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BIBLIOTECA VIRTUAL CFNP 

REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO 

PRESENCIAS 

 

Olá como você está? Espero que você e sua família estejam bem!  

Por aqui estamos bem, e engajados em apoiar você, nesse período especial de 

atividades escolares não presenciais até que tudo volte à normalidade e possamos 

nos encontrar presencialmente na Biblioteca do Colégio! 

Pensando nisso, foi criada a Classe Biblioteca na Plataforma GoogleClassroom, 

nela você encontrará materiais de apoio aos seus estudos como Bibliotecas 

digitais, plataformas com curso pré-vestibular e preparatório para o ENEM, sites 

com conteúdo livre e aberto, livros para baixar e ler, link de 10 museus para você 

fazer um tour virtual, dentre outras informações que serão disponibilizadas 

semanalmente . Tudo isso para que você continue a estudar e a realizar suas 

atividades escolares com tranquilidade e segurança.  

O acesso ao classroom Biblioteca/CFNP se dará por meio de link e código 

disponível na Plataforma Unimestre “Material de apoio”, disciplina de Língua 

Portuguesa, Ensinos Fundamental e Médio. 

Uma vez por semana, as terças-feiras, será postado na Classe Biblioteca um 

vídeo com uma leitura de reflexão e apoio a você! Acreditamos que como bem 

disse autora do livro, Entre textos e afetos: formando leitores dentro e fora da 

escola, Sônia Rosa... “A leitura alimenta as ideias e desembaraça o olhar!” 

É importante que você reflita sobre a leitura que ouviu e expresse o que ela lhe 

trouxe de mensagem, ou seja, quais são as suas percepções e reflexões. Você 

poderá se expressar por meio de um texto, uma frase ou mesmo um desenho. 

Se for confortável, deixe seu comentário, será muito gratificante interagir com 

você.  

Ah, você também pode compartilhar a leitura com sua família ou com alguém 

que queira bem! 

A leitura de reflexão desta semana será um conto do livro Acordais: fundamentos 

teóricos-poéticos da arte de contar histórias de Regina Machado, intitulado: A 

lenda das areias. 

Espero que aprecie e participe! 

Até lá! 

Inez Helena Garcia 

Bibliotecária 
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