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PREZADO(A) ALUNO(A),

Hoje, 22 de abril, ultrapassamos mais de trinta dias que estamos lidando com o
isolamento social no Grupo Tiradentes. A primeira medida assertiva em combate ao novo
coronavírus, foi suspender as aulas até que estruturássemos o modelo de ensinoaprendizagem recomendado pelo Ministério da Educação (MEC) também há um mês. E
assim fizemos. Em 30 de março, retomamos nossas atividades acadêmicas fazendo uso
de tecnologia da informação e comunicação com o objetivo de minimizar os impactos
acadêmicos.
Com o intuito de aprimorar a performance docente, fortalecer a relação professor-aluno e
potencializar a aprendizagem dos estudantes diante desse novo contexto, estruturamos o
Programa de Formação Docente na Era Digital, em favor de seu conhecimento.
Diante desse contexto, a vice-presidência acadêmica do Grupo Tiradentes informa que,
excepcionalmente durante a vigência deste período de isolamento social definido pelas
autoridades públicas, realizaremos provas contextualizadas serão realizadas de
forma virtual, abordando conteúdos ministrados e competências desenvolvidas em cada
unidade programática.

Como serão as provas contextualizadas de forma
virtual?
O professor irá te orientar quanto ao modo e à forma de realização das provas
contextualizadas de cada disciplina que correspondem a 8,0 (oito) pontos da nota
da unidade programática;
O calendário das provas contextualizadas de cada curso deve iniciar a partir do
dia 04 de maio por meio das ferramentas do Google for Education. Fique atento
aos avisos dos seus professores!
As avaliações se darão a partir da verificação do seu rendimento em atividades
individuais e/ou em grupo, tais como: estudos de caso, seminários, elaboração de
mapas mentais, projetos, estudos dirigidos e outras formas de verificação
compatíveis com os objetivos de aprendizagem de cada disciplina. Então, continue
caprichando nas suas participações!
Lembrando que estas novas e excepcionais diretrizes não contemplam as
disciplinas/componentes curriculares de natureza prática. Todas estas serão
reagendadas e repostas assim que autorizado pelas autoridades públicas.
Importante reforçar ainda que esse formato é passível de mudança por conta das
atualizações nas recomendações das autoridades públicas, necessárias para o bem-estar
de todos.
Vamos vencer esse momento passageiro juntos e voltaremos ainda mais fortes e unidos!

Atenciosamente,
Temisson José dos Santos
Vice-Presidente Acadêmico

Grupo Tiradentes
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