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APRESENTAÇÃO

Olá, estudante!
Após um longo período de desafios e de trabalho árduo,
iniciamos mais um ano letivo trazendo conosco muito
aprendizado e a determinação de sempre para continuarmos
cumprindo o papel de construção de uma sociedade inclusiva e
promotora da cidadania por meio de uma educação de
qualidade.
Desejamos que todos nós, atores desse processo educacional,
possamos estar sempre de "mãos dadas", mas com segurança,
em meio a persistente crise sanitária causada pela pandemia de
Covid-19 que atinge nosso país e muitas outras partes do
mundo.
Por isso, esse laço, no momento, será predominantemente
virtual e precisamos nos manter resilientes e fazendo nossa
parte para que, em breve, possamos passar do sentido
figurado ao sentido literal das "mãos dadas" que formam uma
corrente indissociável de respeito pela nossa instituição e pelas
vidas e histórias que por ela passam e passaram e que nos
tornam tão únicos na nossa pluralidade.
Vamos dar as mãos?

ORGANIZAÇÃO É TUDO!
PROGRAME-SE: Crie uma rotina de estudos e se esforce para
segui-la. Tenha horários específicos, de preferência no turno em
que você optou na modalidade presencial, além de obter melhor
desempenho,
ficará
mais
fácil
acompanhar
aulas
em
videoconferência (quando houver).
SEJA DISCIPLINADO: Não deixe para depois suas atividades.
Realize-as no dia em que foram passadas. Cuidado com a
autossabotagem!
ESCOLHA UM LUGAR PARA ESTUDAR: Que seja calmo e com
poucas distrações, caso possível. Assim será mais fácil para
você se concentrar.
FOQUE NO ESTUDO: Mantenha-se focado no estudo e não tente
fazer várias coisas ao mesmo tempo.
FAÇA UMA PAUSA: Em geral, não conseguimos ficar
concentrados muitas horas. Crie momentos de pausa
entre os estudos. Alongue-se, coma alguma coisa, faça
algum exercício e logo volte aos estudos!

Na próxima página preparamos algumas dicas de aplicativos
que podem ajudar você na rotina de estudos em sua casa.
Aproveite!

DICA DE VÍDEO:

Planejamento de tempo e múltiplas tarefas.

DICAS DE APLICATIVOS:
Forest - Administração de tempo;

MyHomework - Planejamento de tarefas;

Tiny Scanner - Digitalização de documentos;

Mathe Alarm Clock - Despertador matemático;

Evernote - App de produtividade;

Sunrise Calendar - Agenda;

AppBlock - Bloqueio de notificações.

VEM SABER MAIS SOBRE AS AULAS REMOTAS NO IFPE
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA!
O período da pandemia tem sido de adaptação, tanto das maneiras de
ensinar como das formas de aprender. Sendo assim, algumas coisas
serão feitas de forma diferente. Vamos entender algumas delas?
AULA REMOTA x EAD
As aulas serão realizadas de forma remota. Você conhece a diferença
entre aula remota e Educação à Distância (EaD)?
EaD é uma modalidade de ensino com estrutura e funcionamento
próprios. As disciplinas são ministradas à distância em um ambiente de
aprendizagem, contando com o apoio de tutores e de recursos
tecnológicos diversos, portanto essa modalidade não é emergencial.
Já o Ensino Remoto é uma medida emergencial e temporária aprovada
pelo MEC para cumprir o cronograma de aulas quando as circunstâncias
impedem o ensino presencial, podendo ou não ser mediado pelas TIC's
(Tecnologias da Informação e Comunicação), minimizando os impactos
do momento de calamidade pública.
SALA DE AULA
Nossas salas de aula agora são virtuais - as Google Classrooms. E o
controle de presença/ausência será realizado por meio da realização
de exercícios e/ou tarefas.
Caso você não tenha acesso à internet ou seu equipamento não atende
adequadamente às aulas remotas, não se preocupe, o IFPE Campus
Afogados da Ingazeira está preparado para atendê-lo utilizando outros
recursos, como o material físico, por exemplo.
AULAS SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS
As aulas síncronas são realizadas quando professores e estudantes
estão conectados de maneira simultânea em uma plataforma de
videoconferência, como o Google Meet. No Campus Afogados da
Ingazeira esses encontros serão realizados, preferencialmente, no
turno em que ocorriam normalmente as aulas presenciais.
As aulas assíncronas ocorrem quando professores e estudantes não
estão conectados ao mesmo tempo. No nosso Campus, por meio do
Google Classroom, serão postados materiais, como: indicação de leitura
de material didático; indicação de leitura de texto específico;
apresentação de slides comentados; apresentação em vídeo;
apresentação em áudio; podcast; cards; infográficos; mapas mentais
etc. Esses materiais nortearão seus estudos!

