DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

Assessoramento Pedagógico Remoto aos Docentes
Data: 09/11/2020 (quarta-feira) – 15h às 17h
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário: Edilene Teles da Silva
(Pedagoga).
Servidores(as) que mediaram a atividade/ cargos: Edilene Teles da Silva
(Pedagoga); Marcilia Maria Soares Barbosa Macedo (Pedagoga/ coordenadora CTP);
Iveline de Souza Lima (Técnica em Assuntos Educacionais); Fills Ribeiro Sousa
(Assistente de Aluno); Marcia Pinto Bandeira de Melo Malafaia (Assistente de Aluno).
1. Ferramenta Utilizada:
( X) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual?
2. Atividade:
( X ) Plantão Pedagógico
( X ) Outro. Qual? O tempo foi reservado para o Plantão Pedagógico e também para a
reunião semanal da CTP com o objetivo de que todos os membros pudessem estar
presentes.
3. Número de professores (as) participantes / atendidos(as): Não houve presença de
nenhum professor.
4.

Curso(s): Não se aplica, porque não houve presença de docentes.

5. Situações apresentadas pelos (as) docentes: Não se aplica, porque não houve presença
de docentes.
6. Pauta e encaminhamentos adotados: Na reunião com todos os membros da CTP, sob
a mediação da coordenadora, foram tratados os seguintes pontos:
 Campanha Minha Sala de Aula: Iveline enviará para Quézia todos os vídeos
gravados pelos membros do setor, juntamente com o roteiro para a devida
edição. Além disso, elaborará os 5 (cinco) pequenos textos pra cada membro do
setor gravar um vídeo de, no máximo 10 segundos, que será lançado em
intervalos de uma semana, para agradecimento das fotos enviadas e solicitação
aos que ainda não o fizeram, que o façam;
 Pesquisa para captar percepção docente e discente sobre a oferta do ensino
remoto no semestre 2020.2: Os membros do setor farão as sínteses dos dados
obtidos para apresentar ao corpo docente no Plantão Pedagógico do dia
23/11/2020. Marcília fará a síntese dos dados coletados na pesquisa com os
docentes. Edilene e Iveline farão a sínteses dos dados coletados com os alunos.

DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

A pesquisa está sendo disponibilizada ao público-alvo no período de 07/11/2020
a 11/11/2020;
 Conselho de Classe Prognóstico dos cursos técnicos integrados que
acontecerá no dia 16/11/2020 às 15h, por meio do Google Meet, no link do
Plantão Pedagógico:
A pauta será a seguinte: * Participação da representação estudantil e dos
pais/responsáveis com suas críticas e sugestões; * Participação dos Professores
Responsáveis Por Turma, apresentando o que realizaram durante a primeira
etapa; * Apresentação pela CTP da Nota Técnica elaborada pela CTP/DE e
NAPNE com sugestões de aperfeiçoamento do Conselho de Classe nos cursos
técnicos integrados a partir de 2021.1; * Apresentação de lista de alunos que têm
mais de uma reprovação em um mesmo componente curricular no semestre
2020.2. * Planejamento de ações para a segunda etapa do semestre vigente (A
CTP apresentará duas sugestões de ações). * Informações aos docentes sobre a
reunião de pais que acontecerá no dia 18/11/2020 às 19h.
Edilene entrará em contato com os representantes de pais e de alunos para dar as
orientações, enviará e-mail para os Professores Responsáveis por Turma e
elaborará o formulário para registro de frequência dos participantes. Iveline vai
elaborar a apresentação da Nota Técnica em slides e pensará em duas ações (em
instrumental específico) como sugestões para o planejamento da segunda etapa.
Joélia providenciará a lista de alunos que têm mais de uma reprovação em um
mesmo componente curricular no semestre 2020.2. Solicitaremos, ainda, que
seja a Chefia do Departamento de Ensino a fazer a convocação dos docentes
para o Conselho de Classe Prognóstico no dia 16/11/2020 às 15h.
 Reunião com os pais/responsáveis dos alunos matriculados nos cursos
técnicos integrados no dia 18/11/2020 às 19h por meio do Google Meet:
Proposta de pauta para apresentação aos coordenadores dos cursos, ainda
esta semana: * Boas-vindas da direção, chefia do Departamento de Ensino e
coordenações de cursos; * Projeção de um pequeno vídeo para suscitar reflexão
sobre a importância do papel da família no desenvolvimento dos discentes; *
Apresentação da CTP sobre os procedimentos do ensino remoto e orientações
aos pais; * Divisão dos pais em 3 salas para conversa com os coordenadores e
docentes sobre as especificidades de cada curso.
Iveline: Irá selecionar o vídeo e sistematizará a apresentação em slides com as
contribuições de Edilene e Marcilia. Edilene vai elaborar o formulário para
registro da frequência dos pais com espaço para que também possam fazer
críticas e sugestões.
Observações: O desafio na reunião com os pais será entregar as notas da
primeira etapa, sem expor nenhum discente, tendo em vista que não teremos o
espaço físico que tínhamos, no formato presencial, para garantirmos o sigilo
destas informações.

