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 Esclarecemos aos responsáveis pelos discentes dos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio que o calendário de retorno às aulas foi publicado por meio da Portaria Nº 

SPO 096, de 13 de julho, após a aprovação pelo Conselho de Campus. (Link para acesso 

ao calendário: https://spo.ifsp.edu.br/component/content/article?id=2300). Com isso, as 

aulas serão retomadas de forma remota a partir de 10 de agosto para os discentes 

concluintes (4º. Ano) e 17 de agosto para os discentes dos demais anos. O período de 

férias escolares de 13 a 27 de julho está mantido. 

 É importante esclarecer que o calendário será retomado em continuidade ao 

primeiro semestre letivo, ou seja, todas as aulas dadas antes do período emergencial em 

saúde pública decorrente do COVID-19 serão contabilizadas considerando os dias letivos, 

carga horária e conteúdo ensinado. 

 O retorno às aulas se dará como ensino remoto emergencial com atividades 

síncronas (ao vivo) e assíncronas (aquelas em que os discentes podem definir o horário 

para realiza-las).  

 As disciplinas teóricas poderão ser oferecidas nesse formato, porém as disciplinas 

teórico-práticas e práticas estão sendo analisadas pelas CEICs (Comissão para Elaboração 

e Implementação de Projetos Pedagógicos de cursos de Educação Básica) dos cursos a 

fim de verificar as possibilidades ou não de adaptação curricular.  

 De acordo com Parecer CNE 05, será utilizada a carga horária dos cursos para o 

desenvolvimento do conteúdo previsto nas disciplinas, não sendo utilizada neste 

momento de emergência em saúde pública a contabilização dos dias letivos. 

 O principal ambiente de aprendizagem adotado será o MOODLE, assim, é 

importante que os discentes verifiquem seus acessos e caso identifiquem problemas, 

pedimos que contatem a Coordenadoria de Educação a Distância pelo seguinte email: 

ced.spo@ifsp.edu.br. O acesso ao espaço virtual MOODLE é feito pelo seguinte endereço 

eletrônico http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br/, com o mesmo login e senha do SUAP. 

 Todas as turmas possuem um ou dois estudantes que são representante de turma. 

Estes representantes fazem a comunicação de questões e/ou demandas apresentadas pelas 

turmas para os professores e/ou setor sociopedagógico (dsp.spo@ifsp.edu.br).   

 A Direção comunica que todos devem aguardar por novas comunicações do 

campus e/ou da Reitoria, cumprindo o isolamento social determinado pelas autoridades 
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para conter a disseminação da COVID-19, resguardando a saúde individual e a coletiva. 

Sugerimos que acessem a página do campus (spo.ifsp.edu.br) cujo banner inicial remete 

a compilado de informações diante dessa situação.  

A Direção solicita a todos que comuniquem casos suspeitos e/ou confirmados de 

contaminação, pelo e-mail gabinete.spo@ifsp.edu.br, para monitoramento constante da 

situação. 
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