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Luiza Diniz (Acervo pessoal)

BOAS-VINDAS À
COMUNIDADE
Olá, estudantes e familiares!
É com alegria que estamos retomando nossas aulas,
provisoriamente, no sistema não presencial. O ano letivo de 2020 vem
sendo um período de grandes desafios e, sobretudo, de muitas
aprendizagens para toda comunidade escolar. Vamos experienciar
novas vivências juntos, privilegiando o espírito de cooperação e de
solidariedade. Diversas possibilidades de interação na escola estão por
vir e, certamente, avançaremos bem na coletividade.
Esta cartilha tem o objetivo de apresentar informações sobre o
processo pedagógico que iremos vivenciar nessa fase de retomada das
atividades no contexto da pandemia da Covid-19. Servirá para melhorar
a compreensão sobre o funcionamento do Colégio de Aplicação nesse
período. Está organizada em forma de pergunta e resposta, a fim de
ressaltar os principais questionamentos que chegam à equipe CAp no
diálogo com os estudantes.
Boa leitura, a todos(as)!
Equipe da Gestão
5

ORIENTAÇÕES
GERAIS
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ORIENTAÇÕES GERAIS

A vivência da pandemia mundial, provocada pela Covid-19, tem
produzido uma série de efeitos para a vida social e se configura como
um novo desafio à humanidade, de maneira geral, e para os
educadores, de maneira particular. Essa pandemia exigiu dos órgãos
governamentais o estabelecimento de distintas orientações acerca da
interação entre as pessoas, atentando às especificidades de natureza
das instituições sociais, com o propósito de proteção à vida.
No âmbito educacional, a realidade do cotidiano de ensino e de
aprendizagem no formato remoto passa a requerer de todos os seus
profissionais a reflexão e a apropriação sobre tal conjuntura. E, no que
se refere ao CAp UFPE, temos buscado desenvolver uma proposta de
ação educativa que considere um olhar específico quanto às
possibilidades de formas de construção do conhecimento, que promova
o desenvolvimento biopsicossocial e o bem-estar integral dos
estudantes.
Outro aspecto que merece ser destacado refere-se à preservação do
vínculo entre escola, estudante e família, por meio de práticas
7
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educacionais que promovam ambientes de aproximação, mesmo no
distanciamento social. E, apesar dos atuais desafios gerarem várias
dúvidas a respeito de como transformar algumas experiências
educativas vividas na escola, em vivências não presenciais,
reconhecemos a possibilidade tanto de revisitar estratégias já utilizadas,
como de construir novas estratégias e habilidades com vistas à
interação com todos e com o ambiente.
Portanto, esperamos experimentar novas maneiras, dentro do
possível, de ensinar e de aprender e, assim, aproveitar as oportunidades
apresentadas. Para tanto, esta cartilha foi pensada com o objetivo de
esclarecer à comunidade escolar nossa nova dinâmica institucional e
colaborar com o desenvolvimento do processo pedagógico.
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SÍNCRONAS
E ASSÍNCRONAS: O QUE SÃO?
Você sabe a diferença entre a atividade pedagógica síncrona e a
atividade pedagógica assíncrona? Nessa fase, o ensino-aprendizagem
no CAp será adaptado, pois, por razões de restrições sanitárias, não
poderemos realizá-lo presencialmente. Desse modo, teremos atividades
pedagógicas não presenciais que serão feitas de forma síncrona ou
assíncrona.
As atividades síncronas são aquelas a serem desenvolvidas em
interação virtual de professores com estudantes e serão ministradas
dentro do novo horário estabelecido pela escola. De segunda a sexta-feira
pela manhã, as turmas terão encontros com os docentes dos diversos
componentes curriculares para estudo.
As atividades assíncronas são aquelas a serem desenvolvidas pelo
estudante mediante orientação docente como estudos dirigidos,
exercícios, leitura, pesquisas, projetos etc. Essas atividades serão
encaminhadas pelos professores semanalmente e os estudantes as
realizarão nos horários da tarde ou no final de semana.
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QUAIS SERÃO OS NOSSOS PRINCIPAIS
CANAIS DE INTERAÇÃO?
E-mail institucional Todo estudante do CAp possui um e-mail
institucional. Pois é, será esse o e-mail a ser usado para
comunicação com a comunidade escolar, bem como para ter
acesso à sala de aula virtual (Google Classroom e Google Meet).
O estudante será cadastrado nas salas e receberá via e-mail um
convite para participar delas: é só aceitar, seguindo os links.
Para saber mais como usar o e-mail, acesse o tutorial no final desta
cartilha.
Salas de aula virtuais Google Classroom e Google Meet
O Google Classroom (Sala de aula) é um espaço em que
professores e estudantes se relacionam virtualmente, sendo
utilizado para postagens de mensagens e também para a criação,
entrega e avaliação das tarefas e trabalhos a serem realizados nos
estudos não presenciais.
O Google Meet, por sua vez, é um espaço em que professores e
estudantes poderão interagir virtualmente em tempo real. Essa
será a principal plataforma para os encontros pedagógicos on-line.
Para saber mais como usar esses dois sistemas, acesse os tutoriais
no final desta cartilha.
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COMO FICARÁ O NOSSO HORÁRIO?
O horário das atividades pedagógicas não presenciais prevê
encontros on-line professor(es)-estudantes pela manhã, além de
tarefas pedagógicas extras a serem desenvolvidas nas tardes ou finais
de semana. Ao todo, semanalmente, os estudantes dispensaram em
torno de 34h nas atividades programadas.

