
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 1º Ano 

 

CURSO: Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio (CAMPUS PATOS) 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Técnico  

 

PROFESSOR(A): Marcos Michael Gonçalves Ferreira  

PERÍODO: 1º e 2º BIMESTRES 

CARGA HORÁRIA:  

CH TOTAL: 33,5h (100%) – 40 aulas 

CH CUMPRIDA: 12,25h (35%) -14 aulas 

CH RESTANTE: 21,25h (65%) – 26 aulas 

 

 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO 

- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO PONTUAÇÃO 
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO  
ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

Carga horária 

(h/a) 

1 1º Bimestre/ 

1º Semestre 
Introdução ao desenho 

técnico  (revisão). 
- Compreender o desenho técnico 

como forma de comunicação;  
 

- Proporcionar conhecimentos básicos 

em desenho; 

 

-Introduzir a linguagem gráfica como 

instrumento de comunicação. 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, infográficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Produção textual: 

O aluno deverá produzir 

um parágrafo (de no 

mínimo 2 e no máximo 4 

linhas) sobre uma questão 

proposta no fórum. 

 

31/08/2020 

      a 

04/09/2020 

 -Fórum temático: 

Vamos exercitar a 

escrita relatando a 

importância do 

desenho técnico na 

sua área formação.  

CH TOTAL: 6h 

-5h assíncronas 

-1h síncrona 

 

2 1º Bimestre/ 

1º Semestre 
Normas Técnicas e suas 

aplicações no desenho. 

 

- Conhecer as normas e convenção 

básica de desenho técnico e as 

representações gráficas segundo a 

ABNT; 

 

-Capacitar o aluno no entendimento de 

normatização dos desenhos técnicos;  

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, infográficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Atividade de multipla 

escolhas abordando o 

conteúdo: o aluno deverá 

responder um exercício 

sobre as teorias das 

ABNT estudadas na 

disciplina. 

 
08/09/2020 

      a 

11/09/2020 

- Vamos exercitar 

o conhecimento 

sobre as normas 

de desenho 

técnico 

respondendo 

corretamente o 

exercício proposto 

 

(40 pontos) 

 CH TOTAL: 6h 

-5h assíncronas 

-1h síncrona 

3 1º Bimestre/ 

1º Semestre 
Sistema de projeções: 

- Sistema cônicas e 

Sistema cilíndricos.   

- Exercitar a percepção das projeções 

com raciocíonio espacial; 

 

 - Representar objetos bidimensional 

exercitando a capacidade de visão 

espacial;  

 

- Representar objetos tridimensional 

exercitando a capacidade de visão 

espacial. 

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, infográficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Atividade prática com 

exercício de desenho: O 

aluno deverá realizar 

desenhos e enviar para o 

professor para fins 

avaliativo. 

 

 

14/09/2020 

       a 

18/09/2020 

-Vamos exercitar a 

parte prática do 

desenho; 

formatação do 

papel, a legenda e 

os desenhos.  

 

(30 pontos) 

 

  

CH TOTAL: 6h 

-5h assíncronas 

-1h síncrona 

4 2º Bimestre/ 1º 

Semestre 

Vistas ortográficas. - Compreender o processo de 

construção das vistas e rebamento dos 

planos; 

 

-Representar vistas ortogonais de 

objetos tridimensionais segundo os 

planos de projeções; 

 

-Representar graficamente as vistas 

(frontal, lateral e superior)  de modelo,  

fazendo uso da escala e colocando as 

cotas.  

 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, infográficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

- Atividade prática com 

exercício de desenho: O 

aluno deverá realizar 

desenhos e enviar para o 

professor para fins 

avaliativo. 

 

 

21/09/2020 

       a 

25/09/2020 

-Fórum temático: 

Vamos exercitar 

nosso 

conhecimento 

sociológico? 

 

(30 pontos) 

 

 

CH TOTAL: 6h 

-5h assíncronas 

-1h síncrona 



5 2º Bimestre/ 

1º Semestre 
 

 

Construção de desenho 

geométricos. 

-Conhecer os elementos fundamentais 

do desenho; 

  

-Compreender as construções iniciais 

das figuras geométricas;  

 

- Conhecer as figuras geométricas. 

- Apostilas explicativas, 

vídeos, imagens, ingráficos; 

 - Google Classroom (método 

assíncrono); 

 - Google Hangouts 

(método síncrono). 

-  Simulado virtual sobre 

todos os temas abordados 

no semestre. 

 

 

28/09/2020 

a 

02/10/2020 

Questionário 

composto por 10 

(dez) questões de 

múltipla escolha, 

referente ao 

conteúdo de todos 

os tópicos. 

