
Agendamento dos Plantões Pedagógicos, 1°s anos ITE-ITI-ITST: 

No dia 22/02 (Terça-feira) das 14h00 às 17h00 ocorrerá a 2ª etapa do plantão pedagógico 

e, no intuito de facilitar a comunicação do docente com as famílias, poderão ser realizados os 

agendamentos para atendimento individualizado com os/as professores/as que atuam nas 

turmas de 1º ano dos Cursos Técnicos Integrados em Edificações, Informática e 

Segurança do Trabalho, além da Equipe Multidisciplinar.  

Pedimos atenção aos seguintes pontos: 

 Os atendimentos serão realizados no dia 22/02/2022 (Terça-feira), das 14h às 17h, por 

meio de agendamento. 

 Cada mãe/pai/responsável (podendo ir acompanhado ou não do/a estudante) terá até 10 

minutos para atendimento com cada professor/a, dessa forma pedimos que seja pontual e 

objetivo/a! 

 Caso não consiga agendamento com o/a professor/a no dia e horário disponibilizado do 

plantão, pedimos que entre em contato com a coordenação de curso e/ou equipe 

pedagógica para que possamos agendar outro horário fora do Plantão. 

Sua participação é muito importante! 

 Link de acesso a sala com os profissionais da Equipe Multidisciplinar - COTEP, 

Psicólogo, Assistente Social e Assistente de Alunos: 

 

https://meet.google.com/pvm-azwt-gqq 

 

 Faça aqui seu agendamento com os/as docentes - 1º ano (acesse o link para consultar 

os/as docentes por disciplina nas turmas/cursos) - 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cOR8S_PdI88Hw-

e64IrANZR_fp7vhLrk8o__4a4areU/edit#gid=0)  
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COMO REALIZAR O AGENDAMENTO? 

Passo a passo para realização do agendamento: 

► COPIE E COLE NO NAVEGADOR o link correspondente ao/a professor/a que deseja 

agendamento; No link consta cada série discriminando a turma, nome do/a professor/a e 

disciplina pela qual é responsável. O acesso a equipe Multidisciplinar é por link geral 

disponibilizado acima, e pode ser acessado no dia/horário do plantão. 

► Caso não apareça de imediato a data de 22/02 na agenda acessada a partir do link, 

direcione o google agenda para essa data; 

► Aparecerão várias caixinhas com a disponibilidade de agenda para o/a professor/a 

escolhido. Clique no horário que está disponível para atendimento (caso não apareçam 

horários disponíveis, significa que para aquele professor/a, todos os horários já foram 

agendados, sugerimos escolher outro professor/a); 

► Leia atentamente o dia e horário agendado, e adicione alguma informação adicional caso 

ache necessário e clique em <<Salvar>>. 

► Você receberá um e-mail com a confirmação do agendamento de forma automática ou o 

professor poderá contatá-lo com informações adicionais; 

► No dia e horário agendado, clique no link da reunião disponibilizado no e-mail de 

confirmação (Entrar com o Google Meet), que também pode ser obtido a partir da sua própria 

agenda google;. 

► Disponibilizamos abaixo um tutorial para auxiliar no agendamento. Se ainda assim tiver 

dificuldades, contate-nos pelos canais disponíveis. 

Link com Mini tutorial (Vou colocar depois de publicado no site, porque a ideia é desde 

o início mostrar como a informação estará no site do IFBA campus Ilhéus; pode deixar 

essa informação a ser inserida). 

 


