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INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01, DE 1° DE ABRIL DE 2020 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: Aline Reissuy de Moraes 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: IFRS - Campus Ibirubá      FUNÇÃO: Professora Substituta 
de Matemática 

SETOR DE EXERCÍCIO: Diretoria de Ensino 

TELEFONE: (   ) ______________________E-MAIL:  aline.moraes@ibiruba.ifrs.edu.br 

TURNOS DE TRABALHO:_________________________________________________ 

CHEFIA IMEDIATA: Ana Dionéia Wouters 

E-MAIL: direcao.ensino@ibiruba.ifrs.edu.br 

PERÍODO DAS ATIVIDADES:  16/03/2020 até 18/04/2020 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

Turma Ensino Médio Integrado Técnico em Informática 1º ano - Matemática aplicada a 
informática - 102 

Foi aberto um fórum no moodle para dúvidas da lista de atividades complementares 
sobre regra de três simples e composta, disponibilizada em arquivo, também no moodle, 

na última aula presencial.  

 Turma do Ensino Médio Integrado Técnico em Agropecuária 3º ano - Matemática - 301 
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Abertura de um fórum no moodle para sanar eventuais dúvidas das atividades das 
nossas últimas aulas presenciais. Sugestões de algumas vídeo aulas (youtube) sobre o 

conteúdo. 

 Turma do Ensino Médio Integrado Técnico em Mecânica - Matemática -  3º ano - 303 

Foi aberto um fórum no moodle para dúvidas da lista de atividades complementares 
sobre sistemas lineares, disponibilizada em arquivo, também no moodle, na última aula 

presencial.  

No meu canal do youtube esclareço a primeira questão da lista de atividades 
complementares com os dois vídeos: https://youtu.be/Vo3RSKy56cY e 
https://youtu.be/r2ZY45-6fvw. Os alunos foram avisados via e-mail. 

Sugestões de algumas vídeo aulas sobre o conteúdo. 

Componente curricular Matemática Fundamental III - Graduação em Matemática - 3º 
semestre  

Foi aberto um Fórum no Moodle onde a turma foi desafiada a debater sobre o conteúdo 
trabalhado nas aulas presenciais, bem como disponibilizada uma lista de atividades 

relacionadas. 

Preparação de aula revisando o conteúdo já trabalhado anteriormente. 

 Componente curricular Cálculo IV - Graduação em Engenharia Mecânica - 5º semestre 

Foi aberto um fórum no moodle, sobre o último conteúdo visto em aula. Os estudantes 
serão avisados via e-mail. Disponibilizados 4 vídeos no Youtube com as resolução de 

uma lista de atividades passadas na última aula. Disponíveis nos links:: 

 https://youtu.be/v3kX_bdPxwA  

https://youtu.be/cMnFqc9Hx4c 

 https://youtu.be/MgYCH69iKq0  

https://youtu.be/NgkomZ03wEY 

Preparação de aula revisando o conteúdo já trabalhado anteriormente. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vo3RSKy56cY
https://www.youtube.com/watch?v=r2ZY45-6fvw
https://www.youtube.com/watch?v=v3kX_bdPxwA
https://www.youtube.com/watch?v=cMnFqc9Hx4c
https://youtu.be/MgYCH69iKq0
https://youtu.be/NgkomZ03wEY
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Componente curricular Estatística - Graduação em Ciências da Computação - 5º 
semestre 

Aberto Fórum de discussão no moodle para resolução da lista de atividades passada na 
última aula presencial.  

Preparação de aula revisando o conteúdo já trabalhado anteriormente. 

Cursos de capacitação EaD promovidos pelo Moodle IFRS 

Iniciado o curso: Criação de Videoaulas (40h) 

Pretensão de concluir mais cursos até fechar a carga horária mínima de 150 horas: 
Moodle básico para professores: Elaboração de cursos (20h), Gamificação no moodle 
(30h), Qualidade de cursos em educação a distância (30h), Repositórios de materiais 

didáticos digitais e direito de uso (20h), O uso de aplicativos web na construção de 
materiais educacionais (20h). 

PERÍODO DAS ATIVIDADES: 19/04/2020 até 03/06/2020 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

Turma Ensino Médio Integrado Técnico em Informática 1º ano - Matemática aplicada a 
informática - 102 

Preparação aula sequência dos conteúdos contidos no plano de ensino: Operações 
aritméticas, frações e equações. 

 Turma do Ensino Médio Integrado Técnico em Agropecuária 3º ano - Matemática - 301 

Preparação aula sequência dos conteúdos contidos no plano de ensino: Classificação e 
discussão de sistemas lineares. 

 Turma do Ensino Médio Integrado Técnico em Mecânica - Matemática -  3º ano - 303 

Preparação de aula para revisar os conteúdos.  
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Componente curricular Matemática Fundamental III - Graduação em Matemática - 3º 
semestre  

Preparação aula sequência dos conteúdos contidos no plano de ensino: Progressão 
geométrica. 

Componente curricular Cálculo IV - Graduação em Engenharia Mecânica - 5º semestre 

Preparação aula sequência dos conteúdos contidos no plano de ensino: Equações de 
Bernoulli e Ricatti. 

Componente curricular Estatística - Graduação em Ciências da Computação - 5º 
semestre 

Preparação aula sequência dos conteúdos contidos no plano de ensino: Assimetria e 
curtose. 

Cursos de capacitação EaD promovidos pelo Moodle IFRS 

Iniciado o curso: Gamificação no moodle (30h). 

Pretensão de concluir mais cursos: Qualidade de cursos em educação a distância (30h), 
Repositórios de materiais didáticos digitais e direito de uso (20h), O uso de aplicativos 

web na construção de materiais educacionais (20h). 

Iniciado os cursos: Seminário Nacional de Inclusão Digital - VI SENID - Online 
promovido pela Universidade de Passo Fundo (40h) e Design Thinking na 

Educação (20h) - promovido pela pearson teacherflix.com.br.  

 ok 

 

ASSINATURA DO SERVIDOR 

 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

Ana Dionéia Wouters 

Diretora de Ensino 

Portaria 033/2020 

 


