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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS  

 

Regência – atividades cotidianas da sala de aula, sendo que na turma do TPII tarde fiz atendimento 
individualizado da estudante Laura Andreazza (as intérpretes me ajudaram). A atividade era semanal 
e durava 1 hora. Atividades de recuperação foram ofertadas durante os encontros síncronos. 
Atendimento aos alunos (estudos orientados) – Fiz atendimento esporádicos para solucionar 
dúvidas, atendi quase que semanalmente o estudante Vinícius Knob devido a necessidade de PEI e 
sua dificuldade com as tecnologias.  
Reunião com pais – Atendi o estudante Vinícius Knob e a mãe, foram duas reuniões total de 3h. 
Orientações de estágio – Orientei 5 estudantes no desenvolvimento do relatório de estágio e projetos 
de pesquisa, fiz diversas reuniões e corrigi o projeto de pesquisa e os relatórios. Todos foram 
aprovados.  
Conselheiro de turma – realizei reuniões com a turmas do TP2tarde, a primeira para fazer uma 
dinâmica e a apresentação da estudante Laura Andreazza que é surda, a segunda para ouvir os 
estudantes em relação às suas potencialidades e dificuldades no primeiro ciclo. Com o TQ2tarde fiz 
reunião para conhecê-los e para que eles se conhecessem melhor e para ouvir os estudantes em 
relação às suas potencialidades e dificuldades no primeiro ciclo.  
Participei de reuniões do GTEnsino/NAPNE- discutimos individualmente e fizemos acompanhamento 
de estudantes que possuem o plano educacional individualizado. 
Participei da avaliação de projetos de extensão. 
Desenvolvi, junto com os demais membros da comissão, a avaliação da primeira etapa do estágio 
probatório do servidor o qual foi requerida tal avaliação.   
 
 
 

 

1.1 PROJETOS DE ENSINO 

 

Título do Projeto: Uma Proposta de Experimentação e Material Didático para o Ensino de Química Geral e 

Inorgânica à Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas - 369045.2077.88824.06052021 

Participantes:  Nicole Lima da Silva 

Atividades realizadas: Fiz reuniões semanais com a bolsista do projeto de ensino. 
 

 

 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

 



Título do Projeto 

Participantes:   

Atividades realizadas:  
 

 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

 

Título do Projeto:  

Participantes:   

Atividades realizadas:  

 

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

 

 
 
 
 

 

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 

 

 

 
 
 
 

 

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES 

 

Participei do projeto de extensão dos Seminários On-Line da REDEQ, intitulada 
Ensino de Química na Perspectiva CTS/CTSA totalizando 2h. 
Participei nesse período de 5 encontros do curso Compartilhando Práticas 
Inclusivas na Educação Profissional. 
 
 
 

 

 

 

Data: 06 de agosto de 2021. 
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