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2020: O ANO
DOS DESAFIOS
Um vírus até então desconhecido afeta a
rotina de bilhões de pessoas em todo o
mundo e a forma de ensinar e aprender

EDUCAÇÃO
Desafios e muitas descobertas durante a
nova rotina de aulas no formato on-line

30 ANOS
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(ECA)

DESAFIOS PARA
2021

NOSSAS
CELEBRAÇÕES
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2020: UM ANO DESAFIADOR, MAS DE
MUITA GRATIDÃO E APRENDIZADO

A graça e a misericórdia de Deus, sempre abundantes
em nossas vidas, as luzes e a proteção de Santa Clara e
o empenho e esforço de cada um dos envolvidos no
processo (alunos, escola, famílias) nos conduziu até aqui.

C

hegamos ao final de mais um ano letivo. Muito
caminhamos, passo por passo, percorrendo os caminhos
da vida que é sempre tão dinâmica, cheia de atividades,
compromissos, trabalhos e tantos outros afazeres. No
decorrer deste ano de 2020 vivemos tantas coisas novas,
passamos por momentos difíceis, partilhamos dores e
perdas, experimentamos alegrias e tivemos inúmeros
aprendizados.
Não resta outra palavra para traduzir o meu
sentimento,
senão
Gratidão!
Incontáveis
vezes
usei/usamos essa palavra, porém seu sentido e seus
benefícios jamais se esgotam. O nosso querido Colégio
Santa Clara, em seus 98, quase 99 anos, que serão
celebrados em 09 de janeiro de 2021, está aqui, pronto,
preparado, atualizado e com uma equipe de excelência
para continuar oferecendo um ensino de qualidade e
para toda a vida.
Venham iniciar ou renovar a parceria conosco e fazer
parte da nossa Família Francisclariana. Rogo ao nosso
Deus por vocês e suas famílias. Sejam sempre
abençoados com os dons da saúde, da fé, da esperança,
do amor e da perseverança até o fim.
Que o Menino Deus, por intercessão de Nossa Senhora e
Santa Clara, abençoe a cada um de nós, nossas famílias
e o mundo inteiro.
Um fraterno abraço!
Paz e Bem!

Simone Aparecida F. Soares
DIRETORA ADJUNTA DO CSC

E X P E D I E N T E
EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO
LUIZ HENRIQUE MARTINS ARAÚJO
PAUTAS/MATÉRIAS
ALUNOS
PROFESSORES
COORDENADORES

O Jornal CLAREAR é uma publicação anual do Colégio
Santa Clara!
MANTENEDORA - CSC
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PRESIDENTE
IR. MARIA JOSÉ MENDES DOS SANTOS
DIRETORA
IR. ADILAZA SILVEIRA DE PAULA
DIRETORA ADJUNTA
SIMONE APARECIDA F. SOARES
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ENSINO REMOTO

ESTUDAR NO FORMATO ON-LINE
FOI POSSIVEL NA PANDEMIA

Desde o começo da pandemia, a vida das pessoas do mundo
inteiro não foi mais a mesma. Muitos de nós tivemos que nos
adaptar a viver em quarentena, estudando e trabalhando no
formato on-line, entre várias outras atividades por meio da
internet.
No início, foi bem difícil para a população, pois o isolamento
social era fundamental e foi bem rigoroso. Tivemos que nos
reeducar com campanhas educativas de higiene e para o uso
correto de máscaras e equipamentos de proteção.
Essa adaptação foi ainda maior para as escolas em geral;
onde professores e alunos tiveram que adotar novos meios
para não atrapalhar e/ou interromper os estudos. O ensino a
distância (EAD), foi um dos meios mais utilizados.
Computadores,

celulares,

Tablets,

entre

outros

meios

tecnológicos ajudaram os alunos a assistirem as aulas on-line. A
comunidade

escolar

de

maneira

geral,

tem

enfrentado

e

superado a cada dia novos desafios, como providenciar acesso
aos conteúdos dos alunos, adaptação dos professores e manter
as crianças e familiares engajados com os estudos em casa.

Para mim, foi difícil me adaptar no começo, eu não era acostumada a ter aulas on-line, mas com o passar dos dias, fui
pegando a rotina, me adaptando e hoje em dia estou tendo mais facilidade, porém prefiro aulas presencial, até
porque sinto muita falta de estar em contato com os meus colegas e professores.
Tento manter a minha fé e a esperança de que tudo isso vai passar e voltaremos ao nosso “velho normal” logo.

Maria Luiza dos Santos Franco
7° ano "A"

www.santaclarago.com.br

2020/21

ENSINO REMOTO

MEU TALENTO EM 2020 FOI ...

Ano perdido? Jamais! E a turma do 6ºA pode provar. Em meio a
um ano que muitos julgam como perdido, essa turminha deu show nas
aulas on-line e de quebra descobriram novos talentos.

