Data e horário dos Projetos e Programas

Programa Artifal:
NAVEGARTE –
invadindo e
redescobrindo com arte
cidades do litoral norte

Projeto
Modalidade
Servidor: Produção
de jogos lúdicos
com Sucata como
ferramenta de
educação
matemática

o programa será desenvolvido por meio de
atividades que vão do aprofundamento
teórico a apresentações para a comunidade.
Será realizado com jovens e adultos das
cidades de Maragogi, Porto Calvo e Matriz de
Camaragibe e São Luis do Quitunde.

Desenvolver, junto a alunos de ensino
fundamental da Escola Municipal Gusmão de
Lira - Matriz de Camaragibe - AL, atividades
lúdicas como construção de jogos, utilizando
sucatas, como ferramenta de aprendizagem da
disciplina de matemática.

O Programa será desenvolvido no
Assentamento Itabaiana com 78 famílias
Programa Minha considerando as seguintes ações: diagnóstico
Comunidade: Ifal socioeconômico e ambiental; apoio técnico
- Campus
agroecológico: educação ambiental e
Maragogi 2018 desenvolvimento sustentável; educação e
cultura; assessoria para desenvolvimento de
equipamento e/ou produto turístico.

Programa
PROIFAL Campus
Maragogi 2018

Melhorar a compreensão, por parte dos
alunos participantes do projeto, com
relação aos algorítimos das quatro
operações melhorando a aprendizagem
e rendimento escolar.

Trata-se de uma proposta
multidisciplinar para realização de
ações de extensão envolvendo
docentes e discentes do Ifal Campus Maragogi junto a
Comunidade Assentamento
Itabaiana buscando melhoria na
qualidade de vida dos moradores

O projeto visa preparar os alunos que
Serão ministradas aulas
apresentam interesse em prestar o
de Atualidades, Língua
Exame de Seleção Instituto federal de
Portuguesa e Matemática
Alagoas (IFAL) 2018

Projeto Modalidade Servidor:
Produção e distribuição de
mudas vegetais aos
Assentamentos da Reforma
Agraria da Região do Litoral
Norte do Alagoas

Projeto
Modalidade
Estudante:
Leituras em Matriz
de Camaragibe

Desenvolver ações artísticoculturais, educa esteticamente,
promove o acesso e o deleite
daqueles que participam direta ou
indiretamente dessas produções
artísticas.

Produzir e distribuir
diversas espécies de
plantas (frutíferas,
hortaliças, florestais e
medicinais) aos
agricultores do
Assentamento Nova
Jerusalém

Ofertar atividades voltadas para
leitura, escrita e interpretação para
alunos do Ensino Fundamental da
Escola Municipal Professora Aída de
Souza Lins - município de Matriz de
Camaragibe - AL.

Projeto Modalidade
Estudante: Qualidade no
atendimento aos turistas de
Japaratinga - AL

Quarta,
Quinta e
Profº.
sexta das
José
14:00 às
Ricardo
18:00 e
Araújo da das 08:00
Silva
às 11:00
no
auditorio

Quinta e
Sexta das
15:00 às
17:00
horas

Prof.
Teófilo
Viturino
da Silva

Profª.
Washington
Luiz Silva
Lago

Quarta das
07:00 às
09:00 horas

Profº. Carlos
Eduardo de
Albuquerque
Filgueiras

Incentivar as práticas acadêmicas que contribuam
para o desenvolvimento social, ambiental e
política, formando profissionais cidadãos
conscientes; Integrar o ensino, pesquisa e
extensão às demandas da sociedade, seus
interesses e necessidades, estabelecendo
mecanismos que inter-relacionem o saber
acadêmico e o saber popular.

Profº.
Oscar
Mariano
Haffe

Terça das
08:40 às
11:00
horas

Contribuir com o desenvolvimento das
competências linguísticas e discursivas
Profº.
Terça das
dos alunos. Contribuir para compreensão
Gutemberg 14:00 ás
da importância da leitura como
Lima da Silva 18:00 horas
ferramenta para formação cultural do
cidadão.

