
 

 

 

 

 

  

 

  

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Do latim informatio onis: conceber ideia. 

Informar é dar forma ao conhecimento. 

Informação é educação!  

   Seja bem-vindo(a) ao Pietá, o jornal 

escolar do Colégio Nossa Senhora da 

Piedade! Um projeto idealizado em 2018, 

inspirado por um jornal impresso 

existente no começo da instituição. Este 

ano, nossa equipe iniciou os trabalhos 

práticos, desenvolvendo uma plataforma 

online para compartilhar informação e 

reverberar o conhecimento que 

adquirimos no cotidiano acadêmico.  

Com a situação da pandemia, 

reformulamos nossa primeira edição, 

alterando a pauta com o intuito de te 

ajudar a compreender as medidas do 

Colégio durante a quarentena, partilhar 

dicas para os estudos em tempos de 

EAD, reforçar os fatos acerca da COVID-

19 e ser fonte segura de conhecimento e 

esperança.  

    Família Piedade: unindo nossos 

aprendizados em sala de aula às 

vivências e valores que ganhamos nessa 

trajetória, é hora de ser mais. Mais 

informados, mais animados, mais 

corajosos. Relembrando tudo que já 

vivemos e sonhando com um amanhã 

melhor, cabe a nós cuidarmos do hoje.  

 

Agora com ainda mais 
informação!! 

CNSP+ Excelência ACADÊMICA e ISOLAMENTO SOCIAL: 

Colégio piedade adota salas de aula virtuais 

 

(Foto: Reprodução/Tumblr/ilastudies) 

   No dia 17 de maio (terça-feira) um 

decreto anunciou a suspensão de aulas 

nas escolas em Minas Gerais devido a 

pandemia por Covid-19 e as medidas de 

isolamento social. Para garantir que os 

alunos continuem tendo acesso à 

educação, o Colégio Piedade (Congonhas) 

se adaptou utilizando plataformas de aula 

online.  

   Inicialmente com aulas assíncronas pelo 

portal ClassApp, e desde a quarta-feira 

(29/04) utilizando as aulas ao vivo via 

Google Hangouts, a rotina de alunos, pais 

e professores foi modificada. Transformar 

a tecnologia em instrumento auxiliar e 

romper os obstáculos da educação a 

distância é uma missão diária. Para ajudar 

a dinâmica pedagógica e sugerir novos 

métodos de estudo, conversamos com 

alunos e professores sobre a adaptação e 

reinvenção necessária na EAD.  

 

1° edição  Maio 2020    
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   A descrição do professor de Física Jean (Jajá) resume o contexto educacional da quarentena: 

“Um dia acordei e me encontrei num mundo onde minha ignorância pode ser levada ao 

infinito, mas minha humanidade não pode passar dos limites do meu quintal. O home 

Office passou a ser o instrumento que me dá acesso a minha família, mas me isola do mundo 

real. Estou fazendo das mídias minha arma de sobrevivência.  Esta mesma que me deixa ver 

o mundo e me isola da vida. Me sinto um estranho no ninho!”. Com toda a dinâmica mundial 

alterada e o futuro global fora do controle humano, se adaptar não é uma missão fácil.  

   Diversos alunos apontam a dificuldade na concentração e os ajustes tecnológicos perante 

a nova modalidade. O sentimento geral é de saudade; dos professores, dos amigos, do 

ambiente escolar, das aulas presenciais, da vida normal que esperamos voltar. Até lá, a dica 

é se esforçar para não perder a oportunidade de seguir aprendendo. Somos privilegiados 

com plataformas online, contato virtual com os professores e acesso à escola a distância, 

motivo de imensa gratidão. Como aproveitar esses recursos da melhor maneira? 

   Disciplina e organização é uma das respostas mais frequentes. A aluna Letícia Vieira, do 

oitavo ano, afirmou que é preciso buscar “tirar todas as dúvidas com os professores, fazer 

anotações durante as aulas e tentar ao máximo manter o ritmo das aulas presenciais”. Rafaela 

Leão, aluna do sexto ano CM, também reforçou a necessidade de manter a seriedade nas 

aulas, procurando “deixar as matérias sempre organizadas, anotando e realizando as 

atividades como se estivesse em uma aula presencial”, além de recomendar a “troca de 

informações com colegas de sala e o uso da internet para aumentar o conhecimento”.  

