A DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA ESCOLA TECNICA MACHADO DE ASSIS ESTABELECEM
NORMAS DE CONVIVÊNCIA PARA AS ATIVIDADES DOCENTES E DISCENTES DE 2017
 Cada professor deverá apresentar, na primeira aula os conteúdos que serão ministrados
no módulo. É preciso também colocar no portal o conteúdo previsto.
 O plano de aula do professor deverá ser entregue na coordenação antes do início de
cada módulo, preferencialmente uma semana antes, via e-mail. No primeiro dia é preciso
assinar.
 Somente receber trabalhos nas datas estipuladas.
 Portal – deverá ser atualizado diariamente, constando: faltas, plano de aula e notas de
provas ou trabalhos.
 Notas (7 dias de prazo). Se não houver o cumprimento das regras, o docente será
chamado pela direção para posterior justificativa.
 As provas cumulativas deverão ser enviadas com 72 horas de antecedência para seu
coordenador que fará a revisão da mesma. O não cumprimento desta disposição,
determina, automaticamente a não aplicação da prova na data estabelecida, conforme
Portaria disponível no site. Nesse caso, o professor deverá justificar aos alunos o porquê
da não realização da prova.
 Será proibido repetir as questões das provas anteriores de forma igual. Sugere-se que as
provas sejam elaboradas de forma objetiva, aumentando o nível de exigência nas
avaliações em sala de aula e dando ênfase ao que solicita o mercado de trabalho.
 A avaliação cumulativa deverá ser bem elaborada contemplando todo conteúdo dado no
módulo (100% objetivas e testes 100% descritivas).
 Cabeçalho das Provas – deverá conter o modelo sugerido pela escola.
 Durante a realização das provas cumulativas, os alunos deverão colocar as mochilas na
parte da frente da sala e os celulares sobre a mesa do professor.
 Horário dos testes: serão realizadas nos últimos períodos (21h15min às 22h40min).
 Na avaliação cumulativa poderá ser utilizado todos os períodos da noite. Os alunos que
concluírem a avalição poderão ser dispensados somente após às 21h.
 A avaliação cumulativa deverá ser elaborada em dois modelos para evitar “COLA”. Cabe ao
professor durante a avaliação acompanhar o andamento das atividades sem oferecer
respostas que tirem dúvidas do conteúdo, apenas de organização.

 É proibido ao professor realizar outras atividades durante o tempo que estiver cuidando
avaliações.
 O(a) aluno(a) que for surpreendido com celular ou cola durante a prova receberá nota
ZERO, sem direito à reclamações.
 Provas e avaliações cumulativas de Recuperação devido à falta na data - deverão ser
realizadas nas datas e horários pré-estabelecidos.
 Atestados para justificar faltas das avaliações serão aceitos somente até 48 horas, após a
falta.
 O Atestado deverá ser entregue na coordenação. Após assinado, o aluno entregará ao
professor. Poderá ser enviado pelo Whatsapp dentro do prazo. O original do atestado
deverá ser encaminhado para a Coordenação, e a cópia fica com o professor.
 O aluno que não atender essa exigência deverá pagar uma taxa de R$100,00, junto à
tesouraria da FEMA. O valor acima mencionado será cobrado pelas provas e avaliações
cumulativas. O recibo do valor acima mencionado deverá ser apresentado ao professor no
dia da avalição.
 Apostilas – atualizar as apostilas com referências bibliográficas. É preciso enviar por e-mail
para o coordenador do curso e o mesmo encaminhará para o Xérox antes de iniciar seu
Componente Curricular.
 Apostilas, slides e demais materiais deverão ser disponibilizados no portal para o aluno.
 Capa da Apostila – deverá ser no modelo fornecido pela escola com nome do docente e
e-mail.
 Alunos com dificuldades de aprendizagem, favor encaminhar para direção e
coordenação o mais breve possível (conversa, excesso de faltas, falta de educação ou de
interesse, baixo rendimento, uso de celulares, chegadas atrasadas frequentes ou saídas
antes do horário... etc.)
 Conteúdos das Aulas - dar ênfase a conteúdos atualizados, ter criatividade, dar mais cor e
movimento ás suas aulas de uma maneira diversificada, interagindo com o aluno e usando
exemplos do mercado de trabalho, dentre outros.
 Proporcionar aulas mais criativas, dinâmicas, envolventes e práticas.
 Incentivar a pesquisa e a leitura, incentivar o raciocínio crítico dos alunos através de
questionamento. Evite entregar materiais prontos; estimule-os a pensar.
 Substituição somente em casos extremos de doença. Neste caso, o professor deverá
solicitar ao colega e comunicar à coordenação e seus alunos.

 O ponto deverá ser assinado todos os dias para confirmação de presença e posterior
pagamento do RH. É preciso chegar 15 minutos antes do início das aulas.
 Disciplina – para ser funcional a aprendizagem exige necessariamente disciplina – não
autoritarismo, mas autoridade por parte do professor para que haja silêncio e participação
efetiva dos educandos. Deve haver um espaço no qual o aluno é estimulado a aprender,
organizar-se para sistematizar as informações e respeitar quem pode ajudá-lo a navegar
pelo conhecimento.
Faça de sua sala de aula um ambiente que favoreça a aprendizagem como:
 Mudar a disposição das classes eventualmente;
 Estimular a participação dos alunos através de discussões e trabalhos em grupo dentro da
sala de aula;
 Fazer perguntas constantes;
 Trazer visitantes ou vídeos à sala de aula, respeitando os conteúdos;
 Favorecer atividades extraclasse;
 Realizar debates que torne o aluno um pensador e um pesquisador;
 Incentivar à sua profissão;
 Dê mais cor e movimentos à aula (até a maneira de se vestir é um elemento novo);
 Peça algumas dicas de como proceder diante de dificuldades ou de técnicas diferenciadas
utilizadas pelos seus colegas de profissão;
 Envolva seus alunos com ótimas performances, cantem, interpretem, recitem poesias e
até usem adereços coloridos para chamar atenção ou venha com seu uniforme de
enfermeiro (a);
 Não permita palavrões em sala de aula. Se o aluno não mudar de atitude após sua
chamada de atenção é essencial encaminhá-lo à coordenação para a tomada das
providências cabíveis;
 Aluno que não souber portar-se em aula deverá ser convidado a retirar-se da sala. Os
demais alunos merecem respeito;
 Cuidar o horário de entrada e saída do aluno (19h20 às 22h40);
 O professor deverá cumprir seu horário na escola inclusive nos dias de provas cumulativas;
 Falar o menos possível de sua vida particular;
 Evitar discussões entre alunos, não permitindo que os mesmos falem dos demais
professores. É uma questão de ÉTICA.
“O Professor, assim como a borboleta, precisa deixar seu casulo e se reinventar.”
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