A equipe de coordenadores do PIBID/ IFIF-SC convida a todos para o II
ENCONTRO DE INICIAÇ
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DO IFIF-SC. Nessa ocasião, será
será
realizada uma socializaç
socialização e avaliaç
avaliação final dos resultados obtidos no
desenvolvimento dos subprojetos, junto com as escolas parceiras, no perí
período de
abril de 2010 a novembro de 2011.
O evento possui vagas limitadas, adquira seu convite e informaç
informações nos contatos:
campus Jaraguá
Jaraguá do Sul: dilcleiado@gmail.com
campus São José
José: gustavo.gaciba@
gustavo.gaciba@ifsc.edu.br
campus Araranguá
Araranguá: felipedamasio@ifsc.edu.br
ou mazera@ifsc.edu.br
Contamos com sua presenç
presença!

Programa€
Programa€•o

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

02/12/2012 – Sexta feira
19:00 ƒs 20:15 hs – Abertura
“Relatos do PIBID/UFSC”
PIBID/UFSC”
Prof. Dr. Jos†
Jos† Carlos Gesser - Coordenador de Gest•o do PIBID/UFSC
(Universidade Federal de Santa Catarina)
Catarina)
20:15 ƒs 20:35 hs – Invervalo para caf†
caf†
20:35 ƒs 22:00 hs – Mostra de trabalhos Pibid
03/12/2012 – S‡bado
08:30 ƒs 10:00 hs – Reuni•o dos grupos de trabalho GT1 a GT10
“Avalia€
Avalia€•o das a€ˆes previstas no projeto PIBID/IFPIBID/IF-SC de abril/10 a novembro/11”
novembro/11”
10:00 ƒs 10:30 hs – Intervalo para caf†
caf†
10:30 ƒs 12:00 hs – Reuni•o dos grupos de trabalho GT1 a GT10
“Avalia€
Avalia€•o dos resultados pretendidos no projeto PIBID/IFPIBID/IF-SC, tanto para a forma€
forma€•o do
licenciando quanto para a melhoria da qualidade do ensino de ci‰ncias nas escolas
parceiras,
parceiras, de abril/10 a novembro/11”
novembro/11”
12:00 ƒs 13:30 hs – Almo€
Almo€o de socializa€
socializa€•o
13:30 ƒs 15:30 hs – Apresenta€
Apresenta€•o e avalia€
avalia€•o dos GTs – Coordena€
Coordena€•o PIBID e Relatores
GTs
15:30 ƒs 16:30 hs – Palestra de Encerramento
“Trabalhos e Projetos que Fazem a Diferen€
Diferen€a”
Profa.
Profa. Maria In‰s Peracchi – Supervisora do PIBID/IFPIBID/IF-SC
(Escola Municipal de Ensino Fundamental Anna Towe Nagel)
16:30 – Caf†
Caf†

Apoio:

