
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

Educação que acolhe, valores que transformam!  

 

 

 

- Fique Ligado – 
 

 
 

DESAFIOS DA ALFABETIZAÇÃO NA PANDEMIA 
   

 

Com as aulas suspensas na pandemia, novos desafios surgiram para pais e professores: como fica 

a alfabetização no ensino em casa? 

O conteúdo escolar está sendo passado para os estudantes de forma online. As crianças em 

processo de alfabetização precisam continuar o trabalho que estava sendo feito nas escolas. Diante 

das incertezas do momento, precisamos pensar em estratégias para dar continuidade ao processo 

de alfabetização no ensino em casa. 

No entanto, é importante lembrar que as crianças aprendem o tempo todo e com o auxílio dos 

pais, a alfabetização pode prosseguir. Mesmo com as aulas online, os professores seguem 

propondo atividades para dar continuidade ao processo. Em casa, os pais podem auxiliar o 

desenvolvimento dos filhos. | Fonte : INSTITUTO NEUROSABER 
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COVID -19 E A MOBILIZAÇÃO CIENTÍFICA MUNDIAL 
 

Professor Cláudio Venâncio  

 

  Inevitavelmente, em meio a uma 

crise institucional generalizada, 

promovida mundialmente pelo 

vírus COVID-19 e os 

desdobramentos de sua 

avassaladora pandemia, todas as 

expectativas se direcionam para 

o trabalho laboratorial que vem 

sendo desenvolvido em diversos 

países do mundo em busca da 

criação de uma vacina eficaz em 

combate ao vírus. Nesse sentido, 

em prol de um mega projeto que 

envolve conscientização, 

prevenção e total consideração 

as recomendações científicas, uma política de diplomacia e fortalecimento de alianças 

internacionais tem sido adotada pela maior parte dos Estados, povos e nações do globo. Lançado 

ao mundo um de seus maiores desafios no qual, todas as práticas de atividade humana tiveram 

que ser repensadas e reorganizadas, três elementos tornaram-se fundamentais aos países que o 

cultivam: a solidariedade, a boa administração política e a valorização e incentivo à produção 

científica. Nesse empreendimento, três potências mundiais têm se destacado, principalmente por 

estarem próximos de apresentar ao mundo criação de uma vacina salvadora. São elas, A China, o 

Reino Unido e os Estados Unidos. Veja abaixo o desenvolvimento dessas pesquisas em um 

conteúdo extraído das publicações da BBC News\Brasil:  

 
• Reino Unido 

 

Vacina ChAdOx1 - Instituto Jenner, Universidade de Oxford (Reino Unido) 

O primeiro ensaio clínico na Europa começou em 23 de abril, testando a vacina desenvolvida 

pela equipe do Instituto Jenner da Universidade de Oxford, Inglaterra. 

É uma vacina recombinante semelhante à da empresa chinesa CanSino. Mas a equipe de Oxford 

está usando uma versão atenuada de um adenovírus, vírus comum de resfriado responsável por 

causar infecção em chimpanzés. O vírus foi alterado geneticamente para que não cresça em 

humanos. Os cientistas já têm experiência no uso dessa tecnologia. Com ela, desenvolveram uma 

vacina contra o coronavírus MERS, cujos ensaios clínicos mostraram resultados positivos. 

 

• China  

 

Vacina AD5-nCoV - CanSino Biologics (China) 

No mesmo dia em que a Moderna iniciou seus testes em humanos, em 16 de março, a 

empresa chinesa de biotecnologia CanSino Biologics, em colaboração com o Instituto de 

Biotecnologia e a Academia de Ciências Médicas Militares da China, iniciou o deles. Sua vacina 



AD5-nCoV usa uma versão de um adenovírus, o vírus que causa o resfriado comum, como vetor. 

Esse vetor transporta o gene da proteína da superfície do coronavírus e, assim, tenta provocar a 

resposta imune para combater a infecção. 

Vacina LV-SMENP-DC - Instituto Médico Genoimmune de Shenzhen (China) 

Também na China, a vacina LV-SMENP-DC usa células dendríticas (leucócitos que protegem o 

corpo de antígenos) modificadas por meio de vetores lentivirais (método pelo qual genes podem 

ser inseridos, modificados ou eliminado em organismos) para buscar uma resposta imune. 

Sem nome - Vacina do Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, subordinada ao Grupo 

Farmacêutico Nacional da China, Sinopharm(China) 

A terceira candidata do país asiático é uma vacina de vírus inativado. Uma vacina inativada 

é feita de partículas do vírus, bactéria ou outros patógenos cultivados, sem capacidade de provocar 

doenças. No dia 23 de abril, 96 voluntários de três faixas etárias diferentes receberam uma injeção. 

 

• Estados Unidos 

 

Vacina mRNA-1273 - Moderna Therapeutics (Estados Unidos):  

Moderna, uma empresa de biotecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, é uma das 

empresas farmacêuticas que estão tentando novas estratégias de pesquisa para acelerar o 

desenvolvimento da vacina covid-19. O objetivo de uma vacina é "treinar" o sistema imunológico 

de uma pessoa para gerar uma resposta para combater o vírus e prevenir doenças. As abordagens 

convencionais usadas para fazer isso geralmente se concentram no uso de vírus vivos atenuados, 

inativados ou fragmentados. Mas o mRNA-1273 da Moderna, cujos ensaios são financiados pelos 

Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, não é produzido com o vírus que causa a covid-

19 É baseado em um RNA mensageiro (RNAm), ou ácido ribonucleico mensageiro. Isso significa 

que cientistas usam só um pequeno segmento do código genético do vírus, que conseguiram criar 

em laboratório. Com isso, esperam provocar uma resposta do sistema imunológico para combater 

infecções. 