HORÁRIO DE RETORNO ÀS AULAS DE 2020
Horário

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

8h às 9h

1ª aula

1ª aula

1ª aula

1ª aula

1ª aula

9h às 9:20

Intervalo 01

Intervalo 01

Intervalo 01

Intervalo 01

Intervalo 01

9:20 às 10:20

2ª aula

2ª aula

2ª aula

2ª aula

2ª aula

10:20 às 10:40

Intervalo 02

Intervalo 02

Intervalo 02

Intervalo 02

Intervalo 02

10:40 às 11:40

3ª aula

3ª aula

3ª aula

3ª aula

3ª aula

OBSERVAÇÃO O horário é experimental e estará sujeito a
ajustes ao longo do ano.
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E O CALENDÁRIO DO CAP?
O calendário escolar foi refeito para atender às novas demandas de
funcionamento do CAp. Nosso calendário organiza a rotina da escola,
respeitando a distribuição da carga-horária legal de 800h a serem
vividas com atividades pedagógicas (síncronas e assíncronas) neste ano
letivo de 2020. Nele, prevemos momentos de acolhimento e
reintegração da comunidade, espaços para ensino-aprendizagem e
avaliação na educação básica, ocasiões para eventos culturais
formativos, reuniões com a comunidade escolar, entre outras situações.
O calendário detalhado estará disponível no site oficial do Colégio de
Aplicação (www.ufpe.br/cap).