   “Estamos constantemente motivando os alunos, buscando não apenas transmitir 

conhecimentos, mas garantir seu aprendizado”, afirmou a professora Célia (Inglês). “Em 

primeiro lugar, destaco a importância do comprometimento. É preciso que os alunos se 

conscientizem que a aprendizagem precisa continuar e ainda que à distância, o ensino tem 

muito valor. Também se faz necessário a criação de um ambiente calmo e favorável para os 

estudos (...), evitar distrações como redes sociais ou games, usar fones de ouvido para 

aumentar a concentração e ter boas noites de sono.” 

    Para os alunos do ensino médio, o foco demandado é ainda maior: com matérias 

aprofundadas, maior carga horária e a proximidade do ENEM, é necessário vencer desafios 

diários, como a ansiedade e a procrastinação. Nesse contexto, os alunos do terceiro ano 

Arthur Bernardo e Maria Eduarda Coelho 

revelam uma realidade desafiadora, e 

descrevem sua nova rotina:  “Mesmo que 

sejamos jovens habituados ao acesso à 

internet, essa forma de aprendizado nos 

requer muito, principalmente da nossa 

concentração, pois policiar as distrações e 

manter o foco é a tarefa mais difícil”, 

explicou Duda. Para Arthur, o segredo é 

equilibrar estudo e lazer através de um 

planejamento individual. “Apenas se 

esforce, procure ficar distante das 

distrações, anote e tire suas dúvidas,  
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busque informação no livro didático. Apenas se não conseguir recorra à internet. Por mais 

que a ferramenta seja útil, quando se tem problemas em focar, ela pode prejudicar o estudo.” 

    Luiza Assis, aluna do primeiro ano do ensino médio, indicou uma organização dos 

horários de estudo, se programando para estudar em horários fixos e priorizando as matérias 

com maior nível de dificuldade. Já Igor Rodrigues, do segundo ano, afirmou que o segredo 

é não acumular. “Se conseguir fazer todas as atividades propostas, com pausas reguladas e 

momentos de revisão, pode aproveitar o resto do dia para descanso. Às vezes nos sentiremos 

cansados ou desanimados, mas não podemos deixar a matéria atrasada.” 

    A mudança é repentina, mas mantendo a dedicação das aulas presenciais, selecionando 

momentos de lazer e descanso, contando com a ajuda dos professores e oferecendo apoio 

para os colegas de classe, podemos utilizar a EAD a nosso favor. Quando voltarmos a antiga 

rotina, teremos lições valiosas desse período. Como defendido pelo professor de matemática 

Rodrigo Mendes, “Passamos por um momento atípico, de muitas incertezas e desafios, mas 

também de muita aprendizagem. Estamos nos reinventando. Torço diariamente para que 

tudo isso acabe logo, para voltarmos à realidade, mesmo sabendo que é difícil falar que 

voltaremos à normalidade, porque só saberemos o que será normal quando tivermos 

vivendo o “novo tempo”. E espero que realmente venha o “novo”, com perspectivas 

diferentes, para que possamos moldar um 

novo estágio de consciência que reflita num 

amanhã distinto. Para meus queridos alunos, 

desejo muita força para se adaptar a tudo isso 

também. Sei que não é fácil, mas sei também 

que tudo isso valerá como aprendizado para 

nossa vida. Saudades é uma boa palavra para 

definir meus sentimentos nesse momento.”  

    E se te contássemos que é possível estudar assistindo Netflix? Aqui, você confere as 

melhores dicas para ganhar repertório sociocultural e se divertir ao mesmo tempo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretenimento na quarentena: dicas de filmes, livros e séries  

 

Fã de história? Ama notícias sobre a realeza? Gosta de 
conteúdos biográficos? Então The Crown é a série perfeita 

pra você! 

Disponível na Netflix, a série apresenta um enredo ficcional, mas baseado no 

reinado da Rainha Elizabeth II. Apesar de ser uma ficção, a série é precisa nos 

eventos historicamente comprovados, venceu diversos prêmios e conta com 

muitas alusões interessantes. (+14) 

Assistiu e gostou? 

Então também pode gostar de Reign, Vikings e Downton Abbey! 

PIETA- Jornal interno criado por estudantes do Colégio Piedade- Congonhas/MG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisando de motivação? Gênio Indomável pode te 
inspirar! 

O filme de 1997 aborda um conteúdo atemporal: a descoberta da 

identidade de um estudante. Com ensinamentos acerca do controle 

emocional, a história motiva sonhadores a utilizarem seus talentos 

para mudar o mundo.  (+14) 

Assistiu e gostou? 

Então também pode gostar de Quebrando a Banca, O Jogo da Imitação 

e Desafiando Gigantes 

Quer maratonar uma série adolescente que se 
passa em um ambiente escolar? 