FLUXO DE ATIVIDADES
As aulas seguirão duas etapas: exposição de conteúdo e etapa de
exercício.
Exposição de conteúdo: Essa etapa pode ser realizada de maneira
síncrona, em uma videoconferência, por exemplo, e/ou assíncrona
com indicação de leitura, envio de texto específico, entre outras
formas planejadas pelo (a) professor (a).
Exercício: Os exercícios irão oferecer possibilidades de praticar o
conteúdo estudado. Poderão ser utilizadas diferentes formas de
exercícios, como: formulários de autocorreção (Google Formulários),
produções escritas específicas (resumos, resenhas, análises,
dissertações, relatórios, etc.). A adoção de atividades interativas,
como: roda de diálogos, debate, roda de conversa, generalização e
socialização das produções, chat, fórum de discussão, etc.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
As avaliações continuarão existindo, claro, mas em formatos um
pouco diferentes, a critério de cada professor (a). A avaliação não
será apenas uma atribuição de notas, ela servirá como diagnóstico
do ensino-aprendizagem.
Mas calma, nem tudo vai mudar. Você deverá continuar estudando
todos os dias, de preferência no mesmo turno da modalidade
presencial e pode continuar contando com o apoio de toda a equipe
do IFPE Campus Afogados da Ingazeira. Tire dúvidas, dê sugestões
e seja protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem, pois
sua dedicação faz toda a diferença, assim como nas aulas
presenciais.

GOOGLE CLASSROOM E O GOOGLE MEET: AQUI NOS
ENCONTRAREMOS!
GOOGLE CLASSROOM
O Google Sala de Aula (Google Classroom)é uma ferramenta que
proporciona uma interação digital entre professores e estudantes.
Nesse ambiente virtual é possível compartilhar arquivos de diversos
formatos, distribuir atividades para uma turma, organizar tarefas,
entre outras funcionalidades.
O IFPE Campus Afogados da Ingazeira adotou essa ferramenta
como padrão para as aulas remotas. Por isso, estamos
disponibilizando um guia-tutorial de como utilizá-la. Vem conosco!
Primeiramente,
você
deve
ter
uma
conta
Google,
preferencialmente, o E-mail Institucional*, para fazer o login no
Google Classroom. Para acessar no computador, existem duas
maneiras,
por
meio
do
endereço
eletrônico
https://classroom.google.com/, ou por meio das ferramentas
Google, selecionando o Google Classroom como na imagem
abaixo:

*Caso ainda não possua o E-mail Institucional, acesse o link
https://meuemail.ifpe.edu.br/ e crie o seu, pois é muito importante!
Se for acessar pelo celular, baixe o aplicativo. Após abri-lo,
clique em primeiros passos:

Faça o login com o seu E-mail Institucional para acessar o
Google Classroom. Na tela inicial clique no sinal de + (mais) no
canto superior, caso esteja acessando pelo computador, ou no
canto inferior, caso acesse pelo celular. Lá haverá as opções de
criar ou participar de turma. Selecione a opção participar da
turma como nas imagens que seguem:

