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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: Paula Gaida Winch 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: Ibirubá          FUNÇÃO: Professora EBTT 

SETOR DE EXERCÍCIO: Ensino  

E-MAIL: paula.winch@ibiruba.ifrs.edu.br 

TURNOS DE TRABALHO: manhã e tarde, exceto quarta-feira (tarde e noite) 

CHEFIA IMEDIATA: Ana Dionéia Wouters  

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

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

 Realização de cursos online sobre Educação a Distância:  

1. “Abordagens Pedagógicas Modernas na EaD” (20h);  
2. “Cursos Regulares Presenciais com carga horária a distância” (20h); 
3. “Gamificação no Moodle” (30h). 

Atividades da Comissão de Avaliação e Gestão do /Ensino (CAGE) referentes aos            
Projetos de Ensino, conforme os editais: Edital IFRS/PROEN n. 68/2019 e Edital IFRS -              
Campus Ibirubá n. 60/2019 - Bolsas de Ensino 2020;  
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Correção dos textos produzidos pelos alunos de três turmas - 3º ano agropecuária, 1º              
semestre engenharia mecânica e 1º semestre agronomia - na semana de 09 a 13 de               
março de 2020; 

Criação de grupos de emails para as 4 turmas de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino                
Médio e para as 2 turmas de Cursos Superiores para envio de atividades/sugestões de              
leitura, de exercícios durante período de suspensão das aulas; 

Orientação aos alunos para realização de cursos de inglês online, disponíveis no moodle             
- IFRS (<https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81>)  

Sugestões de atividades para complementar os estudos de Língua inglesa aos alunos,            
encaminhada por email institucional e atendimento aos mesmos via email; 

Realização do Curso online “Inglês 1”, 30h, disponível no Moodle - IFRS  

Realização do Curso online “Inglês 2”, 30h, disponível no Moodle - IFRS  

Realização de parte do Curso online “Sequência Didática: aprendendo por meio de            
resenhas”, disponível no sítio eletrônico “Escrevendo o futuro - Olimpíadas de Língua            
Portuguesa (80h)” 

Leitura e estudo sobre redação no ENEM a partir de sítios eletrônicos específicos, tais              
como, MEC/INEP; 

Planejamento de aulas para as seis turmas (04 turmas de Ensino Médio e 02 turmas de                
Ensino Superior): atividades de revisão do que fora trabalhado antes da suspensão das             
aulas; atividades didático-pedagógicas referentes aos próximos conteúdos e atividades         
avaliativas. 
Tópicos a serem revisados por turma: 2º ano informática - presente simples; 1º ano              
mecânica e informática (nivelamento) - verbo to be, alfabeto; 3º ano agropecuária:            
operadores argumentativos, conjunções; 2º ano agropecuária - expressões cotidianas e          

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=81
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alfabeto. 1º semestre Agronomia e Engenharia Mecânica - elementos de coesão e seu             
uso no texto.  
Atividades didático-pedagógicas para abordar os seguintes conteúdos: 2º ano informática          
- presente contínuo e estratégias de leitura; 1º ano mecânica e informática (nivelamento) -              
uso de artigo definido (the) e de artigos indefinidos (a; an); 3º ano agropecuária: Artigo de                
opinião; 2º ano agropecuária - presente simples. 1º semestre Agronomia e Engenharia            
Mecânica - estrutura do parágrafo e questões de interpretação textual. 

Planejamento de aulas presenciais, de aulas a distância e de avaliações para o Curso de               
Especialização em Ensino, Linguagens e suas Tecnologias - componente curricular          
“Teoria e Prática de Pesquisa” 

OK 

 

ASSINATURA DO SERVIDOR 

Ok 

 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

 


