, no desenvolvimento da 
imaginação, da criatividade. Desde os 
anos iniciais, estimulamos nesse trabalho, 
a construção de vocabulário, a ampliação 
de sua interpretação de mundo, além de 
ajudar em sua formação holística como 
indivíduo.

Nas séries iniciais o Colégio Plínio Leite 
oferece o trabalho de Sala de Leitura, que 
tem o objetivo de despertar e consolidar 
o gosto pela leitura, oportunizando um 
maior contato com textos, livros e autores 
da literatura infantil e infanto-juvenil. 
Nesse projeto, realizamos rodas de leitura, 
contação de histórias, dramatizações e 
troca semanal de livros. É um projeto 
incorporado a grade curricular dos alunos 
do Ensino Fundamental 1.
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No início de julho, recebemos a visita 
em nossa Sala de Leitura Online, uma 
convidada muito especial: a pedagoga de 
origem Pataxó – Carina Oliveira.

Neste dia, conversamos sobre os termos 
índio/a X indígena, falamos sobre 
a importância da desconstrução de 
imaginários em relação a esses povos, 
entendemos um pouco mais sobre os 
indígenas na contemporaneidade e, ao 
final da aula a Carina Oliveira tivemos a 
leitura de um livro de literatura indígena, 
contada pela Carina, que conhece a 
realidade dos indígenas.

“Foi muito importante que todos tenham 
participado deste encontro, pois foi uma 
oportunidade única de termos contato 
com uma pessoa de origem Pataxó, que 
contou um pouco sobre a sua cultura e 
sobre temas relevantes que envolvem 
os povos indígenas. Realmente, um 
evento realmente imperdível!” registrou 
a Coordenadora Pedagógica do Ensino 
Fundamental 1, Maria de Fátima Cruz.

No Ensino Fundamental I...
uma proposta da Sala de Leitura
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As batalhas do castelo é um livro de 
Domingos Pellegrini, que trata de um 
rei que, ao morrer, torna Bobuque (o 
bobo da corte) herdeiro de um castelo. 
Junto a essa herança, Bobuque recebe 
também todas as pessoas “diferentes”, 
que não se adequam ao “padrão” do 
reino. Por ser otimista, ele acolhe esse 
povo, e com alegria e perseverança, 
os motiva a reinventarem-se e a 
reconstruírem o castelo, à base de 
otimismo, principalmente em relação à 
natureza humana. 

A Professora Maria de Fátima, regente de 
Redação do 8º ano explica a proposta: 
“A ideia é que eles façam esse primeiro 
castelo e posteriormente, em cima 
deste, o reconstrua, com detalhes das 

“A vida é boa se a gente
em vez de coçar ferida
reclama menos da vida
e então a vida nos ama
e a viver alegremente
o coração nos convida”

transformações pelas quais o castelo 
passa, a partir da transformação da 
vida do reino e do próprio leitor. Sua 
mensagem é de que todos são capazes 
de representar o que há de melhor na 
humanidade, bastando apenas viver a 
vida sem ser conivente com qualquer 
tipo de discurso de ódio”.

No Ensino Fundamental II,
o trabalho com os livros Extraclasse!

Aluna Mirelle de Andrade Lessa Braz – do 8ºano, 
demonstrando a maquete do seu castelo
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6º ano e o seu Cuidado! Onça!
Após finalizarem 
a leitura do livro 
Cuidado! Onça! 
e terem tido um 
encontro virtual 
em vídeo com a 
autora do livro, 
Eunice Maciel, o 
grupo do 6º ano, 
debateu em grupo 
nas aulas online 
as informações 

contidas no vídeo enviado pela autora e 
também conversaram sobre as diferentes 
temáticas abordadas na história que 
leram.

“Os alunos leram o livro, tiveram acesso 
a autora através do vídeo enviado 
especialmente para os alunos do Colégio 

Alunas Debora Sodré e Thaisa Ben-
to, contando sobre o livro que leram.

Eunice Maciel,
a autora

Plínio Leite e no dia do debate, conversamos 
sobre o gênero textual apresentado no 
livro, todas as temáticas envolvidas na 
aventura e depois os alunos fizeram um 
breve resumo sobre a literatura adotada, 
enviando o resultado em pequenos vídeos”, 
conta a professora Márcia Porto.