Vacina INO-4800 - Inovio Pharmaceuticals (Estados Unidos):  

A vacina da Inovio, uma empresa de biotecnologia da Pensilvânia, nos EUA, também se 

baseia em uma nova estratégia de pesquisa. 

Ela é focada na injeção direta de DNA cultivado por cientistas (o coronavírus só tem RNA, então 

cientistas precisam cultivar o DNA com a ajuda de estruturas bacterianas chamadas plasmídeos) 

para o interior das nossas células para que elas produzam anticorpos para combater a infecção..M. 

 
Fonte de Extração e Pesquisa – BBC\News Brasil. Maria Helena Navas, 2020. 
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AS PALAVRAS E MÚSICA  
 

Professor Cláudio Venâncio  

 

Para alguns pensadores gregos da 

Antiguidade Clássica as palavras eram o 

meio de expressão mais virtuoso nos 

processos de construção da verdade, 

pois, por intermédio das palavras 

deixava-se transparecer a alma. Com 

isso, o conhecimento da alma seria o 

recurso fundamental para o projeto de 

organização da vida humana em 

sociedade. 

Ao escutar e pensar sobre uma 

música, seja ela qual for, independentemente do gênero, ritmo ou arranjo, podemos facilmente 

chegar à conclusão que, ela nada mais é do que uma fiel representação de uma alma desnudada. 

Nesse sentido, a arte de se combinar sons (música) presente em todas as culturas, em todos 

os períodos em qualquer sociedade humana, envolve além da técnica em canto, 

instrumentalidades, tempos e arranjos o contato direto com o lado mais excêntrico do ser humano, 

ou seja, o seu lado interior, sua psique, em termo mais esclarecido, a sua alma!  

Razão pela qual, a música detém poderes sobre humanos capazes de estarrecer, espantar, 

encantar, alegrar, entristecer, fixar, fluir, mover, transcender, enfim, uma mistura de técnica e 

espiritualidade. 

Pense a respeito. 

 

Sugestões para maiores reflexões 

 

● Música – Mágicas de um Charlatão: Interprete - Ed Motta; 

● Literatura – Noites Tropicai: Autor – Nelson Motta, Editora Objetiva;  

● Cinematografia:  

Filme: Escrevendo uma nova vida -  Playarte; 

Filme: O Coro  –  Informant Media – Disponíveis no YouTube. .M. 
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DICA CULTURAL  
 

TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO  

 
 
Para aqueles que tem interesse e curiosidade em Arte e Cultura, o Teatro Municipal de São Paulo 
está pela internet. 
 
Você consegue desfrutar de belíssimas imagens das instalações do Teatro assim como ter 
acesso a cursos gratuitos. 
 
Não fique fora disso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



COMEMORAÇÕES  QUE ACONTECERAM NO MÊS DE JULHO 
 

Professor Cláudio Venâncio  

 

   

4 de Julho – Dia da Independência dos 

Estados Unidos da América 

Em um contexto de muitos conflitos, 

instabilidade política e social devido a um abuso 

de taxações, impostos e exploração, colonos que 

habitavam inúmeras regiões da América do norte 

se organizaram e promoveram inúmeras revoltas 

contra a dominação inglesa, administradora do 

território na época denominado As Treze 

Colônias da América do Norte. Após grandes 

mobilizações e combates sangrentos, no dia 4 de 

Julho de 1776, os colonos, representados por um grande proprietário de terras chamado George 

Washington, declaram-se independentes dos ingleses, o mesmo, posteriormente se tornaria o 

primeiro presidente dos Estados Unidos da América. 

 

14 de Julho - A Tomada da bastilha  

A queda da Bastilha foi uma invasão 

popular à Bastilha, antiga prisão símbolo da 

opressão do Antigo Regime francês. A tomada 

dessa prisão foi consequência da tensão 

popular provocada pela crise econômica e 

política que a França enfrentava no final do 

século XVIII. A tomada da Bastilha foi 

organizada pela população de Paris no dia 14 

de julho de 1789 e tinha como objetivo ter 

acesso ao estoque de pólvora que lá ficava 

armazenado Esse acontecimento foi 

considerado por muitos historiadores como o 

início da Revolução Francesa, um período da história da França marcado por grande agitação 

social e política. Além disso, esse episódio foi estabelecido como referência pelos historiadores 

para determinar o início cronológico do período conhecido como Idade Contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-francesa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-idade-contemporanea.htm


 

25 de Julho – Dia Internacional da 

Mulher Negra Latino-Americana e 

Caribenha. 

Grupos femininos negros da 

América Latina e Caribe se reuniram 

no 1º Encontro de Mulheres Negras 

Latinas e Caribenhas em 1992, 

quando destacaram os efeitos 

opressores do machismo e racismo, 

se organizando para combatê-los. 

Essa rede de mulheres lutou para que 

a ONU reconhecesse o dia 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana 

e Caribenha. No Brasil a data ganhou força e tornou-se mais emblemática a partir de 2004 com a 

mobilização de grupos organizados e movimentos sociais liderados por mulheres negras. .M. 

 

 

Veja as demais fotos em nosso Site 

https://colegiomayararodrigues.com.br/site/festa-junina-express/


Aniversariantes do Mês   

Julho 
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