Em Greenhouse Academy um grupo de estudantes 

aprendem a se unir para aprender, enquanto vivem alguns 

dramas envolvendo pesquisas astronômicas, competitividade 

juvenil e desafios da vida acadêmica. (+10) 

Assistiu e gostou? 

Então também pode gostar de Anne With An E, Atypical e 

Merlí 

Pra “matar a saudade” das aulas presenciais: 
High School Musical!   

A famosa trilogia musical aborda de uma forma leve e 

divertida um ensino médio recheado de artes, ciência, 

amizade, drama e muita música! (Livre) 

Assistiu e gostou? 

Então também pode gostar de Radio Rebel, Modo Avião e Z4 
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Para se emocionar: Rainha de Katwe! 

Uma jovem de Uganda que faz de tudo para alcançar seu objetivo 

de se tornar uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo, 

enfrentando todos os obstáculos necessário. Uma história incrível 

para se inspirar e se emocionar.  (Livre) 

Assistiu e gostou? 

Então também pode gostar de A Procura da Felicidade, O Menino 

Que Descobriu o Vento e O Milagre da Cela Sete.  

Um livro perfeito para a quarentena: Os Meninos 
da Rua Paulo! 

Uma novela juvenil (mas para todos lerem e se apaixonarem), 

escrita por um jornalista húngaro em 1907 (mas atemporal); 

narrando uma história de heroísmo, amizade e batalhas de vida 

ou morte, o livro é emocionante, e aprofunda em temas 

importantes sem perder a leveza infanto-juvenil.  

Leu e gostou? 

Então também pode gostar de Extraordinário, Capitães da Areia 

e Viagem Ao Centro da Terra!  

Cansado do isolamento? Imagine como foi para os 
personagens de O Alienista!   

Machado de Assis narra a trajetória de um psiquiatra que, para se 

dedicar ao estudo da mente humana, constrói um manicômio. Até 

que a cidade inteira acaba confinada. Gerando discussões políticas 

e reflexões sociais, poderia ser uma metáfora do século XXI! 

Leu e gostou? 

Então também pode gostar de O Tempo e o Vento, Sherlock Holmes 

e Desventuras Em Série  
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Educação, inspiração, transformação: ex-alunos do piedade que estudam e 

trabalham na área da licenciatura compartilham conselhos para o estudo 
na quarentena 

 

“Desde a inserção no ensino superior, fica 

cada dia mais evidente o privilégio que 

tive em poder cursar o ensino médio no 

CNSP, pois foi onde eu tive contato com 

professores tão incríveis e com um carinho 

genuíno pela educação que me fizeram 

acreditar que existem formas de ‘salvar’ a 

educação, que eu posso contribuir. Todo o 

colégio tem responsabilidade pela escolha 

que eu fiz, tendo em vista que foi pelo 

amor pela química e inspiração em 

professores tão únicos que tanto me 

incentivaram.” (Liliane) 

“Desde o final do ensino fundamental e o 

ingresso no ensino médio, eu já me 

encantava pela forma como os professores 

de nossa rede se portavam, sempre 

trazendo uma forma didática, junto a um 

ensino lúdico que, com total certeza, 

proporcionaram um ensino de maestria 

para minha vida enquanto estudante e 

futuro docente. Não posso deixar de citar 

os profissionais de história, redação, 

literatura e português, inglês, física, 

matemática e todos que me ajudaram a 

traçar essa tão importante decisão em 

minha vida!” (Lucas) 

“Eu sempre admirei muito a profissão. Ser 

professor sempre foi motivo de orgulho 

em minha casa, afinal, minha irmã, minha 

mãe, e minha tia são professoras. Não foi 

difícil escolher Letras porque eu sempre 

amei português e literatura, e hoje vejo que 

 

Liliane Maria 

Química- UFV 

Terceiro ano 
CNSP 2018 

 

Lucas Agreli 

História- UFV 

Terceiro ano CNSP 
2018 

 

Nara Miranda 

Pedagogia- 
UFMG 

Terceiro ano 
CNSP 2016 

Isabela Lima 

Letras- IFMG 

Terceiro ano CNSP 
2018 

Graduação licenciatura: uma escolha 
marcada pelo incentivo e amor 
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são minhas paixões também. O colégio me influenciou muito, me fez ter uma perspectiva 

mais ampla sobre o curso superior e ajudou para que fosse tudo mais fácil na faculdade. Não 

poderia deixar de citar meu professor querido, José Sérgio, que sempre me incentivou e 

demonstrou muito carinho pela profissão que ele exerce. Sou muito feliz com minha escolha 

e com o curso que faço. Não é vergonha para ninguém ingressar em qualquer licenciatura, 

pois ser professor é louvável.” (Isabela) 