"PRODUZI VÁRIOS VÍDEOS

"DESCOBRI O MEU

LEGAIS NO YOUTUBE E

MELHOR TOM PARA

TAMBÉM NO TIKTOK!"

CANTAR!"

Alexandre Lisita

Ana Luiza Ribeiro

"APRENDEMOS QUE

"APRENDI A COZINHAR

DEVEMOS PRESERVAR A

OBSERVANDO A MINHA

NATUREZA!"

MÃE!"

Arthur e Enzo Ottoni

"SUPEREI OS DESAFIOS
DAS AULAS ON-LINE!"

Bruno Valério

"CONHECI VÁRIOS SITES
DE ESTUDOS E ATÉ
APRENDI A FAZER SLIDE!"

Davi de Araújo

"FIZ VIDEOS ENSINANDO
A MAQUIAR, CAVALGAR,
COZINHAR E ASSISTI
MUITAS SÉRIES!"

Júlia Curado

"ME TORNEI UMA
MASTERCHEFF!"
Marya Júlia

Mariana Cândida

"INVENTO NOVAS
BRINCADEIRAS PARA
AJUDAR A MINHA IRMÃ!"
Pedro Ferreira

"APRENDI A JOGAR
AMONG US E A FAZER
TÍTULOS EM SITE FONT!"
Stephany Caroline

"APRENDI A COZINHAR
COM MINHA MÃE E FIZ
BOLO SOZINHO!"
Vinicius Nogueira
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GALERIA

MISSA: ABERTURA DO TRIÊNIO
JUBILAR DO CENTENÁRIO DO CSC
17/10/2020

Registros da Missa de Abertura do Triênio Jubilar do Centenário do Colégio Santa Clara (1922-2022), que
aconteceu no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas). A noite especial
foi marcada por participações ilustres, apresentação do Hino Centenário, resgate histórico e homenagens
para importantes pessoas que fizeram e fazem parte da nossa história.

Fotos: DICOM/PUC GOIÁS
Veja mais pelo QR CODE
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NA DÚVIDA, NÃO
COMPARTILHE!
Fake News é um assunto muito sério que infelizmente vem crescendo no decorrer do tempo. Fake
News nada mais é do que uma informação ou notícia falsa que as pessoas passam por meio das
redes sociais/internet/WhatsApp.
Muitas pessoas promovem Fake News sem saber, achando que é uma notícia real, outras pessoas
acabam caindo nesse golpe. Para combatermos isso, é necessário ver sempre em sites confiáveis se
a notícia é realmente verdadeira.
Não adianta você receber uma informação de um grupo de WhatsApp e achar que é verdadeira
sem antes mesmo pesquisar sobre o assunto. Isso acaba prejudicando muitas pessoas, e
principalmente aquelas que são vítimas de Fake News.
Pensem comigo: não deve ser legal ter uma informação falsa de você circulando pela internet, não é
mesmo?!?! E é por isso que eu repito sempre: - Quando receber alguma informação, procure saber
se ela realmente é verdadeira antes de repassar!

#Fica a dica: NA DÚVIDA, NÃO COMPARTILHE!

Júlia Curado R. De Carvalho 6º ano "A"
Org. Prof.ª Danielle Couto – Ciências/Biologia
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ALFABETIZAÇÃO

COMO AUXILIAR O SEU FILHO
NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO?

Profª Vanessa Neves
INFANTIL 5 ANOS
Escolha livros que apresentem rimas ou repitam o mesmo som. Chame a atenção para rimas:
“mato, pato, rato! Todas essas palavras rimam. Você ouve como elas quase soam da mesma
maneira?”
Peça ao seu filho para escolher, sozinho, as palavras que rimam nos livros. Ensine suas rimas
infantis

e

pratique

dizendo-as

juntas.

Ensine

seu

filho

sobre

sílabas

batendo

palmas

nas

“batidas” que ele ouve em palavras. Vamos dizer que você escolha a palavra elefante.
Faça uma pausa enquanto diz cada sílaba E-LE-FAN-TE e bata palmas junto com cada sílaba.
Você também pode fazer o seu filho se mexer fazendo com que ele pise ou pule com cada sílaba.
Jogos de adivinhação, como “eu espio”, podem ser usados para trabalhar em quase qualquer
habilidade fonológica. Pode-se praticar percebendo com que sons a palavra começa. Tente “Eu
estou pensando em um animal que começa com / a /. Quer trabalhar em rimas? ” ou brinque de
“o que é o que é?”.
Cantar, em geral, é uma ótima maneira de fazer as crianças rimarem. Há também boas músicas
que podem usar para se concentrar em outros tipos de habilidades de consciência fonológica e
fonêmica.
A mistura de sons é uma habilidade importante para os primeiros leitores. Eles precisam colocar
juntos unidades de som – fonemas – para poder ler uma palavra sem problemas. Você pode
ajudar seu filho a começar a trabalhar nisso reunindo os sons que ele ouve.

