CENTRO GUAÇUANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
“GOVERNADOR MÁRIO COVAS”
De c la r ado de U t il id ad e Pú bl ic a M unicip al (L ei 4 3 1 7 d e 2 6/ 12 / 20 0 6)
C N PJ : 05 .1 2 4. 60 2 .0 0 01- 7 4

O CEGEP, Centro Guaçuano de Educação Profissional “Gov. Mário Covas”, em sua
excelência profissional, vem manifestar que considerando o compromisso na
manutenção do calendário escolar, mesmo na condição imposta pelas medidas e
decretos em relação às restrições de contato social decorrente da pandemia do vírus
Sars-Cov-2, faz saber que as atividades pedagógicas serão apresentadas, em caráter
excepcional, em plataforma virtual que permita acesso remoto para continuidade das
aulas.
Considerando que os Cursos Técnicos visam com prioridade a formação profissional
de estudantes para atendimento das demandas do mercado de trabalho, o CEGEP
entende que neste momento de crise econômica, o mercado de trabalho necessita de
pessoas com melhores formação e que possam competir em melhores condições às
vagas de trabalho. Nesse sentido as aulas virtuais têm como prioridade manter o
ensino regular para que não ocorra atrasos na formação acadêmica.
O calendário das aulas será apresentado pela Coordenação Pedagógica, e será
direcionado às turmas e módulos de cada curso. Os professores e coordenadores de
cursos estarão disponíveis para atendimentos em ambiente virtual coletivo e também
para as demandas e duvidas individuais.
A plataforma virtual a ser utilizada poderá ser acessada nos links abaixo, bem como
um tutorial sobre como a utilizar.

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html - link da plataforma digital;
http://cegep.com.br/videos-do-sistema-zoom/ - link de orientação para utilização da
plataforma digital;

Atenciosamente,
Mogi Guaçu, 22 de abril de 2020.
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