DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica
Atendimento Pedagógico Remoto aos estudantes
Data: 09/03/2021 – 19h às 20h
Servidor (a)/Cargo que fez o registro deste formulário: Fills Ribeiro Sousa
Servidores (as) que mediaram esta atividade/ Cargos: aluno), Fills Ribeiro (Assistente
de Aluno) e Marcília Maria Soares Barbosa Macedo (Pedagoga/ Coordenadora do setor)
1. Ferramenta Utilizada:
(X ) Google Meet
( ) Aplicativo Whatsapp
( ) E-mail Institucional
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
2. Atividade:
( ) Sala de Estudos
( ) Conversas de Sala de Aula com as Assistentes de Aluno
( X ) Outro. Qual? Atendimento aos Pais/Responsávies por alunos dos cursos Técnicos
Integrados.

3. Número de estudantes atendidos/ Cursos Nenhum
4. Situações apresentadas pelos estudantes: nenhuma
5. Encaminhamentos adotados: não houve encaminhamento
6. Observações: O aluno Gian Pablo Ferreira da Cunha, matriculado no curso metalurgia
juntamente com sua mãe Sra. Otaciana Ferreira, deveriam ter entrado na sala para
orientações sobre cancelamento ou trancamento do curso. Em um contato de busca ativa
realizado no dia 4 de março, falei com o aluno e sua mãe, que está de acordo com o
procedimento, uma vez que segundo ela, não pode obrigar ele estudar, pois a mesma
disse passar o dia no trabalho e não ter como acompanhar, pois ainda segundo ela, o
aluno já sabe o que quer. Diante desse argumento da senhora Otaciana foi feito convite
para atendimento aos pais ou responsáveis pelos alunos menores de idade, porém o
aluno não compareceu, nem sua mãe atendeu mais as ligações. O aluno manifestou
desejo de cancelar o curso, pois segundo ele não se identificou com o formato de ensino
remoto, e seu aparelho de celular não é compatível. Quanto ao horário de atendimento
foi flexibilizado, a senhora Otaciana disse que sai somente às 19 horas do trabalho,
diante dessa situação, foi feito a proposta de estender o horário para que pudesse
acontecer o atendimento.