foto tirada antes da quarentena
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ALFABETIZAÇÃO

REINVENTADO A
ALFABETIZAÇÃO
Profª Sônia Patrícia
FUNDAMENTAL 1° ANO

O processo de alfabetização é uma fase cheia de descobertas e conquistas, em
meio a pandemia do Corana Vírus continuamos acreditando na educação e o
seu papel de agente transformador da realidade .
Acreditamos que somos fundamentais na vida das crianças. Tivemos atitude e
chamamos para nós a responsabilidade, começamos a questionar sobre o que
está a nossa volta , sobre tudo aquilo que estávamos acostumados e
acomodados.
Será que estamos colaborando com o processo de aquisição da leitura e da
escrita de nosso aluno? Será que não podemos fazer mais ainda? Descobrimos
que é possível e de inúmeras formas diferentes. Nós, alfabetizadoras, rompemos
barreiras, fomos a luta , mudanças aconteceram e nossas esperanças foram
renovadas.
Novos métodos de ensino , atividades criativas , maneiras diferentes de ensinar
as crianças on-line.
Ficamos muito felizes em ver exemplos de garra e perseverança por parte das
famílias e dos alunos, “nossos pequenos gigantes”.
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MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E
CONCLUSÃO DA 3°SÉRIE/ENSINO MÉDIO
27/11/2020

Registros da nossa "Missa em Ação de Graças - Encerramento do ano letivo e Conclusão da 3° série do Ensino
Médio" sob o olhar do Professor Derivaldo Mota, que sempre registra os nossos eventos! Reunimos formandos, país,
professores e toda equipe CSC para celebrar a gratidão pela vida, pela família, pelos amigos e por todos os
momentos vividos no Colégio e fora dele!

Fotos: Prof. Derivaldo Mota

Veja mais pelo QR CODE
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SE LIGA!
DESAFIO NO RETORNO ÀS
AULAS PRESENCIAIS

KAHOOT! COMO PLATAFORMA
DE APOIO AO ENSINO

Diante da realidade que estamos vivendo com a pandemia de
Covid-19, a educação sofreu um grande impacto a essa nova
realidade tão incerta e assustadora. O Brasil e o restante do mundo
não estavam preparados para enfrentar os desafios da atualidade.

As escolas em todo o mundo mudaram para o ensino à distância devido
ao COVID-19. Saímos do modo presencial e fomos lançados no início
deste ano a uma nova realidade. Nesse contexto, nós, professores do
Colégio Santa Clara, buscamos inúmeras ferramentas para nos apoiar
no processo de ensino-aprendizagem. Dentre essas, destaca-se o Kahoot.

Em tempo recorde, a educação teve que se reinventar e adaptar-se
as aulas remotas. Muitos foram os desafios e mudanças para o novo
sistema de estudo. Famílias e professores tiveram que integrar aos
ajustes necessários.
Ao longo desses meses de aulas remotas as instituições de ensino
público e privado têm encontrado muitos desafios ao retorno às
aulas presenciais. Contudo, mesmo cumprindo todos os protocolos, a
insegurança dos pais e gestores ainda continua. Vários depoimentos
de famílias que ainda não se sentem seguros para liberar o retorno
do filho à escola.
É preciso que toda a comunidade envolvida no processo de
educação compreenda que, ao passo que as aulas retornem, muitos
protocolos deverão ser seguidos. Ou seja, pais, alunos, professores,
gestores e toda a equipe da escola, deverão estar cientes de que o
processo de ensino-aprendizagem terá mudanças e novas
adequações.

Profª Valdenir Neves
FUNDAMENTAL 1° ANO

O Kahoot é uma ferramenta digital inclusiva de criação de
questionários. Foi criado em 2013 baseado em jogos com perguntas de
múltipla escolha e permite aos educadores e estudantes articular ideias,
trabalhar individual ou coletivamente.
Combinando tecnologia e jogos para a melhor assimilação dos
conteúdos conseguimos atingir 100% de envolvimento dos alunos do
Colégio Santa Clara nas aulas, transformando a sala de aula online em
um campo de competição sadio. É importante destacar também que,
nesse novo cenário educacional, os nossos alunos assumem uma postura
ativa e crítica e continuam sendo protagonistas de seus processos
formativos.
Dessa forma, podemos afirmar que a utilização de tecnologias nas salas
de aula online nos auxilia neste momento tão desafiador. A
aprendizagem dos conteúdos em formato lúdico possibilita que os
estudantes tenham diferentes momentos de aprendizagens através de
interações com outros alunos e com o professor.

