
 
 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

Avisos e Cronograma de Postagens 

 

 

Reunião de Pais – cursos Integrados 

 

Nesta quinta-feira, dia 09/07, às 19h30min, realizaremos uma 

reunião de pais por meios virtuais para tratar de como as 

Atividades Não-Presenciais (ANPs) foram realizadas até aqui e 

quais as perspectivas para o retorno das férias. O canal de 

transmissão será ainda divulgado, mas pedimos que repassem 

esse recado aos pais ou responsáveis. Também nos 

comunicaremos pelas redes sociais do câmpus! 

 

 

 

 

 

 

 

A escala de postagens da semana  

está na próxima página  

O calendário das próximas semanas é o seguinte: 

 

13/07 – 24/07 – Férias discentes e docentes, conforme 

estabelecidas no calendário original e mantidas pelo Conselho 

Superior (Consup) do IFSC. Nesse período não haverá ANPs, 

portanto, não teremos postagens de materiais, nem atividades, 

nem orientações, bancas ou outras atividades acadêmicas. 

 

27/07 – 31/07 – Período de planejamento pedagógico também 

determinado pelo Consup/IFSC. Nessa semana os professores 

farão nova rodada de reuniões de capacitação e avaliação e, 

portanto, não haverá ANPs, e os estudantes permanecem em 

recesso. 

 

03/08 – Retorno às aulas e continuação do 1º semestre letivo de 

2020. Até onde sabemos, não há uma sinalização clara de retorno 

presencial, então estamos preparados para dar continuidade às 

nossas ANPs seguindo as escalas de postagem. Se houver 

mudanças nessa situação ao longo dos períodos de férias ou 

recesso, procuraremos avisar por todos os canais à nossa 

disposição.  

 

 



 
Cronograma de Postagens para 06/07/2020 

 

Integrado Alimentos Integrado Agropecuária Integrado Eletromecânica 

1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 

Biologia 1 
(Luciana) 

História 2 
(Diego) 

Física 3 (Diogo) 
Biologia 1 
(Luciana) 

História 2 
(Diego) 

Física 3 
(Evandro) 

Geografia 1 
(Andrerika) 

Português 2 
(Ademir) 

Artes 3  
(Noeli) 

Inglês/Espanhol 
1 (Carla/Juci) 

Grãos e 
Panificação 

(Ionara) 

Tecnologia de 
Frutas e 

hortaliças 
(Ionara) 

Inglês/Espanhol 
1 (Carla/Juci) 

Plantas de 
Lavoura 

(Franciele M.e 
Francieli C.) 

Geografia 3 
(Andrerika) 

Biologia 1 
(Luciana) 

Matemática 2 
(David) 

Matemática 3 
(David) 

Filosofia 1 
(Fernando) 

Matemática 2 
(Castro) 

Geografia 3 
(Andrerika) 

Filosofia 1 
(Fernando) 

Mecanização 
Agrícola 
(Maicon) 

Construções 
Rurais (Maicon) 

Inglês/Espanhol 
1 (Carla/Juci) 

Geografia 2 
(Drika) 

Química 3 
(Tiago) 

Pendência de 
Química 1 

(Fernanda, 2h 
apenas) 

  

Pendência de 
Química 1 

(Fernanda, 2h 
apenas) 

  

Pendência de 
Química 1 

(Fernanda, 2h 
apenas) 

Pendência de 
Química 2 

 

A partir da reunião de 04/05/2020, acordou-se que os integrados terão postagens de 3 Unidades Curriculares semanais com duração de 4h 

cada uma. Pendências podem constituir unidades à parte. 

 

Moodle ou SIGAA? Confira aqui a lista da plataforma de cada docente. 

 

Publicado em 05/07/2020 

http://portaldoaluno.smo.ifsc.edu.br/wp-content/uploads/2020/04/Moodle-ou-SIGAA-1.pdf

