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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - AENPs 

TURMA: 2º Ano 

CURSO: Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Médio 

COMPONENTE CURRICULAR: Biologia II 

PROFESSOR: Jean Carlos Dantas de Oliveira 

PERÍODO: 05/04 a 16/05/2021 (6 semanas) 

CARGA HORÁRIA: (50%) 60 h/a 

 

 

TÓPI

CO 

UNIDADE 

(BIMESTRE) 
TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

PONTUAÇÃO 
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO  
ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

Carga horária (h/a) 

1 3º Bimestre 

Núcleo e DNA:  

 

- O material genético das 

células;  

 

- Modelo da dupla-helice 

do DNA; 

 

- Propriedade do DNA;  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compreender a estrutura e 

função do núcleo celular; 

 

- Interpretar a importância 

do núcleo celular nos 

processos de 

desenvolvimento e 

organização morfológica de 

um organismo;  

 

- Analisar a contribuição da 

comunidade científica para 

proposição do modelo de 

DNA;  

 

 - Compreender a estrutura 

e propriedades do DNA.  

 

 

 

 

 

- Webaula síncrona, 

Slides de apresentação, 

narrados abordando a 

temática envolvida;  

 

- Livro Didático;  

 

 - Vídeos e sites para 

pesquisas envolvendo o 

conteúdo; 

 

 

 

 

 

 

   Atividade 

- Os alunos 

serão orientados 

a construir um 

núcleo celular e 

uma fita de 

DNA, utilizando 

material 

reciclado.  

 

- Os em grupo de 

três deverão 

elaborar um 

vídeo 

explicando as 

principais 

características 

estruturais e 

funcionais no 

núcleo celular e 

do material 

genético.  

05/04 a 

11/04 
 50 (AC) 

CH Total: 8h 

7h assíncronas 

1h síncrona 



  

 

2 3º Bimestre 

- Núcleo  

 

-Cromossomos Eucariontes 

 

-Cromossomos Sexuais e 

Autossomos; 

 

-Cromossomos Homólogos  

 

-Determinação 

Cromossômica do Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concluir que cada 

espécies apresenta um 

conjunto típico de 

cromossomos, denominado   

cariótipo;  

 

Avaliar a importância e as 

aplicações do estudo da 

organização dos 

cromossomos tanto para a 

construção dos 

conhecimentos científicos 

quanto para as práticas 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Webaula síncrona, 

Slides de apresentação, 

narrados abordando a 

temática envolvida;  

 

- Livro Didático;  

 

 - Vídeos e sites para 

pesquisas envolvendo o 

conteúdo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atividade 

- Montando um 

cariótipo 

- Os alunos 

serão orientados 

elaborar um 

mapa mental 

sobre 

cromossomos e 

construir um 

cariótipo 

humano com a 

representação 

dos 23 pares de 

cromossomos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/04 a 

18/04 
50 (AI)  

CH Total: 8h 

7h assíncronas 

1h síncrona 

3 
Final do 3º 

Bimestre 

 

Introdução a Genética   

 

-  Primórdios da Genética; 

 

- A primeira lei de Mendel; 

 

- A segunda lei de Mendel 

- Bases físicas da 

hereditariedade. 

- Compreender os 

fundamentos da 

hereditariedade;  

- Contextualizar as 

influências dos 

conhecimentos da genética 

através das relações entre a 

ciência e sociedade 

- Webaula síncrona, 

Slides de apresentação, 

narrados abordando a 

temática envolvida;  

 

- Livro Didático;  

 

- Vídeos e sites para 

pesquisas envolvendo o 

conteúdo; 

-  Atividade 

 

- Estudo dirigido 

composto por 7 

questões 

discursivas.  

19/04 a 

25/04 
100 (AI2)  

CH Total: 11h 

9h assíncronas 

2h síncrona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

produzidos ao longo do 

tempo; 

- Interpretar esquemas 

genéticos que permitem 

narrar fatos da realidade.  

 

 

 

4 
Início do 4º 

Bimestre 

Divisão Celular:  

 

- Interfase; 

 

- Mitose;  

 

 - Fases da Mitose;  

 

- Meiose; 

 

- Fases da meiose; 

 

- Meiose e Variabilidade 

Genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Favorecer o entendimento 

das principais 

características do ciclo 

celular, da mitose e da 

meiose, relacionando esses 

processos a variabilidade 

genética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Webaula síncrona, 

Slides de apresentação, 

narrados abordando a 

temática envolvida;  

 

- Livro Didático;  

 

 - Vídeos e sites para 

pesquisas envolvendo o 

conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atividade 

 

- Os alunos 

serão orientados 

a 

esquematizarem 

os processos de 

mitose e meioses 

e elaborar uma 

síntese 

explicativa dos 

dois processos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/04 a 

02/05 
100 (AI) - 

CH Total: 11h 

9h assíncronas 

2h síncrona 

5 4º bimestre 

 Biologia Molécula: 

introdução e aplicações  

 

- O código genético; 

 

Engenharia Genética;  

 

- As eras genômicas e pós-

genômica 

- Apresentar as tecnologias 

de manipulação do material 

genético, contextualizando 

suas aplicações; 

- Valorizar a construção de 

conhecimento científico 

sobre problemas sociais que 

- Webaula síncrona, 

Slides de apresentação, 

narrados abordando a 

temática envolvida;  

 

- Livro Didático (PDF);  

 

- Atividade 

 

Os alunos em 

grupo de 3, serão 

orientados a 

elaborar um 

trabalho tendo 

como tema 

central 

03/05 a 

09/05 
 100 (AC) 

CH Total: 11h 

9h assíncronas 

2h síncrona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

envolvem a Biotecnologia e 

Engenharia Genética;  

- Relacionar diferentes 

áreas do conhecemos e da 

tecnologia.   

 

 

 

 

 - Vídeos e sites para 

pesquisas envolvendo o 

conteúdo; 

  

 

 

 

 

 

“Biologia 

Molecular”. 

 

 

 

 

 

 

6 
Final do 4º 

Bimestre 

- Núcleo celular e DNA 

 

- Cromossomos; 

 

- Introdução a genética; 

 

- Divisão Celular; 

 

- Biologia Molecular  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proporcionar uma revisão 

dos principais conteúdos 

trabalhos no 3º e 4º 

bimestres.  

