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Leitores do CP2EN em Quarentena 
Atividade sugerida n. 3 

 

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

 

Esperamos que todas e todos estejam bem neste momento e aproveitamos para agradecer 

o envio dos textos da segunda atividade proposta cuja finalidade principal é compartilhar as leituras 

e suas impressões durante o período de quarentena. Pretendemos daqui a uma semana fazer a 

devolutiva desses textos por e-mail com anotações e comentários para um processo de reescrita e 

de amadurecimento da construção textual. Ressaltamos também que aqueles que ainda não 

entregaram essa atividade e sintam vontade em realizá-la podem fazê-lo ao longo das próximas 

semanas.  

Identificamos, contudo, que, em relação ao primeiro contato estabelecido de forma remota 

por meio das atividades disponibilizadas no blog da escola, tivemos uma significativa redução na 

participação e na interação de vocês com o que propusemos. Por isso, resolvemos abrir um espaço 

de “ouvidoria” para que vocês possam se expressar e responder algumas questões sobre as 

atividades, a fim de entendermos melhor esse decrescente envolvimento e juntos pensarmos 

melhores estratégias de contato nesse período de suspensão do calendário escolar. Sabemos que 

esta situação é totalmente atípica e mexe com uma estrutura de contato entre aluno e professor e, 

consequentemente, de processo de ensino-aprendizagem, já conhecida e estabelecida entre nós no 

espaço físico escolar. Por isso, gostaríamos muito de contar com a participação de vocês nesta 

atividade, para estabelecermos um diálogo produtivo e genuíno em tempos de distanciamento 

social.    

Para nos escrever, acesse o link: https://forms.gle/RrNdDPdpPVVwPqb37.  

 

Abraços, 
Cristiane e Luiz Guilherme 

22 de junho de 2020 
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