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Situação:

Encerrado

Início:

28/01/2019

Prioridade:

Normal

Data prevista:

04/07/2019

Atribuído para:

andrea.acioly

% Terminado:

30%

Categoria:
Versão:

2019 - 1º. Semestre

Campus:

CAUCAIA

Fator:

F1. Fatores Individuais

Responsável pela
atividade:

Andréa Acioly

Med Inter:

MI4

Descrição
Promover acolhimento e sentimentos de pertencimento e coletividade aos discentes do Ensino Médio Técnico Integrado Integral e
Subsequente através da proposta metodológica de roda de conversa semanal em espaços de socialização e convivência.
As “conversações” têm por finalidade discutir temas trazidos pelos discentes e sobre seu cotidiano em casa, no IFCE e na
sociedade, enquanto sujeito adolescente, que passa por intensas transições e transformações.
Na ocasião, pretende-se abordar questões relacionadas à rotina de estudo dos estudantes, horário de estudos e planejamento do
tempo e trabalhos acadêmicos.
Histórico
#1 - 05/02/2019 20:19 h - andrea.acioly
- % Terminado alterado de 0 para 30
- Título alterado de Projeto "conversações" com o serviço de psicologia para Acompanhar ingressantes do ensino médio
- Arquivo Nunca Abandone seus sonhos.jpg adicionado
- Arquivo O que faz o balão subir (1).pptx adicionado
- Arquivo o copo de agua.docx adicionado
Considerando que o planejamento das ações da Assistência Estudantil foi realizado em momento anterior ao resultado do processo seletivo para o
doutoramento da servidora do campus (novembro de 2018) e tendo em vista que esta servidora é a única psicóloga da unidade e se afastou no ano
de 2019, os registros das atividades realizadas e relativas a essa meta seguem anexo. Constituíram momentos de entrada motivacional em sala,
sendo que as mesmas foram executadas apenas até o primeiro semestre de 2019. Logo após, a servidora se afastou em licença para capacitação.
#2 - 04/07/2019 18:50 h - andrea.acioly
- Situação alterado de Novo para Encerrado
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