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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS  

 

Regência – atividades cotidianas da sala de aula e atendimento a demandas específicas dos 
estudantes em relação à disciplina de Química Geral. 
Conselheiro de turma – realizei reuniões com a turmas do TP2tarde e TQ2tarde 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. 
Desenvolvi, junto com os demais membros da comissão, a avaliação da segunda etapa do estágio 
probatório do servidor o qual foi requerida tal avaliação.  
Participação em reuniões do Campus. 
Participação nos conselhos de classe. 
Acompanhamento, correção e discussão de atividades elaboradas por estagiários externos.  
 
 
 

 

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. Fiz aulas 
síncronas juntamente com a bolsista e dois estudantes voluntários para aperfeiçoar os materiais 
desenvolvidos no projeto. Escrita de um trabalho completo para apresentação em congresso de 
Educação em Química. Apresentação do trabalho. Orientação e correção de escrita de trabalhos 
para eventos do IFRS e do Campus. 
 

 

 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

Título do Projeto: Acessibilidade curricular na educação básica a partir da gênese dos saberes (Integrante): de 

onde vem o conhecimento científico? PVD108-2021 

Participantes:  Alexandra de Souza Fonseca, Clarissa Haas, Alice Reguly e Giovana Pedron 



Atividades realizadas:  
- Reuniões quinzenais com o grupo, leitura e revisão bibliográfica. 

 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

 

Título do Projeto:  

Participantes:   

Atividades realizadas:  

 

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

 

 
 
 
 

 

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 

 

 

 
 
 
 

 

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES 

 

Conclui o curso Compartilhando Práticas Inclusivas na Educação Profissional. 
 
 
 

 

 

 

Data: 01 de novembro de 2021. 
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