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Comunicado nº 03/2018 IFSP – Campus Itaquaquecetuba 

Itaquaquecetuba, 05 de julho de 2018. 

De: Diretoria Adjunta Educacional e Coordenadoria do Curso de Mecânica  
Para: Pais e Responsáveis legais 
ASSUNTO: Encerramento do semestre e retorno do segundo semestre 

 

Prezados Pais e responsáveis, 

 

Agradecemos a vinda de vocês até a nossa instituição de ensino para um momento importante como a 

reunião de pais. Agradecemos também pela colaboração e participação na festa junina, que foi um sucesso. 

Aproveitamos para neste documento informa-los sobre os últimos acontecimentos em nosso câmpus.  

1. Infelizmente, tivemos casos de vandalismo na unidade, em particular no banheiro masculino, 

no qual há desperdício de materiais de higiene, bolas de papeis grudadas no teto, além de um 

vaso sanitário arrancado impossibilitando seu uso. 

2. O diretor geral, Denilson Mauri, havia feito recomendações aos alunos quanto ao espaço 

apropriando para o trânsito de bicicletas, uso de bolas e jogos de cartas (proibido por lei). 

Contudo, os estudantes continuaram a desrespeitar as orientações.  

3. Os professores de um modo geral reclamaram dos atrasos e ausências dos alunos nas aulas, 

principalmente, nos primeiros horários de entrada. 

4. Apesar de informados anteriormente, os alunos continuam desorganizados nos seus estudos, 

muitas vezes fazendo trabalhos em horários de aula, e não têm aproveitado os horários de 

atendimento dos professores. Isso tem prejudicado a aprendizagem deles.  

5. Informamos que as autorizações para saída, são somente para os dias nos quais 

precisamos dispensá-los mais cedo. As saídas para almoço e Lan House não serão 

permitidas. Saídas para consultas médicas, os pais e responsáveis devem comunicar a 

CAE e a Coordenação previamente para que possamos liberá-los. 

6. Os alunos que estão atualmente matriculados no 1º ano serão divididos em duas turmas em 

2019, uma no período da manhã e outra no período da tarde. Gostaríamos que fossem pensando 

no horário de preferência, pois faremos uma consulta em novembro.  

Solicitamos que conversem e orientem seus filhos, pois prezamos por um ambiente limpo, organizado 

e, principalmente, pelo zelo com o patrimônio público. Entendemos que este espaço é de todos e que todos 

devemos cuidar para seu bom funcionamento. 

Por fim, informamos que as aulas retornarão no dia 26 de julho de 2018. 

Boas férias. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

  

 
Juliana Lucia do Amaral Molnr Garrido do Nascimento   Thiago Silva Augusto da Fonseca 

           Coordenadora do Curso de Mecânica       Diretor Adjunto Educacional 


