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Convite para reunião com mães/pais/responsáveis de estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino

Médio do IFSP – câmpus São Roque

04 de novembro de 2021 - 19h

Prezadas(os) mães, pais e responsáveis!

Desejamos que estejam bem e com saúde, assim como seus familiares.

Convidamos às mães, pais e responsáveis de estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFSP

- câmpus São Roque para uma reunião na próxima quinta-feira, dia 04 de novembro, às 19h.

Faremos orientações gerais sobre o acompanhamento dos estudantes durante o ensino remoto emergencial e

ouviremos as demandas das famílias sobre esse período. Também conversaremos sobre as atividades presenciais

pertinentes à Etapa 2 – retorno parcialmente presencial, explicando as atividades previstas e a forma de

organização do processo de retomada gradual às atividades acadêmicas presenciais.

Dada a situação em que ainda nos encontramos em relação à pandemia, nossa reunião será realizada por

videoconferência, conforme orientações ao final desta mensagem, utilizando o mesmo programa das reuniões

anteriores.

Por se tratar de um grande número de participantes pedimos que apenas uma pessoa de cada família faça o acesso,

para evitarmos problemas de lentidão e instabilidade do sistema durante a reunião.

Salientamos que os boletins do 3º bimestre estão disponíveis no SUAP.

Muito obrigada e até breve.

Anna Carolina Salgado Jardim

Diretora Adjunta de Ensino (Port. 2.039/2021)

IFSP – Câmpus São Roque

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientações para participação na reunião

A reunião ocorrerá na plataforma Free Conference Call, ID annajardim9.

Para realizar o acesso, pedimos que sigam as seguintes instruções:

Opção 1: acesso com computador (desktop ou notebook)

1) acessar o site https://www.freeconferencecall.com/

2) clicar no menu "Reuniões Online" (parte superior esquerda do site) e em seguida selecionar "Participar de

Reunião".

3) uma janela se abrirá e você deverá inserir a ID annajardim9 e clicar em enviar.

4) na tela seguinte clicar em "Participar de Reunião Online".

5) na janela que abrirá, insira nome e e-mail e clique em "Participar".

Opção 2: acesso com celular (smartphone)



1) será necessário baixar o aplicativo chamado Free Conference Call (FCC) em sua loja de aplicativos do celular

(Google play ou App Store). O aplicativo é gratuito.

2) terminada a instalação do aplicativo, solicitar a participação na reunião, clicando na opção “Join” e

posteriormente em “+New”.

3) Na sequência, digitar a “meeting ID” a seguir: annajardim9 e escolher a opção “Call In Using Wifi or Data”.

São Roque/SP, 01 de novembro de 2021.
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