
INFORMATIVO EXAMES COVID-19
EXTENSÃO

Livro no formato e-book

O projeto de extensão 
‘Coletânea: Brasilidade 
Poética’ publicou na últi-
ma semana seu primeiro 
livro, ‘Adolesceres Poéti-
cos’, no formato e-book. 
O projeto é realizado na 
Unemat em Juara e coor-
denado pelo professor da 
Unemat, Saulo Augusto 
de Moraes

Esta primeira obra foi 
desenvolvida com a Es-
cola Estadual Oscar So-
ares: os poemas do livro 
são todos de autoria de 
alunos e alunas do Ensi-
no Médio, exceto o poe-
ma de abertura.

Projeto da Unemat lança livro 
digital gratuito com poesias
de alunos do Ensino Médio

Nataniel Zanferrari  / Assessoria
O projeto de extensão 

objetiva fomentar a expe-
rimentação poética nas 
escolas públicas de edu-
cação básica por meio de 
atividades dirigidas de 
leitura, interpretação e 
construção de textos po-
éticos junto a alunos e 
alunas para o letramento 
literário.

Para a consecução de 
seus objetivos, o proje-
to realiza parceria com 
gestores escolares e pro-
fessores de Língua Por-
tuguesa que coordenam 
e desenvolvem as ativi-
dades em sala de aula por 
um período determinado 
de tempo no transcorrer 
do ano letivo.

IFMT Tangará retomará 
aulas dia 24 de agosto

ONLINE

O Campus Avançado do 
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso (IFMT) de 
Tangará da Serra está se 
preparando para o retorno 
das aulas a partir do dia 24 
de agosto, de forma online. 
Dentro desta programa-
ção, de aulas remotas, uma 
reunião foi realizada nesta 
terça-feira, 11, com pais e 
alunos, para explicar como 
ocorrerá este retorno.

De acordo com o diretor 
da unidade, Gilcélio Peres, 
o calendário do ano letivo 
para os alunos de Tangará 
da Serra recomeça dia 24 
de agosto e encerrá em fe-
vereiro de 2021. “As aulas 

O calendário deste 
ano letivo encerrá 
em fevereiro
de 2021

Aulas serão online

começam dia 24 de agosto 
e vão até o dia 21 de dezem-
bro. Fazemos um período 
de férias e dia 1º de feverei-
ro retomamos, para dia 26 
de fevereiro encerrarmos o 
ano letivo de 2020”, expli-
ca o diretor, ao lembrar que 
as aulas no IFMT estavam 
acontecendo de forma re-
mota apenas para o curso 
superior e agora voltam a 
todos: “curso superior, que 
já estava tendo e agora o 
ensino médio e cursos téc-
nicos é que vão recomeçar 
suas aulas agora 100% on-
line”.

Auxílio – Para aten-
der os alunos que não tem 
acesso a internet, o IFMT 
também lançou um edi-
tal que disponibilizará um 
valor mensal em dinheiro 
para que os alunos carentes 
adquiram um plano de in-
ternet fixa e assim tenham 
condições de realizar as 
aulas online. “Auxílio de 
120 reais por mês para que 
possam comprar um plano 
de internet fixa e instalar 
em casa para poder fazer as 
atividades de aula”.

Além disso, o Instituto 
emprestará computadores 
aos alunos que não possuem 
o aparelho. “Não é a melhor 
forma de se fazer aula, não 
é o ideal, contudo é o que 
temos. É a realidade e pre-
cisamos nos utilizar da tec-
nologia para minimizar os 
impactos da pandemia. O 
que não podemos é parar”, 
finaliza.

O ano letivo de 2021 ini-
ciará em março.
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