OCORRERÃO ESTÁGIOS NO CAP?
Os estágios continuarão durante esse período de atividades
pedagógicas não presenciais. Além dos estagiários, estarão
desenvolvendo atividades pedagógicas os estudantes que fazem
parte dos programas de formação docente, Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e Residência Pedagógica. Então,
durante essas atividades, poderá haver estudantes da Graduação nas
salas virtuais. Mas não se preocupe, pois, se eles estão lá, é porque
foram autorizados. Isso ocorrerá porque umas das funções principais
do Colégio de Aplicação é contribuir para a formação dos estudantes
das diversas licenciaturas. A participação desses estudantes
contribuirá nas atividades desenvolvidas pelos docentes das diversas
áreas de conhecimento.
12
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ESTUDO REMOTO, E AGORA?
Então, pensando agora sobre o estudo remoto na prática, vamos a
algumas orientações e dicas que te ajudarão na organização dessa nova
forma de estudar. Lembre-se de que, ao mesmo tempo em que esse
momento se apresenta como um novo desafio, também se constitui
uma oportunidade de aprender novos caminhos para construção do
conhecimento.
Reconhecimento do ambiente virtual de aprendizagem
Antes de iniciar os estudos remotos, faça o reconhecimento do
ambiente virtual das salas de aula, explore todas as ferramentas
das plataformas de aprendizagem. Isso fará você aproveitar melhor
os recursos disponíveis. Caso tenha dificuldade, peça ajuda.
Organização da rotina de estudos
Organizar uma rotina de estudos é o primeiro passo para
desenvolver e ampliar seus conhecimentos seja no estudo
presencial ou no não presencial.
Comece pela escolha do local mais apropriado para assistir às
atividades síncronas (como as aulas on-line) e para realização das
atividades assíncronas (sem estar necessariamente no momento
das aulas on-line). O ambiente deve ser silencioso, bem iluminado,
arejado, além de bem organizado. Para isso, deixe ao seu alcance
todo material necessário à realização das atividades.
Fazer bom uso do tempo é outro item essencial para uma boa
organização da rotina de estudos. Analise seu tempo diário e faça
um planejamento de sua rotina, procure manter horários fixos e,
14

quando não for possível realizar o horário de estudos conforme o
planejado, remaneje-o para um tempo livre.

DICA O tempo ideal é aquele que te possibilite
condições de realizar as atividades e de se
aprofundar nos conteúdos estudados.

Lembre-se de que o mais importante é a qualidade do tempo gasto,
não a quantidade, então procure estudar evitando distrações.
Na hora do estudo, desligue as notificações de mensagens e de
redes sociais, além de tudo aquilo que você sabe que colabora
para a dispersão.

DICA Quando não for possível estudar em um ambiente
silencioso, use fones de ouvido para minimizar os ruídos.
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Elabore um cronograma de estudos
A elaboração de um cronograma de estudos vai ajudá-lo a manter
a regularidade e a uma melhor organização da sua rotina.

(Baixe o modelo de tabela clicando aqui)
Registre as atividades diárias mais importantes, como a hora de
acordar, de dormir, os horários das principais refeições, o horário de
estudos e ainda o tempo livre ou de descanso, depois fixe em
algum lugar visível.
Defina as matérias que serão estudadas a cada dia da semana.
Você também poderá usar ferramentas como a agenda do Gmail e
ainda elaborar semanalmente seu planejamento de acordo com as
atividades previstas.
Anote em lugar visível, por ordem de prioridade, as atividades
pendentes, assim como seus prazos de entrega, e marque um “OK”
na medida em que for concluindo cada tarefa.
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COLOCANDO EM PRÁTICA
Durante as aulas on-line ou mesmo durante a realização das sessões
de estudos com atividades assíncronas, anote tudo que você considerar
importante. As anotações poderão ser utilizadas para revisar os
principais pontos da matéria, anote também as dúvidas para esclarecêlas com os professores em momento oportuno.
Além de assistir às aulas on-line de cada professor, você pode
buscar outras formas de melhorar a aprendizagem: explore o livro
didático, faça leituras complementares, reveja aulas gravadas, pesquise
em sites confiáveis. Cada pessoa tem um ritmo e uma forma de
aprender determinados conteúdos, então estude de formas variadas
até encontrar a estratégia que melhor se adeque para cada matéria.
Organize um portfólio (pasta) para colocar as atividades solicitadas
pelos professores que serão entregues no momento indicado. Não
acumule atividades, nem deixe para última hora a realização delas. Isso
deixará sua produção abaixo do que você é capaz de atingir.

CUIDE DO CORPO E DA MENTE
Para alcançar bons resultados nos estudos, também precisamos
ficar atentos aos cuidados com o corpo e com a mente. Por isso, durma
bem, alimente-se de forma saudável e pratique atividades físicas.
Procure ter um tempo para se organizar antes de iniciar as aulas online, realize sua primeira refeição do dia com calma, cuide também da sua
higiene pessoal e se vista adequadamente, preferencialmente fazendo
uso do fardamento escolar. Em alguns momentos, você poderá precisar
ligar a câmera, então é importante que esteja preparado para isso.
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Durante as aulas e sessões de estudos, mantenha sempre uma boa
postura. Nos intervalos, levante um pouco e alongue o corpo com
consciência, a fim de continuar mantendo o foco e concentração nas aulas.

