ABERTURA DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO - 2016
Data: 25/07/2016
HORÁRIO

ATIVIDADE

LOCAL

RESPONSÁVEL

8h

Abertura – Palavras do Diretor

Auditório

Braz

8h e
15min.

Corredor em
Coffee Break

Palavra do Diretor de Ensino,

45min.

Pesquisa e Extensão

9h

Dinâmica

30min.

Braz

auditório

8h e

9h e

frente ao

Auditório

Octavio

Auditório

Eliana Comério

Auditório

Eliana

Palestra Planejamento
Educacional: da legislação à
ação

10h30min

Depoimentos dos professores

Auditório

Divina

11h15min

Divisão dos grupos de trabalho

Auditório

NGP

11h30min

Almoço

-

-

Laboratórios

NGP

13h30min

Oficina - Planejamento dos
professores

Corredor em
15h

Coffee Break

frente ao

Braz

auditório
15h15min

Oficina - Planejamento dos
professores

Laboratórios

Pedagogas

Laboratórios

Pedagogas

Avaliação da oficina e
16h

Cronograma de atendimento
aos docente individual ou por
área.

Público alvo: 150 servidores (75 - Docentes e 75 – Técnicos-administrativos)
Observação: A participação dos TAEs será somente na reunião inicial com o
diretor e no Coffee Break
Objetivo Geral: Promover um momento de reflexão sobre os Planos de Curso,
Planos de Ensino e o Plano de Aula, estabelecendo vínculos entre eles.
Justificativa:
O planejamento educacional é uma atividade docente e traz particularidades a
serem observadas para não se tornar obsoleto e mero instrumento de controle
sem efetividade na prática docente. Após uma avaliação pedagógica realizada
pelos coordenadores de curso, pedagogas, coordenação geral de ensino e
direção de ensino do Ifes Campus Colatina, foi constatado uma desvinculação
entre os documentos de planejamento adotados na instituição (PDI, PPC,
Plano de Ensino e Plano de aula). Com isso, sentimos a necessidade de
promover um momento institucional sobre esse ponto, estabelecendo os
vínculos existentes entre esses planos para que a prática docente possa
efetivar o que foi planejado e os objetivos educacionais de formação integral
possam ser trabalhados de forma integrada.
Metodologia:
Após a fala de boas-vindas do Diretor Geral, haverá o desenvolvimento de uma
dinâmica de integração, uma reflexão acerca dos planos existentes na
instituição e os vínculos que devem existir entre eles. Haverá, ainda, relatos de
experiências e oficinas de planejamento. As oficinas funcionarão da seguinte
forma: os professores serão divididos, aleatoriamente, em três grupos e serão
acompanhados pelas pedagogas e coordenadores de curso nos laboratórios de
Informática. Na oficina serão trabalhados os planejamentos das disciplinas.
Providências:
Reservar local: Auditório (TI)
Café da manhã: Direção de Ensino
Convocação professores: Gabinete
Lista de presença: Gabinete (convocação geral) e NGP (oficinas)
Certificação: NGP
Inclusão no sistema da escola – registro: NGP
Divulgação e registro midiático: Comunicação e Eventos

