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OFÍCIO Nº 191/2021/ COORD.CURSOTÉCNICOEM AGROPECUÁRIA/C.ROL/IFRS 

 

Rolante, 07 de outubro de 2021. 

 

À Coordenadoria do Curso Técnico em Agropecuária (Integrado e Concomitante/Subsequente 

ao Ensino Médio) do Campus Rolante. 

 

Assunto: Solicitação para realização de aulas práticas presenciais junto ao componente de 

Produção Vegetal I (Curso Técnico em Agropecuária modalidade Integrado ao Ensino Médio).  

 

Prezado Coordenador, 

 

  Eu, Médelin Marques da Silva, docente do Curso Técnico em Agropecuária do IFRS 

campus Rolante, venho por meio deste solicitar a realização de aulas práticas presenciais junto 

ao componente de Produção Vegetal I (Curso Técnico em Agropecuária modalidade Integrado 

ao Ensino Médio). 

Essa solicitação tem como objetivo fortalecer o vínculo entre educandos e instituição, 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem e abordar metodologias difíceis de ser explanadas 

no formato remoto. As aulas práticas presenciais vinculadas ao componente de Produção 

Vegetal I irão considerar as características do IFRS campus Rolante, as condições sanitárias 

locais e a autorização das autoridades governamentais locais, observando todos os protocolos 

preventivos para a realização de forma segura a estudantes e profissionais da educação, 

conforme o Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19 do 

IFRS.  

  Caso não seja disponibilizado transporte público até o IFRS campus Rolante nas datas 

previstas para as aulas práticas presenciais, será de responsabilidade individual o acesso à 

instituição. As aulas práticas presenciais que estão sendo solicitadas por meio desse ofício serão 

organizadas da seguinte forma: 

 

Temáticas previstas 

para a aula prática 
Local da aula prática 

Número de 

participantes (alunos 

e servidores) 

Data prevista Horário previsto 

- Demonstração de 

estruturas 

vegetativas 

importantes para o 

processo 

Áreas externas do 

IFRS campus Rolante 

e Laboratório 

Agrotécnico. 

Até 15 05/12/2021 13:30 às 17 horas 
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fotossintético 

utilizando projeção 

microscópica; 

- Produção de 

enxertos. 

- Demonstração de 

estruturas 

vegetativas 

importantes para o 

processo 

fotossintético 

utilizando projeção 

microscópica; 

- Produção de 

enxertos. 

Áreas externas do 

IFRS campus Rolante 

e Laboratório 

Agrotécnico. 

Até 15 06/12/2021 13:30 às 17 horas 

 

 

 

 

 

       Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 Médelin Marques da Silva 

Docente do IFRS Campus Rolante  
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