SEMANA
DESAFIO: EDIFICANDO SABERES

INTRODUÇÃO
A Coordenação do Curso Técnico em Edificações realizará o evento Desafio:
Edificando Saberes frente à necessidade de criar atividades correlacionadas entre as
disciplinas do curso técnico com as disciplinas propedêuticas para que os alunos
possam desenvolver soluções práticas, a partir dos desafios elaborados por
professores, cuja aplicabilidade e apresentação será limitante no tempo e no espaço.
Desse modo, a dinâmica do evento propõe que alunos do Curso Técnico em
Edificações possam apresentar soluções criativas aplicando os conhecimentos
disciplinares.
Esse evento tem como objetivo que os alunos possam: ter capacidade de
trabalhar em grupo remotamente; desenvolver soluções criativas com pouco recurso
e tempo; saber conectar diversos conhecimentos em uma solução.

1. METODOLOGIA

AMBIENTE DAS ATIVIDADES
As atividades serão discutidas e construídas pelos alunos em suas casas,
individualmente, cuja inteiração entre os demais componentes da equipe será
realizada em ambiente virtual, do mesmo modo a apresentação dos resultados de
cada equipe será nesse mesmo ambiente.
Os grupos inscritos receberão os desafios e prazos para cumprimento dos
mesmos por meio das plataformas: Google Classroom e Google Meet. Os tutores
farão a comunicação, também, através das plataformas virtuais.

PERÍODO DA REALIZAÇÃO
O evento se iniciará no dia 7 de agosto as 16h com as instruções aos grupos e
a partir da segunda-feira (dia 10 de agosto) ocorrerá a realização das atividades nos
seguintes turnos: manhã (8:00h às 12:00 h) e tarde (14:00h às 17:00h) e no dia 11 de
agosto, à noite, para a apuração e divulgação do resultado (20:00h às 21:30h).

INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas através de formulário eletrônico, entre os dias
19

de

julho

e

6

de

agosto

de

2020

através

do

link:

https://forms.gle/cWo2sjUhJGqGD1RQ6
Cada equipe deverá informar o nome do seu líder e seu tutor, assim como o
nome da equipe. Os alunos e tutores só poderão participar de uma equipe.

PARTICIPANTES
Os participantes serão os estudantes dos cursos Técnicos Integrado e
Subsequente em Edificações do IFPE Campus Caruaru. Os grupos serão compostos
por no máximo 5 (cinco) estudantes, sendo no mínimo 4 (quatro) participantes do
Curso Técnico em Edificações, com a inclusão de 1 (um) tutor escolhido pela equipe.
A equipe poderá ser composta por alunos de qualquer período e modalidade.
Os tutores dos grupos serão os estudantes do 7° Período de Edificações. O
líder da equipe ficará responsável pelo acesso das informações, assim como a
transmissão das atividades para a comissão organizadora do evento.
Os tutores terão a função de comunicação e orientação entre o líder e o
coordenador dos tutores.

DIVULGAÇÃO
O resultado das inscrições será através do site do IFPE no dia 7 de agosto de
2020.

PONTUAÇÃO
Os desafios serão classificados em dois níveis: fáceis e difíceis. Sendo os
desafios fáceis valendo 10 pontos e os difíceis 20 pontos.

2. DESENVOLVIMENTO DO EVENTO

FUNCIONAMENTO
O evento ocorrerá no dia 10 de agosto nos turnos da manhã (8:00h às 12:00 h)
e da tarde (14:00h às 17:00 h. As atividades serão apresentadas, de forma descritiva
e explicativa, por meio da plataforma Google Classroom 15min antes do horário de
início de cada prova com a presença dos professores elaboradores dos desafios.
As equipes deverão se atentar às informações a serem colocadas no início e
durante o evento sobre qualquer formatação e explicação sobre novas regras, além
das colocadas aqui.

AVALIAÇÃO

Critérios de Avaliação
Atividade Realizada

Cumpriram todos os requisitos

51% a 100%

Totalmente

e prazos solicitados na tarefa.

da nota

Atividade Realizada

Postaram e entregaram, mas não

1% a 50% da

Parcialmente

cumpriram todos os requisitos

nota

solicitados.
Atividade não postada

Não postaram no período sugerido

0% da nota

APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO
A comissão organizadora é composta pelos coordenadores: prof.ª Alenuska
Lucena Medeiros, prof.ª Ana Carolina Marinho Ribeiro Lemos, prof.° Humberto Mycael
Mota Santos e prof.° Michael Antão dos Santos do Curso Técnico em Edificações e
pelo coordenador dos tutores, o técnico de laboratório do Curso Técnico em
Edificações do IFPE Campus Caruaru, Tiago Santino da Silva Barros.
A equipe técnica para a elaboração das atividades e os critérios das avaliações
serão: professores do Curso Técnico de Edificações e professores da propedêutica.
A comissão terá apoio de alunos tutores que ficarão responsáveis por uma
equipe de alunos. Do mesmo modo, outros alunos farão parte da equipe de mídia

(responsáveis pela divulgação das atividades, criação das artes, administração do
Instagram) que será composta por 1(um) professor coordenador, mais 4 (quatro)
alunos do 7º período do Curso Técnico em Edificações.

PLATAFORMAS
As plataformas que serão utilizadas: Google Classroom, Google Meet e Google
Formulários.

PREMIAÇÃO
A premiação será a Pizza de Metro do restaurante João Pizza, Caruauru/PE,
quando houver o retorno às aulas presenciais. Também será dada uma placa com a
foto da equipe vencedora (arte criada pela equipe de comunicação).

APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
A apuração dos votos, bem como a divulgação do resultado, será transmitida
ao vivo pelo Google Meet no dia 11 de agosto.

