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ANEXO I - FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: Vanussa Gislaine Dobler de Souza 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: Campus Ibirubá       FUNÇÃO:Professora de matemática 

SETOR DE EXERCÍCIO: Diretoria de Ensino 

E-MAIL: vanussa.souza@ibiruba.ifrs.edu.br 

CHEFIA IMEDIATA: Direção de Ensino - Ana Dionéia Wouters  

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

PERÍODO DAS ATIVIDADES:  04 de julho de 2020 - 03 de setembro de 2020 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

A disposição dos alunos das disciplinas por mim ministradas nos cursos Superiores e             
também no Técnico Integrado ao Ensino Médio neste semestre através do email            
institucional, whatsApp e telefone. A estes uma atenção no encaminhamento de email            
para orientá-los a permanecerem estudando, e o que estudar, durante o período. 

Preparação de aulas: 

Matemática Fundamental III para o curso de Matemática 

Álgebra Linear II  para o curso de Matemática 

Fundamentos da Matemática para o curso de Ciência da Computação 

- Elaborar material de revisão do conteúdo já trabalhado, para uma possível volta às              
aulas. 
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- Elaboração de possíveis atividades avaliativas a serem aplicadas aos alunos. 

- Estudos relacionados aos conteúdos desenvolvidos na disciplina, em preparação a volta            
às aulas e para a realização de atividades diferenciadas/dinâmicas em sala de aula. 

Disciplinas do Ensino Médio Integrado -  

Técnico em Mecânica - 3° ano: Matemática 

- Elaboração de material de revisão para recuperação do conteúdo trabalhado. 

- Organização e preparação das aulas dos próximos conteúdos. 

- Buscar por atividades dinâmicas para o trabalho dos próximos conteúdos, objetivando            
deixar as aulas mais interessantes. 

Atividades de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio - Licenciatura em 
Matemática: 

1) Orientação de TCC, através do whatsapp e do e-mail, utilizando conversas on-line,             
discussões sobre textos estudados e compartilhamento de material. 

2) Orientação de Estágio, através do whatsapp e do e-mail, , utilizando conversas on-line, 
discussões sobre textos estudados e compartilhamento de material. 

Participação em reuniões institucionais realizadas através de ambientes virtuais. 

Atenção diária ao email institucional e aos grupos de whatsApp relacionadas ao trabalho. 

Realização de cursos EaD de capacitação  na área de educação e na área específica 
(matemática). Cabe salientar que estou fazendo cursos inclusive de componentes que eu 
ministro, tais como estatística, e de ferramentas que poderão ser usadas em aulas não 
presenciais, buscando reciclar meus métodos bem como analisar as metodologias 
usadas em EaD para esses conteúdos.  

Participação em reuniões do Colegiado da Matemática. (portaria 46 do dia 06 de março 
de 2020)  
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ASSINATURA DO SERVIDOR- ok 

  

 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

 

 


