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ANEXO I - FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

NOME:  Silvana Kissmann

UNIDADE DE LOTAÇÃO: Caxias do Sul                        FUNÇÃO: Professor EBTT

SETOR DE EXERCÍCIO: Direção de Ensino

TELEFONE: (54) 991266833 - (43)32193959                      E-MAIL:silvana.kissmann@caxias.ifrs.edu.br

CHEFIA IMEDIATA: Éder Silva de Oliveira                          E-MAIL: direcao.ensino@caxias.ifrs.edu.br

PERÍODO DAS ATIVIDADES:   16/03/2020   -   10/05/2021

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO

Ensino 

1.1 Atvidades Gerais

- elaboração de material didátio  ara dis onibilizar aos estudantes de forma digital.

-  re aração de atiidades  de leitura e esirita iom foio nas difiuldades de ex ressão dos estudantes.

-   lanejamento das atiidades do monitor de língua  ortuguesa  ara a EJA.

- orientação das atiidades de bolsista do  rojeto de ensino Monitoria Aiadêmiia - Am liando Víniulos -
Língua Portuguesa  ara os estudantes do PROEJA; 

1.1  Atvidades  para  o  período  de  oferta  das  Atvidades  Pedagóggicas  Não  Presenciais  (14/09/2020-
09/04/2021)

-   lanejamento  das  aulas  e   re aração  de  material  didátio iorres ondente  ao  rimeiro  e  ao  segundo
trimestre do iom onente iurriiular Língua Portuguesa e Literatura Brasileira III  ara os Cursos Téiniios do
Ensino Médio Integrado de Fabriiação Meiâniia, Plástios e Químiia no formato de Atiidade Pedagógiia
Não Preseniial  – ofertas no ciclo II e V dos cursos anuais.

-   lanejamento  das  aulas  e   re aração  de  material  didátio iorres ondente  ao  rimeiro  e  ao  segundo
trimestre do iom onente iurriiular Língua Portuguesa e Literatura Brasileira III   ara o Curso Téiniio do
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Ensino Médio Integrado de Administração no formato de Atiidade Pedagógiia Não Preseniial – modalidade
PROEJA.

-  lanejamento das aulas e  re aração de material didátio do Projeto Integrador “Linguagens”  ara as
turmas do  rimeiro, segundo e terieiro ano do Curso Téiniio Integrado ao Ensino Médio de Administração –
modalidade PROEJA a ser exeiutado de forma interdisii linar iom os seguintes iom onentes iurriiulares:
Eduiação Físiia I; Informátia I; Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I, II e III,  no formato de Atiidade
Pedagógiia Não Preseniial. Esse  rojeto será desenioliido durante o primeiro ciclo de oferta das Atvidades
Pedagóggicas Não Presenciais.

-  lanejamento das aulas e  re aração de material didátio do iom onente iurriiular Leitura e Produção de
Textos  Aiadêmiios   ara  os  iursos  su eriores  de  graduação  de  Teinologia  em  Proiessos  Gereniiais  e
Teinologia  em Proiessos  Metalúrgiios  no  formato  de  Atiidade  Pedagógiia  Não  Preseniial– oferta  de
setembro a dezembro de 2020.

-  lanejamento das aulas e  re aração de material didátio do iom onente iurriiular Leitura e Produção de
Textos  Aiadêmiios   ara  os  iursos  su eriores  de  graduação  de  Engenharia  de  Produção  e  Engenharia
Metalúrgiia no formato de Atiidade Pedagógiia Não Preseniial  - oferta de janeiro a março de 2021.

-  organização  dos  ambientes   iirtuais  de  a rendizagem  na   lataforma  Moodle   ara  as  Atiidades
Pedagógiias Não Preseniiais: módulo  ara o Ensino Médio Integrado;  rojeto integrador  ara o PROEJA,
iom onente iurriiular Leitura e Produção de Textos Aiadêmiios  ara os iursos su eriores de graduação.
Será iriada uma  asta  ara iada turma no moodle.

- atendimento indiiidual  ela  lataforma GoogleMeet ou  or e-mail insttuiional mediante neiessidades dos
estudantes, ionforme demanda.

Pesquisa

-  sistematzação da reiisão bibliográfia sobre diiulgação iientfia.

- orientação de estudantes na esirita de textos  ara  ubliiação.

Extensão.

- elaboração de iurso  re aratório de redação  ara o ENEM a ser ofertado no ambiente Moodle.

 Administratvas.

- edição de textos  ara a REMAT.

-  artii ação nas atiidades realizadas  elo NAPNE.
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-  artii ação nas atiidades realizadas  elo NIEPE e  elo NDE.

-  artii ação nas atiidades realizadas  ela COPPID.

-  artii ação nas atiidades realizadas  elos Colegiados.

- artii ação nas atiidades realizadas  ela Direção Geral e  ela Direção de Ensino.

-  artii ação nas atiidades  e reuniões realizadas  elas demais iomissões  ue integro.

  Capacitação

 - realização de iursos de  ualifiação.

ASSINATURA DO SERVIDOR ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

Entregue em: 16 de maio de 2020.

Atualizado em: 10 de maio de 2021.
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