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ANP no IFSC

Retomada do laço com os 
estudantes, de uma 
rotina básica de estudos. 

Manutenção do vínculo 
com a instituição, 
evitando a evasão.



— 
Portaria IFSC 2337, 26 de junho de 2020.

O que é 
essencial?

Atividades Não Presenciais (ANP) 
[...] conjunto de atividades pedagógicas, 
realizadas com mediação tecnológica ou não, 
a fim de promover o atendimento escolar essencial 
aos estudantes no contexto da pandemia Covid-19.



O que ensinar...

Considerando que muitos dos aspectos de ‘o 
que ensinar’ no contexto das ANPs já foram 
objeto de outras falas durante a Semana 
Pedagógica, vamos partir da pergunta:

O que é mais desafiador 
para o ensino em cursos de EPT no contexto das ANPs?



atividades laborais profissionalização
Promover a transformação identitária do 

aprendiz (conhecer atribuições e 
responsabilidades legais associadas à 

profissão, engajar-se com “comunidades 
de prática” e experimentar situações 

reais de trabalho).

Desafios das ANPs na EPT

Ensinar e avaliar a atividades laborais e 
saberes relacionados que envolvam 

intervenção, produção… que costumam 
ser ensinados presencialmente ou 
exigem contexto e recursos que os 

alunos não dispõem em casa.



Desafiamos vocês a 
pensar conosco…

Com qual ANP poderia-se ensinar a: 

❏ Aplicar vacina em aves;
❏ Realizar banho de leito em paciente;
❏ Fazer cozimento em forno combinado;
❏ Simular ensaio de curto circuito em 

máquina elétrica;
❏ ...



Existem atividades laborais e seus saberes que:

● Não é possível experimentar ou avaliar 
remotamente (ex: punção venosa, pane em 
circuito elétrico, etc.)

● É possível…  (ex: desenvolvimento de sistema 
computacional, pré-produção e produção 
multimídia, etc.) 

● É possível, mas parcialmente (ex: produção de 
pão, relatório de impacto ambiental, etc.)

Limites das ANPs na EPT



 

* (Lave e Wenger, 1998)

Os docentes de uma turma podem decidir 
juntos. Também podem elaborar ANPs 
interdisciplinares, promover a 
interprofissionalidade e interação com 
“comunidades de prática”*.

Quem define 
o que é 

possível?



Como pertencer a uma comunidade de prática? 
Como interagir na comunidade?

Exemplo é esta Semana Pedagógica, uso do 
chat como espaço de compartilhamento do 
fazer-saber docente.

Quando a Profa Marleide contou sobre o uso 
de mesa digitalizadora, outra docente 
contou que utiliza uma caneta 
digitalizadora que produziu com materiais 
caseiros: “ Nesse canal [Lara Popov*] eu 
ensino como transformar um celular tablet 
normal para usar como mesa digitalizadora 
sem gastar $$”.

* https://youtu.be/XrRB-H4Yj2E

https://youtu.be/XrRB-H4Yj2E


Cuidados na elaboração das ANP

Não se limitar a conhecimentos declarativos, 
verbais, discursivos.

Atentar para os objetivos de aprendizagem 
(o que o aluno deve fazer-saber ao final).

Considerar, pelo menos, quatro abordagens para 
transpor a estratégia de ensino para ANP 
(adaptação, substituição, simulação e emulação).



Quais 
estratégias 
didáticas 
utilizar?



Para promover a aprendizagem de atividades 
laborais e seus saberes, indicamos:

● Aprendizagem mediada por obras
● Aprendizagem por projeto
● Análise da atividade laboral
● Análise de erro deliberado
● Estudo de caso
● Resolução de problemas
● Experimento
● Simulação 
● ...

Quais 
estratégias 
didáticas 
utilizar?

Acesse “Dez estratégias didáticas 
para a Educação Profissional” 
[https://educapes.capes.gov.br/handle/c
apes/569740]

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569740
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569740


Como transpor para 
ANPs o uso dessas 
estratégias ?

Elaboramos exemplos hipotéticos, tendo 
em vista UCs que envolvam atividades 
experimentais. Contextualizamos as 
estratégias didática com objetivos e 
conteúdos previstos em PPCs do IFSC.



Exemplo 1
Aprendizagem 
mediada por obras

Exemplo 5

Análise da atividade 
laboral

Exemplo 3
Estudo de caso

Exemplo 2
Aprendizagem 
por projeto

Exemplo 4

Experimento



UC: Habilidades Básicas de Cozinha

Objetivo de aprendizagem: 
aplicar corretamente as técnicas de 
corte de legumes

Estratégia de ensino: 
Aprendizagem mediada por obras

Adaptação: do laboratório de cozinha 
para a cozinha doméstica

Exemplo 1 



Recursos de ensino:
vídeo gravado pelo docente para 
demonstrar a técnica, entre outros 
recursos.

Atividade avaliativa: 
vídeo gravado pelo aluno, realizando 
a técnica demonstrada. 

Dicas de ferramentas: 
Loom, celular, webcam…

Exemplo 1 



UC: Técnicas de Produção Audiovisual

Objetivo de aprendizagem: conceber, 
planejar e produzir obra audiovisual

Estratégia: 
Aprendizagem por projeto

Adaptação (Emulação): do Laboratório 
para a casa do aluno, com os recursos 
que este dispõe.

