
Venda Nova do Imigrante, 05 de fevereiro de 2021.

Carta aos pais e alunos do ensino médio integrado 

Prezados pais e alunos,

Esperamos encontrar-lhes bem nesse momento tão atípico que estamos passando. É sempre bom conversar
com vocês, mesmo que virtualmente. A Gestão de Ensino do Ifes Campus Venda Nova do Imigrante vem
buscando formas de estreitar os laços entre nossa comunidade acadêmica, o que tem sido um desafio, pois
entendemos que a pandemia agravou as desigualdades já existentes.

Desde o início das Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) (em 25/05/2020) estamos mantendo
nossa  comunidade  escolar  ciente  da  condução  das  mesmas  através  do  nosso  site  (canal  oficial  -
https://vendanova.ifes.edu.br/), redes sociais do Campus (Instagram e Facebook), envio de mensagens para
os discentes representantes de turmas do ensino médio e e-mails cadastrados no sistema acadêmico no ato de
matrícula e, mais recentemente, dos e-mails de pais e responsáveis registrados no formulário eletrônico para
atualização dos contatos. 

Nossos alunos possuem disciplinas do núcleo comum do ensino médio e disciplinas técnicas, o que constitui
em um número de matérias elevado por ano letivo. Nossa postura desde o início da pandemia foi seguir com
a carga horária  de forma a  não sobrecarregar  nossos  alunos e  servidores.  Nos atendimentos  feitos  pelo
Serviço  Social,  Psicologia,  Pedagógico  e  outros  setores  ligados  ao  ensino,  observamos  alunos  com
problemas de saúde - física e mental - devido ao número de disciplinas. É importante olharmos para o Ifes
não como uma escola de ensino médio, mas como uma escola de ensino técnico integrado ao ensino médio e,
por isso, os alunos têm no mínimo 15 disciplinas por série.

Nosso  segundo  semestre  de  2020  se  iniciou  em  03/11/2020.  Fizemos  uma  pausa  referente  às  férias
regulamentares dos docentes,  retornando o ensino remoto em 08/2/2021. Isso quer dizer que, ao retornar
das férias dia 8 de fevereiro, daremos continuidade ao segundo semestre de 2020.  As aulas retornam no
ambiente  virtual  de  aprendizagem (Moodle  -    https://ava.cefor.ifes.edu.br/  )  ,  conforme  já  estava  sendo
utilizado pelos alunos que acompanham as APNPs na forma on line. Para os alunos sem acesso à internet, as
APNPs continuarão a ser impressas e entregues conforme a metodologia já utilizada pelo estudante (buscar
no Campus ou receber via correio).

As  disciplinas  estarão  organizadas  em  quinzenas.  Estamos  preparando  um  material  de  orientação  para
detalhar, inclusive, a organização dessas quinzenas. Esse material será enviado para vocês e colocado no site
do Campus VNI (https://vendanova.ifes.edu.br/).

Após reuniões entre os professores e a Gestão de Ensino do Campus para pensarmos em estratégias para
acelerar o término do ano letivo de 2020, levando em consideração a documentação interna e nacional que
devemos  seguir,  e  também  o  cuidado  em  não  sobrecarregarmos  alunos  e  professores  e  mantermos  a
qualidade de ensino, chegamos nas seguintes datas:

• Encerramento do ano letivo terceiros anos – 26/03.  

• Encerramento do ano letivo dos primeiros e segundos anos - 07/05  

Destacamos que as datas acima ainda serão atualizadas em nosso calendário acadêmico,  mas decidimos
compartilhar com vocês essa informação de imediato, pois entendemos a urgência do momento.

https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?C=fdrTidSHojsh1RVd-VvwN8UlRrGhmN3Ubw03G5fZJ-yMe0NlSsjYCA..&URL=https%3A%2F%2Fvendanova.ifes.edu.br%2F
https://vendanova.ifes.edu.br/
https://ava.cefor.ifes.edu.br/


Como parte de uma rede que envolve 22 campi em diferentes municípios do Estado, agimos com base nas
orientações advindas do Ministério da Educação e da Reitoria do Ifes. Não podemos tomar decisões sem
termos  normatização  vinda  desses  dois  órgãos  -  e  foi  desse  modo  que  agimos  desde  a  suspensão  das
atividades presenciais em março de 2020. Contudo, a Reitoria deu autonomia para que cada campi do Ifes
conduzisse seu calendário acadêmico. Em Venda Nova, a consulta à comunidade escolar foi essencial para
nossas  decisões.  Destaco  que  boa  parte  dos  campi  ainda  não  finalizaram  o  ano  letivo  de  2020.

Ficamos à disposição para novas dúvidas e conversas. Nossos contatos seguem abaixo.

Aguardamos todos de volta as aulas no dia 08/02/2021 e desejamos um excelente retorno às atividades
letivas!

Atenciosamente,

Gestão de Ensino
Diretoria de Ensino (Profa. Maíra Maciel) – diren.vni@ifes.edu.br 
Coordenadoria Geral de Ensino (Eliane Lorete) – cgen.vni@ifes.edu.br 
Coordenadoria de Gestão Pedagógica (Sirlei Goulart e Diego Ventorim) – cgp.vni@ifes.edu.br 
Coordenadoria do Curso Técnico em Administração (Prof. Ernandes Pereira) - coadm.vni@ifes.edu.br 
Coordenadoria do Curso Técnico em Agroindústria (Prof. Igor Renato) – igorb@ifes.edu.br 
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