Tem em vista orientação para melhoria no
Conjunto de ações
Profº. Ayrton
Terça das
atendimento a turistas para trabalhadores
extensionistas com miniPereira Correia 19:00 às 22:00
que atuam no ramo turístico na região de
cursos de treinamento
Barros Junior horas
Japaratinga - AL

Projeto Modalidade
Estudante: Sopro
Harmônico

Ofertar30 adolescentes e jovens
na faixa etária de 10 a 17 anos
residentes em Maragogi ou
povoados vizinhos.

Projeto Modalidade Servidor
Lixo eletrônico: reutilização,
reaproveitamento e reciclagem
dos resíduos coletados no
município de Maragogi - AL

Projeto Modalidade Servidor:
Assistência técnica a
agricultores familiares de
assentamentos rurais do
município de Maragogi - AL

Criação de um
centro de
recolhimento
de "lixo"
eletrônico no
Ifal - Campus
Maragogi

Promover a formação teórico-prática
musical com flautas doces a 30
adolescentes e jovens da comunidade de
Maragogi.

Promover a logística de recolhimento de materiais
eletrônicos; Encaminhar parte do material para
Centro de Reciclagem em Maceió;Promover o
reaproveitamento de parte do material recolhido equipamentos deixando disponível para uso;
desmanufaturar equipamentos destinando para o
descarte adequado

Desenvolver a pratica de assistência
técnica por professores e alunos do
Ifal - Campus Maragogi, em
estabelecimentos de agricultura
familiar no município de Maragogi AL.

Este projeto visa prestar atendimento de
monitoria escolar para cerca de trinta crianças
Projeto
na faixa etária entre 08 a 12 anos, moradoras
Modalidade
da Comunidade Assentamento Nova
Servidor:
Jerusalém localizada no Povoado de Peroba
Construindo
km 139 – município de Maragogi AL. Trata-se
conhecimentos de uma proposta multidisciplinar utilizando os
por meio da
Parâmetros Curriculares Nacionais propostos
transversalidad para o Ensino Fundamental por meio de
e
temas transversais considerando os seguintes
eixos: Ética e Saúde; Meio Ambiente;
Qualidade de Vida; Pluralidade Cultural.

Projeto Modalidade
Servidor: Manutenção de
Núcleo de Estudos em
Agroecologia no IFAL Campus Maragogi

Projeto
Modalidade
Servidor:
Promoção da
segurança
alimentar do
município de
Maragogi - AL

Projeto
Modalidade
Servidor:
Vida em
Movimento

Visa promover a geração e
transferência de tecnologia
para pequenas
propriedades no município
de Maragogi e Região.

Prof. José
Ricardo
Araújo da
Siva

Profº.
Cassiano
Henrique de
Albuquerque

Melhorar as condições de
produção de 40 famílias de
Profº
agricultores associados na
Marcelo
Coopeagro - município de
Cavalcante
Maragogi , prestando assistência
técnica agroecológica.

Contribuir para aprimorarem escrita,
leitura, interpretação; contribuir para que
os participantes se percebam integrante,
dependente e agente transformador do
ambiente identificando seus elementos e
interações entre eles, contribuindo
ativamente para melhoria do meio
ambiente; Conhecer e utilizar diferentes
fontes de informações e recursos
tecnológicos para adquirir e construir
conhecimentos;

Promover ações voltadas para agroecologia, tais
como: Implantar unidades demonstrativas do
Sistema de Produção Integrada e Sustentável PAIS; hortas agroecológicas em escolas
publicas; implantar viveiros e mudas; capacitar
agricultores familiares.