Computador
Celular

Agora, use o código da turma que o (a) coordenador (a) do seu
curso passou para você e clique em participar:

Computador

Celular
A sala de aula possui um Mural em que professores e estudantes
podem interagir, além da coordenação do curso e da gestão.
Nesse espaço podem ser postados avisos, lembretes, chamadas
para eventos e você pode escrever comentários, esclarecer
dúvidas, dentre outras interações. Confira na próxima página:

Computador

Celular
Na aba Atividades os docentes postarão todo o conteúdo a ser
respondido e estudado, bem como instruções acerca do que foi
postado. Observe que essa aba foi subdividida em Componentes
Curriculares para facilitar seus estudos. Ao clicar na atividade,
você poderá baixar os anexos e fazer comentários:

Computador
Celular
Lembre-se que, assim como nas aulas presenciais, não há um modelo
único de metodologias de ensino, de atividades ou de avaliações,
cada professor (a) tem liberdade para ministrar suas aulas dando
subsídios para que se chegue ao aprendizado.
E você, estudante, é protagonista na construção do seu
conhecimento, portanto, mantenha-se ativo e aproveite esse momento
para desenvolver autonomia.
Tire dúvidas, fale com seus (suas) professores (as) caso necessário.
Se o que você precisa está além da sala de aula, converse com o (a)
coordenador (a) do seu curso ou com a gestão do Campus, pois todos
estão alinhados e comprometidos com a sua formação integral.

GOOGLE MEET
O Google Meet é uma ferramenta de videoconferência que foi muito
difundida nesse período de isolamento social que se fez necessário
por causa da pandemia de Covid-19 que já dura mais de um ano. Ela
se tornou uma aliada das Instituições de Ensino para subsidiar
reuniões e aulas síncronas.
O Google Meet continuará sendo utilizado por nós do IFPE Campus
Afogados da Ingazeira com essas finalidades.
Mas se a utilização dessa ferramenta ainda gera insegurança, você
pode consultar o breve guia abaixo. Vem ver!
O Google Meet tem a versão Web e a versão para Celular
(Aplicativo). Então, caso você vá utilizar pelo smartphone, baixe o
App. Caso for acessar pelo computador, entre pelo link
https://apps.google.com/meet/.

Computador

Celular
Quando baixar o App no celular, ao abrir, clique em continuar e
autorize o aplicativo acessar sua câmera e seu microfone para que
possa interagir nas aulas. Depois, é só fazer o login com seu E-mail
Institucional. Veja as imagens abaixo:

Caso você tenha recebido um convite pelo Google Agenda, a
aula ou reunião já estará salva no seu perfil do Google Meet,
então, basta você selecionar essa programação, no horário que
ocorrerá o encontro, e clicar em participar. Ou ainda, entrar na
reunião pelo link que você recebeu por e-mail, se for o caso.

Computador

Link no e-mail
Celular

Agora você já está na sala de videoconferência. Tome alguns
cuidados para que a aula/reunião flua bem.
1. Desligue seu microfone, pois mais de um ligado ao mesmo tempo
gera interferência. Para se certificar que o microfone está
desligado, observe se ele está vermelho, pois significa que está
desativado. Mas sinta-se à vontade para ligá-lo quando
necessário, após solicitar um momento de fala ao professor (a)
que está ministrando no momento (você deve usar o chat para
isso).
2. Quanto à câmera, sugerimos deixar ligada, caso possa, para que
haja uma melhor interação entre todos na sala.
Chat

Computador

Celular

Microfone desligado

Apresentação:
Utilizada
por
quem
está
conduzindo
o
encontro
(docentes,
coordenadores,
gestão,
etc)..
Cuidado
para
não iniciar, por
engano,
uma
apresentação da
sua tela.