DICA Leia bons livros, veja bons filmes, escute boas
músicas, essas são formas simples de cuidar da mente.

18
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CONVIVÊNCIA E BOAS PRÁTICAS NO
AMBIENTE VIRTUAL: COMO AGIR?
E por falar na nossa dinâmica escolar no ambiente virtual...
Sempre tivemos contratos didáticos no CAp, não é? Então
pensamos em construir um acordo de convivência que pode colaborar
para momentos de ensino e de aprendizagem, no formato remoto,
ainda mais proveitosos.

Combine antecipadamente com as demais pessoas de sua casa um
local que você possa utilizar para participar das atividades
escolares no formato remoto;
Busque um ambiente em sua casa em que haja pouca
movimentação e sons e verifique a iluminação, evitando se
posicionar na frente de locais com muita luz, pois isso dificulta a
visualização de seu rosto;
Priorize, diariamente, um tempo antes de iniciar as aulas remotas
para realizar sua primeira refeição do dia com calma e cuidar da
sua higiene pessoal;
Escolha usar roupas que se adequem ao espaço educacional,
priorize o uso do fardamento;
Procure manter o estojo completo (caneta, lápis, apontador,
borracha, lapiseira, régua, tesoura, cola), assim como os livros e
cadernos correspondentes às aulas do dia para um melhor
aproveitamento do tempo escolar;

19
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Reserve uma garrafinha d’água de modo a evitar ausentar-se das
atividades propostas;
Busque acomodar-se numa boa postura, pois isso contribui tanto
para o seu bem-estar físico como para a organização na realização
das atividades solicitadas;
Para uma boa convivência virtual, tanto durante as aulas quanto
nos intervalos, é importante considerar um conjunto de práticas
associadas a uma comunicação objetiva e cordial e a escuta atenta
fundamentadas pelo bom senso;
Respeite as colocações e informações apresentadas pelos colegas
nas aulas, caso seja necessário divulgá-las, peça autorização
previamente;
Lembre-se de que a utilização da imagem de uma pessoa no
ambiente virtual apenas é possível mediante autorização;
Para participar da aula, tirando dúvidas ou contribuindo com a
discussão, acione o microfone, desligando-o imediatamente após a
sua fala;
Você também pode se comunicar por meio do chat. Em ambos os
casos, é preciso considerar a orientação dada pelo(a) docente;
No intervalo das aulas, ou quando necessitar, levante um pouco e
alongue o corpo com consciência, a fim de continuar mantendo o
foco na atividade;
Caso seja preciso orientação para os estudos, contem com o apoio
do Soe através do email: soe@capufpe.com.
Na hipótese de apresentar dificuldade tanto de entender a nova
metodologia como de utilizar os recursos adequadamente, peça ajuda
ao(à) professor(a), à coordenação, ao serviço de TI (Ytallo).
21

ORIENTAÇÕES
A RESPONSÁVEIS
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ORIENTAÇÕES A RESPONSÁVEIS

Nesse período de adaptação, o diálogo entre escola e família se torna
um dos pilares mais importantes para a superação dos desafios e
construção de estratégias efetivas de engajamento dos estudantes na
rotina escolar. Com vistas a esses objetivos, a equipe do CAp UFPE
elencou algumas orientações, a fim de ajudá-los a apoiar seus filhos e
filhas durante as atividades pedagógicas não presenciais.