Prof. Derivaldo Mota
EDUCAÇÃO FÍSICA
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ACONTECEU
NO CSC
XV MOSTRA CIENTÍFICA DO
CSC
Devido a pandemia, neste ano a Mostra Científica foi realizada no
formato online: os alunos enviaram seus videos, que foram postados no
canal do Colégio no Youtube!

Assista a todos os videos

DRIVE - PROFESSORES E
ADMINISTRATIVOS
O CSC preparou um drive-in especial para o Dia dos Professores e
Técnicos Administrativos. Além do reconhecimento, entregamos também
um presente especial

Veja mais fotos
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GINCANA BÍBLICA

Gisele Oliveira
7° ANO
Todo ano acontece a “Gincana Bíblica” envolvendo todas as turmas do Fundamental anos finais. É o momento
onde vamos ao pé de tamarindo e lá a professora de Ensino Religioso e o professor de Educação Física conduzem
a gincana com perguntas sobre a Bíblia, jogos, danças, teatro, músicas e brincadeiras.
Mas neste ano, devido a Covid-19, a nossa tradicional Gincana Bíblica foi realizada no formato on-line, seguindo as
recomendações das autoridades de saúde, afim de termos toda a segurança possível.
Foi uma gincana diferente, que aconteceu da seguinte maneira: cada um participou da sua casa pelo notebook,
computador ou celular. Vivenciamos a gincana on-line, dividida em 2 grupos, onde cada um escolheu um
representante do seu grupo para responder às perguntas feitas pela professora.
Mesmo sendo a distância, foi bastante divertido!

RELATOS DE QUARENTENA
(ACRÓSTICO)
Esforço para conseguir levantar cedo todo dia... 😴
Sensações diferentes a cada dia 😎
Colaboração na sala
Ouvir o cérebro dizer: " cuidado com o que você faz e fala nas aulas “
Lealdade às amizades. ❤
Acabar o dia e lembrar que “amanhã tem trabalho pra entregar!!!"
Mariana Cândida Ferreira da Silva – 6º Ano
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DRIVE DA
FELICIDADE
Teve Drive da Felicidade, dedicado especialmente aos nossos alunos. O objetivo foi matar um pouco da
saudade dos nossos queridos. O evento foi realizado durante todo o dia com o máximo de segurança,
seguindo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19.
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30 ANOS DO ECA
O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), assegura os direitos de crianças e adolescentes; entre eles a
responsabilidade da família e da sociedade para conosco, como o direito a educação, convivência familiar, a
lazer, a saúde, entre várias outras. O dever da população é fiscalizar e denunciar caso perceba algo de errado,
pois se não denunciarem o órgão competente não saberá do problema e não poderá exercer a Lei.
Porém, nem sempre as leis são cumpridas ou exercidas, podemos perceber isso diariamente, seja indo ao
trabalho ou pela televisão, onde vemos crianças pedindo dinheiro ou vendendo mercadorias no semáforo, uma
visão muito triste, mas que nos deixa de mãos atadas. Por isso, devemos denunciar e exigir o cumprimento dos
direitos.
Muitas crianças trabalham de forma irregular para ajudar a família com o que pode, mesmo sendo pouco. No
entanto, segundo a Lei isso não poderia acontecer antes dos 14 anos. O projeto “Jovem Aprendiz” regulariza o
trabalho desses jovens, e consolidam junto à escola, onde poderão ajudar e estudar. Mas sabemos que a prática
é diferente - muitos não esperam e começam antes - ou não entram no programa e acabam largando a escola.
Em 13 de julho de 1990 o Estatuto foi criado e, neste ano completou 30 anos do marco para a ampliação de
nossos direitos no país. Sabemos que muitas vezes, alguma Lei assegurada é descumprida, mas muitas vezes não
é de propósito, apenas não temos o conhecimento necessário para fiscalizar e cumpri-las.
Por isso convido todos para tirarem uns minutos de seu tempo e procurar saber mais das leis (dos seus direitos e
deveres como cidadão) e como podem denunciar alguma irregularidade no tratamento dos pais e/ou
responsáveis com seus filhos.

ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
www.santaclarago.com.br

Luiza Teodoro
8° ANO
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ACONTECEU
NO CSC
NOITE FRANCISCANA

ARRAIAL CSC

Momento de tradição: A noite Franciscana, que tem o objetivo de promover

A diversão foi garantida no nosso Arraial Virtual. Os professores e alunos

a fraternidade e a alegria da espiritualidade Franciscana, em especial aos
alunos do 5° ano, que irão para os anos final do Ensino Fundamental

capricharam nos looks e se deliciaram com comidas típicas. A festa
aconteceu em casa e no nosso animado Drive Thru Junino.