A TECNOLOGIA A FAVOR DO CONHECIMENTO
A rotina de estudos em casa, mesmo em aulas presenciais, serve
para complementar seus estudos e consolidar todo conhecimento
que está construindo na sala de aula. Sugerimos que, além das
leituras, vídeos, entre outros subsídios que os docentes
disponibilizarem, você possa usar a tecnologia a seu favor, pois
existem infinitos aplicativos e sites que podem ajudar bastante.
Alguns até bem divertidos. Quer conhecer?

RevisApp - aplicativo de revisão das matérias que mais
caem co ENEM e nos vestibulares;

KhanAcademy - plataforma que oferece exercícios, vídeos.

Rei da Matemática - jogo com problemas matemáticos;

Panda - simulados de Português com 1.000 questões
comentadas;
Quiz de Geografia - jogo com 36 níveis de questões;

Look História - conteúdos de História do Ensino Médio;

Duolingo - Plataforma de idiomas;

Canais Youtube - você pode encontrar canais focados
em várias áreas do conhecimento.
Veja alguns exemplos com links (clique no botão):
Ponto em Comum;
Ciência Todo Dia;
Revisão;
Manual do Mundo.

EXISTEM OUTRAS FORMAS DE LER - BIBLIOTECAS
VIRTUAIS

1 - Pearson
(Biblioteca
oficial do IFPE)

2 - Biblioteca
Brasiliana Guita
e José Mindlin

4 - Biblioteca
Mundial Digital

5 - Biblioteca
Digital da
Unicamp

7 - Biblioteca
Nacional

10 - Coleção
Aplauso

13 - Banco de Dados
de Livros Escolares
Brasileiros
(1810 a 2005)
- FEUSP

8 - Projeto
Gutenberg

11 - Wikilivros

14 - Google Arte
e Cultura

3 - Domínio
Público

6 - Biblioteca
Ecofuturo

9 - Acervo Digitais
de Cordéis da
Biblioteca de Obras
Raras de Átila de
Almeida - UFPB

12 - Biblioteca
Digital
Paulo Freire

CONTE CONOSCO!
Durante o período em que as atividades remotas forem priorizadas,
saiba como utilizar os serviços de alguns setores:
Direção de Ensino - Você pode mandar um e-mail com suas dúvidas
ou
demandas
para
den@afogados.ifpe.edu.br.
Atendimento
presencial somente em casos estritamente necessários e por meio de
agendamento.
Coordenação do seu curso - Atendimento prioritariamente por email (na última página estão descritos os e-mail das coordenações
de todos os cursos). Atendimento presencial somente em casos
estritamente necessários e por meio de agendamento.
Registro Acadêmico - Você pode enviar seu requerimento, suas
dúvidas ou demandas para o e-mail cgra@afogados.ifpe.edu.br.
Para atendimento presencial, é necessário que haja uma
agendamento prévio.
Coordenação de Apoio ao Ensino e ao Estudante (CAEE) - Você
pode tirar dúvidas ou solicitar declarações pelo e-mail
cae@afogados.ifpe.edu.br. Caso sua necessidade demande serviços
específicos, segue contatos dos setores ligados à CAEE:
Biblioteca - Encaminhe sua solicitação de empréstimo de livros
e/ou devoluções por meio do whatsapp (87) 99933-5294 ou pelo
e-mail biblioteca@afogados.ifpe.edu.br. Acesse as instruções
sobre o uso da Biblioteca aqui.
Psicologia - Os atendimentos estão sendo realizados por
agendamento. Tanto a marcação, quanto o próprio atendimento
acontecem via whatsapp (87) 99646-9696.
Assistência Social - Para questões que demandem o apoio da
assistente social, dúvidas sobre o Programa Bolsa Permanência,
por
exemplo,
mande
um
e-mail
para
mary.sena@afogados.ifpe.edu.br.
Assessoria Pedagógica - Entre em contato com a pedagoga do
Campus,
de
acordo
com
sua
necessidade,
pelo
e-mail
asp@afogados.ifpe.edu.br.
Outros e-mails importantes estão descritos ao final deste manual,
sinta-se à vontade para entrar em contato conosco quando se fizer
necessário, pois a equipe do IFPE Campus Afogados da Ingazeira
está sempre a postos para melhor lhe atender.