COMUNIQUE-SE COM A ESCOLA
É super importante manter a comunicação com a comunidade
escolar (docentes, equipes pedagógicas, direção, outros pais/
responsáveis), a fim de alinharmos as orientações dirigidas aos alunos.
Dessa forma, sempre que for percebida a necessidade de esclarecimentos, apoio e/ou orientação, é importante entrar em contato com a
escola através dos canais de comunicação disponíveis na seção
“Contatos” desta cartilha, segundo a demanda apresentada.
23
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Orientamos, também, conhecer o site do CAp (www.ufpe.br/cap) e
acompanhar as notícias publicadas nesse meio, pois algumas dúvidas
poderão ser minimizadas através deste canal.

Importante! Mantenha seus contatos atualizados junto à
escola, a fim de favorecer nossa comunicação. Caso você
não tenha um e-mail, é indicado fazê-lo, pois muitas das
circulares e comunicados divulgados pelo CAp aos
responsáveis e estudantes serão feitos através deste canal.

ACOMPANHE AS ATIVIDADES
ESCOLARES DE SEU FILHO/SUA FILHA
Acompanhar e prestar apoio ao filho/à filha na sua trajetória escolar é
uma das responsabilidades mais fundamentais dos seus responsáveis,
além de ser um dos fatores importantes para o engajamento do
estudante na rotina da escola. Por isso, sempre que possível, esteja atento
à postura de seu filho/filha em relação ao compromisso com as atividades
e ao comportamento diante das ferramentas de estudo (computador,
tablet, celular), assim como dialogue com ele/ela sobre o que é necessário
para que o seu desenvolvimento escolar aconteça da melhor forma.
Ainda, é importante estimular a autonomia estudantil, orientando-o a
participar ativamente das aulas e a tirar as dúvidas com seus docentes.
É relevante organizar um ambiente favorável para aprendizagem
onde o aluno/a aluna se sinta confortável, com menos distrações e
interrupções, sem a interferência de pessoas e com os recursos
necessários para as aulas (livros, cadernos, lápis, caneta, entre outros).
Por isso, é indicado que, durante as aulas síncronas, os pais ou
24

responsáveis não interfiram. Esclarecimentos de possíveis dúvidas e/ou
agendamentos de reuniões ou orientações devem ser feitos através dos
canais de comunicação presentes na seção “Contatos” desta cartilha.

MANTENHA UMA ROTINA
Construir e/ou manter uma rotina é super importante para a saúde
mental e o bem-estar do aluno/da aluna, contribuindo para sua
organização para os estudos. Além do ambiente favorável para
aprendizagem, organizar o tempo para realização das atividades
escolares e para descanso e lazer é um dos fatores mais relevantes para o
desenvolvimento escolar. Por isso, é importante ajudar o aluno/a aluna a
organizar o ambiente, separar os recursos necessários e preparar-se antes
das aulas síncronas, pois contribuirá de forma significativa para a sua
manutenção da atenção e participação durante a aulas.

Importante! É indicado que durante os intervalos das aulas
síncronas (e após) sejam realizadas atividades que não
envolvam o uso de telas (TV, celular, computador), a fim de
descansar as funções de contato do aluno/da aluna (visão,
audição, postura, entre outros). Se você precisar de apoio e
orientação para organizar uma rotina para os estudos de
seu filho/sua filha, entre em contato com a equipe do Soe,
através do e-mail: soe@capufpe.com.
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PLANOS DE ENSINO
Os planos de ensino também serão reestruturados, a fim de
adaptarem-se ao novo contexto. A revisão dos conteúdos a serem
trabalhados visará ao atendimento dos objetivos de aprendizagem
previstos nos currículos da educação básica, privilegiando-se as
competências e habilidades importantes para formação do estudante
em cada ano/série. Para conversar sobre o Plano de Ensino, entre em
contato com o Soep pelo e-mail: soep@capufpe.com

FREQUÊNCIA DO ESTUDANTE
A frequência dos estudantes será computada pela chamada
realizada pelos professores nos encontros virtuais (on-line) e também
pelo registro de participação dos estudantes a partir da realização das
atividades assíncronas entregues. Lembre-se de que a assiduidade
mínima é de 75%, considerando as atividades síncronas e assíncronas.

FORMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação da aprendizagem poderá ser realizada em atividades
síncronas ou assíncronas, a critério do professor. Isso estará previsto no
Plano de Ensino do docente. Cada professor, em diálogo com as turmas,
em momento oportuno, explicará quais serão os instrumentos
utilizados para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos
estudantes, como, por exemplo, arguições orais, provas, exercícios,
trabalhos de pesquisa, resenhas, diários de leitura, protocolos,
relatórios, entre outros.
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VAMOS CONHECER OS DIREITOS DE
TODOS NA INTERNET?
Você sabia que o respeito ao direito à privacidade dos professores e
dos estudantes no ambiente virtual é assegurado por lei? Pois é,
durante a realização das atividades pedagógicas não presenciais
deverão ser observadas as normativas:
Direito de imagem e voz
Estudantes e seus responsáveis, professores e equipe do CAp e
demais pessoas que tenham acesso à aula ou ao material dela
decorrente estão proibidos de fotografar, gravar, registrar,
compartilhar ou divulgar, por qualquer outro meio, a imagem, a
voz ou ambos.
Direitos autorais
O docente poderá disponibilizar seus materiais produzidos para o
ensino na modalidade remota. A autoria do material manterá a
titularidade dos direitos autorais.
Ao docente compete requerer, sempre que necessário, a autorização
prévia e expressa para uso de imagem, de som, de voz, de marcas e
de dados de terceiros a serem utilizados na elaboração do material.
O conteúdo das aulas e o material de apoio produzido para
disciplina, como slides e apostilas, não poderão ser divulgados ou
reproduzidos sem a prévia autorização do professor, sob pena de
violação direitos autorais, tal como previsto Lei n. 9.610/1998.
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Liberdade de cátedra: liberdade acadêmica
A permanência nas salas virtuais é exclusiva dos professores e dos
estudantes. O ingresso de demais pessoas, seja da equipe do CAp
ou das famílias dos estudantes, somente será permitido com
autorização prévia do docente ministrante da respectiva aula e
ciência da Coordenação de Ensino.
Os direitos à liberdade de expressão e de cátedra do docente serão
absolutamente preservados, referentes ao respeito à garantia do
ensino plural quanto às ideias e metodologias didático-científicas.
Assédio moral e cyberbullying
Os atos de intimidação sistemática (assédio moral, bullying) a
professores e estudantes no ambiente pedagógico virtual são
inaceitáveis e podem vir a caracterizar crimes e contravenções
previstas nos artigos do Código Penal.
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COMO COMUNICAR CASOS DE
AUSÊNCIA?
Caso o estudante, por qualquer motivo, não compareça ao encontro
pedagógico síncrono (on-line) é importante comunicar ao Colégio. Do
mesmo modo, se o estudante estiver sem condições de desenvolver as
atividades assíncronas por motivos de saúde, a nossa equipe precisa ser
informada. No site do CAp (www.ufpe.br/cap), no link “Comunicação da
Ausência”, é possível registrar a situação.