 

(100 pontos) 

 CH TOTAL: 2h 

-1h assíncronas 

-1h síncrona 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
100 pontos 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

- Atividade de Conclusão da disciplina 
100 pontos 

TOTAL DA PONTUAÇÃO SEMESTRAL 200 pontos 

 

Assinatura do Docente: 

 

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

CAMPUS PATOS 

 

 

Documento 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA I 

 

Turma: 1º ANO  

Período: 

31/08 A 

11/09 DE 

2020 
Curso: 

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Componente Curricular: Educação Física I Carga 

Horária (% 

a definir): 

42H/A 
Docente: DAVI DE SOUSA SILVA 

 

Bimestre 
Tópico 

Semana 
Data 

 
TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO 
PONTUAÇÃO / 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃ
O 

ATIVIDADE 
COLABORATI

VA 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

Revisões 
do 1º 

Bimestre 
- 

Conhece
ndo a 

Educaçã
o Física. 
Esportes 
e Jogos 

de 
Rebater. 

1 

31/0
8 a 

05/0
9 

1.1 
Aula 

inaugural 

Explicitar aos 
alunos as 

atividades que 
serão 

desenvolvidas 
no modelo 
ANP. Tirar 
dúvidas e 

introduzir os 
conteúdos. 

Aula 
Síncrona - 

Google 
Meet. 
Slides, 
textos, 

vídeos e 
demais 

materiais 
de apoio. 

Feedback dos 
alunos 

01/09/2020 0 0 1H/A 

1.2 

Revisão 
de 

conteúdo: 
Conhecen

do a 
Educação 

Física. 

Revisitar os 
conteúdos 

abordados no 
primeiro 
bimestre. 

Slides, 
textos e 
Vídeos 

anteriorm
ente 

abordados
. 

Questionário 
de pesquisa 
no Google 

Formulários. 

31/08 a 
05/09 

10 0 4H/A 

1.3 
Momento 

tira 
dúvidas. 

Exclarecer 
possíveis 

dúvidas dos 
alunos sobre os 

conteúdos 
e/ou atividades 

propostas. 

Slides, 
textos, 

vídeos e 
demais 

materiais 
de apoio. 

Feedback dos 
alunos 

01/09/2020 0 0 1H/A 



2 

7 a 
11 
de 

Sete
mbr

o 

2.1 

Revisão 
de 

conteúdo: 
Esportes e 
jogos de 
rebater. 
Tênis de 

Mesa, 
Badminto

n, 
Frescobol, 

Beach 
Tênis. 

Revisitar os 
conteúdos 

abordados no 
primeiro 
bimestre. 

Slides, 
textos e 
Vídeos 

anteriorm
ente 

abordados
. 

Questionário 
de pesquisa 
no Google 

Formulários. 

07 a 12 de 
Setembro 

10 0 5H/A 

2.2 
Momento 

tira 
dúvidas. 

Esclarecer 
possíveis 

dúvidas dos 
alunos sobre os 

conteúdos 
e/ou atividades 

propostas. 

Slides, 
textos, 

vídeos e 
demais 

materiais 
de apoio.. 

Feedback dos 
alunos 

08/09/2020 0 0 1H/A 

Bimestre Semana Data 
AU
LA 

TEMA OBJETIVOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENT
OS DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

PONTUAÇÃ
O / 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 

PONTUA
ÇÃO 

ATIVIDAD
E 

COLABOR
ATIVA 

CARGA 
- 

HORÁR
IA (h/a) 

2º - 
Valores 

do 
esporte; 
Esportes 

de 
Invasão. 
Handebo

l, 
Futebol, 

Futsal 

3 

14 a 
19 
de 

Sete
mbr

o 

3.1 
Valores do 

Esporte 

Introduzir o 
conteúdo: 
Valores do 

Esporte. 

Aula 
Síncrona - 

Google 
Meet. 

Resolução de 
questão do 

ENEM 
juntamente 

com a turma. 
Questionário 
de avaliação 

da aula - 
Google 

Formulário. 

15/09/2020 10 Pontos 0 1H/A 

3.2 
Valores do 
Esporte - 
Fair Play 

Desenvolver 
nos alunos o 

conhecimento 
sobre o Fair 
Play (Jogo 
Limpo) no 
esporte. 

Aula 
atividade - 

texto. 

Questionário  
- Google 

formulário. 

14 a 19 de 
Setembro 

10 Pontos 0 4H/A 

3.3 

Valores do 
Esporte - 
Violência 
e esporte 

Refletir sobre a 
violência no 

esporte, 
mostrando que 
estas práticas 

podem 
apresentar 

pontos 
positivos e 
negativos. 

