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A tradicional Feira Cultural Sapequinha & SEI, que
acontece todo ano, desta vez não foi possível de modo pre
sencial. Mas ela não deixará de acontecer.
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editorial
Prof. Vítor Depieri
Bem-vindos e bem-vindas ao Boletim do SEI! Ou
bem-vindes! Diferente essa forma de escrever, não? É
uma mudança linguística que vem sendo pensada e já foi
proposta: a criação de uma forma neutra para se referir
aos gêneros, já que eles são plural, e não singular. Como
toda mudança, parte de uma reflexão e (espera-se) re
sulta em evolução.
A relação em cadeia dessas três ações - refletir,
mudar, evoluir - é natural, em qualquer lugar ou tempo,
sejam as circunstâncias positivas ou negativas. Mas, às
vezes, as mãos humanas quebram essa naturalidade. E
nós alteramos a rota, caminhamos pela tangente, sempre
buscando alguma coisa que, talvez, nem nos seja clara.
É verdade, sim, quando dizem que a trajetória é mais im
portante que o ponto de chegada. Mas também é ver
dade que caminhar sem consciência, razão e crença (re
ligiosa ou não) é o mesmo que caminhar para lugar ne
nhum.
E é nesse momento que surge a pergunta: o
quanto evoluímos? E mais: o quanto nos permitimos evo
luir? Oportunidade para isso sempre houve, sempre ha
verá. Há, agora, neste exato momento.
O cenário é de caos, movimentado por uma ame
aça invisível. A histeria e a neurose estão, mais do que
nunca, maiores do que as pessoas que as externam. To
dos querem ser ouvidos. Todos gritam para conseguirem
isso. Ninguém se escuta.
Aliás, sem generalizações. Há quem se atente ao
outro e estenda a mão. É preciso falar sobre essas pes
soas, até porque, sem modéstia alguma, nós - todos

nós envolvidos à e pela escola Sapequinha & SEI - fa
zemos parte desse grupo.
O que foi este ano letivo, senão sinônimo de, en
tre outras palavras, companheirismo e resiliência? Fize
mos coisas que jamais imaginamos, aprimoramos nos
sas habilidades, vencemos vários desafios. Estivemos
juntos, partilhando dores e delícias, com um pensamento
constante: respeito a si e ao próximo. E, com certeza, sa
ímos mais afinados, do que se vivêssemos um ano den
tro do que se chama "normalidade" - um conceito que
precisará ser revisto, a partir de agora.
Foi trocando ideias que surgiu a vontade de fazer
este Boletim e a Feira Cultural Online. Por que não? Difi
culdades sempre vão existir, mas o nosso orgulho (no
bom sentido) também. E, como se diz, as coisas saíram
do papel.
Eis o Boletim.
Quanto à Feira, ela segue outros moldes, dife
rente de como tradicionalmente é feita. Não temos um
tema a seguir, mas temos trabalhos (muitos!) do Funda
mental li a expor. Conteúdos que ganharam forma con
creta para além da teoria: foram desenvolvidos nas mais
diversas atividades, e, agora, compõem vídeos docu
mentais, cujos links de acesso estão disponibilizados
abaixo - além de mais alguns materiais em texto, que
estão na última seção deste Boletim. Assim, eis a Feira.
Olhando para essas duas ideias que se realiza
ram, é possível responder: sim, mudamos. E mais do que
isso, também podemos responder que: sim, evoluí
mos!

FEIRA CULTURAL ONLINE
Basta clicar nos links para abrir os vídeos com os trabalhos dos alunos do Fundamental li.
Arte, 8° ano: MODA INSPIRADA EM OBRAS DE ARTE: https://youtu.be/B0KP-tozmzU
Ciências, 6° ano: CÉLULAS EUCARlÓTICAS: https://youtu.be/jC3MY5s1ue8
Geografia, 6° ano: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: https://youtu.be/urr5RwmsnGQ
Geografia, 7° ano: MEU BRASIL: https://youtu.be/vQBMVU6SO0Q
História, 6° ano: IMERSÃO NA ALTA IDADE MÉDIA: https://youtu.be/4faEdG6389s
História, 7° ano: RELEITURA DE CHARGES E MEMES: https://youtu.be/fQ-r22KubX0
História, 8° ano: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL: https://youtu.be/8h5aRnhPGj8
Português, 6° ano: POESIA CONCRETA: https://youtu.be/UMOOwdLsQ1s
Português, 8° ano: MEMES DE INTERNET: https://youtu.be/LnMXxgqyeFs
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