São José dos Campos, 22 de março de 2020.

COMUNICADO AOS ALUNOS - COVID-19 - 01

Prezados Alunos,
Em virtude das medidas emergenciais de prevenção e combate ao COVID-19, entraremos
em recesso escolar no dia 23/03/2020 (antecipando os recessos previstos no calendário escolar que
ocorreriam em abril, julho e outubro), e a previsão de retorno às atividades didáticas é 22 de abril
2020.
A partir de 22 de abril, caso não haja possibilidade de aulas presenciais, os professores e
alunos deverão estar aptos a efetuar suas atividades educacionais em ambientes virtuais, até que
seja possível o retorno às aulas presenciais normais.
Tendo em vista um possível cenário, no qual, por motivo de medidas sanitárias, venha a ser
impraticável o retorno às atividades normais em 22 de abril, algumas estratégias estão sendo
planejadas para serem implantadas até que se restabeleçam as aulas presenciais normais:
a) O Centro Paula Souza adotou o Microsoft Teams como ambiente de sala de aula virtual.

Para participar, basta aceitar o convite que será enviado pela FATEC via Microsoft
Teams para o seu e-mail institucional (nome do aluno@fatec.sp.gov.br). As atividades
de aprendizagem poderão, também, utilizar-se do apoio de multiplataformas, como
Moodle, Facebook, Webex, Zoom, WhatsApp, Instagram, Youtube etc.
b) Se forem empregadas metodologias síncronas, como lives no Youtube, essas devem
ocorrer nos horários previstos para as aulas presenciais
c) As aulas práticas poderão ser desenvolvidas a partir de vídeos demonstrativos.
Oportunamente, poderão ser realizadas lives, ou transmissões ao vivo, para os alunos
acompanharem as atividades e tirarem dúvidas em tempo real. Aquelas atividadeslaboratório que não tenham condições de serem executadas no ambiente virtual serão

reprogramadas pela Coordenação do Curso para serem executadas assim que possível.
O uso de simuladores poderá ser considerado.
d) As avaliações estão sendo replanejadas por cada professor, prevendo-se a necessidade
de utilização de ambiente virtual e podendo, entre outras, ser testes de múltipla escolha,
apresentação on-line, entrega de trabalhos, planilhas, avaliação discursiva, podcasts,
vídeos ou plataforma de avaliação on-line.
e) A frequência será quinzenal, contabilizada a partir da entrega de atividades/avaliações
que deverão, portanto, ser minimamente quinzenais.
Caso tenham alguma dúvida, entrem e contato pelo SIGA ou pelo e-mail
secretaria.sjc@fatec.sp.gov.br.
Havendo necessidade, usem também os canais estabelecidos pelo Coordenador do Curso.
Quem tiver dificuldades de acesso ao seu email institucional, pode acessar o site
www.fatec.sp.gov.br, buscar a opção “e-mail institucional” e, a seguir, a opção “redefinir senha”.
O próprio aluno pode fazer essa ação utilizando apenas o seu CPF.
Sejam cautelosos e permaneçam em casa. Cuidem de vossas famílias e usem as
ferramentas virtuais para falarem com seus amigos. Juntos, venceremos esse desafio.

A Direção.