O QUE FAZER QUANDO HOUVER
PROBLEMAS TÉCNICOS?
Problemas técnicos podem ocorrer no momento de interação
virtual: falha na conexão da internet, sistema inoperante ou outro tipo.
Avise sempre ao seu professor algum problema de conexão que por
ventura você enfrentar. Além disso, quando precisar de ajuda para
entender o uso e funcionamento dos equipamentos e sistemas, pode
entrar em contato com a equipe de Tecnologia da Informação do CAp
pelo e-mail: ti@capufpe.com.
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COMO FUNCIONARÁ O NÚCLEO DE
APOIO À ACESSIBILIDADE,
PERMANÊNCIA E INCLUSÃO (NAAPI)?
O Núcleo tem como objetivo promover o acesso, a permanência e a
inclusão dos estudantes no Colégio de Aplicação, na perspectiva da
acessibilidade, da inclusão social, da formação ampliada, da produção
de conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da
qualidade de vida dos estudantes.
Mas o que isso significa? Que durante o período de aulas remotas
estaremos atuando para manter os benefícios socioassistenciais, isto é,
garantindo que os estudantes já beneficiados continuem recebendo a
bolsa de auxílio mensal e que aqueles que necessitem, mas não
recebam esse auxílio ainda, possam receber cestas básicas.
Significa ainda que os estudantes com necessidades educacionais
específicas tenham suas demandas atendidas e estejam incluídos nesse
projeto de “escola virtual” (sim, todos(as) nós temos necessidades
diferentes quando se trata de aprender, compartilhar conhecimento e
socializar, mas alguns integrantes da nossa comunidade estudantil
precisam de uma atenção especializada, e é por isso que estamos aqui).
Tem um monte de coisas que fazemos e faremos para tentar
atender a essas demandas de inclusão e acessibilidade no ensino
remoto. Algumas delas são: orientação pedagógica para estudantes
que estejam com dificuldades de acompanhar o conteúdo visto nas
aulas on-line e nas atividades a serem entregues; estudo sobre a
melhor maneira de tornar as aulas, as atividades e as interações
acessíveis para todos(as) (se você é responsável por um estudante e
recebeu nosso questionário por e-mail, responda-o o mais breve
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possível, isso é muito importante para nós); acolhimento psicológico
para estudantes e suas famílias sempre que necessário; e continuidade
do projeto Sacola Literária (o projeto que consiste na entrega de livros
teve início no mês de junho e é voltado, a princípio, para um grupo de
estudantes que apresenta determinado quadro de vulnerabilidade
socioeconômica, mas há uma perspectiva de ampliar a ação para um
quantitativo maior de beneficiados conforme for possível).
Se o estudante tiver alguma deficiência ou necessidade específica
que ainda não foi comunicada à escola, ou se você suspeita de que
alguma questão particular do estudante merece um olhar mais atento
do Naapi, entre em contato com o Núcleo através do seguinte endereço
de e-mail: acessibilidade@capufpe.com.
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E A BIBLIOTECA, COMO FUNCIONARÁ?
A biblioteca está funcionando por acesso remoto, ou seja, on-line.
Dúvidas, enviar e-mail para: bibcap.coordenacao@ufpe.br.
A propósito, você sabia que cuidar dos livros reduz a chance de
pegar coronavírus? Veja o material informativo que o Sistema Integrado
de Bibliotecas da UFPE preparou para os estudantes clicando aqui.

LINKS ÚTEIS
Seguem alguns sites em que você também poderá obter
informações importantes: neles muito material para pesquisa e estudo
poderá ser acessado gratuitamente.
Domínio Público (http://abre.ai/publicocap)
Ebook Brasil (http://abre.ai/ebookscap)
Machado de Assis (vida e obra) (http://abre.ai/machadocap)
ReadPrint (http://abre.ai/readcap)

TUTORIAIS
Como acessar o e-mail do CAp UFPE? (http://abre.ai/emailcap)
Como usar o Google Classroom? (http://abre.ai/salacap)
Como usar o Google Meet? (http://abre.ai/meetcap)
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CONTATOS
Diretoria
diretoria@capufpe.com / vicediretoria@capufpe.com
Coordenação de Ensino Fundamental
coordenacaofundamental@capufpe.com
Coordenação de Ensino Médio
coordenacaomedio@capufpe.com
Secretaria
secretaria@capufpe.com
Escolaridade
escolaridade@capufpe.com
Biblioteca
bibcap.coordenacao@ufpe.br
Tecnologia da Informação (TI)
ti@capufpe.com
Serviço Disciplinar
disciplina@capufpe.com
Serviço de Orientação ao Estagiário (Soae)
soae@capufpe.com
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Serviço de Orientação Educacional (Soe)
soe@capufpe.com
Serviço de Orientação e Experimentação Pedagógica (Soep)
soep@capufpe.com
Núcleo de Apoio, Acessibilidade, Permanência e Inclusão
(Naapi)
acessibilidade@capufpe.com
Núcleo de Pesquisa, Extensão e Cultura (Nupexc)
nupexc@capufpe.com
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