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Situação:

Encerrado

Início:

01/08/2019

Prioridade:

Alta

Data prevista:

30/08/2019

Atribuído para:

leonara.castro

% Terminado:

100%

Categoria:
Versão:

2019 - 2º. Semestre

Campus:

HORIZONTE

Fator:

F1. Fatores Individuais

Responsável pela
atividade:

CTP, CC, DE.

Med Inter:

MI20

Descrição
No início de cada semestre, a coordenação de curso, juntamente com a CTP realizarão avaliação diagnóstica para mapear as
principais dificuldades e planejar o programa de intervenção pedagógica.
Histórico
#1 - 22/04/2019 13:25 h - lara.holanda
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Arquivo PRIMEIROS PASSOS_LOGÍSTICA_POR ALUNO (1).pdf adicionado
- Arquivo PRIMEIROS PASSOS_FÍSICA_POR ALUNO.pdf adicionado
Foi realizada avaliação disgnóstica com os alunos do primeiro semestre dos cursos Técnico em Logística e Licenciatura em Física, através da
ferramenta EdPuzzle, cujo treinamento recebemos no momento formativo sobre Metodologias Ativas, com o professor Igor Paím.
Inicialmente, realizou-se reunião com o coletivo de professores, de ambos os cursos, para discutir os conteúdos básicos necessários e
indispensáveis para o bom desemprenho nos componentes curriculares. Após esta reunião os professores de Matemática e Língua Portuguesa
elaboraram a atividade e socializaram para a aprovação de todos os demais.
A avaliação foi aplicada no primeiro dia de aula e gerou dados significativos para o planejamento das atividades do semestre.
#2 - 07/02/2020 11:30 h - lara.holanda
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Início ajustado para 01/08/2019
- Versão alterado de 2019 - 1º. Semestre para 2019 - 2º. Semestre
- Situação alterado de Novo para Encerrado
- Data prevista ajustado para 30/08/2019
- Arquivo Relatório da Avaliação Diagnóstica (2019.2).pdf adicionado
Segue em anexo o relatório das atividades relacionadas à Avaliação diagnóstica no período letivo 2019.2.
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