Foi um super sucesso nesse momento em 
que o encontro presencial está proibido, 
mas que a tecnologia está nos unindo!

O Livro Extraclasse do 7º ano
Com a participação de alunos e também das famílias, a 
professora Márcia Porto conta que o debate na turma 
foi muito bom. A história de Botina Velha é uma história 
de superação, força de vontade, determinação que 
todos devem ler, pois nos mostra que na vida, “nunca 
devemos desistir”. 

As alunas Letícia Cruz, Ana Luiza Martins contam como foi fazer a leitura 
do livro e as emoções que viveram nessa emocionante aventura.
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O desabafo do 9º ano,
em forma de paródias e poesias

Depende de Nós

Num momento onde sentir medo é comum
Num momento onde estar de luto é normal
Num momento onde a incerteza é tudo

Não se sabe quem irá viver
Ou quem irá morrer
Não se sabe o que será daqui pra frente
Só se sabe que será difícil

Grandes mudanças e
transformações vão ocorrer
Mas isso só depende de nós

Mariana Ouverney - aluna do 9º ano

A Professora Regina Silva vem conversando 
com o seu grupo de 9º ano sobre o momento 
atual: a pandemia de Coronavírus e como 
tem sido o seu impacto na vida dos alunos 
e suas famílias. Então, propôs que seus 
alunos adaptassem uma obra original ao 
contexto vivido a fim de propor uma nova 
forma de olhar e ler a realidade, neste 
tempo de Pandemia. 

Os alunos desabafaram e colocaram para 
fora, em forma de poesia ou paródia, seus 
sentimentos.

A professora explica o trabalho: “A turma 
do 9º ano realizou o estudo da paródia, que 
é uma releitura de uma obra já existente, 
quando geralmente, se aproveita o 
sucesso da obra original para passar um 
pouco de alegria.

Além da comédia, a paródia também 
pode transmitir um teor crítico, irônico ou 
satírico sobre a obra parodiada, através de 
alterações no texto. Fiquei muito satisfeita 
com o resultado! Os alunos produziram 
excelentes paródias, parabéns!”

Sem Segredo

Como eu pude um dia reclamar de sair? 
Como eu pude não valorizar o
tempo assim?
Está tão difícil “pra” mim, 
O que me resta é lembrar
Por que tinha que ser assim?
As pessoas podiam se cuidar.

Se é errando que se aprende, 
o mundo está apreendendo com você
O vírus que chegou e deixou tudo ruim
Ainda não teve fim,
Mas aos poucos vai melhorar
Façam um favor a todos nós
vamos nos confinar

Infelizmente perco mais um dia de sol
Covid-19, por mais que você tente não
nos assusta,
Não ficaremos na pior
Vamos superar, acredite
Você nos testou sem saber
Felizmente vamos superar, tudo isso
Com esperança e no rosto estampado
um sorriso.

Ana Clara de Paiva
Paródia da música: Teu Segredo - composição 
do Exalta Samba,  cantada por Ludimila
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Quarentena

Medo, questionamento,                                                          
Mortes, mudanças e luto                                                
Quarentena começou                                                         
Pausa, empatia, mudanças,                                                         
Reinventar a rotina,                                                           
Quarentena perdurou                                                        
Superação, ensinamento,                                                          
Reflexão                                                         
Quarentena terminou.

João Miguel Taveira Calheiros

Aprendizado

No medo temos medo 
Medo de ver a vida passar 
Mas a esperança tem asas 
E com elas vamos voar 

Tudo acontece por um motivo 
Solidariedade veremos mais 
E seremos menos desiguais 
Os ensinamentos, porém,
devem permanecer 
Vamos superar e aprender 

Júlia Costa

O 9º ano trabalhou
o livro Sonho de
Uma Noite de Verão
O 9º ano trabalhou esse período com o livro adotado 
Sonho de uma Noite de verão, quando os alunos leram 
e debateram o tema dessa obra Shakespeariana e 
responderam a diferentes perguntas sobre a temática 
do livro!

O desabafo do 9º ano,
em forma de paródias e poesias
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A sociologia é uma disciplina dinâmica 
que tem como objetivo observar os 
fenômenos sociais no contexto da 
vida moderna e diagnosticar os seus 
possíveis impactos no comportamento 
da coletividade humana. 