Veja mais fotos

Veja mais pelo QR Code

NO AR
www.santaclarago.com.br

+ conteúdos e 100% responsivo
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TEMPORADA DE FOGO:
TRISTE REALIDADE BRASILEIRA

A

¹

temporada de queimadas é registrada no Brasil desde
tempos anteriores, mas em 2020, o número de focos de calor
registrado em julho aumentou 33% se comparado com 2019,
segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE).
² Ataques recentes na Amazônia e no Pantanal mostram que os
números da destruição desses biomas são muito grandes. Uma
área equivalente à soma de diversos estados brasileiros: Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito
Santo já foi destruída por desmatamentos geralmente seguidos
de queimadas na região da floresta Amazônica.
³ Segundo pesquisadores, as queimadas no bioma Pantanal são
as maiores em 23 anos. Muitos animais como: jacarés, aves, onças,
cobras foram mortos e quilômetros de árvores foram queimadas.
4 No Cerrado, bioma do qual fazemos parte, a situação não é
diferente. Até o mês de setembro já havia sido registrado mais de
38 mil focos de queimadas e calor. As projeções feitas pelos
pesquisadores apontam consequências como aumento de
temperatura, redução de chuvas e consequentemente períodos
mais secos em algumas regiões.
¹ Para reduzir o desmatamento e as queimadas nas florestas
podemos: restaurar os ecossistemas degradados através do
plantio de árvores; apoiar companhias que trabalham de forma
menos impactante no meio ambiente; preferir viver de forma que
não prejudique o meio ambiente, entre muitas outras coisas.
5 É possível mudar esse cenário se todos nós colaborarmos com o
meio ambiente em busca de uma sociedade melhor, mais unida e
consciente. A natureza e os animais são a maior riqueza da
humanidade! Temos que cobrar cada vez mais dos governantes a
solução para esse problema, pois, é inaceitável manter esse erro
constante.

Org. Profª Danielle Couto – Ciências/Biologia

1 - Lara Cristinie de Sousa Costa – 6º ano
2 - Heidy Kemilly Sousa Mendes - 8º ano
3 - João Victor Ferreira Guimarães – 8º Ano
4 - Sophia Pimenta Lourenço - 8º ano
5 - Arthur Ottoni Mesquita – 6º ano
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SE LIGA!
INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA E
NO SABER CIENTÍFICO
O desenvolvimento tecnológico contribui em diversas
áreas da sociedade. Por exemplo, nos ajuda a entender
determinadas doenças, saber como combatê-las e de que
forma as prevenir.
Caso não tivéssemos tecnologia e ciência, não saberíamos
combater o Aedes Aegypti (mosquito transmissor da
dengue, zika, chicungunha etc). A dengue seria então,
uma das doenças mais mortais existentes na atualidade.
Com estudos relacionados ao desenvolvimento científico e
tecnológico podemos saber qual a forma correta de evitar
a reprodução desse mosquito.
O saber científico é extremamente importante. Ele pode
ser aplicado no dia-dia de diversas maneiras, em um
experimento que envolve reações químicas e resultados
interessantes, ou também ser usado na área médica,
ajudando na produção de vacinas e soro antiofídico para
combater os veneno de cobra e outros animais
peçonhentos.
Devemos, portanto, incentivar as pesquisas, pois muitas
delas melhoram a qualidade de vida das pessoas, geram
bem-estar e aumentam a expectativa de vida.
Daniel Roberto Santana – 9º ano
Prof.ª Danielle Couto – Ciências/Biologia

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:
VAMOS ABRIR OS OLHOS!
¹Durante a pandemia, enfrentamos uma nova realidade como as
aulas online, o distanciamento social, a quarentena e várias
outras coisas. Podemos até dizer que é um novo estilo de vida que
mudou o nosso dia a dia para um diferente que nunca
imaginávamos viver.
²Em função dessa situação, a sociedade foi obrigada a ficar em
casa, para reduzir os índices de contaminação da doença. Devido
a isso, o número de mulheres e crianças que sofrem algum tipo de
violência doméstica aumentou drasticamente.
³Segundo dados apresentados pelo Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), o número de
denúncias pelo Ligue 180 aumentou quase 50% se comparado ao
mesmo período de 2019.
²Com o isolamento social é difícil para as pessoas de fora notar o
problema, pois, muitas vítimas de violência doméstica estão
trancadas com seus agressores e isso dificulta a denúncia.
³O convívio entre as pessoas pode ser estressante com o passar
do tempo, fazendo com que infelizmente, as discussões evoluam
para outro nível de agressão.
²Recentemente, devido ao grande número de casos registrados
foram criados meios para ajudar essas pessoas que sofrem
diariamente. ¹Várias empresas se mobilizaram e criaram o Clique
Denúncia em seus aplicativos. Além disso, as pessoas criaram o
sinal de fazer um ‘X’ de batom na mão para sinalizar que está
sofrendo violência.
¹Pensar e discutir sobre isso é essencial para melhorar a situação.
Devemos abrir os olhos e ajudar o próximo para transformar o
mundo em que vivemos em um lugar melhor sempre!

