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Nota Informativa n. 06/2020 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Esperamos que estejam todos bem e muito saudáveis. 

 

Em conformidade com as orientações discutidas nas reuniões de pais e/ou responsáveis realizadas             
pelo Ifes – Campus Vila Velha nos dias 17/09 (3º Ano) e 22/09 (1º e 2º Anos) e com os discentes no                      
dia 28/09, comunicamos que neste dia 05/10 iniciou o 3º Bloco de Atividades Pedagógicas Não               
Presenciais (APNPs), o qual irá se desenvolver de modo diferenciado aos discentes do 3º Ano em                
relação às turmas de 1º e 2º Anos. Informamos ainda que uma Comissão está reestruturando o                
Calendário Acadêmico de 2020, o qual será divulgado brevemente, conforme comunicado divulgado            
no dia 02/10 e disponível em      
<https://vilavelha.ifes.edu.br/noticiasvv/17361-comunicado-da-gestao-do-campus-vila-velha-sobre-
calendario-academico-e-apnps.html>. 

 

Turmas de 1º e 2º Anos 

Para as turmas de 1º e 2º Anos dos Cursos Técnicos Integrados, neste 3º Bloco serão trabalhados os                  
conteúdos práticos de disciplinas, com base em planejamento realizado após a normatização que             
permitiu a adequação de atividades práticas ao formato não presencial (Resolução do Conselho             
Superior nº 25/2020, de 14 de julho de 2020). 

O cronograma do 3º Bloco para as turmas de 1º e 2º Anos ficou assim definido: 

→ Início em 05/10 e término dia 15/12/2020 

→ Dias 07 e 08/12: data limite para os discentes concluírem e entregarem as atividades 

→ Dias 09 e 10/12: correção das avaliações pelos docentes 

→ Dias 11 a 15/12: recuperações paralelas e finalização do semestre 2020/1 

→ Férias de 16/12 à 31/01/2021 (férias de julho e de janeiro) 

→ Início do semestre 2020/2 em 01/02/2021, com novas reuniões para apresentar o             
planejamento do segundo semestre letivo 
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Deste modo, para as turmas de 1º e 2º anos o primeiro semestre de 2020 será encerrado em 10,5                   
semanas, contemplando adequações de atividades práticas, as quais poderão ser desenvolvidas           
conforme estipulado pelo Artigo 6º da Portaria nº 1631, de 04 de setembro de 2020, através de: 

- Demonstração de atividades práticas e/ou experiências, por meio de vídeo aulas; 

- Utilização de softwares ou sites que simulem as atividades práticas e/ou experiências; 

- Proposição, por intermédio de roteiros, de atividades práticas e/ou experiências que o 
discente possa realizar em seu local de isolamento social, observando a disponibilidade de             
materiais/instrumentos e as questões de segurança; 

- Análise de situações práticas (estudos de caso); entre outras. 

Destaca-se ainda, que poderão ser planejados e executados pelo campus, projetos de ensino             
extracurriculares, entre outros, que potencializem e oportunizem a retomada das práticas, quando            
houver condições seguras de retorno às aulas presenciais. 

 

As seguintes disciplinas serão ofertadas para estas turmas neste momento: 

 
 
 

Turma de 3º Ano 

Observada a especificidade da turma de finalistas do Curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao              
Ensino Médio, ocorrerá a aceleração dos estudos para esta turma, conforme regulamentado pela             
Seção VII da Portaria nº 1631, de 04 de setembro de 2020, tendo em vista principalmente a                 
conclusão do curso em um prazo que lhes permita realizar com qualidade o Exame Nacional do                
Ensino Médio (ENEM) e demais processos seletivos para Instituições de Ensino Superior, bem como a               
inscrição no Sistema de Seleção Unificada (SiSU). 

O cronograma aprovado junto aos discentes e pais e responsáveis é o seguinte: 

→ 05/10: Início do 3º Bloco de APNPs com disciplinas teóricas e práticas 
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→ 16/12 à 31/01/2021: férias escolares 

→ 01/02/2021: retomada das aulas via APNPs ou Ensino Híbrido 

→ 08 à 12/03: data limite para os discentes concluírem e entregarem as atividades 