 

- Resolver questões 

relacionadas as temáticas 

no modelo do Enem.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Webaula síncrona, 

Slides de apresentação, 

narrados abordando a 

temática envolvida;  

 

- Livro Didático 

 

 - Vídeos e sites para 

pesquisas envolvendo o 

conteúdo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atividades 

 

Simulado 

(FORMULÁRI

O ONLINE) 

com 20 

Questões 

objetivas  

 

 

 

 

 

10/05a 

16/05 
100 (AI)  

CH Total: 11h 

9h assíncronas 

2h síncrona 

 



 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Google Sala de Aula  500 pontos 

Pontuação das Atividades referentes ao 3º Bimestre 200 pontos 

Pontuação das Atividades referentes ao 4º Bimestre 300 pontos 

O cálculo para a obtenção das Médias bimestrais é feito da seguinte maneira: 

o Média do 3º Bimestre = (AC + AI1+ AI2)/2  

o Média do 4º Bimestre = (AI1 + AC + AI2)/3 

Média final = M1ºB + M2ºB + M3ºB + M4ºB /4 

 

Assinatura do Docente:  

 

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

Local/Data da Aprovação: 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Turma: 2º Ano Curso Técnico em Segurança no Trabalho Período: 
22/04/2021 a 20/05/2021 (3 º e 4º bimestres de 2020)

Curso: Técnico em Segurança no Trabalho integrado ao Ensino Médio

Componente Curricular: Ergonomia Carga Horária (% a definir):
50%

Professor(a): Hanne Alves Bakke

Bimestr
e

Tópico Aula Tema Objetivos
Recursos 

didáticos - 
pedagógicos

Instrumento 
de avaliação

Período
Atividade 

Ind. 
(Pontuação)

Atividade 
Col. 

(Pontuação)

CH 
(h/a)

3 1

1 Ergonomia e Sistema visual

Explanar sobre 

o sistema visual 

e o impacto de 

informações 

visuais para o 

trabalho;

Discutir sobre a 

importância da 

iluminação no 

ambiente de 

trabalho e sobre 

os mecanismos 

da visão;

-videoaula 

com 

powerpoint;

-vídeo sobre a 

visão;

-textos 

explicativos;

- 19/04-23/04 - - 8 h/a

2 Ergonomia e Sistema visual Discutir sobre o 

mecanismo de 

leitura no 

ambiente de 

trabalho;

Explicar sobre a 

influência do 

uso da 

-videoaula 

com 

powerpoint;

-textos 

explicativos;

Questionário 

Google 

Forms

26/04-30/04



iluminação 

natural e 

artificial, bem 

como o uso de 

cores no 

ambiente de 

trabalho;

4

2 3 Ergonomia e o sistema auditivo

Explicar sobre o 

funcionamento 

do sistema 

auditivo e o 

impacto do 

ruído na saúde 

do trabalhador;

Demonstrar a 

importância da 

avaliação do 

ruído no 

ambiente de 

trabalho;

-videoaula 

com 

powerpoint; 

-vídeos sobre 

o sistema 

auditivo;

-textos 

explicativos;

Palavra-

cruzada

Questionário 

Google 

Forms

03/05-07/05 100 - 8 h/a

3

4
Ciclo Circadiano

Explicar o que é 

o ciclo 

circadiano, sua 

relação com o 

ciclo sono-

vigília;

-videoaula 

com 

powerpoint;

-textos 

explicativos;

Questionário 

Google 

Forms -

10/05-14/05 100 - 8 h/a

5 Trabalho em turnos

Discutir sobre o 

impacto do 

trabalho em 

turnos.

-videoaula 

com 

powerpoint;

-textos 

explicativos;

Questionário 

Google 

Forms

Bingo da 

Ergonomia

17/05-21/05 100 - 8 h/a

Legenda: Ind.: Individual; Col.: Colaborativa; CH: Carga Horária.



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem

Pontos: até 200

**O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação  das notas no bimestre/2

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da aprovação:
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 2º ano 

 
PERÍODO: 25 de janeiro até 28 de fevereiro 

CURSO: Segurança do trabalho 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Espanhola   
CARGA HORÁRIA (% a definir): 40 horas 
Disciplina semestral 
 

 PROFESSOR(A): Ana Caroline Pereira da Silva 
 

 
 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE COLABORATIVA/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 3º Bimestre Revisão de 
conteúdo 
ministrado no 1º 
bimestre  
 
 

-Revisar  o 
conteúdo 
estudado no 1º 
bimestre. 

-Slides com 
resumo dos 
conteúdos 
estudados.  
 

-Fórum.  25- 31 de 
janeiro 

 
 

-Fórum.  
 
Exercitar a conversação 
na modalidade escrita em 
espanhol sobre os temas 
trabalhados no 1º 
bimestre. (0 até 20 
pontos). 

 8 h/a  

2 3º Bimestre Advérbios de 
lugar 

- Conhecer e 
saber utilizar os 
advérbios de 
lugar em 
situações 
comunicativas.  

- Slides com 
narração. 
 
- Conteúdo 
sistematizado 
em PDF. 

-Questionário. 01- 07 de 
fevereiro 

-Questionário. 
 
Responder as questões 
aplicando o que aprendeu 
sobre o conteúdo.  
(0 até 20 pontos). 

  8 h/a 

3 3º Bimestre Verbos 
reflexivos e 
verbo ³JXVWDU´� 
  
 

- Compreender o 
que são os 
verbos reflexivos 
e entender o uso 
do verbo 
³JXVWDU´�GH�
forma 
contextualizada.  

 -Slides com 
exposição do 
conteúdo. 
 
-Indicação de 
vídeos sobre o 
conteúdo. 

- Áudio 
compartilhado 
no ambiente de 
aprendizagem.   

08-14 de 
fevereiro 

  - Áudio em espanhol, 
XVDQGR�R�YHUER�³JXVWDU´ 
 
 Compartilhar com os 
colegas um áudio curto, 
sobre as coisas que 
apreciam fazer, quando 
estão em casa. 
 (0 até 20 pontos). 
 

8 h/a 



4 4ºBimestre Leitura e 
construção de 
sentido 

- Exercitar a 
compreensão 
leitora e a 
habilidade 
escrita em 
espanhol. 

- Leitura do 
texto no livro 
didático.  
 
- PDF com 
instruções e 
modelo para a 
produção do 
texto.  
 

-Produção de 
texto. 
 

15-21 de 
fevereiro 

- Produção de texto curto 
 
Sistematizar as ideias 
apresentadas no texto  base, 
como resultado da leitura 
realizada. (0 até 20  pontos). 
 

