INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
PRO-REITORIA DE ENSINO
GRUPO DE TRABALHO DE CURRÍCULO DA EPTNM
EIXO TECNOLÓGICO MEIO AMBIENTE E SAÚDE

ATA DA DE REUNIÃO LOCAL
Abertura
Número: 02/2018

Data: 25/04/2018

Início: 9h
Término: 12h

Local: Campus Avançado de
Carolina

Pauta
1. Finalização da leitura do artigo Concepção do Ensino Médio Integrado. 2. Escolha dos dias 23 e
30 de maio para os dois próximos encontros. 3. Reafirmação do material legislativo para
fundamentar decisões do próximo encontro. 4. Escolha da professora Angela para colaborar com a
produção da resenha do artigo de Marise Ramos e compartilhá-lo no drive para demais
contribuições.
Participantes
Flávia Albuquerque (Presidente da Reunião), Filipe Alves, Duana, Angela, Priscila, Carlos Di
Stefano, Luiz e Gilberto.
Desenvolvimento e/ou Encaminhamento
1. O coordenador dos cursos do Campus Avançado de Carolina professor Gilberto participou das
conversas e discussões.
2. Foi finalizada a leitura do artigo Concepção do Ensino Médio Integrado e durante a leitura foram
pontuadas diversas discussões calorosas e profundas sobre: a necessidade de uma reforma
educacional no ensino que atenda a realidade dos estudantes brasileiros e principalmente do
nosso estado.
3. Os professores discutiram proposta de metodologias que façam com o que aluno compreenda
que aprender algo novo não tem apenas a finalidade de servir para o mercado ou para o
vestibular.
4. Importância de inserção de metodologia com formas que atraiam cada vez mais a atenção dos
alunos seja ela com tecnologia ou situações-problema, juntamente com uma contextualização
dos assuntos.
5. Na discussão, os professores de ambos os eixos ressaltaram que é necessária a integração de
conhecimentos gerais e específicos no ensino médio, contextualizá-los e contemplando tanto a
formação básica quanto a profissional de maneira que os alunos se tornem capazes de
compreender a realidade, sejam críticos e consigam produzir o seu melhor dentro das suas
limitações.
6. Ficou agendado o dia 23 de maio de 2018 às 08h30 para retorno das discussões e análise coletiva
das matrizes.
Fecho
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ATA DA DE REUNIÃO LOCAL
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, para constar, a presente ata foi redigida por
Filipe Alves.