Aula 
atividade - 

texto. 

14 a 19 de 
Setembro 

3.4 
Momento 

tira 
dúvidas. 

Esclarecer 
possíveis 

dúvidas dos 
alunos sobre os 

conteúdos 
e/ou atividades 

propostas. 

Aula 
Síncrona - 

Google 
Meet e 
Slide. 

Feedback dos 
alunos 

15/09/2020 0 0 1H/A 

4 

21 a 
26 
de 

Sete
mbr

o 

4.1 
História 

do 
Handebol 

Introduzir o 
conteúdo 

Handebol, com 
enfoque inicial 
na história do 

esporte. 

Texto - 
Origem do 
Handebol. 

Lista de 
exercícios - 

google 
formulário. 

21 a 26 de 
Setembro 

20 Pontos 0 

3H/A 

4.2 

Regras, 
técnicas e 
táticas do 
Handebol. 
Exemplos 

de Fair 
Play no 

Handebol. 

Desenvolver no 
aluno o 

conhecimento 
básico sobre as 

regras do 
handebol. 

Assíncrona 
- Vídeo  - 

Slide 
2H/A 



4.3 
Momento 

tira 
dúvidas. 

Esclarecer 
possíveis 

dúvidas dos 
alunos sobre os 

conteúdos 
e/ou atividades 

propostas. 

Slides, 
textos, 

vídeos e 
demais 

materiais 
de apoio. 

Feedback dos 
alunos 

22 de 
Setembro 

0 0 1H/A 

5 
 

28 
de 

Sete
mbr
o a 
03 
de 

Outu
bro 

5.1 
História 

do Futsal 

Desenvolver no 
aluno o 

conhecimento 
básico sobre a 

história do 
futsal. 

Texto - 
Origem do 

Futebol. 

Questionário - 
Google 

formulários. 

28 de 
Setembro a 

03 de 
Outubro 

20 Pontos 0 

3H/A 

5.2 

Regras, 
técnicas e 
táticas do 

Futsal. 
Exemplos 

de 
violência 

no 
esporte. 

Desenvolver no 
aluno o 

conhecimento 
básico sobre as 

regras do 
futsal. 

Assíncrona 
- Vídeo - 

Slide 
2H/A 

5.3 
Momento 

tira 
dúvidas. 

Esclarecer 
possíveis 

dúvidas dos 
alunos sobre os 

conteúdos 
e/ou atividades 

propostas. 

Slides, 
textos, 

vídeos e 
demais 

materiais 
de apoio. 

Feedback dos 
alunos 

29 de 
Setembro 

0 0 1H/A 

6 

05 a 
10 
de 

Outu
bro 

6.1 
História e 
Regras do 
Futebol 

Desenvolver no 
aluno o 

conhecimento 
básico sobre a 

história e as 
regras do 
futebol. 

Assíncrona 
- Vídeo - 

Slide - 
textos 

Questionário. 
Google 

Formulários. 

05 a 10 de 
Outubro 

20 Pontos 0 2H/A 

6.2 

A prosa e 
apoesia 

no 
Futebol 

Refletir sobre 
aspectos 

sociais que 
envolvem as 

práticas 
esportivas. 

Neste caso o 
futebol. 

Capítulo 2 
- Livro 

Didático 
Púbico de 
Ed. Física - 
Prefeitura 
Municipal 
de João 
Pessoa. 

Questionário. 
Google 

Formulários. 

05 a 10 de 
Outubro 

20 Pontos 0 

3H/A 

6.3 

Futebol 
sem 

impedime
nto 

Refletir sobre 
aspectos 

sociais que 
envolvem as 

práticas 
esportivas. 

Neste caso o 
futebol. 

Capítulo 2 
- Livro 

Didático 
Púbico de 
Ed. Física - 
Prefeitura 
Municipal 
de João 
Pessoa. 

05 a 10 de 
Outubro 

3H/A 

6.4 
Momento 

tira 
dúvidas. 

Esclarecer 
possíveis 

dúvidas dos 
alunos sobre os 

conteúdos 
e/ou atividades 

propostas. 

Momento 
Síncrono - 

Slides e 
Google 
Meet. 

Feedback dos 
alunos 

06/10/20 0 0 1H/A 

6.5 

Revisão 
dos 

conteúdos 
do 1º 

Bimestre. 

Resgatar os 
conteúdos do 

segundo 
bimestre 

visando uma 
melhor 

aprendizagem. 

Momento 
Síncrono - 

Slides e 
Google 
Meet. 

Participação 
dos alunos 

06/10/20 0 0 1H/A 



6.6 

Atividades 
de revisão 

e/ou 
recuperaç

ão. 