 8 h/a 

5  4ºBimestre Comidas típicas - Conhecer 
algumas comidas 
típicas dos países 
hispânicos. 

-PDF com o 
conteúdo 
sistematizado e 
uma receita de 
comida típica. 
 
- Indicação de 
vídeos sobre as 
comidas 
típicas. 

 
 
 

22-28 de 
fevereiro 

- Quiz  
 
Responder questões 
objetivas sobre o conteúdo 
estudado. (0 até 20 pontos). 

 8 h/a 

* Planejamento de 3 e 4 bimestres. 

 Obs: Em cada semana haverá uma hora de atividades síncronas para atendimento dos alunos via chat ou chamada de vídeo.  

 
 

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

Pontos 

Para cada atividade realizada 
será atribuída nota de 0 até 20 
pontos, totalizando 100 
pontos. 

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

 

Assinatura do Docente:  

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

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 2020.2 
TURMA: 2º ANO - DIURNO  
CURSO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL II 
PROFESSOR(A): JORDANIA ALYNE SANTOS MARQUES 

 
PERÍODO: 01 de março até 05 de abril de 2021 
 
CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 
Tópico Unid Tema Objetivos Recursos didático 

± pedagógicos 
Instrumento 
de avaliação 

Período Atividade 
individual (pontos) 

Atividade 
colaborativa 

(pontos) 

Carga - 
horária 

(h/a) 

 
1 

3º 
Bim 

Fluxo 
migratório e 
estrutura da 
população 

Ö Compreender a 
(re)construção do espaço 
geográfico, sobretudo, 
partindo das questões da 
dinâmica demográfica, 
considerando os fluxos 
populacionais, as relações de 
poder e as questões 
ambientais. 

Textos, slides,  
vídeos e músicas; 
 

Fórum de 
discussão 

01/03 
a 

07/03 

Assistir o filme 
³Central do Brasil´�H�
enviar comentário no 
forúm ressaltando a 
relação com o 
conteúdo estudado 

(30 pontos) 

 8h 

 
2 

3º 
Bim 

Formação e 
diversidade 
cultural da 
população 
brasileira    

Ö Apreender as 
culturas, as 
religiões e as culinárias que 
recebemos como heranças da 
diversidade dos povos 
brasileiros. 

Textos, slides e 
vídeos. 

Formulário 
de avaliação. 

08/03 
a 

14/03 

Responder o 
formulário  

(40 pontos) 

 8h 

 
3 

3º 
Bim 

Aspectos da 
população 
brasileira 

Ö Entender a dinâmica 
populacional brasileira, a fim 
de desmistificar os impactos 
socioambientais no Brasil 

Textos, mapas 
mentais slides e 
vídeos. 

Elaboração 
de meme 

15/03 
a 

21/03 

 Elaboração de 
um meme sobre 
a desigualdade 
social do Brasil 

(30 pontos) 

8h 

4 4º 
Bim 

O espaço 
urbano e o 
processo de 
urbanização  

Ö Analisar os processos 
que resultaram em 
transformações na 
distribuição das atividades 
econômicas, da população e 
da urbanização sobre o 
território brasileiro e no 
mundo 

Textos, slides e 
vídeos. 
 
 

Game no 
Kahoot 

22/03 
a 

28/03 

Responder o game no 
kahoot 

(50 pontos) 

 8h 



5 4º 
Bim 

Espaço rural 
e produção 
agropecuária  

Ö  Perceber a 
importância da agricultura na 
transformação do espaço 
geográfico;  
Ö Identificar as causas 
dos conflitos ambientais, 
sociais e políticos existentes 
em decorrência da 
ocupação/uso do solo rural; 
Ö Analisar as mudanças 
no mundo do trabalho;  
Ö Compreender o 
avanço tecnológico no 
campo, sobretudo nas grandes 
propriedades rurais. 

Textos, slides e 
vídeos. 
 

Envio de 
vídeo em 
grupo 

29/03 
a 

05/04 

 Envio de 
material com a 
participação de 
todos os 
componentes, 
sobre a 
³agricultura 
familiar no 
semiárido 
EUDVLOHLUR´ 

(50 pontos) 

8h 

          

* Todas as aulas acontecerão de maneira assíncrona, exceto a 1 hora semanal para explanação do conteúdo, tirar dúvidas, e demais necessidades que os alunos apresentarem. 

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

100 Pontos  

A média das avaliações considera o Total de Pontos, que tem 
valores correspondentes ao tipo de participação requerida. 

100 Pontos  

 

 

 

Assinatura do Docente: 

 

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

 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 20201.3.653.1D, 3º Período, Diurno, 67h/80 aulas 
CURSO: Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio 
COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Danilo de Medeiros Arcanjo Soares 

PERÍODO: 4 semanas (22/03/21 a 18/04/21) 
CARGA HORÁRIA DE ANP 3º E 4º 
BIMESTRES: 100% (33h/ 40 aulas) 

 

TÓPICO UNIDADE TEMA OBJETIVOS 
RECURSOS 
DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PERÍODO 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 
C.H. 

2 3º SEM 

Ferramentas e práticas 
gerenciais para Sistemas de 

Gestão de Segurança e Saúde 
no Trabalho 

Conhecer a aplicação da 
análise do ambiente para 

sistemas de gestão de SST. 
Slides e vídeos Lista de exercícios 

16/03/2021 
a 

21/03/2021 
100 - 10h 

3 3º SEM 

Ferramentas e práticas 
gerenciais para Sistemas de 

Gestão de Segurança e Saúde 
no Trabalho 

Conhecer a aplicação de 
objetivos, metas e planos de 
ação para sistemas de gestão 

de SST 

Slides e vídeos Lista de exercícios 
22/03/2021 

a 
28/03/2021 

100 - 10h 

4 4º SEM 

Ferramentas e práticas 
gerenciais para Sistemas de 

Gestão de Segurança e Saúde 
no Trabalho 

Conhecer a aplicação da 
analise de causa e efeito para 
sistemas de gestão de SST. 

Slides e vídeos Lista de exercícios 
29/03/2021 

a 
04/04/2021 

100 - 10h 

5 4º SEM 

Ferramentas e práticas 
gerenciais para Sistemas de 

Gestão de Segurança e Saúde 
no Trabalho 

Conhecer a aplicação dos 
checklists para sistemas de 

gestão de SST. 
Slides e vídeos Lista de exercícios 

05/04/2021 
a 

11/04/2021 
100 - 10h 

As atividades avaliativas serão individuais e realizadas/entregues por meio do Google Classroom. Cada atividade valerá 100 pontos.  
As médias bimestrais serão obtidas por meio do calcula da média das atividades individuais. 
A média anual será obtida pelo calcula da média dos bimestres. 

