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Leitores do CP2EN em Quarentena 
 

Queridas alunas e queridos alunos da segunda série do ensino médio de 2020, 

 

 Nós estamos vivendo um momento diferente e perigoso na história das nossas vidas, por causa da pandemia 

de covid-19, doença que, segundo o consenso dos cientistas e as informações jornalísticas, apresenta uma 

velocidade de contaminação e uma taxa de internação hospitalar que, combinadas, são capazes de matar parte da 

população. Não foi à toa que as escolas tiveram que suspender suas atividades: nós convivemos boa parte do dia 

numa sala de aula com dezenas de pessoas, que por sua vez interagem com outras dezenas de pessoas da escola, 

que por sua vez interagem com outras dezenas de pessoas nas ruas, no comércio, em casa. Somos um espaço 

privilegiado para a contaminação. Na escola, trocamos muitas palavras, saberes e afetos – a escola é um corpo 

social, uma organização preparada para a convivência e o cuidado entre crianças, adolescentes e adultos, e não 

desejamos que esse corpo adoeça.  

 É também por isso mesmo que temos tomado muita precaução quanto às atividades online e a distância. 

São inúmeros os motivos, e eles foram divulgados em documentos oficiais da escola. Como estamos há mais de dois 

meses sem contato, nós, professores de Português da segunda série do ensino médio, gostaríamos de sugerir 

atividades que incluam troca, interação, diálogo entre vocês e a gente. Como não se trata de aulas a distância, não 

objetivamos que essas atividades contem como avaliações ou como dias letivos, por exemplo, nem que sejam 

atividades que substituam conteúdos presenciais. Trata-se a princípio de uma troca e de uma orientação pedagógica, 

por meio dos recursos tecnológicos de que dispomos, neste momento de pandemia, a fim de contribuir, de alguma 

forma, com o processo de ensino aprendizagem de vocês.  

Por isso, para essa primeira semana de atividades sugeridas, preparamos uma pesquisa sobre como está a 

sua quarentena em relação à leitura. É uma primeira etapa para planejarmos futuras ações que possam dialogar com 

a experiência de vocês. São algumas poucas perguntas sobre se você tem lido livros, se você está se informando 

sobre a pandemia, ou como você imagina o ensino de Português nesse momento. Para responder, acesse o link: 

https://forms.gle/LA6owN5YQuGydEom6. 

 Esperamos que todos estejam, na medida do possível, bem, cuidando de vocês e do coletivo. Esperamos 

também que gostem da ideia e possam colaborar com o trabalho, porque entendemos que, principalmente neste 

momento de isolamento e de tantas incertezas, a colaboração e a troca fortalecem nossas forças. 

 

Abraços, 
Cristiane e Luiz Guilherme 

1 de junho de 2020 
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