
  Faculdade de Educação 

 

Semana de Recepção de Calouras/os 2021 

A partir da importância de abordarmos o tema da pandemia, a questão do retorno presencial de 

professoras e professores, o trabalho remoto emergencial, a falta de vacinas e leitos, mas também na 

perspectiva de buscar alguma esperança, a Semana de Calouras/os terá como tema: Com a força das 

educadoras, transformar a dor em luta. 

Programação: 

Segunda-feira - 12 de abril 

14h - 15h - Atividade 1: Integração: recepção das/os estudantes da turma do 

vespertino. 

15h - 15h45 - Atividade 2: Acolhimento institucional: recepção às/aos calouras/os pela 

Direção, Comissão de Graduação, CoC Pedagogia e docentes do primeiro semestre do 

curso de licenciatura em pedagogia 

16h - 17h - Atividade 3: Mesa de abertura sobre tema 

19h - 20h - Atividade 4: Integração: recepção das/os estudantes das turmas do noturno 

20h - 20h45 - Atividade 5:  Acolhimento institucional: recepção às/aos calouras/os pela 

Direção, Comissão de Graduação, CoC Pedagogia e docentes do primeiro semestre do 

curso de licenciatura em pedagogia 

 21h - 22h - Atividade 6: Mesa de abertura sobre tema  

Terça-feira - 13 de abril  

Atlética - atividades com vídeos e jogos tanto no vespertino quanto no noturno 

Quarta- feira - 14 de abril 

Diretório Central dos Estudantes (DCE): calourada unificada 

Quinta-feira - 15 de abril  

14h - 15h - Atividade 7: Apresentação das entidades (Cappfe, Adusp, Sintusp, Atlética) 

15h - 17h30 - Atividade 8: Jogos 

19h - 20h - Atividade 9: Apresentação das entidades (Cappfe, Adusp, Sintusp, Atlética)  

20h - 21h - Atividade 10: Jogos  

Sexta-feira - 16 de abril  

14h - 15h - Atividade 11: Apresentação dos coletivos (CAI, feministas, Revista Futuro 

do Pretérito, Coletivo negro, Cursinho popular) 

19h - 20h - Atividade 12:  Apresentação Dinâmica dos coletivos (CAI, feministas, Revista 

Futuro do Pretérito, Coletivo negro, Cursinho popular)  

20h30 - Atividade 13: Sarau e festa unificados  