REDES SOCIAIS E PÁGINA DO CAMPUS
Neste mundo cada vez mais digital, a comunicação se tornou mais
ágil e mais fácil, podendo aproximar quem está longe. Por isso, as
redes sociais são muito utilizadas entre pessoas, organizações,
instituições. Durante este período de distanciamento social, foi
potencializada a necessidade de utilizar esses meios de
comunicação para que a distância seja apenas física.
Siga as redes sociais do IFPE Campus Afogados da Ingazeira e
acesse nossa página na internet, pois lá sempre são postadas
informações importantes.
Você é indispensável nessa corrente de aproximação. Sua presença
agora é prioritariamente virtual, mas faremos sempre o possível
para manter firmes todos os laços.
Clique no ícone da rede social e na marca do IFPE para acessar
nossas páginas:

FaceBook

Instagram

Youtube

Nossa página no Portal IFPE

Foi um grande prazer estarmos juntos por meio do volume II do
Manual do Estudante para Aulas Remotas. Saiba que nada se
encerra aqui. Esse é só o começo de uma jornada de dedicação e
muito trabalho, mas acima de tudo, de amor pela educação e por
todos que a fazem acontecer.
Até breve!

DIREÇÃO GERAL
Andrea Dacal Peçanha do Nascimento
direcaogeral@afogados.ifpe.edu.br
DIREÇÃO DE ENSINO
Anderson Clayton Oliveira Silva
den@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO
INFORMÁTICA INTEGRADO
Flávio Castro de Couto
ccti@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO
SANEAMENTO INTEGRADO
Laura Jorge Nogueira Cavalcanti
cisan@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO AGROINDÚSTRIA
SUBSEQUENTE
Aguirres Valongo de Lira
cagri@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO ELETROELETRÔNICA
SUBSEQUENTE
Newton Leite de Souza
coele@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO SANEAMENTO
SUBSEQUENTE
Cosmo Rufino de Lima
cosan@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO PANIFICAÇÃO E
CONFEITARIA - PROEJA
Maria de Lourdes Alves Arruda
proeja.panificacao@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPORTE
E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES - PROEJA
Flávio Castro de Couto
proeja.informatica@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO BACHARELADO EM
ENGENHARIA CIVIL
Carlos Eduardo Cabral Rodrigues
eng.civil@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO LICENCIATURA EM
COMPUTAÇÃO
Ivo Marinho da Silva
lcomp@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM
EDUCAÇÃO DO CAMPO
Alexsander Costa
pos.educampo@afogados.ifpe.edu.br

ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Andréia Barros Campos Góes
asp@afogados.ifpe.edu.br
COORDENAÇÃO DE APOIO AO
ENSINO E AO ESTUDANTE
Maria Fabiana Tenório da Gama Bertozo
cae@afogados.ifpe.edu.br
PSICOLOGIA
Denise Duarte Silva Brito
denise.duarte@afogados.ifpe.edu.br
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mary Lanne Sena
mary.sena@afogados.ifpe.edu.br
ASSISTENTE DE ALUNOS
Rebeca Fernanda da Silva Martins
rebeca.silva@afogados.ifpe.edu.br
TRADUTOR E INTÉRPRETE
DE LIBRAS
Felipe da Silva Cardoso
felipe.cardoso@afogados.ifpe.edu.br
TÉCNICO EM ASSUNTOS
EDUCACIONAIS
Lucas Mateus Gonçalves Bulhões
lucas.bulhoes@afogados.ifpe.edu.br