Resgatar os 
conteúdos do 

segundo 
bimestre 

visando uma 
melhor 

aprendizagem. 

Lista de 
exercícios 

Google 
formulário. 

05 a 10 de 
Outubro 

100 0 2H/A 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos 

A PONTUAÇÃO SERÁ ATRIBUÍDA DE FORMA CONTÍNUA, ATRAVÉS DO SOMATÓRIO DE TODAS AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS DOCENTES.  
100 

 

 

Davi de Sousa Silva 

Docente da Disciplina Educação Física I 

 

Subcomissão Local de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais - Curso Técnico em Edificações Integrado 

ao Ensino Médio 

 

  

BR 110, s/n, Alto da Tubiba, PATOS / PB, CEP 58700-000 

http://ifpb.edu.br - (83) 3423-9534 

 





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS PATOS

PROJETO 3/2020 - DG/PT/REITORIA/IFPBPROJETO 3/2020 - DG/PT/REITORIA/IFPB

PLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI SPLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI S

DI SCI PLI NA - Geogr a fi aDI SCI PLI NA - Geogr a fi a

Turma: 1º ano Médio Técnico Integrado em Edificações Período: 31/08 a 02/10/2020.

Curso: Médio Técnico Integrado em Edificações

Componente Curricular: Geografia Carga Horária (% a definir):  100%

Professor:  José Ronaldo de Lima

Tópico Unidade

(B/S)

Aula Tema Objetivos Recursos

didáticos -

pedagógicos

Instrumento

de avaliação

Período Atividade Ind.

(Pontuação)

Atividade Col.

(Pontuação)

CH (h/a)

Introdução aos

estudos de

geografia

Física

Geomorfologia

1B 6 Camadas da Terra, Deriva

Continental, tectônica de

placas, minerais rochas e

solos (caps 5 e 6 )  Revisão

e conclusão.

Reconhecer as

inúmeras

transformações

físicas, químicas e

biológicas pelas

quais o planeta

passou.

Vídeo aula e

Apostila  e livro

didático.

Envio de

Atividades de

Livro Didático

Lista de

exercícios

páginas

(124,142,15)

De 31/08 a

04/09

  100 - 6

Climatologia 2B 1  a 6 Os agentes do relevo   (Cap

7)

A atmosfera Funções,

camadas o tempo e o clima 

( cap 8).

O Fatores Climáticos

Latitude,, altitude,

maritimidade

continentalidade, correntes

marítimas, relevo e

vegetação.(cap 8)

Compreender as

funções vitais que

atmosfera

desempenha na

manutenção da

vida.

Vídeo aula e

Apostila, livro

didático.

Atividades

múltipla

escolha e

atividades do

livro didático(

pag 179)

08/09 a 11/09 50 50 6

Climatologia 2B 7 a 12 Os elementos Climáticos

Massas de ar, temperatura,

precipitações e pressão

atmosférica. (cap 8).

Os fenômenos Climáticos e

a interferência Humana.

Estabelecer a

conexidade entre

os fatores naturais

e humanos nas

alterações

climáticas

Vídeo aula,

apostila

 e livro didático.

Atividade de

múltipla

escolha

21/09 a 25/09 50 50 6



a interferência Humana.

(cap 9)

Climatologia 2B 13 a 18 Os tipos e classificação

climática mundial.

Os termopluviogramas  e

os tipos climáticos do 

Brasil.

Diferenciar as

alterações no

Macro e micro

clima.

Localizar os

diferentes tipos

climáticos do

Brasil

Vídeo aula,

apostila

e  livro didático

.

Atividades de

múltipla

escolha.

28/09 a 02/10 50 50 6

Avaliação 2B 19/20 Conteúdo de climatologia. Compreender a

dinâmica climática

e a interligação

entre fenômenos

naturais e as

interferências

humanas

Atividade com

questões

30/09 a 02/10. 60 2

Legenda: B: Bimestre; S: Semestre; Ind.: Individual; Col.: Colaborativa; CH: Carga Horária.

Pontuação das Atividades Individuais e
Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem

Pontos    * As pontuações ind. E colaborativas50 +50 = 100 atividade parcial

                   Soma= 100 na atividade parcial.

                     50+50= 100 na atividade bimestral.

Trabalhando 6 h/aulas semanais o  2 B.ocorrerá entre os dias 08/09 a
02/10                                     

Patos, 28 de agosto de 2020.

