
Nota informativa – Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) regular para os 

cursos Integrados ao Ensino Médio (Agropecuária, Alimentos, Zootecnia e PROEJA), 
subsequente de Informática e Agendamento de reuniões de pais. 

 
Prezados(as), 
 

Considerando que as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) regular 
para os cursos Integrados ao Ensino Médio (Agropecuária, Alimentos, Zootecnia e 

PROEJA) e subsequente de Informática, iniciaram no campus Santa Inês no dia 05/04, 
informamos: 

 

1. No período de 22 a 26/03/2021 foi realizada a Jornada Pedagógica Virtual do 
campus, com a gestão, docentes e equipe pedagógica, visando realizar o 

planejamento das APNP regular, discutiu-se pontos importantes para subsidiar 
este planejamento, como acesso dos alunos à internet, plataformas digitais, 
estratégias para o ensino remoto, entre outro; 

 
2.  Do período de 05/04 a 09/04 os estudantes participaram de atividades, visando   

acolhida, onde foram abordados os seguintes pontos: 
- Apresentação da dinâmica das APNP regular – ano letivo 2020, calendário, 
estrutura e funcionamento;  

-  Momento de acolhida e escuta; 
-  Formação na plataforma Moodle 
-  Plantão Estudantil/Roda de Conversa/Núcleo de Saúde; 

- Capacitação Biblioteca; 
- Estágio ( 3ªs Séries); 

 
3. No dia 12/04 iniciaram as atividades síncronas - encontros virtuais dos docentes 

com os estudantes no mesmo instante, e atividades assíncronas -  atividades 

postadas no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) pelo(a) docente para 
acesso do(a) discente em tempo e espaço determinados. 

 
4. Organização e publicização de horários das Apnp: 

-  Os Cursos Integrados e Subsequente do campus Santa Inês ofertarão, se 

possível, todos os componentes curriculares do semestre letivo 2020, por meio de 
APNP.  

- Os componentes curriculares nos cursos integrados serão ofertados por blocos 

de disciplinas, com prazos definidos em Calendário Acadêmico divulgado no site 
do campus (https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/calendarios/). 
- No curso Subsequente os horários foram organizados, distribuindo 

semanalmente os componentes curriculares por semestre;  
- Os horários estão disponíveis no site do campus. 

 
5. No período de 12 a 16/04, estão previstas reuniões com Diretoria Acadêmica, 

Coordenação de Ensino, Coordenadores de Curso e Equipe Técnico Pedagógica, 

visando o planejamento da reunião virtuais com os pais e/ou responsáveis, com 
objetivo de esclarecer e tirar dúvidas com relação às APNP, as reuniões estão 

agendadas conforme o que se segue: 
 

5.1.Reunião com pais e/ou responsáveis pelos estudantes dos Primeiros Anos dos 

Cursos de Alimentos, Agropecuária e Zootecnia. 

https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/calendarios/


Data: 26/04 

Horário: 14h -16h 
5.2.Reunião com pais e/ou responsáveis pelos estudantes dos Segundos Anos dos 

Cursos de Alimentos, Agropecuária e Zootecnia. 
                   Data: 28/04 
                   Horário: 14h -16h 

5.3.Reunião com pais e/ou responsáveis pelos estudantes dos Terceiros Anos dos 
Cursos de Alimentos, Agropecuária e Zootecnia. 

Data: 29/04 
Horário: 9h -11h 
 

Obs.: Os links para participação nas reuniões serão divulgados 

posteriormente. 

                   
                  Atenciosamente, 

Daniele Silva de Matos 
Diretora acadêmica 

 

Genilda de Souza Lima 

Coordenadora de Ensino 
 

Lucidalva Andrade de Menezes 
Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária 

 

Marilete Cândido de Mattos Previero 
Coordenadora do Curso Técnico em Alimentos 

 

Patrícia Moura Neves 
Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária Proeja 

 

Viviane Correa Santos 
Coordenadora do Curso Técnico em Zootecnia 

 

   


