
 

 
PLANO DE AÇÃO PARA  2º SEMESTRE DE 2021 

 
 

Departamento: Plásticos 

Curso: Técnico em Plásticos 

Turmas: Matutino e Noturno 

Período: 2º Semestre de 2021 

 

 

Desenvolvimento das aulas:  

 As aulas serão desenvolvidas preferencialmente de forma síncrona, com a 

participação dos alunos em tempo real, o que permite que dúvidas sejam 

sanadas simultaneamente, após a apresentação do conteúdo. 

 As aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas aos alunos na forma de 

atividades no Google Classroom, bem como, todas as apresentações, vídeos, 

apostilas e demais materiais impressos e audiovisuais utilizados no 

desenvolvimento das aulas. 

 Algumas aulas, devido às características da disciplina ou necessidade de 

Professores e Alunos, poderão ser gravadas antecipadamente e 

disponibilizadas de forma assíncrona, sendo o Google Classroom o canal de 

comunicação oficial para divulgação das atividades e encontros. 

 Os Professores utilizarão os monitores do curso para auxiliar na divulgação de 

aulas e eventos, através de e-mail da sala e grupos em redes sociais, 

buscando garantir que a informação chegue a todos os alunos da sala de 

forma antecipada. 

 As dificuldades encontradas no desenvolvimento das aulas e participação dos 

alunos serão comunicadas ao SOE e Direção de Ensino, para que soluções 

conjuntas sejam implementadas, buscando solucionar problemas de 

aprendizagem e disciplinares. 

 As disciplinas de Desenho Técnico II e Mecânica Aplicada II, que as aulas não 

foram ministradas no 2º semestre de 2020 por necessitarem de atividades em 

laboratórios (presenciais), serão trabalhadas neste semestre, adotando-se 

estratégias específicas como, Desenvolvimento de Projetos, Atividades de 

Pesquisa e outras, discutidas previamente à Direção de Ensino. 

 

 



 

Avaliações: 

 As avaliações presenciais serão substituídas por atividades avaliativas 

realizadas remotamente.  

 Poderão ser utilizadas listas de exercícios, trabalhos de pesquisa, estudos de 

caso, resolução de problemas técnicos, apresentações de seminários à 

distância, grupos de discussão, etc. 

 Serão no mínimo duas atividades por disciplina a serem avaliadas no semestre, 

embora, o departamento recomende um número maior de atividades 

avaliativas. 

 O Google Classroom será o canal oficial para divulgação e devolução das 

atividades de avaliação, agendadas com tempo suficiente para que os alunos 

possam desenvolvê-las integralmente. 

 

 

Os Professores do departamento estarão sempre disponíveis e solícitos às 

dificuldades dos alunos, não poupando esforços para que esse difícil momento seja 

superado com as menores perdas possíveis. 

 

 

 

Campinas,13 de agosto de 2021 

Departamento de Plásticos 

Colégio Técnico de Campinas - UNICAMP 

 


