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Saudações queridos alunos e alunas dos oitavos anos.  
 
Fico muito contente em poder estar fazendo esse contato com vocês. Espero que 

TOD@S, incluindo familiares / responsáveis, estejam bem e conseguindo administrar da 
melhor forma possível esse período de reclusão que estamos vivendo.  

Força, foco e fé na caminhada de tod@s vocês. Em breve estaremos juntos 
novamente. Foi de repente, pela ruptura do nosso cotidiano, que nos tornamos distantes. 
Esse processo deve ter gerado muita angústia em todos. Perguntas como: e o que 
estávamos encaminhando? Como ficará o que planejamos? Quando e como 
voltaremos? .... Enfim, muitas dúvidas devem pairar pela mente de vocês e na minha, mas 
para todas elas eu posso dizer que precisamos ter paciência, coragem e estratégia.  

Vamos deixar tudo isso passar e retomamos a vida na normalização do Colégio 
de Aplicação. Nesse sentido, no que se refere a Geografia, vamos buscar formas 
diferentes para manter contato com temas/conteúdos que ainda veremos em sala de aula 
nesse ano de 2020.  

Todo material encaminhado pelos diferentes meios que o colégio utiliza nesse 
momento para atender seus alunos, irá se tornar post no  
www.geoaplicacao.wordpress.com. No Blog foi criado um espaço para mantermos 
comunicação em tempos de Distanciamento Social. Vocês poderão acessar direto no link: 
https://geoaplicacao.wordpress.com/category/8o-ano-ds-covid-19/ 

Nesse espaço do Blog utilizem os posts e textos que serão encaminhados para, se 
possível, fazerem interação com esses temas nos espaços de “comentários” que existem 
no final de cada postagem do Blog. Por lá, ainda será possível interagir com os colegas e 
com algumas atividades complementares. Receberei o seu comentário e darei um retorno 
se deixarem identificação no mesmo. Depois da minha aprovação ele será publicado no 
post do Blog e poderá interagir com a turma. Divulguem isso entre os grupos de vocês. 

Para aqueles que, por algum motivo, tiverem dificuldade de interação com a 
internet, por meio do blog, esse mesmo informe e os respectivos materiais que podem ser 
impressos e serão postados por lá, serão encaminhados pelos meios que o Colégio de 
aplicação está organizando junto da sua comunidade. 

Para finalizar, desejo que todos fiquem bem. Encaminho como sugestão aos 
familiares e responsáveis o programa Opinião, da TV Cultutra. Ele traz importantes 
reflexões para avaliarmos o impacto psicológico da Pandemia do Coronavirus. Está 
disponível no link abaixo: 
 
https://tvcultura.com.br/videos/73470_opiniao-o-impacto-psicologico-da-pandemia-de-
coronavirus-01-04-2020.html 
 
GeoAbraços e até breve.  
Professor André Peron 