→ 15 à 19/03: recuperações paralelas e finalização do semestre 2020/2 

→ 22 à 24/03: reunião pedagógica final 

A distribuição da Carga Horária dos componentes curriculares manterá a distribuição quinzenal de             
conteúdo e atividades/avaliações por disciplina – sendo que em uma semana haverá uma carga              
horária de 19,4 horas e na outra uma carga horária de 22 horas, prevendo a finalização do curso em                   
um prazo de 16 semanas letivas até o dia 12/03/2021. A única exceção nesta distribuição é o                 
componente Matemática III, cujo conteúdo será finalizado até dezembro de 2020 e a recuperação              
paralela na segunda semana de fevereiro, em virtude do encerramento do contrato da professora              
substituta da disciplina. Em relação às adaptações de atividades práticas para o formato não              
presencial, estas serão realizadas conforme estipulado pelo Artigo 6º da Portaria nº 1631, descrita              
anteriormente para as demais turmas. A distribuição dos componentes ficou assim definido: 

 
 
 
Projeto de redação para todas as turmas - Redação sem Mistério 
 
Informamos que na próxima semana serão abertas para todas as turmas do Ensino Médio Integrado               
as inscrições ao projeto Redação sem Mistério, que visa a preparação de estudantes para a               
realização da redação do ENEM. O projeto, ministrado pelas professoras Luciana R. Nascimento,             
Cynthia Nunes Milanezi e Priscila Sacramento Silva, será realizado por meio de uma sala no               
Ambiente Virtual de Aprendizagem, com início no dia 20/10/2020. As inscrições serão recebidas até              
o dia 19/10. 
 



 
Importância da Rotina de Estudos 

A manutenção de uma rotina diária de estudos é fundamental para o sucesso nas APNPs, tanto para                 
assimilar conteúdos já estudados, quanto para adquirir novos conhecimentos. Assim, sugere-se que            
os discentes organizem o seu tempo considerando momentos para o descanso, o lazer, a interação à                
distância com os amigos, as atividades cotidianas em casa e com a família, bem como para a                 
realização de tarefas escolares curriculares e/ou extracurriculares. É de extrema importância o            
discente não se isolar dentro da própria casa, mas sim conversar, falar dos seus sentimentos e ouvir                 
os outros, pois isto torna esse tempo menos difícil e mais leve. Logo, é fundamental que a família                  
tenha momentos em conjunto para este diálogo e integração. 

Além de realizar as tarefas propostas, o tempo em casa pode ser utilizado para revisar quais temas                 
têm-se dúvidas, escrever redações e aprofundar seus conhecimentos em algumas disciplinas. É uma             
boa oportunidade também para se dedicar às atividades do seu interesse, tais como aprender ou               
exercitar um novo idioma, desenvolver suas habilidades com algum instrumento musical, aprender            
algo novo, ver filmes, séries e ler livros. O importante é que o discente planeje suas atividades                 
diárias e a família colabore com esta organização, para que sejam executadas e tornem esse período                
um momento de aprendizados e vivências, apesar das dificuldades colocadas. 

Para organizar a rotina de estudos, deve-se: 

1. Estabelecer um horário para acordar, dormir e fazer suas refeições; 

2. Planejar o horário de estudos para executar as atividades propostas pelos docentes, tendo o 
cuidado de não concentrar conteúdos nos quais têm dificuldades em um mesmo dia; 

3. Se organizar para o tempo de estudo e separar de antemão todo o material necessário; 

4. Manter o quarto e/ou ambiente de estudos limpo e organizado; 

5. Separar tempo para executar as demais tarefas diárias; 

6. Buscar exercitar o corpo e a respiração consciente: na internet há vários vídeos sobre o tema; 

7. Planejar um momento para aprofundar conhecimentos, habilidades, aprender algo novo, ler, ver 
filmes etc.; 

8. Reservar um período do dia para interação familiar e com as pessoas que o discente esteja 
afastado; 

9. Hidratar-se e alimentar-se bem. Fazer exercícios, tomar banho de sol e fortalecer a imunidade. 

Não custa lembrar: 

1. É fundamental estabelecer uma estratégia para que o celular e as redes sociais não sejam a 
principal atividade do discente durante sua rotina diária; 

2. Elaboramos uma sugestão de rotina diária a fim de auxiliar a organização do tempo de estudos 
não presencial (clique aqui para acessar o documento) e uma relação de aplicativos gratuitos que 
facilitam esta organização (clique aqui); 

3. Acompanhar o site e mídias sociais do Campus para estar sempre atualizado.  
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Sempre que possível, participe dos eventos online realizados pelo campus e o Ifes, tais como a 
Primavera na Pedagogia, VIII Semana do Livro e da Biblioteca, III JED – Jornada de Educação e 
Divulgação em Ciências, IV Jornada de Integração do Ifes, dentre outros. Tais atividades não são 
restritas ao público interno do Ifes, mas sim são abertas à comunidade. 

 

Havendo dúvidas ou dificuldades materiais para a realização de atividades práticas, 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>. 

 

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 
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