¹Leona Kathleen Gomes Amaral – 8º ano
²Luiza Teodoro de Carvalho - 8º ano
³Lethycia Rossendy de Castro - 8º ano
Org. Prof.ª Danielle Couto – Ciências/Biologia
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SE LIGA!
ORGULHO DOS MEUS
PROFESSORES
Sei que meus professores foram desafiados com a
educação a distância adotada às pressas durante a
quarentena.
Nós, alunos, tentamos nos adaptar à nova rotina em
casa. Nossos professores fizeram o possível e o
impossível para nos ajudar com paciência.
E durante as aulas sempre ouviam:
- Professor, mandei mensagem no chat!
- Professor, tem aluno com áudio ligado!
- Professor, qual é a página mesmo?
- Não entendi, professor!
- Professor, demorei porque não estava conseguindo
entrar...
Essa aventura do ensino a distância não foi fácil para
nós alunos, mas a presença dos professores nos
motivou a termos maturidade, nos ofereceu
ferramentas de qualidade e enriqueceu o ensino.
Com certeza não vamos perder a motivação em
estudar e futuramente, retomaremos às aulas
presenciais sem dificuldades. Obrigado professores!
Rafael Sousa e Silva - 7° Ano

GAMIFICAÇÃO NA SALA
DE AULA: O QUE É ISSO?
Meu nome é Heloísa, sou aluna só 7º ano e quero falar um
pouco sobre gamificação na sala de aula. Na minha opinião
essa ferramenta é muito boa, pois, me ajudou bastante.
Eu gosto de estudar, mas prefiro quando tem alguma aula
diferente com jogos, dinâmicas ou brincadeiras. Em algumas
aulas por exemplo, toda vez que era revisão utilizava-se quiz,
cruzadinha, jogo da memória ou Kahoot, o que facilitava para
retomar e aprender a matéria."
Gamificação ao contrário do que muita gente pensa, não é
algo mirabolante, impossível ou somente destinado a
brincadeira e descontração.
É na verdade, a busca por utilizar elementos presentes em
jogos, sejam eles, virtuais, de tabuleiro ou tradicionais para
engajar as pessoas envolvidas buscando cumprir o objetivo
final, que no caso da educação, é a aprendizagem.
Dinâmica, interação, criatividade, rapidez e diálogo sempre
despertou o interesse e a participação dos alunos. A
gamificação na sala de aula não poderia ser diferente.
Promover a autonomia, instigar o conteúdo que está sendo
trabalhado e tornar a aula mais atraente é sem dúvida, um
dos benefícios relacionados a gamificação.
Heloísa Pereira Silva de Sousa – 7º ano
Org. Prof.ª Danielle Couto – Ciências/Biologia
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VACINAÇÃO: IMPORTÂNCIA
INDIVIDUAL E COLETIVA
¹A vacinação é um dos instrumentos de saúde pública. Talvez o mais efetivo e de menor
custo-benefício para redução da mortalidade, controle e prevenção das doenças, o que
possibilita o aumento da qualidade e expectativa de vida das pessoas.
²A importância da vacinação vai muito além da proteção individual. Ao vacinar, você está
ajudando toda a comunidade a reduzir a ocorrência de doenças específicas, ¹pois, quanto
menos pessoas adoecem, menor é a possibilidade de transmissão de uma doença, assim, mais
saudável ficará a comunidade.
¹Se vacinar é muito importante, pois, estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos
que destroem vírus e bactérias tornando a pessoa imunizada.
³Apesar de parecer, muitas vezes, impossível proteger toda a população, a imunização tem
dado resultados positivos. Em nosso país, já ocorreu a erradicação da varíola (1980) e da
poliomielite (1994) graças à utilização de vacinas. 4 Erradicar uma doença significa eliminála.
¹O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece aos cidadãos, conforme faixa etária, todas as
vacinas do Calendário Básico de Vacinação. Por isso, desde o nascimento até a terceira
idade, manter o calendário de vacinação em dia pode evitar que o próprio indivíduo tenha
graves doenças e, em consequência, outras pessoas sejam contaminadas.
1 Lara Barbosa Lima – 7º ano
2 Antônio Balestra Santana - 9º ano
3 Flávia Emanuele Pereira Silva de Sousa - 8º ano
4 Luís Felipe dos Reis Monteiro – 7º ano
Org. Prof.ª Danielle Couto – Ciências/Biologia

HISTÓRIA DE 5 VACINAS QUE MARCARAM A HISTÓRIA
Escaneie o QR CODE e assista ao vídeo:
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SE LIGA!
IMPORTÂNCIA DO
SANEAMENTO BÁSICO
¹O saneamento básico é um direito assegurado pela
Constituição Federal (1988) e foi definido como um conjunto
de serviços como: distribuição de água potável, recolhimento e
tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de lixo.
Esses serviços influenciam na qualidade de vida e no
desenvolvimento da sociedade como um todo.
Apesar de ser um importante direito, muitas pessoas não
possuem acesso ao saneamento básico.