 

 

Assinatura 
(Professor)   Patos – PB, 11/05/2021 
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ϰϬŚ�
;ϱϬйͿ�WƌŽĨĞƐƐŽƌ͗� :ŽŶĂƚĂƐ�yĂǀŝĞƌ�ĚĞ�^ŽƵǌĂ�

�
dſƉŝĐŽ� hŶŝĚĂĚĞ�

;�ŝŵĞƐƚƌĞͬ�
^ĞŵĞƐƚƌĞͿ�

dĞŵĂ� KďũĞƚŝǀŽƐ� ZĞĐƵƌƐŽƐ�ĚŝĚĄƚŝĐŽƐ�ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ� /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�
ĚĞ�

�ǀĂůŝĂĕĆŽ�

dŝƉŽ�ĚĞ�
�ƚŝǀŝĚĂĚĞͬ�
WŽŶƚƵĂĕĆŽ�

WĞƌşŽĚŽ� �ĂƌŐĂ�
ŚŽƌĄƌŝĂ�
;ŚͬĂͿ�

ϭ� ϯǑ�ďŝŵ͘�� sŝǀĞŶĚŽ�ŶĂ�
�ŵĠƌŝĐĂ�
ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ�ĚŽ�
ƐĠĐƵůŽ�ys///͗�
ŵŝŶĞƌĂĕĆŽ͕�
ƐŽĐŝĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�Ğ�
ƌĞůŝŐŝŽƐŝĚĂĚĞ�

WĂƌƚĞ�/�
Ͳ��ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ�ŽƐ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĚĂ�
ĚĞƐĐŽďĞƌƚĂ� ĚŽ� ŽƵƌŽ� ƉĂƌĂ� Ž�
/ŵƉĠƌŝŽ�WŽƌƚƵŐƵġƐ͘�
Ͳ� �ŶĂůŝƐĂƌ� ĂƐ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ�
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ� ŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƐ� ƉĞůŽ�
ƐƵƌƚŽ�ŵŝŶĞƌĂĚŽƌ͘�
Ͳ� /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ� Ž� ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ� ĚĂ�
ĞǆƉĂŶƐĆŽ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů� ƐĞƚĞĐĞŶƚŝƐƚĂ�
ƉĂƌĂ� Ă� ĐŽŶĨŽƌŵĂĕĆŽ� ĚŽ� ĞƐƉĂĕŽ�
ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘�
Ͳ� �ŶƚĞŶĚĞƌ� ĂƐ� ƌĞĨŽƌŵĂƐ� ĚŽ�
ƉĞƌşŽĚŽ� ƉŽŵďĂůŝŶŽ� ŶŽ� ĐŽŶƚĞǆƚŽ�
ůƵƐŽͲďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘�
�
WĂƌƚĞ�//�
Ͳ� /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ� ŽƐ� ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ� ĚĞ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ� ƐŽĐŝĂů� ŶŽ� �ƌĂƐŝů�
ĐŽůŽŶŝĂů͘�
Ͳ� �ŶĂůŝƐĂƌ� ĂƐ� ŵƷůƚŝƉůĂƐ� ĨŽƌŵĂƐ�
ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ� ƉĞůĂ� ĨĂŵşůŝĂ� ŶĂƋƵĞůĂ�
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘�
Ͳ� �ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ� Ă� ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ�
ƌĞůŝŐŝŽƐĂ�ĚĂ��ŵĠƌŝĐĂ�ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͘�

dĞǆƚŽƐ� Ğ� ƐůŝĚĞƐ� ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ� ĚĞ�
&�ZZ�/Z�͕� D͘�D͘� Ğƚ� Ăů͘� �ŵĠƌŝĐĂ�
ĚŽƵƌĂĚĂ͖� �� ǀŝĚĂ� ƐŽĐŝĂů� ŶĂ�
�ŵĠƌŝĐĂ� ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͘� /Ŷ͗�
&�ZZ�/Z�͕� D͘� D͘� Ğƚ� Ăů͘� ,ŝƐƚſƌŝĂ�
Ğŵ�ĐƵƌƐŽ͘� ^ĆŽ�WĂƵůŽ͗� �ĚŝƚŽƌĂ�ĚŽ�
�ƌĂƐŝů͖�ZŝŽ�ĚĞ�:ĂŶĞŝƌŽ͗�&'s͕�ϮϬϭϲ͘�
ĐĂƉ͘�ϮϬͲ�Ϯϭ͘�
�
�ŽĐƵŵĞŶƚĄƌŝŽ� ͞�ĂƌƌŽĐŽ� ŵŝŶĞŝƌŽ�
Ğ��ůĞŝũĂĚŝŶŚŽ͕͟�ĚŝƌŝŐŝĚŽ�ƉŽƌ�WĂƵůĂ�
^ĂůĚĂŶŚĂ�Ğ�ZŽďĞƌƚŽ�tĞƌŶĞĐŬ�;Ϯϱ�
ŵŝŶͿ͘�
�
YƵŝŶƚŽ� ĞƉŝƐſĚŝŽ� ĚĂ� ƐĠƌŝĞ�
͞,ŝƐƚſƌŝĂƐ� ĚŽ� �ƌĂƐŝů͕� KƵƌŽ� Ğ�
�ŽďŝĕĂ͟� ƐĞ� ƉĂƐƐĂ� Ğŵ� DŝŶĂƐ�
'ĞƌŝĂƐ͕�Ğŵ�ϭϳϳϵ͕�Ğ�ĂŶĂůŝƐĂ�ƐŽď�Ă�
ĨŽƌŵĂ� ĚĞ� Ƶŵ� ͞ĚŽĐƵĚƌĂŵĂ͟� Ă�
ĞĐŽŶŽŵŝĂ� Ğ� Ă� ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ�
ŵŝŶĞƌĂĚŽƌĂ͕� ŶĂƌƌĂŶĚŽ� ƵŵĂ�
ŚŝƐƚſƌŝĂ�ĨŝĐĐŝŽŶĂů�Ğ�ĐŽŶƚĂŶĚŽ�ĐŽŵ�
ŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌĞƐ�ƌĞŶŽŵĂĚŽƐ͘�
�

