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Nota Informativa n. 04/2020

Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Esperamos que todos estejam bem e com saúde.

Conforme reuniões realizadas junto aos docentes - no dia 09/07/2020, e com os estudantes de
todos os Cursos Técnicos e Superiores - no dia 10/07/2020, segue uma síntese para
conhecimento. Considerando que, não sabemos quando retornaremos às atividades
presenciais, em virtude da Covid-19, houve a necessidade de reorganizar o planejamento
referente às Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs).

O 1º BLOCO dos componentes curriculares teóricos, ofertados na modalidade APNPs, finaliza
no dia 17/07 para os Cursos Técnicos em Química e em Biotecnologia Integrados ao Ensino
Médio. Na semana seguinte - 20 a 24/07, não serão postados novos conteúdos nas salas do
AVA/Moodle, de modo que os estudantes devem aproveitar este período para colocar em dia
todos os trabalhos e as atividades avaliativas que porventura estiverem atrasadas para
iniciarem o 2º Bloco sem pendências.

Do dia 27/07 até 18/09 será ofertado o 2º BLOCO de APNPs, com vistas a concluir a parte
teórica dos componentes curriculares de cada Curso, prevista para o 1º semestre de 2020.
Abaixo segue o planejamento com o cronograma do 2º BLOCO das  APNP’s:

Descrição de atividades Integrado

Encerramento do 1° bloco APNPs 17/07/2020

Conclusão orientativa de todas as

atividades/avaliações referentes ao 1º

bloco (semana para colocar as atividades

em dia)

20 a 24/07/2020



Início do 2° bloco APNPs 27/07/2020

Conclusão Obrigatória de todos os blocos

APNPs (1° e 2°)
08/09 a 18/09/2020

Recuperação Paralela (Disciplinas

TEÓRICAS)
21 a 25/09/2020

ATENÇÃO!

As atividades do 1° e 2° blocos serão encerradas em 18/09/2020 (prazo final para entrega de

todas as atividades). Neste sentido, orientamos que não deixe acumular atividades e/ou

avaliações.

Componentes curriculares exclusivamente teóricos:

- Alunos com nota inferior a 30 pontos (60% de 50 pontos semestrais) poderão

recuperar suas notas.

- A oferta de conteúdos e atividades continua quinzenal.

- Após o encerramento do 2° Bloco, ainda faltarão ser realizadas as aulas das disciplinas

práticas para finalização do semestre 2020/1, ainda sem data definida.

Na oportunidade, destacamos que o diálogo é fundamental! Desse modo, é orientado aos

discentes que sempre mantenham a comunicação com seus professores e, caso não consiga

esse contato, orientamos contatar os Coordenadores de Cursos e/ou a Coordenadoria de

Gestão Pedagógica, seja por problemas técnicos, ou por dificuldade de aprendizagem, ou por

não conseguir o retorno da conversa com o professor, ou qualquer outro problema que esteja

dificultando seu acesso ao AVA/Moodle ou à realização das atividades, entre em contato,

informe e mantenha o diálogo. Estamos aqui para auxiliar uns aos outros. Vamos passar por

este momento  juntos! As dificuldades nos fazem crescer e conquistar novas vitórias no futuro.

Ainda, com o intuito de ajudar os discentes nesse contexto excepcional, a CGP encaminha

novamente alguns links que poderão auxiliar na organização da rotina de estudos. Segue

abaixo:

<https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps#rotina>

Esta planilha de rotina semanal de estudos aqui é uma sugestão, a qual deve ser adaptada a
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>

https://vilavelha.ifes.edu.br/apnps#rotina%3E
https://vilavelha.ifes.edu.br/images/stories/files/2020/rotina_semanal.docx%3E
https://vilavelha.ifes.edu.br/images/stories/files/2020/appsgratuitos.pdf%3E


Além da reunião realizada no dia 10/07, todas estas informações foram enviadas aos discentes

via Sistema Acadêmico no dia 13/07/2020.

Estamos à disposição para eventuais dúvidas. Segue o contato das 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
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