AULAS ON-LINE E AS
RELAÇÕES PESSOAIS
¹Há uma grande diferença das aulas online e das aulas presenciais.
Existem pessoas que preferem online, outras, presenciais. Isso
depende muito de cada pessoa. As aulas online foi um meio
utilizado para dar continuidade ao ensino diante do distanciamento
social, o que vem dando certo.
²Agora, o principal questionamento é: “Como ficam as relações
pessoais?”. Acredito que tem sido um grande desafio para todos se
adaptar a esse novo método.

²No Brasil são mais de 35 milhões de pessoas sem o
abastecimento de água potável e apenas 44% dos esgotos do
país recebem tratamento correto, segundo dados do Sistema
Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS).

¹O uso de aparelhos eletrônicos como celulares, computadores,
tablets tem ficado cada vez maior para vários setores como:
trabalho e educação. Algumas pessoas ficaram mais próximas e
outras se afastaram.

¹A má qualidade da água e o destino incorreto do lixo são
fatores cruciais para a proliferação de doenças. Infelizmente
a maioria das pessoas no país que não têm acesso, também
são de baixa renda e pouca escolaridade.

³Nas relações pessoais ficamos mais distantes uns dos outros. Como
não temos o contato físico, ficamos menos próximos e diminuímos as
amizades. Mesmo os professores sempre tentando fazer o máximo
para termos mais interações durante as aulas, é difícil manter essas
relações por causa da situação mundial em que nos encontramos.

²A sociedade precisa se manifestar e se mobilizar. Somente
assim iremos garantir uma promoção de vida digna para toda
a população.
¹Marcos Lucas Martins Silva – 9º ano
²Davi Vilefort Godoi – 7º ano
Org. Prof.ª Danielle Couto – Ciências/Biologia

³Nesse momento difícil, temos que focar na nossa saúde mental e
tentar cultivar nossos vínculos. Manter as amizades e boas relações
é essencial para nós nesse momento, e é ótimo que o colégio se
importe e nos apoie nisso.
¹Maria Luiza dos Santos Franco – 7º ano
²Ana Luiza Silva – 7º ano
³Júlia Leão de Sousa – 8º ano
Org. Prof.ª Danielle Couto – Ciências/Biologia

