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Memorando Circular no. 004/2020 
 

São Paulo, 24 de março de 2020. 
 

Assunto: Orientação Pedagógica para as atividades a distância, em decorrência do Covid-19. 
 
Prezado(a) Diretor(a), 
 

Como é de vosso conhecimento várias medidas vêm sendo tomadas em função da pandemia do COVID -
19. Dessa forma, cabe contextualizar um breve histórico para o ordenamento lógico e encadeamento das 
ações. 

 
Calendário  
 

Na semana de 16/03 a 21/03 as aulas foram suspensas com a recomendação aos docentes de preparar 
material para cumprimento de seus planos de ensino adotando a prática de Exercícios em Regime Domiciliar 
aos alunos, registrando tal atividade no SIGA. A partir do dia 23/03 as Fatecs estão em recesso escolar até o 
dia 21/04.  

Com o objetivo de orientar a equipe de gestão das Unidades de Ensino, quanto às ações de 
replanejamento das atividades acadêmicas, temos a seguinte programação: 

 
Alteração de 
calendário Período Atividades propostas Registro das atividades 

Aulas suspensas 16/03 a 21/03 Atividades domiciliares Atividades lançadas no Siga 
como Regime Domiciliar. 

Recesso 23/03 a 21/04 

Discentes - dispensados 
Docentes - realizar capacitações para 
utilização da ferramenta Microsoft 
Teams e elaboração de material EAD. 

Não há lançamento no SIGA 

Possível Retorno 22/04 

Se a necessidade de isolamento 
permanecer, então o retorno será por 
EAD, caso contrário as aulas 
permanecerão presenciais. 

Caso o retorno seja por 
meio do EAD, novas 
recomendações serão 
emitidas. 

 
Ferramenta Microsoft Teams 
 

A ferramenta Microsoft Teams será o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) oficial para as Fatecs. 
Neste sentido, o CPS está disponibilizando aos docentes durante o recesso, capacitações para o uso da 
Ferramenta Microsoft Teams, ferramenta Institucional do CPS, a qual possibilitará a preservação dos dados 
de professores, alunos e funcionários. 
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Os docentes poderão utilizar outros recursos e/ou ferramentas para organização das atividades de 
ensino a distância, desde que os links de acesso estejam referenciados nas tarefas programadas no Siga e na 
Ferrramenta Microsoft Teams como por exemplo sites de vídeos, simuladores, entre outros. 

Estas capacitações visam o preparo dos professores para, quando do retorno das aulas, ter o suporte 
tecnológico necessário para ministrar as aulas com a utilização destes recursos no processo de ensino e 
aprendizagem. 

O uso da ferramenta Microsoft Teams, ferramenta colaborativa desenvolvida para utilização a distância, 
permite o atendimento aos alunos durante a suspensão das aulas presenciais, possibilitando o suporte 
didático necessário, por meio da criação de “salas de aula virtuais” para cada disciplina que o docente 
leciona, possibilitando a inserção de atividades e gerenciamento das entregas, chats, vídeoaulas, entre 
outros recursos.  

 
Cronograma das Capacitações nas Unidades 
 

Para viabilizar a utilização desta ferramenta, no período de 25 a 27 de março, os diretores (as) das 
Unidades de Ensino e Coordenadores de Curso serão capacitados pelos Gestores Pedagógicos Regionais 
sobre a utilização da Ferramenta Microsoft Teams. Os Coordenadores de Curso serão multiplicadores junto 
aos docentes e deverão replicar a capacitação no período de 30 de março a 9 de abril. 
 
Planejamento das aulas 

 
Caso seja necessário o retorno das aulas por meio do EAD, poderão ser desenvolvidas atividades 

síncronas e assíncronas. Atividades síncronas é quando o docente e alunos estão em aula ao mesmo tempo 
como no chat ou vídeo conferência. E atividades assíncronas é quando o docente e alunos não estão em aula 
ao mesmo tempo como por exemplo no envio das tarefas.  

Mesmo que o professor opte por uma aula assíncrona, este deverá ficar online e disponível aos alunos na 
Ferramenta Microsoft Teams, nos seus respectivos horários de aulas, para auxiliá-los na execução das 
atividades, bem como esclarecer dúvidas. Os alunos deverão ser informados sobre esse horário de 
atendimento. 
 
Material de Apoio 

 
Para auxiliar os professores no desenvolvimento do material a ser disponibilizado aos alunos, sugerimos 

os links dos cursos de extensão da Univesp: 
 

1) Recursos para ensino aprendizagem: https://integra.univesp.br/courses/2627  
2) Design Didático para EaD: https://integra.univesp.br/courses/2764 
3) Para criação de atividades:  

• Metodologias Ativas:  http://www.webquestfacil.com.br/ 
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• Forms: https://bit.ly/3bob5Ed 
 

4) Links úteis: 
• Univesp: https://apps.univesp.br/integra/ 
• Amazon : https://amzn.to/3agoSfI 

 
 

Contamos com a habitual colaboração de todos para atendermos às demandas correlatas ao contexto 
que se apresenta, buscando a melhor forma de atender nossos alunos, professores, gestores e técnicos 
administrativos. 
 

Atenciosamente 

 

 

 

Rafael Ferreira Alves 
Coordenador Técnico 

Unidade do Ensino Superior de Graduação - Cesu 


