AVALIAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA – Turma DANHT4072-15SA
PLANO DE TRABALHO – ECE 2020
Profa. Solange Wagner Locatelli
Período [Resolução ConsEPE 239/2020]:
- 20/04/2020 a 06/06/2020: Estudos Continuados Emergenciais (ECE) – Registro das atividades acadêmicas no SIGAA.
Carga horária total ECE: 7 semanas (20/04/2020 a 06/06/2020), sendo um total de 21 horas atividades apresentadas pelo professor + 28h estudo individual
do aluno (T=3h/semana, I=4h/semana)
Carga horária total presencial: em princípio não será necessário, somente se houver necessidade para provas substitutivas e/ou recuperação.
Ferramentas EaD: No 1.o dia de aula da turma (em fevereiro), foi criada uma página no facebook para comunicação extra-classe. Essa mesma página
continuará a ser utilizada para a comunicação. Lá serão postados vídeos, textos, exercícios, bem como será um canal para tirar dúvidas. Além disso, será
utilizado o google meet para interação com os alunos durante o ECE, considerando-se os horários de aula regulares.
Mapa de Atividades dos trabalhos a serem realizados no ECE (20/04 a 06/06/2020): Tabela 1, página seguinte.

Importante: Esse plano de trabalho é complementar ao plano de ensino entregue em fevereiro/2020 e realizado com os alunos até dia 13/03. Os processos
avaliativos são os mesmos, bem como os critérios para aprovação na disciplina. As faltas registradas no primeiro período (até dia 13/03) podem ser consultadas.
No quadro 1 temos a adequação com os novos prazos e ferramentas EaD.
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Quadro 1 - Conteúdos e atividades a serem desenvolvidas no período ECE, de 20/04/2020 a 06/06/2020
Atividade apresentada pela

Atividades Estudo

Atividade extra-classe

Comunicação com a

professora

Individual (4h/semana)

(1h/semana)

turma

Conteúdo
Programático

Semana 1

Escrita do texto (1)

20 a 26/04
Semana 2

Texto 5 – discussão

27/4 a 3/5
Semana 3

Oficina – questões

Atividade síncrona

Atividade

(registra presença)

assíncrona

Toda sexta-feira das

Seguir as

Leitura dos textos

Horários pré-agendados para

Pela nossa página do

8h às 10h.

orientações de

propostos;

orientações e dúvidas

Facebook serão

(2h/semana)

estudo previstas

Preparo do texto final.

específicas – individual –

disponibilizadas

Pelo Google meet

(1h/semana)

Pelo Google meet

mensagens, orientações,

------------------------

conceitos parciais,

Horários serão

possíveis mudanças e

Optativa para o aluno

04 a 10/05
Semana 4

Oficina – testes

11 a 17/05
Semana 5

disponibilizados no Facebook adequações a esse Plano
Escrita do texto (2)

18 a 24/05
Semana 6

Apresentação de

25 a 31/05

seminário

Semana 7

Finalização da escrita

01a 07/06

do texto

2h/semanax7 = 14

1h/semanax7 = 7

4h/semana x7 = 28 horas

horas (ECE)

horas (ECE)

(ECE)
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de Ensino (ECE)