O PLANETA
PEDE SOCORRO!
FAÇA A SUA PARTE!
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EXPERIÊNCIAS VIVIDAS COM O FORMATO
DE AULAS REMOTAS: A PERSPECTIVA DE
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Como alunos do ensino médio do Colégio Santa Clara, é importante relatar algumas de nossas experiências e sentimentos
vividos durante este ano de 2020, que acreditamos estar sendo um desafio para todos nós, por causa da pandemia do
coronavírus. Inicialmente, pensávamos não se tratar de algo tão sério, até que houve uma paralisação mundial de
comércios, escolas, shoppings, dentre outras coisas de nosso dia a dia.
Sendo assim, o que achávamos que seria um simples fechamento de estabelecimentos, se tornou uma pandemia que
perpetua há cerca de 8 meses. Dessa maneira, caiu, então, a ficha de que estávamos vivendo algo novo e diferente de
tudo que poderíamos imaginar, e o que nos restava, desde o início, era o sentimento de esperança e a positividade de que
logo mais tudo poderia voltar ao normal.
Toda essa mudança aconteceu porque nos sentimos prejudicados em nossos estudos, mas logo em seguida conseguimos
nos adaptar e nos encontrar em meio aos desafios enfrentados neste período. Dessa forma, o que parecia prejudicar já
não influenciava mais em nossa rotina, afinal criamos novos hábitos. Hoje, entendemos que, certamente, o que devemos
fazer é ver esta situação como uma maneira de nos tornarmos fortes e evoluirmos, tornando o que parece ser difícil em
combustível para seguir em frente com as nossas metas e nos descobrirmos.
Durante esses quase nove meses de aulas remotas, nós alunos, encontramos diversos desafios na tentativa de tornar o
processo mais normal (dentro do possível) e continuar aprendendo. De início, a organização e a adaptação das novas
matérias e dos novos horários foram extremamente complicadas e, mesmo já aptos a permanecer com foco, pareceu
impossível.
A falta de ânimo, de disposição e também a necessidade de cuidado com nossa saúde mental longe dos colegas e
professores foram e ainda estão sendo desafios diários. Além disso, passamos a ter que sair da zona de conforto, tendo
ainda mais responsabilidade e disciplina para fazer as atividades, avaliações e estudar os conteúdos. Contudo, graças ao
Colégio Santa Clara, contamos com materiais completos, professores dispostos e um horário flexível.
A princípio, quando nos vimos diante desse cenário pandêmico, o medo e a ansiedade nos dominaram. Como estudantes,
essa nova proposta, de aulas on-line, nos trouxe receio, inquietação e dúvidas, pois fugia do convencional, daquilo que
estávamos acostumados. Porém, o Colégio nos acalmou e amparou, tanto nos estudos, quanto no suporte emocional. A
assistência da instituição através do contato direto (pelas redes sociais e ligações), a compreensão e a paciência dos
professores conosco, o acompanhamento com a Fernanda Leal, e os aplicativos e métodos dinâmicos que foram
disponibilizados para os nossos estudos foram cruciais para a nossa adaptação.
Diante de tudo isso, concluímos que o medo do "novo" assusta quem está acostumado com o que se vive diariamente.
Entretanto, preocupações como isolamento social, baixo rendimento e aprendizagem, vão se esvaindo quando decidimos
focar em um objetivo maior que é possível no momento. Em resumo, o que queremos trazer com isso é mais positividade,
mostrando o quanto é importante explorar nosso próprio "eu", iniciando projetos, criando desafios diários a serem feitos,
ler bons livros, ter mais amor e afetividade ao próximo e enxergar o que antes era difícil como possível, a fim de que,
quando tudo isso passar, as coisas voltem a ser bem melhores do que antes.
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Jyordana Santos Cipriano (1º série)
Priscila Pereira Chagas (2º série)
Samuel Rocha Cintra (3º série)
Org. Prof.ª Luana Gomes
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RELATOS
COVID-19: O QUE MUDOU EM NOSSAS
VIDAS?
Voos foram cancelados e as pessoas tiveram que ficar onde estavam. (STEPHANY CAROLINE – 6º Ano)
As coisas mudaram drasticamente... uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e tivemos que evitar ao máximo sair de casa.
(DAVI FONTENELLE – 6º Ano)
As escolas estão fechadas... o lugar mais legal está fechado. (MARIA EDUARDA – 6º Ano)
Escolas e faculdades agora dependem de salas de aulas online e de plataformas e serviços que conectam os professores as
pessoas que querem aprender. (MARYA JÚLIA – 6º Ano)
Nossas aulas são online e muitos alunos têm dificuldade para compreender as aulas... Muitos não têm acesso a internet por
causa da condição financeira de seus pais isso atrapalhou muitos. (PEDRO FERREIRA – 6º Ano)
A correção de tarefas e a entrega de atividades também mudou (VINÍCIUS NOGUEIRA – 6º Ano)
Tivemos que ficar em casa o máximo possível e evitar lugares com aglomeração. (GISELLE OLIVEIRA – 7º Ano)
Os comércios foram fechados, diminuímos as visitas em famílias, os abraços e beijos. (VINÍCIUS NOGUEIRA – 6º Ano)
Para muitas pessoas e lojas foi muito ruim... quase tudo está parado e as pessoas estão com medo. (GABRIEL CARVALHO – 7º
Ano)
Os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente foram valorizados. (MARYA JÚLIA – 6º Ano)
Algumas pessoas começaram a trabalhar via home office e outras foram despedidas. (STEPHANY CAROLINE – 6º Ano)
Os artistas se reinventaram e passaram a apostar em shows e espetáculos online através de Lives. (MARYA JÚLIA – 6º Ano)
Muitas pessoas foram demitidas de seu trabalho, muitas famílias perderam familiares e pessoas próximas... (RENATO LEÃO –
7º Ano)
A crise financeira vem sendo motivo para que as pessoas economizem e revejam seus hábitos de consumo. (MARYA JÚLIA – 6º
Ano)
Houve um grande impacto na maioria das empresas do mundo todo. (ALEXANDRE LISITA – 6º Ano)
O Delivery ganhou força porque os clientes que estavam recebendo tudo em casa gostaram do conforto e as vendas pela
internet também passou a ser uma boa opção para as lojas. (MARYA JÚLIA – 6º Ano)
Uma coisa foi boa é que aprendemos a ter mais higiene e a nos cuidar mais, lavar bem as mãos e os alimentos. (GABRIEL
CARVALHO – 7º Ano)
Muitos valores mudaram na vida pessoal de cada um. (MARYA JÚLIA – 6º Ano)
Muitas ferramentas surgiram para apoiar estudantes, professores, diretores e famílias na difícil tarefa de dar continuidade ao
estudo em casa (ENZO OTTONI – 6º Ano)
Mas essa pandemia também está sendo muito legal pois, estamos mais próximos das nossas famílias (MARIA EDUARDA – 6º
Ano).
Estudantes do 6º e 7º ano / Org. Profª Danielle Couto – Ciências/Biologia
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