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SÃO CAETANO DO SUL

São Caetano do Sul, 06 de abril de 2020

 Estamos passando por uma situação inesperada e sem precedentes, 
diante da qual temos que buscar novas possibilidades e alternativas. 

 Na intenção de nos mantermos próximos, de desenvolvermos os 
conteúdos planejados para o semestre e de respeitar o calendário, 
previamente estabelecido, estamos reorganizando as aulas e as atividades. 
Assim, realizaremos de forma remota, até que a situação se normalize.

 Neste momento inicial nos empenhamos em conhecer diferentes 
recursos digitais, tanto para o envio de diferentes arquivos e mídias, quanto 
para ter um contato direto com alunos. Muitas atividades já foram realizadas 
nestas semanas e o retorno dos alunos tem sido muito positivo. 

Assunto: PROCESSOS REMOTOS DE ENSINO - FUNDAÇÃO DAS ARTES
Para: Alunos, Familiares e Comunidade em Geral 

Prezados alunos, familiares e comunidade em geral,

 Entre os dias , intitulado Período de 16 de março a 05 de abril
Adaptação Ambiente Remoto de Aprendizagem, professores e alunos 
realizam atividades de apropriação de recursos digitais e buscam novos 
formatos de ensino-aprendizagem, período esse inserido no calendário letivo.

De: Direção Geral

 

 Contamos com o apoio e participação de todos nestas atividades. 
Dúvidas e sugestões podem ser endereçadas diretamente ao Comitê de 
Acompanhamento e Implementação de Providências, através do e-mail 
comite@fascs.com.br.

Agradecemos a compreensão.

 A partir de , serão adotados efetivamente os 06 de abril de 2020
processos remotos de ensino, por meio de plataformas digitais, que serão 
monitorados e orientados pela Direção Pedagógica, Coordenadores 
Técnicos (Cursos Livres e Cursos Técnicos), Supervisores (Programa 
MedioTec) e Comitê de Acompanhamento e Implementação de 
Providências da Fundação das Artes. Estes prossionais indicarão à 
instituição o andamento das práticas pedagógicas à distância, além de 
orientar e monitorar para que sejam realizados os registros e avaliação do 
processo.

Ana Paula Demambro
Direção Geral
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