
NOVA ORGANIZAÇÃO 
TEMPO COMUNIDADE 

 
 
 

JULHO 2018 



3 GRANDES ENCONTROS 

SEMINÁRIO FINAL 

Mostra Científica 
TC 

1ºETC 
por 

regionalização 

8h 

2ºETC 
por 

regionalização 

8h 

GRUPOS DE 2 A 3 INTEGRANTES – ORGANIZADOS POR TURMA!!!! 

• O foco continua no eixo do 
semestre 

• Mas não há mais o 
desenvolvimento do relatório 



Final TU  1º TC 

TRABALHO 1 
Reflexões sobre 
as inter-relações 

entre as 
Ciências da 

Natureza, as 
Ciências 

Humanas , a 
Educação do 

Campo e o Eixo 

2º TC Seminário final 

Elaboração da 
apresentação 

para o 
Seminário final 

 

TRABALHO 2 
Reflexões sobre 

as inter-
relações das 
ciências da 

natureza com a 
educação do 

campo na 
comunidade x 

  

Registros no Caderno de Alternância  

Entrega do trabalho 1 por email: 
educacampounipampa@gmail.com 

Entrega do Caderno de Alternância  
Entrega do trabalho 2 por email 



TU 

Período: julho a agosto 

Encaminhamento do TRABALHO 1  
Reflexões sobre as inter-relações entre as 

Ciências da Natureza, as Ciências Humanas , a 
Educação do Campo e o Eixo – 3 a 5 páginas 

Essa atividade será entregue por email: 
educacampounipampa@gmail.com 



O QUÊ? 
Encaminhamento do TRABALHO 2 
Início da construção das inter-relações das ciências da 
natureza com a educação do campo na comunidade x 
 

COMO? 
• Apresentação de 10 minutos de cada turma para 

falar sobre a abordagem do eixo temático 
• Rodada por eixo temático com todos contribuindo 

para dizer como podem ser articuladas as ciências 
da natureza a educação do campo e o eixo com as 
demandas da comunidade. 
 QUEM PARTICIPA? 

2 docentes da Educação do Campo – Licenciatura: ciências da natureza+humanas 
Discentes da regionalização 

1ºETC 
por 

regionalização 

Período: agosto e setembro 



1ºETC 
por 

regionalização 

Período: agosto e setembro 

ENTREGA DO TRABALHO 1  
Reflexões sobre as inter-relações entre as 

Ciências da Natureza, as Ciências Humanas , a 
Educação do Campo e o Eixo - 3 a 5 páginas 

Essa atividade será entregue por email: educacampounipampa@gmail.com 

AVALIAÇÃO 
ENTREGA DO TRABALHO 1 POR EMAIL – 1,5 PONTOS 

Cada docente avalia o produto dos grupos e atribui nota referente ao seu componente 



O QUÊ? 
Encaminhamento do TRABALHO 3 
Início da Elaboração da apresentação para o 
Seminário final 

COMO? 
• Os trabalhos desenvolvidos no TC poderão ser 

apresentados por meio de diferentes linguagens 
(banner, teatro, poesia, canto...) 

QUEM PARTICIPA? 
2 docentes da Educação do Campo – Licenciatura: ciências da natureza+humanas 
Discentes da regionalização 

2ºETC 
por 

regionalização 

Período: setembro e outubro 

ENTREGA DO CADERNO ALTERÂNCIA 



2ºETC 
por 

regionalização 

Período: setembro e outubro 

ENTREGA DO TRABALHO 2  
Inter-relações das Ciências da Natureza com a 

Educação do Campo na comunidade x 
3 a 5 páginas 

 
ENTREGA DO CADERNO ALTERÂNCIA 

Essa atividade será entregue por email: educacampounipampa@gmail.com 

AVALIAÇÃO 
ENTREGA DO TRABALHO 2 POR EMAIL – 1,5 PONTOS 

Cada docente avalia o produto dos grupos e atribui nota referente ao seu componente 
 

CADERNO DE ALTERNÂNCIA – 1,5 PONTOS 
Cada docente lerá x Cadernos, não necessariamente da sua regionalização 



SEMINÁRIO FINAL 

 

• 8, 9 e 10 de novembro de 2018; 
• Os trabalhos REFLEXÕES SOBRE AS 

INTERRELAÇÕES DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA 
COM A EDUCAÇÃO DO CAMPO NA 
COMUNIDADE X poderão ser apresentados por 
meio de diferentes linguagens (banner, teatro, 
poesia, canto...)  

• Os trabalhos devem ser inscritos até dia xxxx (no 
mínimo 15 dias antes – para organizarmos os 
espaços) 
 

AVALIAÇÃO 
TRABALHO NO SEMINÁRIO FINAL – 1,0 PONTO 

Todos os docentes passarão pelos trabalhos com planilha de avaliação para que tenham 
condições de atribuir nota para cada grupo 
 

AUTOAVALIAÇÃO – 0,5 PONTOS 
Cada discente fará uma auto-avaliação de sua participação e aprendizagem no semestre 