José Ronaldo de Lima 
Mat. SIAPE 1851647 - Docente de Geografia IFPB/PT

Subc omi s s ã o Loc a l  de Ac ompa nha mento da s  Ati vi da des  Nã o Pr es enc i a i s  -  Cur s o Tec nól ogo em Segur a nç a  no Tr a ba l ho Subc omi s s ã o Loc a l  de Ac ompa nha mento da s  Ati vi da des  Nã o Pr es enc i a i s  -  Cur s o Tec nól ogo em Segur a nç a  no Tr a ba l ho 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

CAMPUS PATOS

PROJETO 15/2020 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPBPROJETO 15/2020 - CFGPE/DDE/DG/PT/REITORIA/IFPB

PLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI SPLANO  I NSTRUCI O NAL PARA DESENVO LVI MENTO  DE ATI VI DADES NÃO  PRESENCI AI S

DI SCI PLI NA - I ngl ês  IDI SCI PLI NA - I ngl ês  I

Turma:    Médio integrado – 1° ano
Período:

6 semanas –
05/10/2020 a
13/11/20202

Curso: Edificações

Componente Curricular:  Inglês I Carga

Horária (% a

definir):

30 horas
Docente: Jarbas Medeiros de Lima Filho – 2680070

Tópi c oTópi c o

Uni da deUni da de

(Bi mes tr e/(Bi mes tr e/

Semes tr e)Semes tr e)

TemaTema O bj eti vosO bj eti vos
Rec ur s osRec ur s os

Di dá ti c osDi dá ti c os

I ns tr umentoI ns tr umento
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1. Revisão 1° bim Adaptação

Linguística;

Palavras

cognatas e

conhecidas.

Reconhecimento

de palavras

básicas em um

texto e revisão

dos tópicos já

explicados

Quadro

branco,

pincel,

notebook.

Questionários,

a vidades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

05/10/20

a

11/10/20

A vidades de

análise e

interpretação

textual com

questões

abertas e de

múltipla

escolha.

Atividade em

dupla ou em

grupos maiores

6h/a

2. Presente

Simples

1°  bim Verbos mais

comuns e

usados da

língua inglesa;

Atividades

regulares;

 Dias da

semana

Verbo auxiliar

‘DO’

Pronomes

Interrogativos

Conhecimento

das estruturas

grama cal e

vocabular

usadas em

atividades

constantes nas

formas

afirmativa,

nega va e

interrogativa.

Quadro

branco,

pincel,

notebook.

Questionários,

atividades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

12/10/20

a

18/10/20

A vidades de

análise e

interpretação

textual com

questões

abertas e de

múltipla

escolha.

Aplicativo

SIMPLER

-

6

3. Pronomes

pessoais,

objetos,

reflexivos,

adjetivos e

possessivos

2°  bim Sujeito e objeto

das sentenças;

Pronome

neutro IT;

Análise textual.

Noção de 1ª, 2ª,

e 3ª pessoas do

singular e plural;

Orações sem

sujeito e sem

tradução.

Quadro

branco,

pincel,

notebook.

Questionários,

atividades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

19/10/20

a

25/10/20

A vidades de

análise e

interpretação

textual com

questões

abertas e de

múltipla

escolha.

          

-

6



plataforma G-

suite.

4. Presente

Continuo

2°  bim *Ações em

andamento;

Verbo BE como

auxiliar;

Diferenças

entre Gerúndio

e Presente

Particípio;

Pronomes

Interrogativos;

Análise textual.

Conhecimento

das estruturas

grama cal e

vocabular

usadas em

atividades

momentâneas

nas formas

afirmativa,

nega va e

interrogativa.

Quadro

branco,

pincel,

notebook.

Questionários,

atividades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

26/10/20

a

01/11/20

A vidades de

análise e

interpretação

textual com

questões

abertas e de

múltipla

escolha.

Atividade em

dupla ou em

grupos maiores

6

5. Números

cardinais,

ordinais,

decimais e

fracionários

2º bim Números

cardinais 1 – 1

mil;

Introdução às

noções de

singular e

plural.

Escrita e

pronúncia dos

numerais

ordinais,

cardinais,

decimais e

fracionários

básicos.

Quadro

branco,

pincel,

notebook

Questionários,

atividades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

02/11/20

a

08/11/20

A vidades de

análise e

interpretação

textual com

questões

abertas e de

múltipla

escolha.

- Atividade em

dupla ou em

grupos maiores

6

6.

Substantivos

Contáveis e

incontáveis

2º bim Diferença do

conceito de

contável e

incontável

inglês e

português;

Quantificadores

Melhor

entendimento

da estrutura de

singular e plural

e aplicação dos

substantivos e

quantificadores

para contáveis e

incontáveis

Quadro

branco,

pincel,

notebook

Questionários,

atividades de

leitura e

interpretação

do texto a

serrem

enviados

através da

plataforma G-

suite.

