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CALENDÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO LECCA 

REFERENTES À XI E XII SESSÕES ESCOLARES E ESTADIAS 
SOCIOPROFISSIONAIS 

 
“Sou quem sou porque somos todos nós.” 

“Ninguém larga a mão de ninguém.” 

 
 

Ao longo de 2020, resistimos e ponderamos em não fazer aulas remotas, por 

razões óbvias da falta de acesso à internet por parte de alguns dos nossos estudantes, 

mas, sobretudo, por uma questão de princípio, ou seja, o de garantir aulas presenciais, 

uma vez que a Alternância já pressupõe parte da carga horária de forma remota. 

Esperamos para podermos fazer acontecer as duas sessões finais de forma presencial 

no IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes ainda em 2020. O fato é que o ano 

passou e 2021 não nos acena esta possibilidade, a não ser depois da vacina. 

A tomada de decisão em torno da defesa do TCC para abril foi um passo 

importante. Precisamos focar nesta ação, de modo a fazer com que todos cheguem lá. 

Nenhum a menos.  

Conforme proposto pela AMEFA (João Begnami) iniciaremos nova estratégia 

em relação às disciplinas relativas às XI e XII Sequência de Alternância, como segue. 

 

PROPOSTA PARA AS XI E XII ALTERNÂNCIAS: HÍBRIDO EADE 

PRESENCIAL 

 

1. Trabalhar PARTE conceitual de todas as disciplinas de formar virtual  

2. Identificar as disciplinas da área pedagógica que poderiam ser desenvolvidas todas 

à Distância. 

3. Ritmo das Alternâncias - Uma semana Sessão Escolar x três semanas Estadia 

Socioprofissional para a XI Alternância (mais compassado até maio, por cauda do 

TCC) e Uma semana de SE x 2 ESP, após junho e para toda a XII Alternância. 

4. Distribuição das disciplinas para cada SE: Um período para cada matéria (duas a 4h 

de aula síncrona por semana). 

5. Atividades assíncronas para a ESP – a serem desenvolvidas e enviadas dentro do 

período completando a carga horária.  
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6. Período previsto para a XI Sessão Escolar REMOTA: Março a Junho.  

 

Sequências de Alternâncias  Datas 

1ª SE 02/03 a 06/03 

1ª ESP 08/03 a 26/03 

2ª SE 05/04 a 09/04 

Defesas de TCC 13/04 a 15/04  

2ª ESP 19/04 a 07/05 

3ª SE 10/05 a 14/05 

3ª ESP 17/05 a 04/06 

 

 

7. Período previsto para a XII Sessão Escolar REMOTA: Junho a Agosto 

Sequências de Alternâncias  Datas 

1ª SE 14/06 a 18/06 

1ª ESP 21/06 a 02/07 

2ª SE 05/07 a 09/07 

2ª ESP 12/07 a 23/07 

3ª SE 26/07 a 30/07 

3ª ESP 02/08 a 13/08 

 

 

Novas demandas poderão ser discutidas em caso de mudanças positivas no 

cenário pandêmico que vivemos. 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO 

CAMPO – ÁREA CIENCIAS AGRÁRIAS - LECCA 

 