Tendo em vista essa dinâmica, o ano de 
2020 nos proporcionou como objeto de 
estudo um fato social que influenciou a 
vida de todos: a pandemia do Covid-19. 

E foi assim que o Professor José Maurício, 
que ministra a disciplina de Sociologia no 
Ensino Médio, propôs para os alunos da 
2ª série, um ensaio para pensar o impacto 
da pandemia de 2020 sobre os conceitos 
de cidadania, democracia e liberdade.

“A pandemia fez com que nós 
repensássemos a nossa postura ética 
diante do mundo e fez com que conceitos 
pensados pela sociologia tais como 
democracia, cidadania, liberdade, fossem 
atualizados, influenciados pelo contexto 
global, exigindo de nós não só uma 
postura de constante vigília e criticidade 
sobre a estabilidade desses conceitos, 
mas também exigiu de nós uma postura 
ética individual que leva em conta a ação 
humana de acordo com o “novo normal” 
da vida coletiva” explica o professor.

A seguir, alguns slides de trabalhos 
apresentados.

Pandemia à luz da Sociologia:
o Ensino Médio em cena!

Trabalho da Manuella Mohana

Trabalho Ana Carolina Vidal
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A Professora Erika Fonseca Armond, é formada 
em Pedagogia pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ e quando foi aprovada 
em 1º Lugar para o concurso público para 
trabalhar no Colégio de Aplicação da UFRJ 
– setor da Educação Infantil, no cargo de 
professora substituta (2018 e 2019), vibrou 
muito. “Trabalhei por dois anos nesse cargo 
e constatei a minha afinidade com a criança 
nas idades mais tenras”.

Mas não parou por aí. Ainda em 2018 
participou do processo seletivo na mesma 
universidade (UFRJ) concorrendo a uma 
vaga no curso de especialização intitulado: 
Construindo a Inclusão em Educação 
finalizando em 2019.2. Em um outro processo 
seletivo na Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro – UNIRIO foi aprovada para 
a pós-graduação stricto sensu, mestrado, 
iniciando essa jornada acadêmica ainda com 
a pós-graduação lato sensu (especialização) 
em curso. 

Quando o meu contrato estava finalizando 
com o CAPs UFRJ, tive o privilégio de participar 

de uma entrevista no Colégio Plínio Leite e 
fui contratada como professora regente da 
turma do 2° ano do Ensino Fundamental 1. 

Erika Fonseca Armond, professora regente
do 2º ano do Ensino Fundamental I

O PROFESSOR EM DESTAQUE
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“Inseridos nesse novo contexto de pandemia, 
não somente no Brasil, mas mundial, fiquei 
ainda mais sensibilizada com as questões das 
desigualdades sociais tão marcantes no nosso 
país, em especial, com as pessoas em situação 
de rua, onde, na maioria das vezes, estão 
desassistidas pelo poder público. 

Já imersa em uma educação humanitária, na 
perspectiva da inclusão e atenta aos processos 
desiguais nas diferentes esferas sociais e, ao 
realizar uma ida ao banco, tive a oportunidade de 
observar as ruas da cidade de Niterói e claramente 
percebi uma maior ocupação das pessoas em 
situação de rua. 

Ainda refletindo sobre o que havia visto, fiquei 
me perguntando se realmente o número ou 
a quantidade de pessoas em situação de rua 
havia realmente aumentado, ou, se agora, sem 
a circulação de grande parte da população, por 
conta do isolamento social, essas pessoas estavam 
de algum modo tendo mais visibilidade. Reflexão 
urgente, triste e preocupante. Não seria possível 
ficar indiferente a tal “constatação”. 

Concomitante a isso, comecei a visualizar ações 
sociais de colegas e instituições nas redes sociais, 
Facebook e Instagram, e, tive a ideia de fazer essa 
“corrente do bem” ter mais uma aliada, ou melhor, 
novos/as aliadas. Entrei em contato com a minha 
irmã e, juntas, resolvemos ampliar nossas ações 
sociais, que antes eram mais pontuais e, com 
algumas arrecadações, fizemos quase 200 kits 
de lanches para serem distribuídos às pessoas 
em situação de rua na cidade de Niterói. A ideia 
inicial era produzir quentinhas com refeições, 
porém ao conversar com uma terceira pessoa 
nos foi sugerido fazermos o lanche, pois com a 
quantia disponível, teríamos maior quantidade de 
lanches, dessa forma alcançaríamos mais pessoas 
e sabíamos que muitas outras pessoas já estavam 
produzindo quentinhas.