09/11/20

a

13/11/20

Atividades de

análise e

interpretação

textual com

questões

abertas e de

múltipla

escolha.

         - 6
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* Planejamento de 2 Bimestres e 1 Semestre.

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no

Ambiente Virtual de Aprendizagem
Período => Pontuação máxima

Nota 1° BIM (Semanas 1 e 2) Atividade Aula 1: 40 pontos + Atividade
Aula 2: 60 pontos.

Semana 1 => 40 pontos

Semana 2 => 60 pontos

Semana 3 => 25 pontos

Semana 4 => 25 pontos



Nota 2° BIM  será a soma das atividades das aulas 3 a 6, onde cada
uma valerá 25% na nota.

Semana 5 => 25 pontos

Semana 6 => 25 pontos
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ANEXO   I  
 

PLANO   INSTRUCIONAL   PARA   DESENVOLVIMENTO   DE   ATIVIDADES   NÃO   PRESENCIAIS  
 

TURMA:   1º   ANO  PERÍODO:   1º   e   2º   BIMESTRE  

CURSO:   EDIFICAÇÕES   INTEGRADO  

COMPONENTE   CURRICULAR:   MATERIAIS   DE   CONSTRUÇÃO  CARGA   HORÁRIA   (%   a   definir):   30   horas  

PROFESSOR(A):   LUCIANO   DE   OLIVEIRA   NOBREGA  

 
 

TÓPICO  

 

UNIDADE  

(BIMESTRE/  

SEMESTRE)  

 

AULA  

 

TEMA  

 

OBJETIVOS  

 

RECURSOS  

DIDÁTICO   -  

PEDAGÓGICOS  

 

INSTRUMENTO   DE  

AVALIAÇÃO  

 

PERÍODO  

 

ATIVIDADE  

INDIVIDUAL/  

PONTUAÇÃO  

 

ATIVIDADE  

COLABORATIVA 

/   PONTUAÇÃO  

 

CARGA   -  

HORÁRIA  

(h/a)  

1  1º   BIMESTRE  Semana   1  -Revisão    dos  
conteúdos  

ministrados   até  
a   paralisação  
- Cal   e   Gesso  

Apoiar   os  
alunos   no  
retorno   das  
atividades   e  

fixar   temas   já  
discutidos  

-Texto   Base   com   os  
assuntos   já   vistos;  
-Apresentação   de  

Slides   de    Cal ;  
-Apresentação   de  
Slides   de    Gesso ;  

-Lista   de   questões  
importantes;  

-Encontro   remoto   via  
google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-Conjunto   de   questões  
abertas   a   sobre    Cal   e  

Gesso ;  
-Formulário   objetivo  

sobre   os   temas  
abordados.  

de  
13/10/2020  

a  
16/10/2020  

-Conjunto   de   questões  
sobre    Cal   e   Gesso .  

(2   horas)/  
25   pontos  

 
-Formulário   objetivo  
sobre    Cal   e   Gesso.  

(2   horas) /  
25   pontos  

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   mee  

  (1   hora)/  
50   pontos  

 
Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

(1   hora)  
 

6  

2  1º   BIMESTRE  Semana   2  - Cimento  
Portland  

Conhecer,  
classificar   e  

saber   aplicar   os  
materiais   de  

construção   na  
edificações.  

-Texto   Base   sobre  
Cimento ;  

-Apresentação   de  
Slides   de    Cimento ;  
-Lista   de   questões  

importantes;  
-Encontro   remoto   via  

google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-Conjunto   de   questões  

sobre    Cimentos ;  
-Formulário   objetivo  

sobre   os   temas  
abordados.  

de  
19/10/2020  

a  
23/10/2020  

-Conjunto   de   questões  
sobre    Cimento  

(2   horas)/  
25   pontos  

 
-Formulário   objetivo  

sobre    Cimento  
(1   horas) /  
25   pontos  

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   meet  

  (1   hora)/  
50   pontos  

 
Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

(2   horas  
computadas   para  

o   2º   Bimestre)  
 

6  

3  2º   BIMESTRE  Semana   3  - Aços    para  
construção   civil  

 
-Introdução   ao  

estudo   de  
agregados  

 

Conhecer,  
classificar   e  

saber   aplicar   os  
materiais   de  

construção   na  
edificações.  

