
 

AENPE 

Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais 

 

Agora que você está inscrito/a nas AENPE – Atividades Educacionais Não Presenciais 

Emergenciais, vamos para algumas orientações importantes. 

 

 

Sua rotina vai incluir: 

 
Aulas síncronas (on-line): interação instantânea, em tempo real (webconferência e chat); 

Aulas Assíncronas (off-line): a interação não ocorre de forma simultânea (podcasts, e-mail, 

videoaula, fóruns do AVA moodle, etc). 

Horário de estudo 

 

 

Orientações para o Estudo Remoto 

 

1. Encare o curso durante as AENPE com a mesma seriedade que o presencial. 

Não subestime o curso, como se o fato de ser não presencial o tornasse mais fácil ou 

menos importante. Estudar a distância exige tanto comprometimento quanto a 

assiduidade às aulas presenciais, e sua disciplina e organização precisam ser redobradas. 

Dedique sua atenção às aulas, acione o/a professor/a em caso de dúvidas e tenha 

também o seu horário de estudo complementar, tal qual você faria se tivesse que dividir 

seu tempo entre ir ao IFBA e estudar em casa. Entenda que a única diferença é a 

ausência da sala de aula física. 

 

2. Mantenha uma rotina. 

Organize seu dia como se estivesse indo para o IFBA. Procure ter horários definidos para 

as atividades de estudo, refeições, tarefas domésticas, lazer. Tudo isso é importante 

para que seu dia ser mais produtivo. 

Mantenha os horários habituais e comece a estudar no mesmo horário em que você 

começaria presencialmente.  



É importante manter a rotina, mesmo estando em isolamento social, pois o nosso 

cérebro está acostumado com as atividades do dia a dia: acordar, tomar café da manhã, 

trocar de roupa, preparar o material escolar e sair para o IFBA. Essa preparação 

condiciona nosso cérebro a assimilar diferentes momentos do nosso dia. O que muda é 

esse deslocamento, que agora passa a ser uma ambientação dentro de casa. 

 

3. Tenha um local apropriado para os estudos. 

Antes de começar a estudar, é necessário criar um ambiente de estudos. Ter um local 

fixo otimiza tempo e ajuda na organização. É importante que seja um local tranquilo, 

confortável, arejado, bem iluminado, longe de barulho e fontes de distração e sem 

interrupções. Faça combinados com seus familiares ou amigos/as para que saibam dos 

seus horários de estudo. Mantenha o espaço de estudos limpo e arrumado. Seu cérebro 

aprende melhor quando o ambiente está organizado. 

 

4. Seja pontual nas aulas síncronas (on-line). 

Seja rigoroso/a para assistir todas as suas aulas síncronas no horário regular em que são 

oferecidas, acessando a plataforma pontualmente. Lembre-se que suas aulas seguem 

uma programação e qualquer atraso resulta em perda de conteúdo, o que pode gerar 

dificuldades para acompanhar e compreender o restante da aula. 

 

5. Faça um cronograma de estudos. 

O cronograma de estudos deve considerar tudo o que precisa ser feito e o que você 

pode realizar em cada dia, incluindo os horários de aulas síncronas e assíncronas e o seu 

horário de estudo complementar, aquele estudo que você faria em casa quando 

chegasse do IFBA. 

Divida o tempo de estudo para cada disciplina, estabelecendo prioridades, levando em 

conta a urgência e a importância de cada atividade. Considere também o grau de 

exigência e o nível de dificuldade de cada conteúdo. 

Para melhor organização, monte um cronograma e mantenha em local de fácil 

visualização. Você pode utilizar planilha ou agenda física, mas existem aplicativos que 

ajudam nessa tarefa, como o Evernote, MindMeister, Trello ou Google Keep. 

Experimente e descubra o que funciona melhor para você. 

 

6. Seja organizado/a. 

Deixe seus materiais de estudo acessíveis para que você encontre o que precisa 

facilmente. Faça um check-list antes das aulas síncronas, atentando para a bateria do 

seu smartphone ou do dispositivo que irá utilizar, a conexão com a internet e a 

plataforma que deverá acessar. Deixe uma garrafa de água ao seu lado, afinal é preciso 

manter a hidratação em dia. E lembre-se de que você ganhou tempo por não precisar 

se deslocar. 