“Ao longo do meu ensino fundamental II e médio aprendi a admirar todos os profissionais 

envolvidos com o Colégio Piedade, mas em especial, minha maior admiração era a minha 

coordenadora. Desde que entrei na instituição eu a achava uma mulher linda e muito 

inteligente. Aliado a isso, quando me via no futuro, sempre me imaginei trabalhando em 

escola, principalmente lidando com crianças e adolescentes. Foi assim que descobri meu 

interesse pela pedagogia e, cada vez que eu pesquisava sobre o curso, me apaixonava mais 

e tinha certeza do que eu desejava fazer.” (Nara) 

 

 

 

 

 

 

 

“Vocês, alunos do Colégio Piedade são pessoas favorecidas, com ótimos professores e uma 

equipe que está sempre disposta a auxiliar os alunos em todos os aspectos. Acho que a nossa 

geração é totalmente capaz de aliar as tecnologias disponíveis com a educação. Estejam 

sempre interessados e de coração aberto ao ensino EAD, mantenham contato com os 

professores mesmo que à distância e usem as redes sociais para descobrirem os profissionais 

renomados presentes em vários meios digitais como Instagram e Youtube. Apesar de 

tendermos a pensar apenas em aspectos negativos, principalmente para alunos da educação 

infantil, ensino fundamental e médio, imagino que ela trará também benefícios como, por 

exemplo, a maior independência do aluno em relação aos seus estudos. Os alunos voltarão 

mais aptos a procurarem novos métodos de aprendizagem caso não tenham 100% de 

aproveitamento das aulas presenciais, sejam eles quais forem os motivos para não terem o 

alcançado. Além disso, essa maior independência será benéfica para os alunos do ensino 

médio, pois eles chegarão à graduação mais preparados para lidar com o “mundo 

acadêmico”. (Nara) 

“Se adequar ao novo e ao diferente sempre será um desafio, mas apesar de difícil, é 

extremamente importante para o nosso crescimento pessoal. Um conselho que eu dou para 

quem sabe está tendo dificuldade de se adaptar: Nunca se esqueçam que são capazes de 

serem o que quiserem. Uma vez o professor Evandro me disse que ter medo do futuro é a 

pior maneira de encara-lo, e é a maior verdade. Não se limitem e persistam. Acredito que a 

pandemia deixará uma mensagem importantíssima para o convívio escolar: A  

 

Como profissional da área, qual conselho daria para que aproveitássemos 
melhor as aulas online? Quais consequências acredita que a pandemia 
deixará na educação? 
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competitividade excessiva não leva ninguém a nada. Nesse momento estamos todos no 

mesmo “barco” e precisamos nos ajudar para sairmos dessa da melhor forma possível. Acho  

que isso se estenderá para as escolas. Espero que sejamos mais empáticos com nossos colegas 

e tenhamos mais sensibilidade ao lidar com as dificuldades dos outros.” (Isabela) 

“Entendo que se trata de um momento de pandemia, e como futuro cientista social, entendo 

também o como isto afeta a vida de todos nós, mas organizar um plano de estudos pautado 

nas horas em que se teria que estar presencialmente em sala de aula me parece uma boa 

decisão, ainda que, em minha concepção, é de total importância tirar umas horinhas do dia 

pra tratar a saúde mental, seja com exercícios EM CASA, música, livros ou qualquer outra 

coisa que ajude nesta árdua tarefa de não perder a sanidade em momento de surto social. É 

perceptível que ao longo da cronologia política brasileira, as ciências (e me refiro às 

biológicas, sociais, humanas e afins) vem sofrendo constante desvalorização. Vemos o 

sucateamento dos investimentos em saúde, em ensino básico, e tal sucateamento só é 

reclamado em períodos de crise. O quão seria mais fácil lidar com este momento caso 

tivéssemos os devidos incentivos à ciência? Se recebesse o devido investimento ao longo dos 

anos, seria realmente necessário lidar com um colapso no sistema de saúde? Enfrentaríamos 

uma enorme falta de EPIs se os profissionais de saúde fossem devidamente valorizados? 

