
 

 

 

 

 
 

São Paulo, de 07 fevereiro de 2022 
 

COMUNICADO 2022 
Referente: Mecanismos de apoio à aprendizagem –1º. semestre - 2022: Oficina de Produção de 
Textos.  

 
Prezados(as) estudantes,  

 
O curso de Pedagogia tem implantada a Oficina de Produção de Textos, ministrada pela Profa. Me. 
Edna Carmo.  
Essa oficina tem como objetivo colaborar para que o estudante supere dificuldades, avance e 
aprimore a sua produção textual, visando à qualificação acadêmica e profissional.  
Os encontros acontecem aos sábados, alternadamente, no período da manhã.  
Para as oficinas de Produção de Texto são convocados e encaminhados para participar os 
estudantes orientados pelos professores das disciplinas e/ou definidos em Conselho de Classe.  
 
O cronograma do 1º. semestre de 2022 é o seguinte: 
 

FEVEREIRO 
DATA HORÁRIO 

26 8h às 11h30 
MARÇO 

DATA HORÁRIO 
12 8h às 11h30 
26 8h às 11h30 

ABRIL 
DATA HORÁRIO 

02 8h às 11h30 
09 8h às 11h30 
30 8h às 11h30 

MAIO 
DATA HORÁRIO 

14 8h às 11h30 
28 8h às 11h30 



 

 

 

 

JUNHO 
03 8h às 11h30 
11 8h às 11h30 

 
 
 
 
 
 

 
Os encontros são abertos a todos os estudantes da graduação e acontecerão no ambiente da oficina 
na plataforma Moodle e via ferramenta de webconferência Zoom. Quem quiser participar, mesmo 
sem ter sido convocado, também deverá seguir o fluxo de inscrição detalhado acima. 
No final do semestre o estudante terá uma avaliação qualitativa, feita pelo professor responsável. 
Além disso, receberá uma declaração de participação, podendo validar as horas para a carga horária 
das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais do semestre em curso.  
Considerando que a presença e a sistematicidade são aspectos fundamentais para o avanço 
pedagógico, os estudantes inscritos não deverão faltar aos encontros virtuais.  
Ressaltamos que não há nenhum custo adicional para participar dessas oficinas. A nossa meta é 
propiciar uma situação de ensino-aprendizagem diferenciada e esperamos que o estudante possa 
aproveitar ao máximo essa possibilidade oferecida para se fortalecer nas dimensões pessoal, 
acadêmica e profissional. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Coordenação de Curso 
 

Após a convocação, o estudante deverá fazer a sua inscrição via Portal do 
Aluno/Secretaria Virtual na opção "Inscrição para Oficina de Produção Textos". Caso 
tenha dificuldade ou dúvidas deverá enviar um e-mail para a Secretaria Acadêmica 
(secretaria@singularidades.com.br). 
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