 

7. Tenha foco e disciplina. 

Não fique de pijama. Acorde, tome um banho e troque de roupa. Isso vai ajudar a entrar 

no "modo IFBA". 

Evite distrações. Desligue as notificações de seus aplicativos e estabeleça horários fixos 

para checar suas redes sociais.  



O isolamento social da quarentena pode provocar uma necessidade de ficar conectado 

nas redes sociais continuamente, o que atrapalha os estudos. Acompanhe uma fonte 

confiável e se preserve do excesso de informações, porque isso pode gerar ansiedade.  

 

8. Tome notas. 

Anote tudo que julgar importante. As anotações ajudam a assimilar os conteúdos e são 

úteis para as revisões e esclarecimento de dúvidas. 

 

9. Tire suas dúvidas. 

Não acumule dúvidas. Esteja atento/a ao que não consegue compreender, anote suas 

dúvidas e dificuldades e entre em contato com seus/suas professores/as. 

 

10. Cumpra as atividades programadas e faça exercícios. 

Defina metas de estudo para não deixar os trabalhos e os conteúdos acumularem. Faça 

os exercícios para fixar melhor os conteúdos. Quanto mais contato com o conteúdo, 

melhor será a assimilação. Além disso, através dos exercícios, você consegue analisar 

quais conteúdos foram fixados e quais precisam ser revisados. 

 

11. Evite perder prazos. 

Respeitar os prazos das atividades é primordial para evitar que o seu tempo seja 

desperdiçado. Além disso, a procrastinação pode gerar acúmulo de atividades e dessa 

forma você não terá tempo de qualidade para colocar tudo em dia. Esteja atento/a ao 

seu cronograma e procure ter essa programação toda em dia para conseguir cumprir 

todos os prazos. 

 

12. Faça intervalos para descanso. 

Faça blocos de estudo com intervalos regulares para diminuir a tensão. Mude de 

disciplina ou conteúdo para evitar cansaço com um único tema ou estilo da disciplinar 

(a exemplo de equilibrar Exatas, Humanas e Linguagens). Faça pausas de 5 a 10 minutos 

para cada hora estudando. 

 

13. Mantenha o equilíbrio entre a rotina de estudos e a vida pessoal. 

Você é um/a estudante, mas antes disso é um ser humano, com tantas outras 

necessidades. Portanto, saiba dosar o seu tempo. Mesmo estando em isolamento social, 

estudar não é a sua única necessidade. Se conseguir se organizar, terá tempo de sobra 

para dar conta de outras demandas da vida além do IFBA.  

 

14. Esteja atento/a ao seu estilo de aprendizagem. 

Cada pessoa aprende de um jeito diferente. É importante conhecer o seu estilo de 

aprendizagem, para aproveitar melhor as aulas e adotar as estratégias mais adequadas 

a esse perfil, ou seja, aprender a aprender. 

Estilo visual - Neste grupo estão os/as estudantes que possuem habilidades de 

conhecer, interpretar e diferenciar os estímulos recebidos visualmente. A partir da 

visualização das imagens, é possível estabelecer relações entre ideias e abstrair 

conceitos. Em resumo, aprende pela visão, através de demonstrações. 

Estilo auditivo - Estudantes com estilo auditivo possuem habilidades de conhecer, 

interpretar e diferenciar os estímulos recebidos pela palavra falada, sons e ruídos, 



organizando suas ideias, conceitos e abstrações a partir da linguagem falada. Em 

resumo, aprende com instruções verbais e gosta do diálogo.  

Estilo cinestésico - Encontramos neste grupo estudantes que possuem habilidades de 

conhecer, interpretar e diferenciar os estímulos recebidos pelo movimento corporal. Em 

resumo, aprende fazendo e prefere ir logo para a ação. 

Grande parte dos estudantes reúne os três estilos de aprendizagem, mas há um que 

prevalece. Portanto, busque identificar o seu. 