-Texto   Base   sobre  
Aços;  

-Lista   de   questões  
importantes;  

-Encontro   remoto   via  
google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-Conjunto   de   questões  

sobre    Aços ;  
-Formulário   objetivo  

sobre   os   temas  
abordados.  

de  
26/10/2020  

a  
30/10/2020  

-Conjunto   de   questões  
sobre    Aços .  
(2   horas)/  
15   pontos  

 
-Formulário   objetivo  

sobre    Aços.  
(2   horas) /  
15   pontos  

 

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   meet  

  (1   hora)/  
30   pontos  

 
Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

(1   hora)  

6  

4  2º   BIMESTRE  Semana   4  -   Agregados  
para   concreto  

 
 

Conhecer,  
classificar   e  

saber   aplicar   os  
materiais   de  

construção   na  
edificações.  

-Texto   Base   sobre  
Agregados;  

-Apresentação   de  
Slides   de   Agregados;  

-Lista   de   questões  
importantes;  

-Encontro   remoto   via  
google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-Conjunto   de   questões  

abertas   sobre  
Agregados ;  

-Formulário   objetivo  
sobre   os   temas  

abordados.  

de  
03/11/2020  

a  
06/11/2020  

-Conjunto   de   questões  
sobre    Agregados  

(2   horas)/  
20   pontos  

 
-Formulário   objetivo  

sobre    Agregados  
(2   horas) /  
20   pontos  

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   meet  

  (1   hora)/  
40   pontos  

 
Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

(1   hora)  
 

6  

5  2º   BIMESTRE  Semana   5  - Argamassas  
 

Conhecer,  
classificar   e  

saber   aplicar   os  
materiais   de  

construção   na  
edificações.  

-Texto   Base   sobre  
argamassas;  

-Apresentação   de  
Slides   de  

Argamassas ;  
-Lista   de   questões  

importantes;  
-Encontro   remoto   via  

google   meet  
(1   hora)***  

-Participação   no  
encontro   remoto   via  

google   meet;  
-Conjunto   de   questões  

sobre    Argamassas ;  
-Formulário   objetivo  

sobre   os   temas  
abordados.  

 

de  
09/11/2020  

a  
13/11/2020  

-Conjunto   de   questões  
abertas   sobre  
Argamassas  

(2   horas)/  
15   pontos  

 
-Formulário   objetivo  
sobre    Argamassas  

(2   horas) /  
15   pontos  

 
 

Participação   do  
encontro   remoto  
via   google   meet  

  (1   hora)/  
30   pontos  

 
Encontro   tira  
dúvidas   via  
google   meet  

  (1   hora)  
 

6  

 

*   Planejamento   de   2   bimestres   e   1   semestre.  
 



Pontuação   das   Atividades   Individuais   e   Colaborativas   realizadas   no  
Ambiente   Virtual   de   Aprendizagem  

Pontos  

ATIVIDADE   INDIVIDUAL   -   QUESTÕES   DISSERTATIVAS   (AID)  
Respostas   dadas   em   lista   de   questões   abertas   elaborada   em   Google   Documento  

ATIVIDADE   INDIVIDUAL   -   QUESTÕES   OBJETIVAS   (AIO)  
Respostas   dadas   em   lista   de   questões   objetivas   elaborada   em   Google   Formulário  

ATIVIDADE   COLABORATIVA   (AC)  
Participação   nos   encontros   remotos   via   Google   meet  

MÉDIA   DA   DISCIPLINA   =   (AID+AIO+AC)/2  

50  
 
 
 
50  
 
 
 
100  
 

**   O   docente   deve   especificar   no   plano   a   fórmula   de   cálculo   da   pontuação.  

***   Horário   definido   pela   coordenação  

Obs.   os   horários   de   tira   dúvidas   serão   marcados   com   a   turma  

Assinatura   do   Docente:    

Assinatura   da   Subcomissão   Local   de   Acompanhamento   das   atividades   não   presenciais   do   curso:  

Local/Data   da   Aprovação:  

Av.   João   da   Mata,   256   -   Jaguaribe,   JOÃO   PESSOA   /   PB,   CEP   58015-020  
http://ifpb.edu.br    -   (83)   3612-9701  

http://ifpb.edu.br/
http://ifpb.edu.br/






PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 1º Ano 
 
CURSO: Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio (CAMPUS PATOS) 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia I 
 
PROFESSOR(A): João Paulo da Silva 

PERÍODO: 4 semanas e 2 dias (05/10/2020 
a 05/11/2020) 
CARGA HORÁRIA:  
CH TOTAL: 33,5h (100%) – 40 aulas 
CH CUMPRIDA: 10,05h (30%) -12 aulas 
CH RESTANTE: 23,45h (70%) – 28 aulas 

 
 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO 
- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO PONTUAÇÃO 
ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO  
ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

Carga horária 
(h/a) 

1  
1º Bimestre/ 
1º Semestre 

 
Sociologia e 
conhecimento sociológico 
(revisão). 

