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Nota Informativa n. 05/2020
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Esperamos que estejam todos bem e com muita saúde.

Inicialmente, informamos que o Comitê de Crise do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
decidiu pela prorrogação da suspensão das atividades letivas presenciais até o dia 31 de
agosto, de modo que continuaremos trabalhando remotamente com as Atividades Pedagógicas
Não
Presenciais
(APNPs),
conforme
comunicado
no
site
do
Ifes:
<https://ifes.edu.br/noticias/19436-atividades-presenciais-suspensas-no-ifes-ate-31-de-agosto
>. Visando fortalecer os esforços para o combate à pandemia, o Campus Vila Velha continua
produzindo materiais de limpeza desinfetantes, tendo realizado neste dia 27 de julho a doação
de 4380 litros de hipoclorito de sódio para hospitais, unidades de saúde e associações de
moradores.
Confira
aqui
a
matéria:
<https://vilavelha.ifes.edu.br/noticiasvv/17322-doacao-hipoclorito.html>.

Relembramos a todos que no dia 27 de julho iniciamos o 2º Bloco de APNPs, o qual
contemplará toda a carga horária das disciplinas teóricas. Portanto, o prazo para os discentes
finalizarem todas as atividades e avaliações se encerra no dia 18 de setembro de 2020, ficando
a semana de 21 a 25 de setembro para as últimas atividades de recuperação paralela de notas.
Após o encerramento deste 2º Bloco, ainda faltarão ser realizadas as aulas das disciplinas
práticas para a finalização deste primeiro semestre letivo.

A disponibilização de materiais aos discentes continua sendo quinzenal. Em consonância com o
Artigo 7º da Resolução do Conselho Superior 01/2020 (link abaixo), os docentes têm utilizado o
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-Moodle) e/ou o Sistema Acadêmico para postar os
conteúdos, atividades, exercícios e avaliações, podendo realizá-las em formato síncrono (ao
vivo) e assíncrono. Com base na pesquisa sobre conectividade de nosso corpo discente, que
apontou um conjunto de estudantes que não possuem computador ou tablet, ou precisam
dividir o aparelho com outros membros da família, tem sido priorizada a realização de
atividades assíncronas, a partir de uma diversidade de formatos e estratégias, tais como a
postagem de textos, artigos científicos, páginas digitais, vídeo aulas, vídeos criteriosamente
selecionados na internet, dentre outros, que possibilitam a apropriação dos conhecimentos e a
resolução das atividades requisitadas pelos docentes. Atendimentos aos discentes são
realizados através das ferramentas disponíveis, a exemplo de fórum, chat e redes sociais.

Reiteramos a importância do estímulo e acompanhamento dos discentes por parte dos pais e
responsáveis, a fim de que seja organizada uma rotina de estudos que permita ao discente
realizar as atividades sem deixá-las acumular, conforme orientações anteriores. Diferente do
Sistema Acadêmico, em que os pais e/ou responsáveis possuem acesso através de um perfil e
senha próprios, no AVA-Moodle este perfil não existe, de modo que para acessar e
acompanhar o desenvolvimento das atividades pelo discente faz-se necessário acessar as salas
do AVA-Moodle com o login e senha do aluno. Contamos com sua parceria e colaboração!

Havendo dúvidas ou dificuldades, deve-se contatar o docente do componente curricular, à
Coordenadoria de Curso e/ou a Coordenadoria Pedagógica, para que possamos contribuir para
sanar à questão colocada. Às famílias com dificuldades financeiras, o Campus está
disponibilizando o Auxílio Emergencial de Inclusão Digital para pagamento de internet, além do
empréstimo de tablets aos alunos. Para solicitar o empréstimo de tablet, envie e-mail para
<cgp.vv@ifes.edu.br>. Já para requisitar o Auxílio Emergencial, entre em contato com a
Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar pelo e-mail <multidisciplinar.vv@ifes.edu.br>.

Links de interesse:
Resolução
01/2020
do
Conselho
Superior
do
Ifes:
<https://ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_n_1_2020_-_Normas_Ativid
ades_n%C3%A3o_Presenciais_Periodo_Pandemia_Covid_3.pdf>.
APNPs Campus Vila Velha: <https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps>.
Rotina de Estudos: <https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps#rotina>.
Esta planilha de rotina semanal de estudos aqui é uma sugestão, a qual deve ser adaptada à
sua realidade:
<https://vilavelha.ifes.edu.br/images/stories/files/2020/rotina_semanal.docx>.
Talvez algum destes aplicativos possa auxiliar na organização para os estudos:
<https://vilavelha.ifes.edu.br/images/stories/files/2020/appsgratuitos.pdf>.
Seguimos à disposição para eventuais dúvidas via contato com as Coordenações de Curso,
Coordenadoria de Gestão Pedagógica e Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar:
Coordenadoria do Curso Técnico em Química
tecnicoquimica.VV@ifes.edu.br
Coordenadoria do Curso Técnico Biotecnologia
tecbiotecnologia.vv@ifes.edu.br
Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar
multidisciplinar.vv@ifes.edu.br
Coordenadoria de Gestão Pedagógica - Vila Velha
cgp.vv@ifes.edu.br