 

15. Tenha autonomia. 

É uma característica do IFBA incentivar a construção da autonomia na formação dos/as 

estudantes, e essa demanda é ainda maior nas atividades não presenciais. Embora um 

curso realizado a distância proporcione mais liberdade, ao mesmo tempo exige que o/a 

estudante seja mais independente para definir o ritmo e a maneira de estudo que mais 

lhe agrada. Ou seja, uma maior autonomia acaba demandando mais organização, 

disciplina e responsabilidade. Portanto, não condicione seus estudos a pressões 

externas, pois muita coisa depende bastante da sua postura. Conte com a Instituição e 

com a família nesse acompanhamento, mas saiba que a responsabilidade maior é sua. 

 

16. Procure orientação pedagógica.  

A equipe de Pedagogia acompanha o processo de ensino-aprendizagem como um todo, 

incluindo a ambientação do/a estudante no IFBA, o atendimento individualizado e 

coletivo para orientar em possíveis dificuldades, além da articulação com o/s docentes, 

a coordenação do curso, a Diretoria de Ensino e demais profissionais da Diretoria 

Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante – DEPAE. Para facilitar o 

acompanhamento pedagógico dos cursos, a equipe pedagógica ampliou os canais de 

comunicação, como e-mail institucional, WhatsApp e Salas de Webconferência. 

Portanto, não hesite em procurar orientação pedagógica, sempre que sentir 

necessidade. Confira os contatos de cada pedagogo/a e respectivos cursos que 

acompanha. 

 

Contatos da Equipe de Pedagogia: 

 

Alcione Oliveira: (71) 987264649 / alcioneoliveira@ifba.edu.br 

Automação e Mecânica (Integrado 3 º e 4 º anos)  

Mecânica (Subsequente – excepcionalmente durante as AENPE) 

 

Ana Márcia: (11) 930526318 / ana.lima@ifba.edu.br 

Automação e Mecânica (Integrado 1º e 2º anos) 

 

Celiana Maria: (71) 999740946 / celiana@ifba.edu.br 

Eletrônica (Integrado 3º e 4º anos e Subsequente) 

Saneamento (todos os anos do Integrado EJA e semestres do Subsequente) 

Química (Integrado 3º e 4º anos - excepcionalmente durante as AENPE) 

 

Edilene David: (71) 982005625 / edilenedavid@ifba.edu.br 

Eletrotécnica (Integrado 3º e 4º anos e Subsequente) 

Automação (Subsequente – excepcionalmente durante as AENPE) 

 



Nelson Sacramento: (71) 988262144 / nelsonsacramento@ifba.edu.br 

Eletrônica (Integrado 1º e 2º anos) 

Refrigeração (Integrado todos os anos – 3º e 4º anos excepcionalmente durante as 

AENPE) 

 

Nina Rosa Oliveira: (71) 992060121 / ninarosa@ifba.edu.br 

Edificações e Geologia (Integrado todos os anos) 

 

Taiane Ferreira: (71) 993962939 / taianeferreira@ifba.edu.br 

Eletrotécnica e Química (Integrado 1º e 2º anos) 

Hospedagem (Subsequente - todos os semestres excepcionalmente durante as AENPE) 

 

17. Tenha atenção à sua saúde física e mental. 

Siga uma alimentação saudável e durma bem. São fatores que auxiliam na 

aprendizagem. 

Manter-se ativo/a fisicamente vai te fazer se sentir melhor e mais disposto/a. Na medida 

do possível, tente se exercitar em casa, como alongar-se, subir e descer as escadas ou 

aquilo que puder ser adaptado ao uso doméstico. Também é importante preservar sua 

saúde mental, principalmente nesse tempo de isolamento social e enfrentamento da 

pandemia. A equipe de Psicologia está realizando atendimento remoto, mediante 

agendamento através do psicologia.ifba.salvador@gmail.com. 

 

 

Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante – DEPAE 

Contatos: 

depae@ifba.edu.br 

WhatsApp: (71) 99644-5075  

Instagram: depae_ifba 
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