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Nota Informativa nº 02/2020

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Em conformidade com o diálogo já estabelecido com os/as senhores/as pais e/ou
responsáveis dos/as alunos/as dos Cursos Técnicos em Biotecnologia e em Química
Integrados ao Ensino Médio, e a fim de dar continuidade nesse processo, o Ifes - Campus
Vila Velha, vem através deste lhes informar sobre o desenvolvimento das Atividades
Pedagógicas Não Presenciais (APNPs), ocorrido em virtude da pandemia da COVID-19 e,
na oportunidade, reiterar o pedido de apoio no sentido de auxiliar e estimular o/a estudante
em seu processo de estudos.

Frente às incertezas geradas pelo contexto de pandemia em que vivemos, o Ifes, após
consulta e deliberação junto à todos os campi, optou por implementar APNPs como forma
de dar continuidade aos estudos e minimizar os prejuízos formativos ao corpo discente. As
APNPs são reguladas pela Resolução do Conselho Superior nº 01, de 06 de maio de 2020,
do Ifes, disponíveis em
https://ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_n_1_2020_-_Normas_Ativ
idades_n%C3%A3o_Presenciais_Periodo_Pandemia_Covid_3.pdf.

Ciente das dificuldades que muitos estudantes enfrentam, o Ifes vem buscando meios para
possibilitar a conectividade de estudantes em situação de vulnerabilidade social, através
Regulamento do Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, disponível em
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/5F74B99FD8D5D9DD972E057879AECD82?inline. No
campus Vila Velha, por exemplo, 15 tablets foram emprestados aos estudantes e 23 alunos
foram contemplados pelo Auxílio Emergencial de Inclusão Digital.

As APNPs tiveram início no Campus Vila Velha do Ifes no dia 25/05/2020, compreendendo
inicialmente 20% dos conteúdos teóricos das disciplinas nos Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio, as quais estão sendo ofertadas em regime de blocos quinzenais. As
atividades postadas pelos docentes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-Moodle)
possuem prazos marcados como forma de referência (datas orientativas) para que os/as
estudantes não deixem acumular conteúdos e atividades avaliativas, permitindo que
possam organizar suas rotinas de estudos e entrega das atividades. Reitera-se ainda que
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os/as estudantes que entregarem as atividades em data posterior não serão
prejudicados/as.

Após os 15 primeiros dias de APNPs, o campus Vila Velha realizou uma pesquisa junto ao
corpo docente, técnico e discente, a fim de avaliar o andamento das Atividades
Pedagógicas Não Presenciais. Os dados desta 1ª avaliação quinzenal das APNPs apontam
desafios a serem superados para que haja um maior aproveitamento e sucesso no
cumprimento das atividades por parte dos/as estudantes, tais como a importância do
estabelecimento de uma rotina e um ambiente adequado aos estudos, acompanhamento
dos pais e/ou responsáveis quanto a realização das atividades, quanto ao emocional, bem
como verificar se a/o aluna/o está conseguindo acompanhar o ritmo de estudos, se está
tendo dificuldades de compreensão dos conteúdos e verificar junto a Instituição o que pode
ser feito.

Os resultados da pesquisa foram apresentados em Reuniões de pais e/ou responsáveis,
em conjunto com a Direção-geral, Diretoria de Ensino, Coordenação Geral de Ensino,
Coordenadoria de Gestão Pedagógica, Coordenadores de Cursos, do Campus Vila Velha
no dia 12/06/2020. Nestes encontros, os pais e/ou responsáveis puderam tirar dúvidas
acerca do formato das atividades, relatar as dinâmicas familiares no apoio à rotina de
estudos dos alunos e expressar sua opinião quanto à importância da continuidade das
APNPs. O Diretor-Geral, Diemerson Saquetto, relatou como vem ocorrendo, desde o início
das atividades não presenciais, as ações do Instituto para a formação dos docentes, com
vistas a atuar neste formato de ensino remoto, e destacou algumas dificuldades colocadas
neste processo, a exemplo: as limitações, em termos materiais, pelas quais muitos
discentes passam, devido à situação de vulnerabilidade social de diversas famílias; a
resistência ativa de uma parcela da comunidade estudantil, que se mobiliza pela suspensão
das atividades e do calendário escolar, ainda que a decisão pela implantação das APNPs
deva ser seguida por todos os campi do Ifes. Neste quesito, a Direção do Campus destacou
que as questões estruturais, como funcionamento do AVA-Moodle, equipamentos e acesso
a Internet estão sendo disponibilizados sempre que requisitados pelos estudantes. Portanto,
não temos problemas estruturais que impeçam e inviabilizem a realização das APNPs.

Solicitamos que apoiem e estimulem os filhos/as a estudar, mantendo o diálogo e a
dedicação. Os Planos Quinzenais de cada docente estão sendo enviados via Sistema
Acadêmico aos estudantes. Observe se elaborou a sua rotina semanal e colabore com o
mesmo em sua consecução, mantendo o foco nos horários estabelecidos para estudo e
incluindo pausas para descanso. Dicas sobre como organizar uma rotina de estudos podem
ser encontradas aqui <https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps#rotina> e aqui
<https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps#documentos>.

Caso persistam dúvidas sobre as APNPs do Ifes, solicitamos que acessem a seção
específica sobre este tema no site do campus em <https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps> e
leiam o Comunicado aos Pais e Responsáveis enviado anteriormente
(https://vilavelha.ifes.edu.br/noticiasvv/17277-comunicado-aos-pais-e-ou-responsaveis.html)
.
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Havendo necessidade de mais informações acerca do Auxílio Emergencial de Inclusão
Digital, acesse o link <https://vilavelha.ifes.edu.br/noticiasvv/17283-inclusao-digital.html> e
contate a Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar do campus pelo e-mail
multidisciplinar.vv@ifes.edu.br para averiguar a possibilidade de acessar o programa.

Persistindo alguma dúvida ou demanda, estamos à disposição para lhes atender. Podem
contatar a Coordenadoria de Gestão Pedagógica (cgp.vv@ifes.edu.br), Coordenadoria do
Curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio
(tecbiotecnologia.vv@ifes.edu.br) e Coordenadoria do Curso Técnico em Química Integrado
ao Ensino Médio (tecnicoquimica.vv@ifes.edu.br).

Vila Velha, 19 de junho de 2020
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