Fomos ao mercado, fizemos as compras e, em 
seguida, vivenciamos a etapa da montagem, 
no seio familiar iniciamos uma corrente com a 
participação das crianças e dos adultos próximos. 
Os kits contavam com uma bebida, uma maçã ou 
banana, pão de forma com manteiga e queijo ou 
mortadela. Após a montagem colocamos tudo no 
carro e, devidamente paramentados, com máscara, 
luvas e álcool 70%, fomos fazer as entregas. 

A ação ocorreu na cidade de Niterói, mais 
especificamente no Centro da cidade, onde fomos 
surpreendidas com diversos pedidos e com tanta 
humanidade e generosidade de pessoas que estão 
à margem da sociedade. Na primeira parada para 
entrega nos pediram máscaras e nós não tínhamos, 
depois, nas outras paradas, nos pediram também 
chinelo, roupas, água para beber, curativo e foi aí 
que percebemos que estávamos fazendo o mínimo, 
mas mesmo em meio a tantos agradecimentos, 
notamos que no retorno muitas coisas deveriam 
ser providenciadas. 

Pode parecer clichê, mas, na verdade, naquele 
momento nós que estávamos sendo ajudadas/
os. A solidariedade, o respeito ao próximo e a 
humanidade daquelas pessoas onde um buscava o 
kit para o outro que estava dormindo, ou com dores 
e não podia levantar, a troca, essa colaboração 
muito nos tocou. 

Certamente esta foi uma ação que apenas disparou 
outras novas ações. A ideia é que ela seja ampliada, 
que a gente consiga arrecadar mais insumos para 
essas pessoas a fim de conseguir, em alguma 
medida, suprir algumas das faltas que nos foram 
relatadas. Escutamos diversos pedidos de retorno 
e agradecimentos, mas sei que foi o mínimo.

Gostaria de registrar que optamos também por não 
tirarmos fotos, pois o nosso foco não era viralizar e 
de forma alguma expor as pessoas que já estão tão 
fragilizadas, mas tentar buscar fazer o bem sem 
ganhar algum tipo de visibilidade.”

Relato da Erika: Solidariedade
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Professor de História nas redes 
municipal (Itaboraí), estadual (São 
Gonçalo) e privada (Niterói), Leandro 
Carrari de Oliveira tem uma experiência 
de 18 anos no magistério: desde 
2003 no Colégio Plínio Leite, atuando 
no segundo segmento do Ensino 
Fundamental, desde 2004 na rede 
de educação municipal de Itaboraí, 
atualmente como coordenador de 
História na Secretaria de Educação e 
Turismo e desde 2007 na rede estadual 
de ensino, atuando no segundo 
segmento do Ensino  Fundamental e 
na Educação de Jovens e Adultos.

Psicanalista formado pela Sociedade 
Psicanalítica Ortodoxa do Brasil, Leandro 
tem um objetivo para ter buscado essa 
formação: “O objetivo é contribuir para a 
saúde mental daquelas pessoas que não 
tem condições financeiras para pagar pela 
terapia!”

Hoje, atende como voluntário na Clínica 
Social da Igreja Batista em Porto da 
Madama, São Gonçalo.

Relato do Leandro: Formação 
para me doar ainda mais!

Leandro Carrari de Oliveira, professor de história
do Ensino Fundamental II e Ensino Médio
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Walter Brotto, é um jovem professor, 
com 26 anos,  licenciado e matemática 
pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro - UERJ, e atualmente mestrando 
em matemática pelo Colégio Pedro II. 
É professor do Plinio Leite desde 2015, 
mas atua com pré-vestibular desde 
2012. É também professor concursado 
da Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro. 

“Tenho um canal no YouTube e no 
Instagram chamado ResolveAímat onde 
eu posto diariamente vídeo com soluções 
de questões dos mais variados concursos 
como: Enem, Uerj, colégios de aplicação, 
concursos militares, entre outros.

O objetivo do canal é que eu consiga 
democratizar o ensino da Matemática.”

Relato do Walter: Democratizando 
o ensino da Matemática!

Walter Brotto,
professor de matemática no Ensino Médio


