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NÚCLEO 1

IFSULDEMINAS 
CAMPUS POÇOS DE CALDAS

DIRETOR
Prof. Thiago Caproni Tavares

PRECEPTOR
Prof. Amilcar Walter 

Saporetti Júnior



NÚCLEO 1

Residentes

Amanda R. Iuri Márcia Isabella Sabrina

Enzo Allana Amanda B. Alana Nathalia



• Pontos positivos:

Auxílios fornecidos (Internet, empréstimos, marmitas, etc);

Apoio psicológico;

Aquisição de novas habilidades com ensino remoto.

• Desafios:

Baixa participação dos discentes;

Dificuldades no eixo familiar;

Desvalorização do trabalho docente.



NÚCLEO 2

Escola Estadual 
David Campista

DIRETOR
Prof. Elias Corrêa Tranche

PRECEPTORA
Profa. Cristiane de Oliveira 

Martins



NÚCLEO 2

Residentes

Flávio Maycon Jaqueline Viviane Julia

Camila Raíssa Sandra Kimberli Roger



• Pontos positivos:

Dedicação e empenho dos professores para amenizar os impactos do momento;

Fornecimento do PET impresso;

Manutenção dos alunos por apps de chat.

• Desafios:

Desvalorização do trabalho docente;

Centralização da educação;

Professor > Tutor;

Baixa adesão das propostas.



Atividades 
Desenvolvidas



Aula

Mulheres e Natureza

• Videoaula Interdisciplinar;

• Discussões ambientais e de gênero

através do olhar biológico, político e

histórico;

"Destacamos no contexto da residência

pois a forma de tratar o conteúdo a partir

de vários olhares diz muito da forma como

concebemos a educação"



WorkShop

Composteira Doméstica

• Propício para residências

sem horta;

• Materiais: Garrafas PET, tesoura,

fita adesiva, cascas de verdura,

frutas e legumes, folhas

secas, água para regar.



WorkShop

Composteira Doméstica



Dinâmica

Uma Carta Para Seu "Eu" do 
Passado

"A proposta foi que os alunos do EJA pudessem

expressar-se em formato de carta, o que cada

um diria para seu “eu” do passado, se tivesse a

oportunidade de voltar no mês de março de 

2020, data que o Brasil decretava medidas

emergenciais e temporárias devido a pandemia

mundial do COVID-19. "



Olá, eu sou você daqui a alguns meses.

Tenho algumas coisas pra te contar sobre um futuro bem próximo onde os contatos físicos e afetivos se

tornaram raros, onde pessoas ficarão cada vez mais distantes e fechadas em seu próprio mundinho, nesse

futuro próximo a pobreza e a desigualdade se tornarão mais palpáveis que nunca, alguns da burguesia

darão festas enormes enquanto outros passarão fome.

Gostaria de te dar alguns conselhos breves; ame com mais intensidade, abrace sem medo, no futuro isso

será raro, aperte seus pais contra seu peito e diga que os ama, no futuro você os abraçará com temor de

estar os matando, afague seus filhos e amigos pois no futuro se sentirá como quem carrega a própria morte.

Invisível e silenciosamente a preocupação e a ansiedade te tirarão o sono, e o medo da solidão te levarão a

paz e a felicidade, nesse futuro próximo você sentirá falta do abraço que não deu e do carinho que não

compartilhou, por isso ame muito, abrace com ternura e beije como se amanhã não existisse, pois na

realidade o amanhã não será mais o mesmo.

Assinado: Você



Atividades de
Regência

• Podcasts;
• Oficinas;
• Mapas Mentais;
• Vídeos;
• Atividades Avaliativas;
• E outros.



Outras Atividades

• Observação de Aulas;

• Participação em Reuniões Pedagógicas;

• Participação em Conselhos de Classe;

• Análise de Documentos;

• Estudos de Caso;

• Participação em Capacitações;

• E outros.


