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Assunto:  Programação do Acolhimento 1º semestre letivo 2022 - cursos técnicosAssunto:  Programação do Acolhimento 1º semestre letivo 2022 - cursos técnicos

 

A Diretoria de Ensino comunica aos(às) alunos(as) ingressantes nos cursos técnicos que as a vidades rela vas ao
primeiro semestre le vo de 2022 terão início no próximo dia 03 de março de 2022, devendo ser seguidos as datas e
os horários indicados na tabela abaixo para cada um dos cursos e turnos:

DATASDATAS HORÁRIOSHORÁRIOS ATIVIDADESATIVIDADES RESPONSÁVEISRESPONSÁVEIS LOCAISLOCAIS
ALUNOS(AS)ALUNOS(AS)

CONVOCADOS(AS)CONVOCADOS(AS)
OBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃO

03/mar03/mar

8h - 9h Recepção dos alunos 
Diretoria

Sociopedagógica

Saguão

Alunos ingressantes nos

primeiros anos dos

Cursos Técnicos em

Mecânica, Eletrônica e

Informática no período

da manhã.

Atividade

presencial. 

9h -10 

Acolhimento pela Direção

Geral, Diretoria de Ensino,

Diretoria Adjunta de

Administração Escolar e

Diretoria Adjunta

Sociopedagógica. 

DG, DEN, DAE, DSP.

10h - 10h3010h - 10h30 Intervalo para alimentação e descansoIntervalo para alimentação e descanso

10h30 - 12h 
Acolhimento  pelos

Coordenadores de curso

COORDENADORES DOS

CURSOS TÉCNICOS EM

MECÂNICA,

ELETRÔNICA E

INFORMÁTICA

Inicial saguão

e sala de aula

Alunos ingressantes nos

primeiros anos dos

Cursos Técnicos em

Mecânica, Eletrônica e

Informática no período

da manhã.

Atividade presencial

a ser realizada no

departamento

correspondente.

(Não devem ser

usados espaços do

Bloco A - superior)

12h - 13h 12h - 13h Intervalo para alimentação e descansoIntervalo para alimentação e descanso

13h - 14h Recepção dos alunos 
Diretoria

Sociopedagógica

Saguão

Alunos ingressantes nos

primeiros anos dos

Cursos Técnicos em

Mecânica, Eletrônica,

Informática e Edificações

do período da tarde.

Atividade

presencial. 
14h - 15h 

Acolhimento pela Direção

Geral, Diretoria de Ensino,

Diretoria Adjunta de

Administração Escolar e

Diretoria Adjunta

Sociopedagógica. 

DG, DEN, DAE, DSP.

15h - 15h3015h - 15h30 Intervalo para alimentação e descansoIntervalo para alimentação e descanso

15h30 - 17h 
Acolhimento  pelos

Coordenadores de curso.

COORDENADORES DOS

CURSOS TÉCNICOS EM

MECÂNICA,

ELETRÔNICA, 

INFORMÁTICA,

ELETROTÉCNICA E

EDIFICAÇÕES

Inicial saguão

e sala de aula

Alunos ingressantes nos

primeiros anos dos

Cursos Técnicos em

Mecânica, Eletrônica,

Informática e Edificações

do período da tarde.

Atividade presencial

a ser realizada no

departamento

correspondente.

(Não devem ser

usados espaços do

Bloco A - superior)

17h - 18h17h - 18h Intervalo para alimentação e descansoIntervalo para alimentação e descanso

18h - 19h Recepção dos alunos 
Diretoria

Sociopedagógica Alunos ingressantes nos

primeiros anos dos

Cursos Técnicos



19h - 20h 

Acolhimento pela Direção

Geral, Diretoria de Ensino,

Diretoria Adjunta de

Administração Escolar e

Diretoria Adjunta

Sociopedagógica. 

DG, DEN, DAE, DSP.

Saguão

Modulares em

Edificações,

Eletrotécnica e

Telecomunicações  e

Curso Técnico em

Qualidade (PROEJA)-

período da noite.

Atividade

presencial. 

20h - 20h3020h - 20h30 Intervalo para alimentação e descansoIntervalo para alimentação e descanso

20h30 - 22h
Acolhimento  pelos

Coordenadores de curso.

COORDENADORES DOS

CURSOS TÉCNICOS

MODULARES EM

EDIFICAÇÕES,

ELETROTÉCNICA,

TELELECOMUNICAÇÕES

E TÉCNICO INTEGRADO

EM QUALIDADE

(PROEJA)

Inicial saguão

e sala de aula

Alunos ingressantes nos

primeiros anos dos

Cursos Técnicos em

Mecânica, Eletrônica,

Informática e Edificações

do período da tarde.

Atividade presencial

a ser realizada no

departamento

correspondente.

(Não devem ser

usados espaços do

Bloco A - superior)

De 04 aDe 04 a

09/0309/03

A serem definidos

pela Diretoria

Sociopedagógica,

Coordenações de

Curso e

Movimento

Estudantil

Atividades de Acolhimento

aos alunos ingressantes nos

cursos técnicos.

Diretoria

Sociopedagógica

A serem

definidos.

Todos os alunos

ingressantes nos cursos

técnicos.

Caberá à DSP

informar aos(as)

alunos(as) os

horários para as

atividades de cada

grupo/turma. 

 

As a vidades a serem realizadas no período de 04 a 09 de março de 2022 serão indicadas pela Diretoria
Sociopedagógica, Coordenações dos cursos ou pelo Movimento Estudantil durante o acolhimento no dia 03 de março
de 2022.

Aos(As) alunos(as) que não comparecerem às atividades de orientação e acolhimento serão computadas falta/aula.

Os(As) alunos(as) veteranos(as), de todos os cursos, deverão comparecer ao câmpus a par r de 10 de março de
2022, respeitando-se os horários em que se encontram matriculados(as).

O início das aulas e as a vidades referentes ao acolhimento e integração dos(as) alunos(as) ingressantes nos cursos
superiores de graduação serão objeto de definições e informações posteriores.

Para ingresso e permanência no câmpus os(as) alunos(as) deverão submeter-se às normas sanitárias de prevenção
ao COVID 19: uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social, assim como
apresentação da comprovação de esquema vacinal completo, conforme indicado no Comunicado nº 7/2022 –
DRG/SPO/IFSP, disponível em   https://spo.ifsp.edu.br/component/content/article?id=3005

Considerando-se a necessidade de distanciamento social, solicitamos aos pais e responsáveis que aguardem
comunicação referente à Reunião de Pais e Responsáveis, abstendo-se de par ciparem das a vidades previstas
neste comunicado, que serão direcionadas unicamente aos(às) alunos(as).

 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022

Lúcia Scott Franco de Camargo Azzi Collet

Diretora de Ensino

Câmpus São Paulo - IFSP
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