Não seria mais fácil achar uma cura se a ciência fosse uma das prioridades?” (Lucas) 

“A criação de cronogramas de estudos é outra forma de ajudar no ensino EAD, facilitando a 

organização e disciplina nos estudos em casa. Após essa pandemia acredito que a educação 

terá muitos problemas a serem resolvidos, como o abismo ainda mais significativo entre os 

alunos de escola privada, que tem acesso a outras plataformas de ensino nesse período, e os 

alunos de escola pública, que estão sem aulas, o que vai refletir absurdamente no ENEM, 

que infelizmente até o momento não foi adiado, e nas próximas aprovações no ensino 

superior. É válido ressaltar que alguns projetos foram criados tentando amenizar esse 

abismo supracitado. Como por exemplo, o Quarentenado no Estudo. Mas ainda assim há um 

número muito grande de alunos sendo prejudicados. Já no ensino superior o prejuízo é 

percebido em atrasos em pesquisas e na grande parte de universidades federais sem aulas 

online, corroborando para o atraso e possível cancelamento do período.” (Liliane) 

 

 

 

 

 

 “Neste momento, tendo que lidar com jovens, tenho certeza de que o papel do professor 

será valorizado. Acho importante o incentivo aos estudos, nos alunos do fundamental e 

infantil, sempre montando um cronograma de estudos para o filho, ajudando quando 

necessário, e não deixando que este momento se confunda com férias. Já aos pais de 

vestibulandos, acho necessário também um cronograma de estudos, mas que os pais se  

Os pais também vivem um desafio na função de incentivar e motivar seus 
filhos a continuarem estudando. Com base na sua experiencia didática e 
pedagógica, qual dica daria a eles? 
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preocupem com o bem estar psicológico do filho, tentando ajudá-lo a entender a importância 

de estudar, mas também, de manter um bem estar mental” (Lucas) 

“Pais, assim como vocês, seus filhos também estão passando por um momento difícil e cheio 

de incertezas. Acima de tudo, dê a eles o carinho e o cuidado que eles precisam agora. A 

rotina de estudos deve sim ser mantida, mas não cobrem deles mais do que fariam caso não 

estivéssemos nessa pandemia. São necessárias sim algumas horas diárias de estudo, mas eles 

precisam mais do que nunca do momento de lazer e da companhia de vocês. Depois de 

cumprido seus deveres da rotina, deixem que mexam no celular, cantem, dancem e 

esqueçam por um momento que o mundo não é mais o mesmo de antes. Que tal gravar um 

Tiktok ou assistir um filme com eles?” (Nara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguma dica extra pra galera? 
 

“Sejam pacientes e perseverantes, afinal, 
quando tudo isso passar perceberemos que 
ainda há muito tempo pela frente. Quem me 
conhece sabe que eu sou apaixonada por 
cinema, por isso indico os filmes “O Milagre da 
cela sete”, “Lion”, “Mãos talentosas” e a série 
“Anne with an E”, para plantar em seus 
corações um pouco de amor e esperança. Indico 
também o livro de poemas “Um útero do 
tamanho de um punho” de Angélica Freitas, 
para todos que se interessam por poesia e pela 
temática feminista. Estou à disposição para 
qualquer dúvida.” (Isabela)  

“Ainda que seja um período de crise, aproveite 
a família, descanse um pouco, trabalhe seus 
hobbies, mas não deixem de lado os estudos. 
Deixo como recomendação de filme, “A Onda”, 
de Dannis Gansel, que aborda não só o papel 
delicadíssimo do professor enquanto 
transmissor de conhecimentos, mas que 
trabalha também com o perigo do fascismo, 
que insiste em nos rodear. Fique bem e dentro 
de casa!” (Lucas) 

 

“Deixo aqui muita energia boa para que 
vocês possam passar por esse momento difícil 
e viver o terceiro ano da melhor forma 
possível. É um ano muito difícil, eu sei, mas 
passa. Logo passa, e vocês estarão 
comemorando a aprovação no 
curso/universidade dos sonhos, e garanto 
que não existe sensação melhor do que esta: 
a de dever cumprido, saber que nada que 
abdicaram foi em vão. Coloco-me à 
disposição para ajuda-los no que preciso for 
e desejo muito sucesso para vocês!” (Liliane) 

“Sempre fui uma pessoa que gostava de 
estudar com alguém me ensinando (acho 
que por isso valorizo tanto o professor), isso 
me dava motivação e me fazia aprender 
mais. Se você é uma pessoa que assim como 
eu, gosta de aprender com os outros, que tal 
marcar um Skype com seus amigos para 
esclarecimento de dúvidas? Se vocês querem 
um conselho de uma quase professora, aqui 
vai um: cuidem muito da saúde mental de 
vocês porque sem ela fica difícil conseguir 
vencer essa batalha. Estudem, mas façam 
também o que vocês amam. Mas não se 
esqueçam, fiquem em casa.” (Nara) 
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Atenção! 

Fique atento aos cuidados especiais decido a COVID-19! 

#ficaemcasa 
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