Prestar assistência técnica e orientações
com relação a água potável, saneamento
básico e segurança alimentar nutricional a
quinze famílias do Assentamento Nova
Jerusalém: quinze famílias de
assentamentos da região ligadas a
Coopeagro: e quinze Agentes
Comunitários de Saúde - Município de
Maragogi - AL.

Desenvolver levantamento acerca das
condições de acesso a água para
consumo identificando fatores de risco a
potabilidade. Difundir tecnologias
sociais de tratamento de água e esgoto.
Sensibilização de gestores públicos
para adoção de aporte financeiro no
monitoramento da eficácia.

Este projeto tem como diretriz prestar atendimento
social a 70 idosos cadastrados no CRAS (Centro De
Referência Social) Porto Calvo – AL. O projeto será
desenvolvido quinzenal por meio de atividades da
interação entre estudantes do Ifal Campus Maragogi
e idosos frequentantes do Centro de Convivência

Terça de 13:00
às 18:00

Proporcionar aos idosos atividades
que possibilitem a convivência,
tendo em vista troca de experiências
com os jovens.

Profª
Edinéia
Alves
Homem

Terça das
14:00 às
17:00
horas

Profº. André
Terça das
Sueldo
07;00 às
Tavares de
09:00 horas
Lima

ProfºJosé
Augusto
Monteiro
Castro Lima

Profª
Edinéia
Alves
Homem

Segunda
das 14:00
ás 17:00
horas

Projeto Propeq:
utilização de
leguminosas arbustivas
para fins de adubo
verde

Reduzir o uso de nitrogênio sintético
Prestar atendimento técnico
pelos agricultores; Estimular a utilização
agroecológico para agricultores dos
de plantas adubeiras com intuito de
Assentamentos: Nova Jerusalém,
melhorar as características do solo de
Samba, Água fria e Bom Jesus.
cultivo.

Projeto Modalidade
Estudante: Qualidade no
atendimento aos turistas de
Japaratinga - AL

Projeto Modalidade
Servidor: Jornal
Escolar: uma
atividade para o
protagonismo juvenil

Profº. André
Terça das
Sueldo
13:00 às
Tavares de
15:00 horas
Lima

Tem em vista orientação para melhoria no
Conjunto de ações
Profº. Ayrton
Terça das
atendimento a turistas para trabalhadores
extensionistas com miniPereira Correia 19:00 às 22:00
que atuam no ramo turístico na região de
cursos de treinamento
Barros Junior horas
Japaratinga - AL

Atividades de produção de texto
junto a estudantes das escolas
públicas municipais Antônio Verçosa
Coelho e Arlindo E. da Silva do
Município de Maragogi

Melhorar o processo de leitura e
Profº.
escrita dos estudantes dos anos finais
Gutemberg
do Ensino Fundamental de escolas
Lima da Silva
públicas do município de Maragogi

Curso de
Extensão:
Inclusão Digital
para o Ensino
Fundamental /
Médio

Ofertar aulas teóricas e práticas de
informática básica utilizando a
Plataforma Liber Ofice para alunos de
do ensino fundamental e 1º ano do
ensino médio de escolas publicas dos
municípios de Maragogi - AL e São
José da Coroa Grande

Curso de
Extensão: Curso
Básico de
Língua Inglesa

Oferecer aos profissionais,
Aulas interativas com foco na
principalmente, do ramo turístico do Profº. Jairo
habilidades de fala - conversação
Município de Maragogi e
Santos
através da abordagem
adjacências o aperfeiçoamento da Ferreira
comunicativa.
língua inglesa.

Quinta das
14:00 às
16:00 horas

Promover o contato com computadores
e também aquisição de conhecimentos
teóricos e práticos de informática
Profº. Cassiano
Das 08:30 às
básica educacional. Qualificar para
Henrique de
11:30
utilização da informática para fins de
Albuquerque
estudo, pesquisa, lazer e fins
profissionais.

Quarta e Quinta das
17:00 às 18:00 horas