�sϭ͗��
YƵĞƐƚŝŽŶĄƌŝŽ�
ĐŽŵ�ŽŝƚŽ�
ƋƵĞƐƚƁĞƐ�
ŽďũĞƚŝǀĂƐ͘�

�ƚŝǀŝĚĂĚĞ�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͬ�
ϭϬϬ�ƉŽŶƚŽƐ�

ϭϵͬϬϰͬ�
Ă�ϮϱͬϬϰͬ�
ϮϬϮϭ�

ϴ�

Ϯ� dĠƌŵŝŶŽ�
ĚŽ�

ϯǑ�ďŝŵ͘�

ZĞǀŽůƵĕĆŽ�
&ƌĂŶĐĞƐĂ�Ğ��ƌĂ�
EĂƉŽůĞƀŶŝĐĂ�

Ͳ� �ŽŶŚĞĐĞƌ� ĂƐ� ŵƷůƚŝƉůĂƐ� ĐĂƵƐĂƐ�
ƋƵĞ�ĚĞƐĞŶĐĂĚĞĂƌĂŵ�Ă�ZĞǀŽůƵĕĆŽ�
&ƌĂŶĐĞƐĂ� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞ� Ƶŵ� ƋƵĂĚƌŽ�
ĚĞ�ĐƌŝƐĞ�ĚŽ��ŶƚŝŐŽ�ZĞŐŝŵĞ͘�
Ͳ� /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ� Ă� ĂƚƵĂĕĆŽ� ĚŽƐ�
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ŐƌƵƉŽƐ� ƐŽĐŝĂŝƐ� ŶŽ�
ƉƌŽĐĞƐƐŽ� ƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĄƌŝŽ͕�
ďƵƐĐĂŶĚŽ� ĞŶƚĞŶĚĞƌ� ƐĞƵƐ�
ŽďũĞƚŝǀŽƐ͘�
Ͳ� �ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ� Ă� ĚŝŶąŵŝĐĂ�
ƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĄƌŝĂ� Ă� ƉĂƌƚŝƌ� ĚĂ�
ĂďĞƌƚƵƌĂ�ĚŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�'ĞƌĂŝƐ͘�
Ͳ� ZĞĨůĞƚŝƌ� ƐŽďƌĞ� ŽƐ� ŝŵƉĂĐƚŽƐ� ĚĂ�
ZĞǀŽůƵĕĆŽ� &ƌĂŶĐĞƐĂ� ŶŽ�
ŽƌĚĞŶĂŵĞŶƚŽ� ƐŽĐŝŽƉŽůşƚŝĐŽ� ĚŽ�
ŵƵŶĚŽ�ŽĐŝĚĞŶƚĂů͘�
Ͳ� WĞƌĐĞďĞƌ� ĐŽŵŽ� Ă� ĞǆƉĂŶƐĆŽ�
ŶĂƉŽůĞƀŶŝĐĂ� ĐŽŶƐŽůŝĚŽƵ� Ğ�
ĚŝĨƵŶĚŝƵ� ƉĂƌƚĞ� ĚŽƐ� ŝĚĞĂŝƐ�
ƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͘�

dĞǆƚŽƐ� Ğ� ƐůŝĚĞƐ� ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ� ĚĞ�
&�ZZ�/Z�͕� D͘� D͘� Ğƚ� Ăů͘� ��
ZĞǀŽůƵĕĆŽ� &ƌĂŶĐĞƐĂ͘� /Ŷ͗�
&�ZZ�/Z�͕� D͘� D͘� Ğƚ� Ăů͘� ,ŝƐƚſƌŝĂ�
Ğŵ�ĐƵƌƐŽ͘� ^ĆŽ�WĂƵůŽ͗� �ĚŝƚŽƌĂ�ĚŽ�
�ƌĂƐŝů͖�ZŝŽ�ĚĞ�:ĂŶĞŝƌŽ͗�&'s͕�ϮϬϭϲ͘�
ĐĂƉ͘�Ϯϱ͘�
�
�ͲďŽŽŬ͗� sKs�>>�͕� DŝĐŚĞů͘� ��
ZĞǀŽůƵĕĆŽ� &ƌĂŶĐĞƐĂ� ĞǆƉůŝĐĂĚĂ� ă�
ŵŝŶŚĂ� ŶĞƚĂ͘� ^ĆŽ� WĂƵůŽ͗� �ĚŝƚŽƌĂ�
ĚĂ�hŶĞƐƉ͕�ϮϬϬϳ͘�
�
^ŝƚĞ͗� фĨƌĚĂ͘ƐƚĂŶĨŽƌĚ͘ĞĚƵх͘�
�ƌƋƵŝǀŽ� �ŝŐŝƚĂů� ĚĂ� ZĞǀŽůƵĕĆŽ�
&ƌĂŶĐĞƐĂ͕� ƋƵĞ� ƌĞƷŶĞ� ǀĂƐƚĂ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ� ƐŽďƌĞ� ĂƐ�
ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ� ƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ�
ĞŶƚƌĞ� ϭϳϴϳ� Ğ� ϭϳϵϰ� Ğ� ƵŵĂ� ƌŝĐĂ�
ĐŽůĞĕĆŽ� ĚĞ� ŝŵĂŐĞŶƐ� ŽƌĚĞŶĂĚĂ�
ƚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘�

�sϮ͗�
�ƚŝǀŝĚĂĚĞ�
ĐŽŵ�ƐĞŝƐ�
ƋƵĞƐƚƁĞƐ�
ŽďũĞƚŝǀĂƐ�Ğ�

ĚƵĂƐ�
ƋƵĞƐƚƁĞƐ�
ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ�
;ƌĞƐƉŽƐƚĂ�
ĐƵƌƚĂͿ͘�

�ƚŝǀŝĚĂĚĞ�
ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂͬ�
ϭϬϬ�ƉŽŶƚŽƐ�

ϮϲͬϬϰͬ�
Ă�ϬϮͬϬϱͬ�
ϮϬϮϭ�

ϴ�

ϯ� /ŶşĐŝŽ�ĚŽ�
ϰǑ�ďŝŵ͘�

�ƌĂƐŝů��ŽůƀŶŝĂ͗�
ĐŽŶƐƉŝƌĂĕƁĞƐ�Ğ�
ĐŚĞŐĂĚĂ�ĚĂ��ŽƌƚĞ�
ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ�
;ϭϳϳϳͲϭϴϭϴͿ�

Ͳ� �ŶĂůŝƐĂƌ� ŽƐ� ŝŵƉĂĐƚŽƐ� ĚĂ�
/ŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ� ĚŽƐ� �ƐƚĂĚŽƐ�
hŶŝĚŽƐ�Ğ�ĚĂ�ZĞǀŽůƵĕĆŽ�&ƌĂŶĐĞƐĂ�
ŶĂ�ĐŽůƀŶŝĂ�ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͘�
Ͳ� �ŽŵƉĂƌĂƌ� ŽƐ� ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕� Ă�
ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ� ƐŽĐŝĂů� ĚŽƐ�
ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ� Ğ� ŽƐ� ĚĞƐĨĞĐŚŽƐ� ĚĂƐ�

dĞǆƚŽƐ� Ğ� ƐůŝĚĞƐ� ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ� ĚĞ�
&�ZZ�/Z�͕� D͘� D͘� Ğƚ� Ăů͘� �ŶƚƌĞ�
ŵĂƌĞƐ� ƌĞǀŽůƚŽƐ͗� Ă� �ŽƌƚĞ�
ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ� ƌƵŵŽ� ĂŽ� EŽǀŽ�
DƵŶĚŽ͘� /Ŷ͗� &�ZZ�/Z�͕� D͘� D͘� Ğƚ�
Ăů͘�,ŝƐƚſƌŝĂ�Ğŵ�ĐƵƌƐŽ͘�^ĆŽ�WĂƵůŽ͗�
�ĚŝƚŽƌĂ�ĚŽ��ƌĂƐŝů͖�ZŝŽ�ĚĞ�:ĂŶĞŝƌŽ͗�

�sϯ͗�
YƵĞƐƚŝŽŶĄƌŝŽ�
ĐŽŵ�ŽŝƚŽ�
ƋƵĞƐƚƁĞƐ�
ŽďũĞƚŝǀĂƐ͘�

�ƚŝǀŝĚĂĚĞ�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͬ�
ϭϬϬ�ƉŽŶƚŽƐ�

ϬϯͬϬϱͬ�
Ă�ϬϵͬϬϱͬ�
ϮϬϮϭ�

ϴ�



ĐŽŶũƵƌĂĕƁĞƐ� ďĂŝĂŶĂƐ͕� ŵŝŶĞŝƌĂƐ� Ğ�
ĚŽ�ZŝŽ�ĚĞ�:ĂŶĞŝƌŽ͘�
Ͳ� �ŶƚĞŶĚĞƌ� ŽƐ� ŵŽƚŝǀŽƐ� ĚĂ�
ŵŝŐƌĂĕĆŽ� ĚĂ� �ŽƌƚĞ� ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ�
ƉĂƌĂ�Ž��ƌĂƐŝů͘�
Ͳ� /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ� ĂƐ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ�
ŽĐŽƌƌŝĚĂƐ� ŶŽƐ� ƉůĂŶŽƐ� ƉŽůşƚŝĐŽͲ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕� ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ� Ğ�
ĐƵůƚƵƌĂů� ĐŽŵ� Ă� ĐŚĞŐĂĚĂ� ĚĂ�
ĨĂŵşůŝĂ�ƌĞĂů͘�

&'s͕�ϮϬϭϲ͘�ĐĂƉ͘�Ϯϲ͘�
�
͞>ĞŝƚƵƌĂƐ� ƉĞƌŝŐŽƐĂƐ͗� ZŝŽ� ĚĞ�
:ĂŶĞŝƌŽ͕� Ğŵ�ϭϳϵϰ͟� ;Ϯϯ�ŵŝŶƵƚŽƐͿ͘�
�ŽĐƵĚƌĂŵĂ� ƉƌŽĚƵǌŝĚŽ� ƉĞůĂ� ds�
�ƌĂƐŝů͕� ĐŽŵ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ� ĚĞ�
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌĞƐ͘�

ϰ� ϰǑ�ďŝŵ͘� /ŵƉĠƌŝŽ�ĚŽ��ƌĂƐŝů�
;ϭϴϮϮͲϭϴϰϬͿ͗�
ƵŶŝĚĂĚĞ͕�ŽƌĚĞŵ�Ğ�
ĐŝǀŝůŝǌĂĕĆŽ�

Ͳ� ZĞůĂĐŝŽŶĂƌ� Ž� ƉƌŽĐĞƐƐŽ� ĚĞ�
ŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ� ĐŽŵ� Ă� ZĞǀŽůƵĕĆŽ�
ĚŽ�WŽƌƚŽ�ƉĂƌĂ�ĞŶĨĂƚŝǌĂƌ�Ă�ůŝŐĂĕĆŽ�
ĞŶƚƌĞ� ŽƐ� ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ�
ƉŽůşƚŝĐŽƐ�Ğŵ�WŽƌƚƵŐĂů�Ğ�ŶŽ��ƌĂƐŝů͘�
Ͳ�/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ�ŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ�ƐŽĐŝĂŝƐ�ƋƵĞ�
ĐŽŶĚƵǌŝƌĂŵ� Ă� ŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͕�
ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ� ĞŶƚĞŶĚĞƌ� ĐŽŵŽ�
ƌƵƉƚƵƌĂƐ� ƐŽĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ� ĨŽƌĂŵ�
ĞǀŝƚĂĚĂƐ͘�
Ͳ� �ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ� ŽƐ� ŵŽƚŝǀŽƐ� ƋƵĞ�
ůĞǀĂƌĂŵ�ă�ĂďĚŝĐĂĕĆŽ�ĚĞ��͘�WĞĚƌŽ�
/͘�
Ͳ��ŶĂůŝƐĂƌ�ŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ�ƉŽůşƚŝĐŽƐ�ƋƵĞ�
ƐĞ� ĚĞůŝŶĞĂƌĂŵ� ŶŽ� ƉĞƌşŽĚŽ�
ƌĞŐĞŶĐŝĂů� Ğ� ƐĞƵƐ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�
ƉƌŽũĞƚŽƐ͘�
Ͳ� �ŶƚĞŶĚĞƌ� ŽƐ� ŵŽƚŝǀŽƐ� ĚĂ�
ŝŶƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ� ĚŽ� ƉĞƌşŽĚŽ�
ƌĞŐĞŶĐŝĂů͘�

dĞǆƚŽƐ� Ğ� ƐůŝĚĞƐ� ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ� ĚĞ�
&�ZZ�/Z�͕� D͘� D͘� Ğƚ� Ăů͘� �Ă�
ŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ� ă� ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ� ĚĞ�
Ƶŵ� ŝŵƉĠƌŝŽ� ĚŽ� �ƌĂƐŝů͘� /Ŷ͗�
&�ZZ�/Z�͕� D͘� D͘� Ğƚ� Ăů͘� ,ŝƐƚſƌŝĂ�
Ğŵ�ĐƵƌƐŽ͘� ^ĆŽ�WĂƵůŽ͗� �ĚŝƚŽƌĂ�ĚŽ�
�ƌĂƐŝů͖�ZŝŽ�ĚĞ�:ĂŶĞŝƌŽ͗�&'s͕�ϮϬϭϲ͘�
ĐĂƉ͘�ϯϬ͘�
�
�ƉŝƐſĚŝŽ�ϳ�ĚĂ�ƐĠƌŝĞ�͞,ŝƐƚſƌŝĂƐ�ĚŽ�
�ƌĂƐŝů͕͟�ƉƌŽĚƵǌŝĚĂ�ƉĞůĂ�ds��ƌĂƐŝů͕�
ĐŽŵ� ĞŶĐĞŶĂĕƁĞƐ� ĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐ� Ğ�
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ� ĚĞ� ŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌĞƐ�
ƌĞŶŽŵĂĚŽƐ͘� dƌĂƚĂ� ĚŽ� ZŝŽ� ĚĞ�
:ĂŶĞŝƌŽ�ũŽĂŶŝŶŽ�Ğŵ�ϭϴϮϬ͘�
�
^ŝƚĞ͗�
фŵƵƐĞƵŝŵƉĞƌŝĂů͘ŵƵƐĞƵƐ͘ŐŽǀ͘ďƌх�

�sϰ�
;WĂƌƚĞ�/Ϳ͗�

YƵĞƐƚŝŽŶĄƌŝŽ�
ĐŽŵ�ƐĞŝƐ�
ƋƵĞƐƚƁĞƐ�
ŽďũĞƚŝǀĂƐ͘�

�ƚŝǀŝĚĂĚĞ�
ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂͬ�
ϲϬ�ƉŽŶƚŽƐ�

ϭϬͬϬϱͬ�
Ă�ϭϲͬϬϱͬ�
ϮϬϮϭ�

ϴ�

ϱ� dĠƌŵŝŶŽ�
ĚŽ�ϰǑ�
ďŝŵ͘�

DƵĚĂŶĕĂƐ�Ğ�
ƌƵƉƚƵƌĂƐ�ŶŽ�
/ŵƉĠƌŝŽ�ĚŽ��ƌĂƐŝů�
;ϭϴϰϬͲϭϴϴϵͿ�

Ͳ� �ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ� ĐŽŵŽ� ĂƐ� ĞůŝƚĞƐ�
ŝŵƉĞƌŝĂŝƐ� ŐĂƌĂŶƚŝƌĂŵ� Ă�
ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ� ƉŽůşƚŝĐĂ� ĂƚƌĂǀĠƐ� ĚĂ�
�ŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ͘�
Ͳ� �ŶĂůŝƐĂƌ� ĂƐ� ŵƵĚĂŶĕĂƐ� ŶĂ�
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ� ƐŽĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂ�
ƚƌĂǌŝĚĂƐ�ƉĞůĂ�ĞǆƉĂŶƐĆŽ�ĐĂĨĞĞŝƌĂ͘�
Ͳ��ŶƚĞŶĚĞƌ�Ž�ĂďŽůŝĐŝŽŶŝƐŵŽ�ĐŽŵŽ�
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ� ĚĞ� ŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐ�
ƐŽĐŝĂŝƐ͘�
Ͳ�WĞƌĐĞďĞƌ�ƋƵĞ�Ă�ĐƌŝƐĞ�Ğ�Ă�ƋƵĞĚĂ�
ĚĂ� ŵŽŶĂƌƋƵŝĂ� ƐĞ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵ� ă�
ƉĞƌĚĂ�ĚĞ�ƐƵĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ�ďĂƐĞƐ�ĚĞ�
ƐƵƐƚĞŶƚĂĕĆŽ�ƐŽĐŝĂů͘�

dĞǆƚŽƐ� Ğ� ƐůŝĚĞƐ� ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ� ĚĞ�
&�ZZ�/Z�͕� D͘� D͘� Ğƚ� Ăů͘� K�
ƐĞŐƵŶĚŽ�ZĞŝŶĂĚŽ�ŶŽ��ƌĂƐŝů͗�ĂŶŽƐ�
ĚĞ� ĂƉŽŐĞƵ� Ğ� ƌƵƉƚƵƌĂ͘� /Ŷ͗�
&�ZZ�/Z�͕� D͘� D͘� Ğƚ� Ăů͘� ,ŝƐƚſƌŝĂ�
Ğŵ�ĐƵƌƐŽ͘� ^ĆŽ�WĂƵůŽ͗� �ĚŝƚŽƌĂ�ĚŽ�
�ƌĂƐŝů͖�ZŝŽ�ĚĞ�:ĂŶĞŝƌŽ͗�&'s͕�ϮϬϭϲ͘�
ĐĂƉ͘�ϯϭ͘�
�
KŝƚĂǀŽ� ĞƉŝƐſĚŝŽ� ĚĂ� ƐĠƌŝĞ�
͞,ŝƐƚſƌŝĂƐ� ĚŽ� �ƌĂƐŝů͕͟� ƉƌŽĚƵǌŝĚĂ�
ƉĞůĂ� ds� �ƌĂƐŝů� ;Ϯϳ� ŵŝŶ͕� ϮϬϭϭͿ͕�
ĐŽŵ� ĞŶĐĞŶĂĕƁĞƐ� ĚƌĂŵĄƚŝĐĂƐ� Ğ�
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ� ĚĞ� ŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌĞƐ�
ƌĞŶŽŵĂĚŽƐ͘��ŶĂůŝƐĂ�Ă�'ƵĞƌƌĂ�ĚŽ�
WĂƌĂŐƵĂŝ� Ğ� Ă� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ� ĚŽƐ�
ŶĞŐƌŽƐ�Ğ�ĞƐĐƌĂǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽŶĨůŝƚŽ͘�
�
�ŶƚƌĞǀŝƐƚĂ� ĐŽŵ� Ă� ƐŽĐŝſůŽŐĂ�
�ŶŐĞůĂ� �ůŽŶƐŽ� ƐŽďƌĞ� Ž�
ĂďŽůŝĐŝŽŶŝƐŵŽ� ĐŽŵŽ� Ƶŵ�
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ŵĂƐƐĂƐ͘�

