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Relatório do Semestre 2020-01

As aulas iniciaram no regime presencial e devido a pandemia causada pelo Covid-19

as aulas passaram para o regime não presencial.

No regime presencial estavam matriculados 91 (noventa e um alunos), sendo que foram

realizadas presencialmente e com frequência efetiva nas aulas. Ao iniciar o Regime não

presencial o número de participantes reduziu, pois alguns alunos não tem acesso à

internet ou somente no sistema de telefonia pré-pago. As disciplinas que eram

oferecidas presencialmente de segunda à quinta-feira no regime não presencial

passaram a ser oferecidas no regime não presencial de segunda à sexta-feira, incluída

na programação a disciplina Café com Bate-Papo. Nas redes sociais e nas aulas, os (as)

alunos (as) sempre expressam gratidão pela continuidade do Programa da Maturidade

durante a pandemia, pois estão no grupo de risco e precisam se manter em isolamento

social, e a sua participação nas aulas propicia uma interação social satisfatória perante a

situação atual. No semestre 2020.1 todas as atividades presenciais, palestras, visitas

técnicas, festa junina, excursões e outras foram canceladas, e a viagem que fariam para

Argentina, organizada pelo Professor André, da disciplina de Espanhol, foi adiada, sem

data fixa.



Plano de Ação 2020-02

Ação Metodologia Prazo

Estratégias para elevar os
índices de participantes.

1. Contato telefônico com
alunos que não estão
assistindo aulas no
regime não presencial.

2. Pesquisa para averiguar
a situação de
conectividade do aluno.

1. 31 Out 2020.
2. 20 Nov 2020

Estratégias para evitar
evasão dos participantes.

1. Pesquisa para averiguar
o nível de satisfação dos
alunos, com relação às
disciplinas e o Programa
da Maturidade.

2. Acompanhamento dos
diários.

1. 20 Nov 2020
2. 31 Out 2020

Estratégia para
avaliação/melhoria das
aulas e metodologia de
ensino e coordenação do
Programa.

1. Pesquisa no modelo do
CPA, aplicado aos
alunos e professores.

1. 20 Nov 2020


