
 
 

São José dos Campos, 15 de abril de 2020. 

 

 

COMUNICADO AOS ALUNOS Nº 02 - ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

 

Prezados Alunos, 

 

Como vocês já sabem, estamos nos preparando para retornarmos às aulas de forma 

remota. Houve algumas mudanças no calendário acadêmico e pedimos que fiquem atentos às 

seguintes datas: 

 

 23/03 a 21/04 – Recesso Escolar COVID-19; 

 21/04 – Feriado Tiradentes; 

 22 a 30/04 – Período de capacitação docente e discente de forma remota; 

 01 e 02/05 – Não haverá aula - Emenda de feriado - Dia do Trabalho; 

 04/05 – Retorno das aulas de forma remota; 

 18/07 – Término das aulas do 1º semestre letivo de 2020; 

Em breve, será divulgado o calendário completo do semestre 2020/1. 

 

Desenvolvemos um guia para vocês aproveitarem melhor as aulas e atividades em 

Ensino Remoto Emergencial. São 10 orientações, enumeradas abaixo: 

 

1 - Vocês NÃO irão à Fatec inicialmente e, portanto, NÃO terão aulas presenciais. Conforme 

instrução do Centro Paula Souza, teremos aulas remotas na plataforma Microsoft Teams. 

 

2 - Para usar o programa Teams, vocês precisam do seu e-mail da Fatec. Aqueles que não se 

lembram do e-mail ou da senha devem seguir as instruções: 

*acessem o site www.fatec.sp.gov.br; 

*nesse site, descubram qual é o seu e-mail ou redefinam a sua senha, se for o caso. 

 



 
3 – A partir de 22/04, vocês encontrarão na Caixa de Entrada da sua conta de e-mail 

@fatec.sp.gov.br mensagens da Microsoft Teams para acessarem suas equipes/disciplinas. Ao 

aceitarem os convites, vocês serão direcionados para a página de entrada do Teams, onde 

aparecerão duas opções: acessar o Teams baixando o aplicativo para o seu computador ou 

acessar o Teams pela Web. Feita a escolha, serão solicitados o seu e-mail da Fatec e a senha. 

  

4 – Vocês também podem ingressar no Teams da seguinte forma: ao acessarem o e-mail, no 

alto à esquerda, bem ao lado do nome FATEC, vocês verão uma imagem que são 9 pontinhos 

(waffle). Ao clicar nessa imagem, aparecem vários aplicativos e um deles é o Teams. Clicando 

nele, o ambiente virtual será aberto mesmo que vocês não tenham esse aplicativo instalado em 

seu computador ou smartphone. Recomenda-se baixar o Teams no seu computador ou 

smartphone para uma melhor experiência. 

 

5 - Ao entrarem no Teams, vocês verão várias equipes/disciplinas nas quais estão 

matriculados. Nos dias e horários das aulas presenciais, vocês devem acessar as suas 

equipes/disciplinas virtuais. Os professores estarão presentes, virtualmente, nos horários e 

dias das aulas presenciais, para tirarem dúvidas, esclarecer, orientar e interagir com vocês 

assim como acontece na sala de aula. Essas atividades serão chamadas de SÍNCRONAS. 

 

6 - Os Professores colocarão nessas equipes/disciplinas o conteúdo acadêmico separado por 

tópicos/aulas em vários formatos, PowerPoint, planilhas, filmes etc... 

 

7 - Os alunos podem e devem acessar os vários tópicos/aulas para verem o que precisa ser 

aprendido. Também terão acesso às avaliações. 

 

8 - As avaliações de cada equipe/disciplina devem ser realizadas e são, no mínimo, 2 (duas) 

por mês. Isso será usado como avaliação e presença. 

 

9 - Caso vocês entrem em contato com os professores por outras maneiras que não sejam o 

Teams, não haverá problemas, mas NÃO serão consideradas formas oficiais, pois não é o 

método institucional. O acesso ao Teams e às várias equipes/disciplinas é a única maneira 

oficial de ter as presenças e avaliações formalizadas. Os casos excepcionais devem ser 

resolvidos junto às Coordenações. 



 
 

10 - Estejam atentos para entrarem nesse novo mundo acadêmico virtual. Caso tenham 

dificuldades nesse processo, peçam ajuda aos colegas e professores. 

 

Observação: No período de capacitação docente e discente, de 22 a 30/04, professores e 

alunos experimentarão o Teams usando suas ferramentas. Será um momento oportuno para 

aprender, corrigir falhas e solucionar problemas. 

 

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. 

Continuem sendo 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. 


