EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TÍTULO:

PLANO “Disciplina que gera conhecimento”

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS INAUGURAIS
RESPONSÁVEL
PARTICIPANTES
LOCAL

Coordenador Pedagógico, Docentes do Curso, Analistas Responsáveis e
Coordenador Técnico da Unidade Operacional.
Auditório da Unidade Operacional.

DURAÇÃO
DATA

Coordenador Pedagógico

3 horas e 30 minutos

1ª dia letivo do semestre
FASES DO PROCESSO
ETAPA I – Preparação do Ambiente (01 dia antes)

1. Reservar auditório e equipamentos (Computador e Projetor Multimídia);
2. Nomear responsável pela instalação, testagem e suporte para a utilização dos
equipamentos;
3. Enviar convocação a todos os envolvidos, confirmando dia, local e hora;
4. Preparar lista de presença para todos os alunos e colaboradores envolvidos; e
5. Orientar portaria e secretária escolar para informar aos alunos o local onde será realizada a
aula inaugural.
ETAPA II – Preparação do Ambiente (dia da aula)
1. Instalar os equipamentos 01 hora antes da aula inaugural;
2. Posicionar equipe pedagógica no local com antecedência de 20 minutos.
ETAPA III – Condução da Aula Inaugural
1. Recepcionar aos alunos/aprendizes, entregando o Manual do Aluno, quando forem alunos
da Habilitação Técnica ou o Manual do Aprendiz, quando forem alunos do programa de
Aprendizagem Industrial, recolhendo assinaturas dos participantes (20 minutos);
2. Apresentar a equipe pedagógica e o Corpo Docente aos alunos/aprendizes (10 minutos);
3. Apresentar vídeo Institucional (5 minutos);
4. Apresentar vídeo “Boas vindas” do DN (10 minutos);
5. Apresentar as orientações gerais aos alunos/aprendizes, apresentação padrão da aula
inaugural (1hora e 20 minutos);
6. Esclarecer dúvidas (20 minutos);
7. Apresentar vídeo “SENAI 70 anos” (5 minutos); e
8. Realizar visita guiada, pelo docente, aos ambientes administrativo, pedagógico, salas de
aula e laboratórios ligados ao curso.
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