
Classificação dos Projetos – Bolsa Ensino IFSP Matão 2º Semestre de 2017 

Projeto Pontuação 
Construção e elaboração de material didático para o laboratório de física 3 para o ensino médio. 8,842 
Aplicações de conceitos de química para explicar ações humanas que prejudicam o meio ambiente 8,683 
Aprendendo genética brincando 8,629 
Modelos tridimensionais em Química Geral e Inorgânica: facilitando a visualização espacial do mundo em nível atômico. 8,283 
Ensino de Língua Portuguesa 8,000 
Comida não é lixo - controle de Resíduos Sólidos Orgânicos 7,942 
Da leitura do mundo para o mundo da escrita: Estratégias e desenvolvimento de competências de leitura e escrita por meio de gêneros textuais. 7,788 
Práticas comunicativas em Língua Inglesa: do opinar ao argumentar - a produção de estratégias e aplicação de metodologias para o ensino 
de uma língua estrangeira. 

7,692 

Elaboração de apostilas de Química para utilização em cursinho popular: a preparação de material didático promovendo o desenvolvimento 
de competências inerentes à docência. 

7,675 

Por um ensino de Química mais articulado e significativo aos alunos de Tecnologia em Biocombustíveis 7,575 
O mundo no bolso 7,452 
Monitorias de Matemática para o Ensino Médio 7,333 
Monitorias de Matemática para a 2ª série do Ensino Médio Integrado. 7,223 
Monitoria das disciplinas profissionalizantes para alunos de 1º e 2º anos do curso técnico em alimentos. 7,195 
Reflexões sobre nós e nosso tempo. 6,933 
Monitoramento para Laboratório de Química Geral II 6,875 
Formação Esportiva IFSP 6,375 

 

Critérios de Avaliação dos Projetos da Bolsa Ensino (de 0 a 10) 
01) Nível de envolvimento da comunidade interna (docentes/bolsista/discentes) 
02) Objetivos (será considerada a clareza e a precisão dos objetivos definidos e a conformidade com a proposta do projeto) 
03) Justificativa (será considerada a coerência apresentada e a motivação do projeto, isto é, a demanda a ser atendida) 
04) Metodologia aplicada (será considerada a explicitação dos procedimentos metodológicos e a coerências com os objetivos expostos) 
05) Resultados esperados (será considerada a relevância dos resultados esperados) 
06) Acompanhamento e avaliação (será considerada a descrição e a explicitação dos indicadores e da sistemática da avaliação) 
07) Confecção de materiais didáticos ou utilização de outros recursos de apoio (artigos, jornais, revistas, apostilas, DVD, CD, entre outros) 
08) Projeto desenvolvido de acordo com os recursos disponíveis no câmpus. 

 


