Comunicado aos Alunos do Curso TÉCNICO EM ENFERMAGEM das turmas TE 20, TE21, e
TE22

Considerando o Parecer nº 01/2020 do CEED/RS que:
“Orienta as Instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino sobre o
desenvolvimento

das

atividades

escolares,

excepcionalmente,

enquanto

permanecerem as medidas de prevenção ao novo Coronavírus – COVID-19”

Prezado(a) aluno(a)!

Informamos que nesse período de distanciamento social as aulas serão realizadas de
modo on-line/virtual. a partir do dia 31 março de 2020.
As aulas seguirão neste formato até que seja determinado pelos órgãos competentes
(Educação e Saúde) a retomada das aulas presenciais, ainda sem previsão de retorno.
Os conteúdos seguirão sendo encaminhados pelos professores das disciplinas,
seguindo o cronograma. Nossos professores estão comprometidos em dar todo o apoio
necessário para o melhor aproveitamento pedagógico dos estudantes.
Ao retornar as aulas presenciais, será proporcionado revisão do conteúdo teórico e um
“Intensivão” das aulas práticas. A atividade de avaliação final será realizada presencialmente.
•

As aulas serão ofertadas em formato de slides, apostilas, artigos, vídeos e outros.

•

As presenças serão computadas através da entrega da atividade solicitada pelo
professor, seguindo prazo determinado.

IMPORTANTE:
•

As entregas das atividades terão como data limite os domingos até às 23:55 (horário
de Brasília);

•

No dia da sua aula o professor ficará disponível durante 1 hora para tirar dúvidas no
CHAT/FÓRUM DE DÚVIDAS GERAIS;

•

A participação no chat/fórum contará para avaliação formativa. É de suma importância
nesse momento que você participe, pois é a ferramenta para tirar suas dúvidas e
interagir com seus colegas e professores.

•

Os professores estarão à disposição dos alunos, no dia da aula, nos respectivos turnos
de aula da escola, conforme horários abaixo:
•

Alunos matriculados no turno da Manhã: 10:00 às 11:00

•

Alunos matriculados no turno da Tarde: 14:30 às 15:30

•

Alunos matriculados no turno da Noite: 19:00 às 20:00

Exemplo: Aluno da turma TE 14, na quinta-feira dia 26 de março, terá aula de
“Enfermagem Saúde do Adulto” com a Professora Jaqueline, no horário das 19:00 às 20:00,
que estará disponível no chat/fórum para responder às dúvidas dos alunos.

•

Para casos de dúvidas administrativas ou financeiras, o atendimento da escola será
online

através

do

Whastsapp

da

Secretaria:

(51)

99862916

ou

E-

mail: secretaria.epf@fundatec.org.br, no horário das 09:00h às 18:00h de 2ª a 6ª feira.

Nosso principal objetivo é preservar a saúde e bem-estar dos nossos alunos, professores,
outros colaboradores e familiares.
Juntos superaremos esse momento difícil e logo voltaremos à nossa rotina com segurança,
força e coragem!
Saúde a todos!

Atenciosamente,
Equipe EPF

