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EPSJV – MARÇO/MAIO
ATIVIDADES DO ENSINO

Readequação das atividades de ensino em todos os cursos: suspensão das

aulas presenciais e definição de estratégias de formação e de produção de

conhecimento sobre a pandemia de Covid-19 e os trabalhadores técnicos da

saúde

Produção de material educativo para os estudantes da EJA, dos cursos

técnicos e para os trabalhadores técnicos da saúde: Agentes Comunitários

de Saúde, Agentes de Vigilância em Saúde, Cuidadores de Idosos: cartilhas,

vídeos (playlists no youtube) e podcasts

Criação de projetos integradores: Faz game com ciência – formação de

grupos tutoriais com estudantes para a criação de jogos digitais sobre a

pandemia; e Respiro poético: espaço de produção e de socialização de

poesias no contexto do distanciamento social



EPSJV – MARÇO/MAIO
ATIVIDADES DO ENSINO

Atividades online: criação das lives do Poli, que ocorrem três vezes por

semana (instagram da @epsjv) e têm três abordagens: (a)-Sobre a Covid-

19; (b) – Vamos falar de outra coisa; (c) – Lives dos cursos

Comunicação pública: atuação coordenada entre o ensino e a CCDE:

definição de pautas e de estratégias de comunicação e de divulgação

científica, com expressivo investimento nas redes sociais

Intensificação da comunicação com a comunidade escolar via listas de

transmissão pelo WhatsApp: trabalhadores, pais e responsáveis



EPSJV – MARÇO/MAIO
ATIVIDADES DO ENSINO

Posicionamentos públicos: notas sobre #AdiaEnem, elaboração de proposta

à proposta do parecer do CNE sobre calendários e reposição escolares;

participação na Marcha pela Ciência

Produção do conhecimento e de divulgação científica: número temático da

Revista Trabalho, Educação e Saúde – inauguração da seção “Notas de

conjuntura” que no momento estarão referidas à pandemia de Covid-19;

Planejamento do Colóquio – Politecnia em tempos de pandemia: qual

Educação e para quem?



EPSJV – MARÇO/MAIO
ATIVIDADES DO ENSINO

Reuniões remotas com os estudantes, por turmas, para conhecer e buscar o

atendimento a problemáticas específicas

Levantamento de cada situação estudantil específica relacionada às

condições sanitária, econômica e de comunicação, relacionadas às

necessidades de suporte institucional para a manutenção dos estudos

Realização remota de Defesas e de Qualificações

Realização de Colegiados para a avaliação e o planejamento das atividades

pós distanciamento social atual



EPSJV – MARÇO/MAIO
ACOLHIMENTO EDUCACIONAL

Construção de instrumento e de fluxo para o registro, e posterior

sistematização, das demandas dos estudantes durante o período de

distanciamento social. O fluxo inclui a socialização de todas as possibilidades

institucionais encaminhadas com os coordenadores (cursos técnicos e pós-

graduação)

Reunião com a Cruz Vermelha - divulgação para a comunidade escolar do

atendimento com psicólogos e terapia gratuitos realizados pela instituição

(online e presencial)

Articulação com o serviço de alimentação escolar, a secretaria escolar, a Vice

Direção de Gestão e a Procuradoria Federal da Fiocruz, para a oferta de kits

alimentação aos estudantes, mensalmente, durante o período da suspensão

das aulas presenciais.



EPSJV – MARÇO/MAIO
ACOLHIMENTO EDUCACIONAL

Reajuste da bolsa de demanda social de R$150,00 para R$ 300,00 (para

alunos do Ensino Médio Integrado e do Programa de Vocação Científica -

Provoc)

Publicação de informativo elaborado em parceria com o Centro de

Atendimento ao Discente (CAD) sobre o auxílio emergencial

e a impossibilidade de suspensão dos serviços de água, luz e gás por

inadimplência

Relatório da Pesquisa sobre o acesso dos estudantes do Curso Técnico de

Nível Médio em Saúde à internet (em fase de finalização). Os dados

coletados auxiliarão os docentes no planejamento de estratégias de

atividades complementares



Desafios e Perspectivas

EPSJV – MARÇO/MAIO

Reconstrução do calendário escolar (cursos e séries)

Definição de estratégias logísticas e pedagógicas para o retorno às

atividades presenciais


