
Campinas, 15 de março de 2021. 

 

À Direção de Ensino do COTUCA. 

Conforme solicitado pela direção de ensino, segue oPlano de Ação do Departamento de Alimentos para o 

1º semestre de 2021. 

1) Comunicação com os alunos:A comunicação entre alunos e professores, bem como a postagem de materiais 

didáticos, atividades e realização de provas se dará pela plataforma Google Classroom, na respectiva sala de aula 

virtual de cada disciplina.  

Comunicados urgentes serão enviados via represente de classe, por meio de WhatsApp. 

 

2) Horário de aulas:As aulas do curso técnico em alimentos ocorrerão dentro dos horários pré-determinados e 

disponíveis no site do colégio.  

Haverá aulas síncronas por meio da plataforma Google Meet, com horário de início combinado previamente 

entre alunos e o respectivo professor, sempre dentro do horário pré-determinado para a disciplina.  

O horário da disciplina que não for utilizado para aula síncrona deverá permanecer reservado para a mesma, 

a fim de que o aluno realize as atividades e exercícios propostos para a disciplina em questão.Exemplo: 

 

Disciplina ALI34 – Embalagem para alimentos 

Horário da disciplina: às quartas-feiras, das 8h20 às 11h55 

Horário da aula síncrona combinado com os alunos: às quartas-feiras, das 9h00 às 11h40, incluindo intervalo de 

15 minutos (exceções serão comunicadas com antecedência) 

Horário para realização de exercícios e atividades desta disciplina: das 8h20 às 9h00 e das 11h40 às 11h55 

Eventualmente, a aula síncrona poderá ser substituída por aula assíncrona (gravada), sempre com aviso 

prévio do professor. 

Os professores farão monitoramento da frequência dos alunos nas aulas síncronas, a fim de estimular a 

participação. Todas as aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas no Google Classroom, para que os alunos 

possam assisti-las posteriormente. 

Os plantões de dúvidas ocorrerão durante ou ao final das aulas síncronas.  

 

3) Atividades avaliativas: As atividades avaliativas poderão ser síncronas e/ou assíncronas, incluindo provas 

dissertativas e/ou de múltipla escolha, exercícios, relatórios, trabalhos, entre outros, sempre com tempo coerente 

para a realização das mesmas.  

As atividades avaliativas síncronas serão agendadas sempre com antecedência pelos professores. Os alunos 

que tiverem qualquer problema durante a realização das atividades avaliativas síncronas deverão entrar em 

contato com o professor o mais rapidamente possível, informando o ocorrido. 

As atividades avaliativas assíncronas terão tempo para realização combinado com os alunos, de acordo com 

a complexidade das mesmas, podendo variar conforme o caso. 

 

Ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. 

Atenciosamente, 

 

Departamento de Alimentos 

COTUCA 

 



 


