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Documentos oficiais do Instituto Federal de São Paulo destacam que, neste período de 

suspensão do calendário dos cursos, “a prioridade no momento é o acolhimento, a manutenção 

do vínculo entre os membros da comunidade do IFSP, ainda que mediado por tecnologia. Assim, 

deve ser fomentado o diálogo com os estudantes e seus familiares por parte dos servidores 

docentes e técnico-administrativos da Instituição, estabelecendo redes de informação e 

solidariedade”. A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) recomenda que sejam “ofertados aos estudantes 

conteúdos e materiais que contribuam para sua saúde física e emocional. Poderão ser propostas, 

também, atividades cuja participação seja inclusiva e opcional, considerando as especificidades 

de cada campus/curso/turma. Tais medidas objetivam informar, reduzir a ansiedade, amenizar 

os impactos negativos deste período de quarentena, propiciando o envolvimento daqueles que 

têm nossa instituição como referência para sua vida pessoal e social". 

A Direção Geral comunica que esforços estão sendo feitos para organização do envio 

das atividades opcionais propostas pelos professores aos alunos dos cursos integrados nesse 

período de suspensão do calendário. Tais atividades são optativas e não deverão ser 

consideradas como reposição de aulas e/ou avaliação. Essa organização visa a evitar que as 

disciplinas ocupem "os mesmos espaços-tempo" com as atividades propostas. 

As primeiras atividades deverão ser propostas na próxima semana, com as disciplinas 

organizadas para o mês de maio conforme o quadro abaixo. Caberá ao docente contatar sua 

turma, propor as atividades e receber as tarefas dos estudantes. 

 

11 a 15/05 18 a 22/05 25 a 29/05 

História,  

Geografia, Filosofia, 

Sociologia, 

Educação Física, 

Artes, Português, 

Inglês, Espanhol e 

Libras 

Biologia, Física, 

Química e 

Matemática 

Disciplinas de 

formação técnica 



 

A Direção comunica que todos devem aguardar por novas comunicações do campus 

e/ou da Reitoria, cumprindo o isolamento social determinado pelas autoridades 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. 

São Paulo, 07 de maio de 2020 
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