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Olá estudantes da Lecampo!
Desejamos que todos/as e suas famílias estejam bem! 
Enviamos a vocês o décimo primeiro informativo da Lecampo no intuito de mantermos o vínculo entre todos 
nós neste período. O informativo além de informar sobre a vida acadêmica pretende também trazer 
sugestões diversas para este período  de pandemia.  
Nesta edição temos ÁUDIOS que estarão indicados por esta imagem
e links em que vocês poderão buscar mais informações indicados pelo símbolo  

Coletivo de educadores da Lecampo UFPR Litoral

UFPR ConVida terá oficina para 
estudantes de todas as instituições                      

17/09/2020                      Veja mais em: 
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/ufpr-convida-t

era-oficina-para-estudantes-de-todas-as-instituicoes/ 

Pesquisa identifica que diálogo e 
interação são preocupações dos 
professores em tempos de ensino 
remoto              Amanda Miranda     14 de 

setembro de 2020 - 10h27De acordo com pesquisa realizada na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) em parceria com  
pesquisadores de São Paulo, o uso de tecnologias 
nas práticas pedagógicas durante o 
distanciamento social neste período de pandemia 
da Covid-19 traz diversas consequências para pais, 
alunos e professores (MIRANDA, 2020).

Leia mais sobre a pesquisa em: 
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/pesquisa-i
dentifica-que-dialogo-e-interacao-sao-preocupaco
es-dos-professores-em-tempos-de-ensino-remoto/ 

Pesquisa identifica que diálogo e 
interação são preocupações dos 

professores em tempos de ensino remoto      
                                                                Amanda Miranda         14/09/2020 

   Cultura Alimentar na Lei Aldir Blanc
 
Na Conferência Popular por Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional, o tema 
mobilizador “comida de verdade como 
patrimônio” expressa a importância e relação da 
cultura alimentar com a soberania e segurança 
alimentar e nutricional. 
Leia mais em: 
http://conferenciassan.org.br/o-que-e-cultura-
alimentar-na-lei-aldir-blanc/ 1
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                                    Pesquisa informa sobre insegurança alimentar no Brasil            
                                                                                                                                                                                 
Conforme a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018: Análise da Segurança Alimentar no 
Brasil, publicada em 17 de setembro, 10,3 milhões de brasileiros passaram por insegurança alimentar 
grave ao menos em alguns momentos entre 2017 e 2018. Dos 68,9 milhões de domicílios do país, 
36,7% estavam com algum nível de insegurança alimentar, atingindo no total 84,9 milhões de 
pessoas (IBGE, 2020, online).
Veja mais informações publicadas pelo IBGE em 17/09/2020 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28903-10-3-
milhoes-de-pessoas-moram-em-domicilios-com-inseguranca-alimentar-grave 

SUGESTÃO DE FILMES, DOCUMENTÁRIOS E APLICATIVOS
Koyaanisqatsi (1982)  O vídeo trata de uma crítica da vida moderna, dos impactos e desequilíbrios 
ambientais das ações humanas, existencialismo. Assista em: https://youtu.be/v6-K-arVl-U 
Seremos História? (2016) Documentário sobre mudanças climáticas - National Geographic
Assista em: https://www.youtube.com/watch?v=moFlButAmvU 
Dia da árvore  21 de setembro. Veja vídeo interessante sobre os rios voadores e a importância da 
floresta para a dinâmica das chuvas - Antonio Donato Nobre - Rios Voadores (Pesquisa FAPESP) 
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=uxgRHmeGHMs 
Conheça o aplicativo CalendAgro https://www.youtube.com/watch?v=3pgF48gTsWk 

               
                  Áudio 1 
                             A Escola é      (Paulo Freire) 

Escola é ... o lugar que se faz amigos. 
Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 
Escola é sobretudo, gente 

Gente que trabalha, que estuda Que alegra, se 
conhece, se estima. 

O Diretor é gente, O coordenador é gente, 
O professor é gente, O aluno é gente, Cada 

funcionário é gente. 
E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um se comporte 
Como colega, amigo, irmão.

Nada de “ilha cercada de gente por todos os 
lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 
Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, 
Indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é 
só trabalhar, É também criar laços de amizade, 
É criar ambiente de camaradagem, É conviver, 

é se “amarrar nela”! Ora é lógico... Numa 
escola assim vai ser fácil!Estudar, trabalhar, 
crescer, Fazer amigos, educar-se, ser feliz. É 

por aqui que podemos começar 
a melhorar o mundo.

Áudio 2 - Palavras - Poesia de Melissa Torquato 
http://musicamelissaflor.blogspot.com/2011/10/palavrascosturam-palavras-perduram.html?m=1 

Áudio 3- Tempo - Poesia de Lucinha Pessoa      

http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/07082015_poema_
_a_escola.pdf 

Ouça as poesias nos áudios em anexo
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INCÊNDIOS JÁ TOMAM QUASE METADE DAS TERRAS INDÍGENAS NO PANTANAL

O território dos Guató é um 
exemplo de como focos de 
incêndio podem proliferar 
em propriedades privadas 
para depois atingir terras 
indígenas (TIs) e unidades 
de conservação. No início de 
agosto, quase não havia 
focos de incêndio ao norte 
da terra dos Guató.

Ao final do mês de 
agosto, já havia focos 
em quase todo o 
território indígena, e 
36 foram registrados 
em apenas um dia.
Em setembro, 164 
focos de incêndio 
avançaram sobre TIs 
no Pantanal.

Fonte: Banco de 
dados de queimadas 
(BD) Inpe.

Matéria da Agência de Jornalismo Investigativo "Pública" de 17 de setembro de 2020
Bianca Muniz, Bruno Fonseca e Raphaela Ribeiro

Mais informações, análises, infográficos e relatos em https://cutt.ly/GfHz5xW
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