- Demonstrar que a produção de 
conhecimento é uma característica de 
todas as sociedade; 
 
- Abordar os tipos de conhecimento 
produzidos pela humanidade; 

 
- Apresentar as Ciências Sociais como 
meio de conhecer a realidade. 

- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, gráficos; 
 - Google Classroom (método 
assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

- Produção textual: 
O aluno deverá produzir 
um parágrafo (de no 
mínimo 3 e no máximo 5 
linhas) sobre uma questão 
proposta no fórum. 

 
05/10/2010 
      a 
11/10/2020 

  
-Fórum temático: 
Vamos exercitar 
nosso conhecimento 
sociológico? 

 
CH TOTAL: 6h 
-5h assíncronas 
-1h síncrona 
 

2  
1º Bimestre/ 
1º Semestre 

 
Indivíduos e Sociedade: 
as perspectivas 
sociológicas clássicas e 
contemporêneas. 

- Situar a relação entre indivíduo e 
sociedade como uma questão central 
para Sociologia; 
 
- Refletir sobre as relações entre 
indivíduo e sociedade a partir das 
teorizações de Marx, Durkheim e 
Weber. 

 
- Analisar a Sociologia contemporânea 
como um esforço para eliminar a 
dualidade entre indivíduo e sociedade 
na análise dos fenômenos sociais. 

- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, gráficos; 
 - Google Classroom (método 
assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

- Atividade de síntese: o 
aluno deverá fazer uma 
síntese de no máximo 5 
(cinco) linhas sobre as 
teorias sociológicas  
clássicas proposta no 
fórum temático e debatê-
la com os seus colegas. 

 
12/10/2020 

      a 

18/10/2020 

  
-Fórum temático: 
Vamos exercitar 
nosso conhecimento 
sociológico? 
 
(50 pontos) 

 
CH TOTAL: 6h 
-5h assíncronas 
-1h síncrona 

3  
1º Bimestre/ 
1º Semestre 

 
Socialização e controle 
social. 

- Refletir sobre o conceito de 
socialização; 
 
 - Apresentar o papel das instituições 
na socialização e no controle social; 
 
 - Caracterizar o controle social como 
mecanismo de exercício de poder; 
 
 - Mostrar a importância das interações 
e dos grupos sociais na construção e 
desconstrução de padrões sociais. 

 

- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, gráficos; 
 - Google Classroom (método 
assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

- Estudo de um conceito: 
O aluno deverá realizar a 
revisão e debater com 
seus colegas sobre um 
conceito proposto no 
fórum temático. 

 

 
19/10/2020 
       a 
25/10/2020 

  
-Fórum temático: 
Vamos exercitar 
nosso conhecimento 
sociológico? 

 
CH TOTAL: 6h 
-5h assíncronas 
-1h síncrona 

4  
2º Bimestre/ 1º 
Semestre 

 
Cultura como 
representação social e 
antropológica. 

- Apresentar  a noção de cultura na 
perspectiva do senso comum e na 
perspectiva antropológica; 
  
- Demonstrar que a cultura é um 
aprendizado social e consiste na 
produção de bens materiais; 

- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, gráficos; 
 - Google Classroom (método 
assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

  
26/10/2020 
       a 
01/11/2020 

  
-Fórum temático: 
Vamos exercitar 
nosso conhecimento 
sociológico? 
 
(50 pontos) 

 
CH TOTAL: 6h 
-5h assíncronas 
-1h síncrona 



  
- Enfatizar que as sociedades humanas 
são caracterizadas e se diferenciam 
umas das outras por sua cultura. 

5  
2º Bimestre/ 
1º Semestre 

 
 

 
Ideologia e visões de 
mundo. 

- Apresentar o conceito de ideologia e 
suas definições clássicas; 
  
- Debater o conceito de ideologia a 
partir de situações vivenciadas no 
ambiente escolar; 
  
- Refletir sobre o conceito de ideologia 
a partir de relações sociais concretas 
entre os grupos sociais. 

- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, gráficos; 
 - Google Classroom (método 
assíncrono); 
 - Google Hangouts 
(método síncrono). 

-  Simulado virtual sobre 
todos os temas abordados 
no semestre. 

 

 
03/11/2020 

a 
05/11/2020 

 
Questionário 
composto por 10 
(dez) questões de 
múltipla escolha, 
referente ao 
conteúdo de todos 
os tópicos. 
 
(100 pontos) 

  
CH TOTAL: 4h 
-3h assíncronas 
-1h síncrona 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

100 pontos 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

- Atividade de Conclusão da disciplina 
100 pontos 

TOTAL DA PONTUAÇÃO SEMESTRAL 200 pontos 

 

Assinatura do Docente: 

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 


