DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

Reunião semanal da CTP por meio do Google Meet
Link: meet.google.com/hex-rkkq-ejx

Data: 07/12/2020 – 10h às 11h30min
Servidor(a)/Cargo que fez o registro deste formulário e que fez a mediação da
reunião: Edilene Teles da Silva (Pedagoga/ Coordenadora substituta da CTP).
Servidoras presentes na reunião/ cargos: Fills Ribeiro Sousa (Assistente de Aluno);
Márcia Pinto Bandeira de Melo Malafaia (Assistente de Aluno); Iveline de Souza Lima
(Técnica em Assuntos Educacionais); Joélia Marques de Carvalho (Chefe do
Departamento de Ensino); Edilene Teles da Silva (Pedagoga).
Observação:
Ferramenta Utilizada:
( X ) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
1. Atividade:
( X ) Reunião semanal da CTP
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
2. Pauta e encaminhamentos:
 A reunião iniciou com a Pedagoga Edilene Teles solicitando à Chefia do
Departamento de Ensino para definir a data da reunião com os coordenadores
dos integrados, servidores da CCA e coordenadora do Napne sobre a Nota
Técnica nº 02 que trata dos novos procedimentos para o aperfeiçoamento da
execução do Conselho de Classe dos Integrados a partir do semestre letivo
2021.1: Joélia definiu que será no dia 14/12/2020 às 15h e que enviará à
convocação, mas a CTP é quem deverá fazer a mediação da reunião, pois estará
em outro compromisso, previamente agendado.
 Em seguida, partimos para a sistematização da programação do Encontro
Pedagógico 2021.1 e Joélia ficou com a tarefa de contactar os dois professores
do IFCE para saber da disponibilidade deles para proferimento das palestras
propostas. Não havendo, há nomes sugeridos por Iveline e Fills que serão
contactados em um segundo momento, se assim for necessário.

DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica

ESBOÇO DA PROGRAMAÇÃO
ENCONTRO PEDAGÓGICO 2021.1
IMPLICAÇÕES DA OFERTA DO ENSINO REMOTO EM 2020 NO ANO LETIVO 2021

Objetivo do evento: Promover reflexões sobre as implicações do ensino remoto
ofertado no ano letivo de 2020 para o ano letivo de 2021, planejando ações para atenuar
os possíveis déficits de aprendizagem dos alunos veteranos e ações específicas para os
ingressantes a partir da avaliação do perfil dos alunos novatos. Data: 01/02/2021 e
02/02/2021.
 Dia 01: 01/02/2021 (Segunda-feira)
Horário

Atividades/ Responsáveis

8h

Boas-vindas da gestão

Providências

Chefia do Departamento de Ensino/ Diretor Geral
8h15min

Apresentação da programação do evento
Coordenação Técnico-Pedagógica

8h30min

Palestra 01
O novo normal na escola em 2021: implicações do
ensino remoto em 2020

9h30min

Momento para o debate

10h30min

Momento da Direção Geral

Joélia
convidará a professora
Alana do campus
Horizonte

Jefferson Queiroz Lima

12h

Intervalo

13h30min

Palestra 02
Estratégias de recuperação da aprendizagem no contexto

Joélia
convidará o professor
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de ensino remoto, híbrido e presencial

14h30min

Momento para o debate

15h30min

Momento do Departamento de Administração

Igor Paim

Francisco Renato

17h

Encerramento do dia

 Dia 02: 02/02/2021 (Terça-feira)
Horário
8h

Atividades/ Responsáveis
Apresentação dos novos procedimentos para o Conselho de
Classe dos cursos técnicos integrados a partir de análises da
Chefia do Departamento de Ensino, da Coordenação TécnicoPedagógica (CTP) e do Núcleo de Acessibilidade às Pessoas
com Necessidades Específicas (NAPNE). Nota técnica
nº02/2020

Providências
Apresentação em
slides

Coordenação Técnico-Pedagógica
8h15min

Conselho de Classe Prognóstico
Coordenação Técnico-Pedagógica

12h

Intervalo

Planejamento
do
conselho prognóstico
a partir da nota
técnica
nº
02;
convidar
os
representantes de pais
e de alunos; definir os
professores
responsáveis
por
turma para o semestre
2021.1
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13h30min

Estratégias para recuperação da aprendizagem dos
estudantes veteranos e para os alunos ingressantes/ Chefia do
Departamento de Ensino:

1º Apresentação do perfil dos alunos ingressantes
2º Depoimento de professora da rede municipal de
Fortaleza sobre a oferta do ensino remoto na referida rede em
2020: Iveline de Souza Lima (Técnica em Assuntos
Educacionais no campus Caucaia)
3ºApresentação de propostas de estratégias: ajuste de
25% do PUD a partir de avaliação diagnóstica feita por cada
docente com seus alunos e também provão de Português e
Matemática para os ingressantes; Oferta de disciplinas
extracurriculares de componentes da parte técnica do currículo
ofertados em 2020; Oferta de componentes de Português e
Matemática para revisão de conteúdos do Ensino Fundamental
para os alunos ingressantes.
17h

Encerramento do evento
Chefia do Departamento de Ensino
Diretor Geral

