ORIENTAÇÕES AOS
ESTUDANTES
ANO LETIVO 2021
10 MOTIVOS PARA VOCÊ ESTUDAR

1. Se preparar para
melhores decisões.

tomar

2. Aprender a ler, a ouvir ou a
assistir a notícias e formular suas
próprias opiniões.
3. Planejar sua carreira
profissional.

4. Ter melhores oportunidades
de trabalho.

5. Viver em condições
melhores.

6. Compreender como funcionam
equipamentos, ferramentas e
novas tecnologias.
7. Ter coisas interessantes para falar em
uma roda de conversa.

8. Estimular a imaginação e
desenvolver a criatividade.
9. Conhecer outras culturas e
línguas.
10. Falar melhor em público e
escrever bem.
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Acesso ao Google
Classroom
As aulas do Campus São José de Ribamar acontecerão, a partir
do dia 8 de março de 2021, por meio de turmas criadas no
google classroom. Siga as dicas abaixo e tenha um bom estudo!

1.) CRIE SEU E-MAIL
ACADÊMICO PELO SUAP

Você receberá o convite para participar das
turmas no google classroom em seu e-mail
acadêmico, para isso você precisa criar email
via SUAP (exemplo: aluno@acad.ifma.edu.br)

2.) CADA DISCIPLINA UMA TURMA
NO GOOGLE CLASSROOM
Cada disciplina do seu curso será uma turma, assim,
se você estiver matriculado em 10 disciplinas/diários
no SUAP, você terá 10 turmas no Google Classroom.

3.)ATIVIDADES E FREQUÊNCIA DO
ALUNO
Os professores das disciplinas postam no google classroom os
materiais e as atividades para estudo;
O aluno visualiza as atividades no google classroom e desenvolve
de acordo com o roteiro apresentado, entregando na data
definida;
A frequência do aluno será registrada a partir da entrega das
atividades no Google Classroom

4.) AVALIAÇÕES
Cada docente define os critérios e os
instrumentos avaliativos a serem
realizados em sua disciplina via google
classroom

5.) AULAS ON LINE/
PRÁTICAS/LABORATÓRIO
Cada professor agendará a aula on line obedecendo
o seu horário de aula semanal;
Não haverá aulas práticas via google classroom.
As aulas práticas e de laboratório serão agendadas
posteriomente.

COORDENADORIA DE APOIO PEDAGÓGICO
Dúvidas?
Entre em contato com o seu coordenador
de Curso ou com a CAP ou CAE
cap.sjribamar@ifma.edu.br
cae.sjribamar@ifma.edu.br

ATIVIDADE PEDAGÓGICAS NÃO
PRESENCIAIS.
FIQUE ATENTO !

NÃO ESQUEÇA:
NOS AMBIENTES VIRTUAIS, O REGIMENTO
DISCIPLINAR TAMBÉM ESTÁ VALENDO
A imagem das pessoas (professores e
estudantes) não pode ser divulgada sem
autorização expressa.
Não pratique nem permita praticarem Bullying.

Respeite o Professor e o colega!

NOS FÓRUNS E MURAIS DO
GOOGLE CLASSROOM SÓ
ESCREVA SOBRE O ASSUNTO
ABORDADO

QUALQUER DIFICULDADE
NÃO DEIXE DE ENTRAR
EM CONTATO CONOSCO

cap.sjribamar@ifma.edu.br
cae.sjribamar@ifma.edu.br

Você está pronto
para começar?
cap.sjribamar@ifma.edu.br

NÃO TEM INTERNET?
COMO TER ACESSO ÀS
ATIVIDADES?
NENHUM ESTUDANTE FICARÁ SEM ACESSO ÀS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS
O Campus São José de Ribamar vai garantir que todos os estudantes que
não possuem os meios ou equipamentos necessários para acesso às
atividades no google classroom possam receber seu material e devolvê-lo
de forma segura e adequada.

ACESSO AO CAMPUS
O aluno deverá agendar com a CAP para
comparecer ao Campus e ter acesso a um dos
computadores disponíveis para uso individual. O
aluno poderá imprimir o material da(s)
disciplina(s) no no Campus.

AGENDAMENTO
Entre em contato com a CAP ou CAE

DEVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES
IMPRESSAS
As atividades realizadas pelos alunos
deverão ser entregues no próprio
classroom

TENHO SMARTPHONE, MAS
NÃO TENHO INTERNET
Os alunos que não possuírem internet,
mas um smartphone, poderão ir até o
campus para baixar os materiais (com
agendamento prévio)
E-MAIL cap.sjribamar@ifma.edu.br

GARANTA SUA SEGURANÇA E A
SEGURANÇA DO OUTRO
Identifique-se na portaria, leve sua identidade
e caneta
Use sempre a máscara para entrar na escola
Higienize as mãos ao entrar na escola e não
toque em ninguém
Mantenha a distância mínima estabelecida
pelas demarcações feitas no chão da escola
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