DEPARTAMENTO DE ENSINO
Coordenadoria Técnico-Pedagógica – CTP
Oficina temática curso técnico de Metalurgia

Temática: Disciplina, meta e propósito
Mediadores: Marcilia Maria Soares Barbosa Macedo, Fills Ribeiro Sousa, Claúdio
Lacerda (CTP/CCM)
Turmas: Metalurgia S 1
Data: 06/04/2020

Horário: 18h50 às 20h

Número de estudantes presentes: 32
A atividade ocorreu remotamente no link meet.google.com/jzs-qhah-fdw

RELATÓRIO DO ENCONTRO 03

1. Explicação do objetivo da atividade, escutar os estudantes sobre a
organização do horário de estudo, acompanhamento da atividade e
possibilidades de intervenção pedagógica, caso alguém relate alguma
dificuldade específica
2. Vídeo motivacional: “A filosofia da formiga” e “Sentido e propósito”. Os dois
tratam de disciplina, foco, propósito. Os estudantes falaram sobre a
percepção do vídeo, as suas escolhas relacionadas ao curso e os propósitos
de trabalho.
3. Marcilia fez um paralelo sobre as experiências relatadas pelos estudantes e
o vídeo apresentado. O coordenador Claudio contribuiu com uma fala
motivadora, como também as demais servidoras presentes.
4. Os estudantes falaram dos desafios de realizar as atividades no ambiente
doméstico, pela necessidade de dividir o tempo com outras atividades
domésticas como também, a situação de distanciamento social e a ausência
da interação com os pares ou familiares.
5. Os estudantes disseram preferir aulas síncronas. E concluíram sua fala com
uma palavra-chave para este momento: As palavras foram: Desafio,
Incerteza, Insegurança, Esperança, Aprendizados, Colaboração.

6. Foi solicitado aos participantes que falassem sobre suas dificuldades de
aprendizagem e quais componentes curriculares necessitam de maior
atenção.
7. As perguntas disparadoras para o diálogo foram lançadas no chat. São elas:

Conseguiu organizar a sua rotina de estudos?;
-O que foi planejado, conseguiu cumprir?
Quais as aulas que você fica “mais a vontade”? Prefere aulas
síncronas ou assíncronas?
Você realiza atividades de relaxamento?
Realiza alguma prática de exercícios?
Como quais grupos você tem interagido socialmente ? Utiliza
que/quais meios?
Uma palavra que significa aprendizado:
8. Ficou acertado com os estudantes, que o material será enviado para os
mesmos por e-mail.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=J9rWZxjbZjk

