
Dicas do SOEP durante o período de suspensão das aulas 

 

Todos nós aqui do SOEP sabemos que, neste momento, precisamos unir forças para 

combater a pandemia da Covid-19. A suspensão das aulas presenciais em todos os campi 

do Colégio Pedro II é uma das medidas de prevenção ao avanço dessa doença. Além 

disso, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde divulgam regularmente 

boletins de orientação em relação a hábitos de higiene, protocolos que ajudam a 

diminuir riscos de contaminação e medidas de prevenção e controle ao coronavírus. 

Não desejamos, porém, que o afastamento do ambiente escolar signifique afastamento 

dos estudos e de atividades culturais. Por isso, reunimos aqui algumas dicas para você 

continuar em casa, mas sem se desconectar do aprendizado e dos saberes 

extraescolares. Havendo dúvida em qualquer um dos tópicos abordados aqui nesta 

postagem, não deixe de nos escrever no soep.h2@cp2.g12.br, ok? Vamos lá! 

 

 

❖ A Fundação Oswaldo Cruz disponibilizou uma cartilha com estratégias para a 

estabilização emocional e a atenção psicossocial neste momento de emergência na 

saúde em decorrência da pandemia Covid-19. Você poderá baixar o arquivo 

acessando o link a seguir: 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_recome

ndacoes_gerais_06_04.pdf 

 

Após baixar a cartilha, repasse-a para 

amigos e familiares. Ela poderá ser uma 

boa fonte de informação para eles.               

 

 E por falar na Fundação Oswaldo Cruz, 

o portal FIOCRUZ é uma das fontes de 

informações mais confiáveis sobre a 

epidemia neste momento. Visite o site 

da Instituição se desejar obter dados 

confiáveis sobre a Covid-19: 

https://portal.fiocruz.br/ 

 

❖ A Universidade Federal do Rio de Janeiro lançou uma página inteiramente voltada 

para orientações sobre o combate ao novo coronavírus. Lá você poderá saber quais 

são as instruções para a sociedade em geral em relação à pandemia, o que é 
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“Verdade ou Mentira?” sobre as informações que circulam por aí e ainda poderá 

enviar algum questionamento que tiver para o e-mail coronavirus@ufrj.br. A página 

poderá ser acessada por meio do link a seguir: 

https://coronavirus.ufrj.br/ 

 

 Você já ouviu falar em Scott Kelly? Scott é um astronauta norte-americano que 

passou exatos 340 dias contínuos no espaço, entre 2015 e 2016, confinado dentro 

da Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês). Ele foi a pessoa que passou 

mais tempo em uma única missão na estação, intitulada "One Year Mission". Na 

matéria que você poderá acessar a seguir, Scott explica como lidou com essa 

experiência de “quarentena” e nos dá dicas preciosas sobre a importância de se 

planejar os dias, cumprir expedientes, ter pelo menos um hobby, escrever um diário, 

tentar se conectar com a natureza de algum modo, fugir das fake news e ser 

solidário. 

Acesse: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/03/23/isolamento-

astronauta-que-passou-um-ano-no-espaco-diz-como-sobreviver.htm 

 

Nós sabemos que estudar em 

casa durante esse período de 

crise é uma tarefa difícil, pois 

requer organização, muita 

perseverança e disciplina. Nossos 

professores têm sugerido uma 

série de atividades durante esse 

período de suspensão das aulas. 

Então, para que não perca o foco 

e consiga dar conta de estudar, é 

necessário que você se planeje. 

Como? Vamos a algumas 

sugestões!  

- Defina qual(is) assunto(s)/matéria(s) você estudará no dia. Faça isso com 

antecedência. 

- Estipule o tempo que você gastará estudando cada assunto/matéria. 

- Utilize a internet para tirar dúvidas, busque conteúdos no Google acadêmico, 

procure aulas on-line no YouTube. 

- Tente organizar o seu espaço de estudo. 

- Deixe de lado as distrações quando estiver estudando. Isso significa se afastar do 

celular, da televisão, dos jogos. Hora de estudar é hora de estudar. 
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Nós vamos disponibilizar aqui uma tabelinha para que você a preencha da forma que 

melhor atenda à sua atual rotina familiar. Não deixe, porém, de seguir os horários 

que estipular. Essa será a melhor forma de você criar o hábito de estudar. 

 

 

 

 Que tal, durante a quarentena, pôr as leituras em dia? A USP colocou à disposição, 

para baixar, mais de três mil livros grátis por meio da Biblioteca Brasiliana Guita e 

José Mindlin. No acervo digital há clássicos da literatura, livros raros e documentos 

históricos. Imperdível, não? 

Acesse aqui: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1 

 

 A Amazon também disponibilizou 

inúmeros volumes para serem baixados 

gratuitamente. Você só precisará 

instalar o app Kindle, fazer o cadastro 

on-line e escolher os livros que desejar, 

totalmente grátis, por meio do link a 

seguir: 

https://www.amazon.com.br/eBooks-

Gratuitos-Grátis-Loja-

Kindle/s?rh=n%3A6311441011%2Cp_36%3A5560478011 
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 Agora queremos indicar dois filmes para você assistir nesta quarentena.  
 
 
 O primeiro é “Mãos Talentosas”, dirigido por 
Thomas Carter. O filme conta a história real do 
menino pobre que se tornou neurocirurgião de 
fama mundial. Ben Carson (Cuba Gooding Jr.) era 
um menino pobre de Detroit, desmotivado, que 
tirava notas baixas na escola. Entretanto, aos 33 
anos, ele se tornou o diretor do Centro de 
Neurologia Pediátrica do Hospital Universitário 
Johns Hopkins, em Baltimore, EUA.  
 
 
Vale a pena assistir ao filme para saber como se deu 
essa transformação! 
 
 
 
 
 
 Nossa segunda indicação é “Perdido em Marte”, 
do diretor Ridley Scott. O astronauta Mark Watney 
(Matt Damon) é enviado a uma missão em Marte. 
Após uma severa tempestade, ele é dado como 
morto, abandonado pelos colegas e acorda sozinho 
no misterioso planeta, com escassos suprimentos, 
sem saber como reencontrar os companheiros ou 
retornar à Terra. Até que o resgate chegue, vai 
demorar um intervalo de quatro anos, e ele tem que 
dar um jeito de se virar sozinho até lá. 
 
 
Detalhe: diferentemente do que ocorre conosco, em 
Marte ainda não há serviço de entrega de comida. 
 

 
Nós vamos encerrar essa nossa postagem com um trecho do livro Grande Sertão: 

Veredas, de Guimarães Rosa: “O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta 

e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é 

coragem.” 

E, conforme combinamos lá em cima, se tiver ficado qualquer dúvida, escreva-nos no 

soep.h2@cp2.g12.br 

Até a próxima! 
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