DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

Assessoramento Pedagógico Remoto aos Docentes
Data: 10/11/2020 – 14h às 14h50min
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),
Iveline de Souza Lima (Técnica em Assuntos Educacionais): Fills Ribeiro Sousa
(Assistente de Aluno); Márcia Pinto B. de Melo Malafaia (Assistente de Aluno).
Ferramenta Utilizada:
( X ) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
1. Atividade:
( ) Plantão Pedagógico
( X ) Outro. Qual? Reunião com os coordenadores dos cursos técnicos integrados para
fechamento da pauta da reunião com os pais dos discentes no dia 18/11/2020 às 19h por
meio do Google Meet.
2. Número de professores(as) participantes / atendidos(as): 03 (três)
3. Curso(s): Cursos técnicos integrados em Eletroeletrônica, Metalurgia, Química e
Petroquímica.
4. Situações apresentadas pelos(as) docentes:
 Para o atendimento específico de cada curso, foi sugerido pelos coordenadores
que a CTP, juntamente com a coordenação, disponibilizasse um horário
específico para cada curso (a exemplo do que ocorre no atendimento de Sala de
aula com os discentes), para atendimento por meio do Google Meet (busca
espontânea) dos pais que puderem e necessitarem de mais informações;
 Os coordenadores apresentaram situações específicas de cada curso que deverão
ser apresentadas aos pais na reunião do dia 18/11/2020.
5. Encaminhamentos adotados:
 A pauta da reunião de pais ficou definida assim:
1. Projeção de um pequeno vídeo para suscitar uma reflexão sobre o papel da
família no desenvolvimento da aprendizagem dos discentes.
2. Projeção de slides pela CTP com orientações aos pais e uma breve
apresentação sobre aspectos relacionados ao ensino remoto, a saber:
sistemática de controle da frequência, tipos de aulas (síncronas e
assíncronas) e processo de avaliação.
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3. Fala de cada coordenador sobre questões específicas de cada curso.
4. As notas não serão apresentadas de forma individual aos responsáveis, tendo
em vista a inviabilidade neste formato de reunião. Os pais que desejarem
mais informações sobre os resultados de aprendizagem dos seus filhos na
primeira etapa buscarão os docentes, coordenadores e CTP pelos canais de
atendimento disponíveis.
6. Observações:
 A CTP irá analisar a possibilidade de atender a sugestão dada pelos
coordenadores de realizar atendimento específico aos pais, juntamente com as
coordenações, disponibilizando um horário para cada curso (a exemplo do que
ocorre no atendimento de Sala de aula com os discentes), para atendimento por
meio do Google Meet (busca espontânea) dos pais que puderem e necessitarem
de mais informações.

