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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS 

 

Organização e execução do 5º Jogos de Integração. 
 
Acompanhamento de alunos em jogos e torneios esportivos, além dos esportes desenvolvidos nos 
projetos, em âmbito municipal, estadual. Participação em Congressos Técnicos, Comissão 
Disciplinar e reunião de avaliação. 
 
Realização de Estudos orientados. Orientação e avisos via rede social. Estudos de recuperação, 
atendimento a pais, reuniões com pais, alunos, conselhos, substituições, acompanhamento de 
visitas técnicas. 
 

 

1.1 PROJETOS DE ENSINO 

 

Título do Projeto: Xadrez: educando saberes, protocolo do cadastro no SigProj 

326958.1824.225605.11032019 e o Edital 83/2018 

 

Participantes:  dois bolsistas Brenda Camille Weischung Rauta e Carlos Eduardo Piva Wille. 

Atividades realizadas: carga horária: 6h. Nos primeiros seis meses foram desenvolvidas as 
seguintes atividades: 
 
exemplo listar atividades desenvolvidas e carga horária correspondente de acordo com o 
cronograma do projeto. Caso não tenha sido realizada alguma atividade prevista, justificar 
 

 

 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

Título do Projeto: indicar o título, o protocolo do cadastro no SigProj e o Edital 

 

Participantes:  indicar se há bolsistas e/ou estudantes voluntários 

Atividades realizadas: exemplo listar atividades desenvolvidas e carga horária correspondente de 



acordo com o cronograma do projeto. Caso não tenha sido  realizada  alguma atividade prevista, 
justificar 
 

 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

 

Título do Projeto: Projeto Handebol vai à Escola  323299.1811.225605.27022019 

 número do protocolo de Cadastro no SigProj. Edital 79/2018. 

Participantes:  indicar se há bolsistas e/ou estudantes voluntários 

Atividades realizadas: exemplo listar atividades desenvolvidas e carga horária correspondente de 
acordo com o cronograma do projeto.  

 

 

Título do Projeto: Projetos de Vôlei e Vôlei de Praia na Escola 325214.1811.225605.27022019 

 Número do protocolo de Cadastro no SigProj. Edital 79/2018. 

Participantes:  indicar se há bolsistas e/ou estudantes voluntários 

Atividades realizadas: exemplo listar atividades desenvolvidas e carga horária correspondente de 
acordo com o cronograma do projeto.  

 

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

           Durante o ano participei das demandas de reuniões do IFRS (conselhos de Classe, reuniões 
gerais e inauguração da quadra). Dispendi bastante tempo em ações ligadas a obra da quadra 
coberta, conclusão da obra e inauguração da quadra coberta. 
 
 

 

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 

 

 

 

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES 
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