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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS 

- Estudos orientados: ocorreram ao longo do semestre com uma frequência regular dos estudantes 
dos 1° anos dos Cursos Técnicos. Entretanto, os alunos dos 4° anos dos Cursos Técnicos e os do 
PROEJA  compareceram algumas vezes.
-Estudos de recuperação paralela: foram propostas avaliações extras para todos os estudantes e, a
maioria optou por realizá-las.
- Atuação como professor Conselheiro da Turma de 1º ano Técnico em Plástico – Tarde: orientação 
sobre relações interpessoais, autonomia, estratégias de aprendizagem e de estudo; debate sobre 
alguns tópicos: responsabilidade, comprometimento, respeito, etc. Reunião após Conselho de 
Classe com a Diretora de Ensino, o Coordenador do Curso e a turma para tratar das questões 
discutidas no Conselho, como disciplina e desempenho escolar.
- Atendimento aos pais e/ou responsáveis: as primeiras reuniões foram de boas-vindas e de 
apresentação dos servidores, da estrutura e do funcionamento do Campus, além da explanação 
sobre a OD  e sobre o Regimento Geral do IFRS. As reuniões, após os Conselhos de Classe, 
tiveram o caráter de expor sobre os resultados das avaliações e os processos de aprendizagem 
dos alunos de uma forma mais detalhada, como as dificuldades encontradas pelos estudantes, a 
necessidade de empregar estratégias de estudo, a frequência aos estudos orientados, a disciplina 
e as relações interpessoais.
- Adaptação curricular: atendimento ao estudante, do 1° ano do Curso Técnico em Fabricação 
Mecânica – manhã, Matheus Gambin. Inicialmente, foi realizada uma avaliação diagnóstica e, a 
partir do resultado, constatou-se a necessidade de um acompanhamento de uma psicopedagoga. 
Ao longo dos encontros quinzenais, foram desenvolvidas atividades envolvendo compreensão 
leitora de diferentes gêneros textuais.
- Conselhos de Classe: participação nos 11 Conselhos de Classe e nos Pré-Conselhos das turmas 
dos 1°anos dos Cursos Técnicos.
- Substituições de aulas: auxílio aos colegas, sempre que possível, com a troca de aulas ou 
substituição.
- Projeto Navegar: participação do Projeto com a Professora Heloisa Santini e com os estudantes 
do 1° ano do Curso TFM – manhã. 
- Participação de atividades propostas pelo Campus como os Jogos de Integração, Gincana da 
Matemática, Palestras, Noite da Família, Festa Julina, etc.

 

1.1 PROJETOS DE ENSINO

Título do Projeto: 



Participantes:  

Atividades realizadas: 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA

Título do Projeto: 

Participantes:  

Atividades realizadas: 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Título do Projeto:

Participantes:  

Atividades realizadas: 

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Participação das reuniões e dos encontros do NEPGS.

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

Participação de todos Encontros de Formação Pedagógica  Continuada propostos pelo Campus 
Caxias do Sul.

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES



Data: 11 de julho de 2018.