Exemplo 2 



Recursos de ensino:
Podcast gravado pelo docente, 
documentação de produção e 
produções de referência...    

Atividade avaliativa: documentação 
de pré-produção e produção (ou 
protótipo) de animação digital.

Dicas de ferramentas: 
Audacity, Krita, Storyboarder

Exemplo 2 



UC: Soldagem

Objetivo de aprendizagem: 
entender as limitações e requisitos de 
cada processo de soldagem.

Estratégia: Análise da atividade laboral

Substituição: ao invés de Visita técnica, 
vídeo de profissional realizando a solda 
em trabalho real.

Exemplo 3 



Recursos de ensino: vídeos 
selecionados pelo docente, materiais 
para subsidiar a análise, entre outros.  

Atividade pedagógica: em grupos, 
alunos produzem relatório analítico, 
em formato(s) orientado(s) pelo 
docente (protocolo de observação, 
resposta em vídeo interativo, texto).

Dica de ferramenta: H5P-Moodle

Exemplo 3 



UC: Eletrotécnica

Objetivo de aprendizagem: identificar 
os elementos de linhas de transmissão 
e distribuição de energia elétrica

Estratégia: Estudo de caso

Adaptação: do Laboratório para 
observação na rua da casa do aluno.

Exemplo 4 



Recursos de ensino: 
orientação detalhada com parâmetros de 
escolha do que pode ser analisado e critérios 
de análise, entre outros.

Atividade pedagógica: fotografar e analisar 
diferentes estruturas de energia elétrica do 
seu bairro.

Dica de ferramenta: celular e, se preciso, 
papel e caneta.

Exemplo 4 



UC: Eletrônica geral

Objetivo de aprendizagem: 
medir o ganho de amplificador

Estratégia: Experimento

Adaptação da estratégia: do 
Laboratório presencial para o 
Laboratório virtual

.

Exemplo 5 



Recursos de ensino:
laboratório virtual de eletrônica, entre outros. 

Atividade pedagógica: montar um circuito e 
definir os pontos onde haverá a medição de 
variáveis de entrada e saída. Comentar (texto, 
vídeo ou podcast) o relatório do simulador.

Dicas de ferramentas: CircuitLab, GoLabz, 
PhET Colorado, LabVirt USP, RexLab UFSC, 
entre outros.

Exemplo 5



Como avaliar 
as ANPs? 



Formas de “entrega” das ANP

com a comunidade externa
(ex: Youtube e outras redes sociais)

para todos da turma
(ex: Fórum, Base de dados, Google Drive)

para o professor
(ex: Tarefa do Moodle)

... e para outro colega
 (ex: Laboratório de Avaliação do Moodle)

Uma mesma atividade avaliativa pode ser “entregue” e avaliada 
através de diferentes recursos e formas de socialização:



Não basta explicar a tarefa!

É fundamental explicitar para os alunos:

● Os critérios e descritores de avaliação, 
tendo por base os objetivos pedagógicos.
 

● Utilizar diferentes pesos e pontos nos 
critérios e descritores, considerando as 
metas primárias, secundárias e terciárias 
dos objetivos de aprendizagem.



Sofisticado Competente Ainda não 
competente

Critério 1: 
Identifica os 
objetivos do projeto 
com base em uma 
descrição geral e nas 
solicitações do 
cliente

Todos os objetivos 
gerais e específicos 
do projeto são 
identificados e 
priorizados de forma 
adequada

Todos os objetivos 
gerais são identificados, 
mas um ou dois 
específicos foram 
esquecidos ou as 
prioridades não foram 
bem estabelecidas

Vários objetivos 
gerais não foram 
identificados.

Exemplo de avaliação por rubrica 

Avaliação de aprendizes de Desenho de projetos de engenharia:



Exemplo de avaliação por rubrica (Moodle)



Exemplo de avaliação por rubrica (Moodle)



Como ser 
docente na 
EPT remota 

Dicas finais 
sobre...



● Criar ANPs que transponham (não imitem) o 
ensino presencial;

● Criar desafios (mais do que teste) para os alunos; 

● Realizar curadoria (não apenas produção) de 
materiais didáticos; 

● Acompanhar e orientar os alunos continuamente 
(e não apenas no início e fim de uma ANP)

● Mobilizar o interesse e motivar os alunos.

Atenção ao trabalho “de bastidor” 



Obrigado
Obrigada

!

wollinger@ifsc.edu.br
olivier@ifsc.edu.br
ana.bahia@ifsc.edu.br

Orientações gerais: https://www.ifsc.edu.br/covid-19
Chat - dúvidas sobre ANP: https://chat.ifsc.edu.br/channel/eadcerfeadifsc
Tutoriais - ensino remoto: https://moodle.ifsc.edu.br/course/view.php?id=2018
Resolução ANP - IFSC: https://www.ifsc.edu.br/documents/20194/1921181/Portaria2337.pdf
Livro “Dez estratégias didáticas para a Educação Profissional”: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569740

https://www.ifsc.edu.br/covid-19
https://chat.ifsc.edu.br/channel/eadcerfeadifsc
https://moodle.ifsc.edu.br/course/view.php?id=2018
https://www.ifsc.edu.br/documents/20194/1921181/Portaria2337.pdf
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569740


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & 

images by Freepik and illustrations by Stories

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://stories.freepik.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=slidesgo_contents_of_this_template&utm_term=stories_by_freepik&utm_content=stories

