
 

 

 

 

 

                     

COMUNICADO DRG-SPO 03/2021 

 

COMUNICADO AOS PROFESSORES DO CURSO TÉCNICO EM 

QUALIDADE – PROEJA 

 

Comunicamos aos docentes que ministram aulas no Curso Técnico em Qualidade 
– PROEJA que a CEIC do curso acatou sugestão da Direção Geral para que se efetive o 
ensino remoto para todas as turmas do curso (160, 260, 360). 

Para a efetivação dessa retomada deverão ser seguidas as seguintes orientações 
e cronogramas abaixo: 

a) Os professores das turmas 160 e 260, que ainda não enviaram material para 
essas turmas, deverão fazer esse encaminhamento, considerando o 
conteúdo do primeiro e segundo bimestres; 

b) Os Planos de Ensino deverão ser atualizados no SUAP; 
c) Deverão ser seguidas por todos os docentes os cronogramas de 

encaminhamento dos materiais; 
d) Os diários de classe devem ser preenchidos considerando-se os períodos 

indicados para cada um deles; 
e) Relativamente ao primeiro bimestre das turmas 160 e 260 os alunos devem 

ser considerados presentes e ser lançado, pelos professores como conteúdo, 
“Atividades de Manutenção de Vínculo”; 

f) Cada um dos professores deve estabelecer com os alunos formas de contato 
para sanar dúvidas relativas ao conteúdo e atividades contidos no material 
impresso; 

g) Os professores que não conseguirem estabelecer formas online de 
recebimento das atividades propostas aos alunos deverão informar essa 
situação para que a Direção de Ensino encaminhe junto aos alunos formas 
alternativas de recebimento e repasse aos docentes; 

h) O encaminhamento do material para ser impresso deve ser feito, 
exclusivamente, pelos e-mails: 
Turma 160 - proejaqualiturma160.spo@ifsp.edu.br 

Turma 260 – proejaqualiturma260.spo@ifsp.edu.br 

Turma 360 – proejaqualiturma360.spo@ifsp.edu.br 

mailto:proejaqualiturma160.spo@ifsp.edu.br
mailto:proejaqualiturma260.spo@ifsp.edu.br
mailto:proejaqualiturma360.spo@ifsp.edu.br


i) Os materiais encaminhados poderão ser referentes aos quatro bimestres 
desde que sejam incluídos, ou encaminhados vias mídias digitais 
estabelecidas entre os alunos e professores, exercícios, trabalhos ou 
qualquer outro tipo de atividade que os alunos possam encaminhar, 
bimestralmente, como forma de avaliação e aferição de frequência; 

Os alunos que não estiverem participando do ensino remoto deverão ser 
encaminhados à DSP, utilizando-se o ETEP/SUAP que pode ser acessado pelo link 
https://suap.ifsp.edu.br/admin/etep/solicitacaoacompanhamento/add/. 

Casos não previstos nesse comunicado poderão ser encaminhados à 
Coordenação do Curso e/ou à Direção de Ensino. 

 

1. CRONOGRAMA ATIVIDADES 

DATAS ATIVIDADE 

10/02/2021 

Prazo máximo para encaminhamento, pelos professores, de 
material para ser impresso, 2º bimestre e atualização dos planos 
de ensino no SUAP 

de 15 a 19/02/2021 Impressão e entrega dos materiais aos alunos - 2º bimestre 

19/02/2021 
Prazo máximo para devolução das atividades de avaliação pelos 
alunos - 1º bimestre 

27/02/2021 Prazo máximo para fechamento do 1º bimestre 

10/03/2021 
Prazo máximo para encaminhamento, pelos professores, de 
material para ser impresso, 3º bimestre 

de 15 a 19/03/2022 Impressão e entrega dos materiais aos alunos - 3º bimestre 

19/03/2021 
Prazo máximo para devolução das atividades de avaliação pelos 
alunos - 2º bimestre 

09/04/2021 Prazo máximo para fechamento do 2º bimestre 

de 12 a 30/04/2021 Férias docente 

02/06/2021 
Prazo máximo para encaminhamento , pelos professores, de 
material para ser impresso, 4º bimestre 

de 07 a 11/06/2021 Impressão e entrega dos materiais aos alunos - 4º bimestre 

11/06/2021 
Prazo máximo para devolução das atividades de avaliação pelos 
alunos - 3º bimestre 

19/06/2021 Prazo máximo para fechamento do 3º bimestre 

12/07/2021 
Prazo máximo para devolução das atividades de avaliação pelos 
alunos - 4º bimestre 

21/07/2021 
Prazo máximo para indicação, pelos professores, dos alunos de 
recuperação e encaminhamento das atividades. 

de 26 a 29/07/2021 Impressão e entrega aos alunos das atividades de recuperação 

31/07/2021 Prazo máximo para fechamento do 4º bimestre 

05/08/2021 
Prazo máximo para devolução das atividades de avaliação pelos 
alunos - recuperação 

14/08/2021 Prazo final para registros no SUAP e entrega de diários  

17/08/2021 Conselho de Classe 

23 a 31/08/2021 Previsão de férias docente 



até 06/09/2021  Previsão de férias docente 

08/09/2021 Início do ano letivo de 2021 (previsão) 

 

2. PERÍODOS BIMESTRAIS 

BIMESTRES PERÍODOS 

1º BIMESTRE de 11/01/2021 a 27/02/2021 

2º BIMESTRE de 01/03/2021 a 09/04/2021 

3º BIMESTRE de 10/05 a 18/06/2021 

4º BIMESTRE de 21/06/2021 a 31/07/2021 

 

 

São Paulo, 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

LUÍS CLÁUDIO DE MATOS LIMA JUNIOR 

DIRETOR GERAL 

 

 

 