�sϰ�
;WĂƌƚĞ�//Ϳ͗�
�ƚŝǀŝĚĂĚĞ�
ĐŽŵ�ƋƵĂƚƌŽ�
ƋƵĞƐƚƁĞƐ�
ŽďũĞƚŝǀĂƐ�Ğ�

ĚƵĂƐ�
ƋƵĞƐƚƁĞƐ�
ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ�
;ƌĞƐƉŽƐƚĂ�
ƉĂƌĄŐƌĂĨŽͿ͘�

�ƚŝǀŝĚĂĚĞ�
ĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂͬ�
ϰϬ�ƉŽŶƚŽƐ�

ϭϳͬϬϱͬ�
Ă�ϮϱͬϬϱͬ�
ϮϬϮϭ�

ϴ�

�
WŽŶƚƵĂĕĆŽ�ĚĂƐ��ƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�ŶŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�sŝƌƚƵĂů�ĚĞ��ƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ�'ŽŽŐůĞ�ĐůĂƐƐƌŽŽŵ� ϰϬϬ�ƉŽŶƚŽƐ�

WŽŶƚƵĂĕĆŽ�ĚĂƐ��ƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĂŽ�ϯǑ��ŝŵĞƐƚƌĞ� ϮϬϬ�ƉŽŶƚŽƐ�

WŽŶƚƵĂĕĆŽ�ĚĂƐ��ƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĂŽ�ϰǑ��ŝŵĞƐƚƌĞ� ϮϬϬ�ƉŽŶƚŽƐ�

�Ɛ�ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ�ƐĆŽ�ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂĚĂƐ�Ğ�ƉŽŶƚƵĂĚĂƐ�ĚĂ�ƐĞŐƵŝŶƚĞ�ŵĂŶĞŝƌĂ͗�
�ƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�KŶůŝŶĞ͗�ɇ�ĂƚĠ�ϰϬϬ�ƉŽŶƚŽƐ͕�ĚŽƐ�ƋƵĂŝƐ͗�
R� �ƚŝǀŝĚĂĚĞƐ��ŽůĂďŽƌĂƚŝǀĂƐ͕�WĞƐŽ�Ϭ͕ϱ͗�ɇ�ĂƚĠ�ϮϬϬ�ƉŽŶƚŽƐ�
R� �ƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͕�WĞƐŽ�Ϭ͕ϱ͗�ɇ�ĂƚĠ�ϮϬϬ�ƉŽŶƚŽƐ�

K�ĐĄůĐƵůŽ�ƉĂƌĂ�Ă�ŽďƚĞŶĕĆŽ�ĚĂƐ�DĠĚŝĂƐ�ďŝŵĞƐƚƌĂŝƐ�Ġ�ĨĞŝƚŽ�ĚĂ�ƐĞŐƵŝŶƚĞ�ŵĂŶĞŝƌĂ͗�
DĠĚŝĂ�ĚŽ�ϯǑ��ŝŵĞƐƚƌĞ�с�;�sϭ�Ύ�Ϭ͕ϱͿ�н�;�sϮ�Ύ�Ϭ͕ϱͿ�
DĠĚŝĂ�ĚŽ�ϰǑ��ŝŵĞƐƚƌĞ�с�;�sϯ�Ύ�Ϭ͕ϱͿ�н�;�sϰ�Ύ�Ϭ͕ϱͿ�

�
:ŽŶĂƚĂƐ�yĂǀŝĞƌ�ĚĞ�^ŽƵǌĂ�
�ŽĐĞŶƚĞ�ĚĞ�,ŝƐƚſƌŝĂ�

�
^ƵďĐŽŵŝƐƐĆŽ�>ŽĐĂů�ĚĞ��ĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ�ĚĂƐ��ƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�EĆŽ�WƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐ�Ͳ��ƵƌƐŽ�dĠĐŶŝĐŽ�/ŶƚĞŐƌĂĚŽ�Ğŵ�^ĞŐƵƌĂŶĕĂ�ŶŽ�

dƌĂďĂůŚŽ�
WŽƌƚĂƌŝĂ�ŶǑ�ϭϭϵͬϮϬϮϬ�Ͳ��'ͬWdͬZ�/dKZ/�ͬ/&W��



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 20201.2.653.1D, Matriz 62, 2º Período 
CURSO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRADO - CAMPUS PATOS 
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS I 
PROFESSOR(A): RENATA FERREIRA DE SOUSA 

PERÍODO: 01/03 a 04/04 
CARGA HORÁRIA (50%): 40h 

 

 
T
Ó
PI
C
O 

UNIDADE 
(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO 
- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO PONTUAÇ
ÃO 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 

PONTU
AÇÃO  

ATIVIDAD
E 

COLABOR
ATIVA 

Carga 
horária 

(h/a) 

1 3ºB Present Continuous e 
pronomes 
possessivos 
 

Apresentar o tempo verbal do 
presente 
contínuo com algumas estruturas que 
o acompanham como pronomes. 

Textos, 
apostilas, 
Vídeos 

Quiz/Lista 
teórica 

1ªSemana 
01/03-

07/03  

100 - 8hs 

2 3ºB Present Continuous e 
pronomes reflexivos 
 

Consolidar o uso e a formação do 
presente contínuo e apresentar os 
pronomes reflexivos 

Textos, 
apostilas, 
Vídeos 

Quiz/Lista 
teórica 

2ªSemana 
08/03-
14/03 

100 - 8hs 

3 3 e 4 ºB Simple Past e 
quantifiers 
 

Apresentar o tempo verbal do 
passado simples e uso dos 
quantificadores para estabelecer 
relações de quantidade 

Textos, 
apostilas, 
Vídeos 

Quiz/Lista 
teórica 

3ªSemana  
15/03-
21/03 

100 - 8hs 

4 4ºB Simple Past  
 

Como expressar ações no tempo 
verbal do passado simples: formas e 
usos 

Textos, 
apostilas, 
Vídeos 

Quiz/Lista 
teórica 

4ªSemana  
22/03-
28/03 

100 - 8hs 

5 4ºB 
 
 

Adjetivos  
 

Apresentar os graus dos adjetivos: 
como fazer comparações 

Textos, 
apostilas, 
Vídeos 

Quiz/Lista 
teórica 

5ªSemana  
29/04-
04/04 

- - 8hs 

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

Fórmula de cálculo da pontuação: Para cada bimestre: 200 % 2= 100 100 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 2o Ano PERÍODO: 3o e 4o bimestres (01/03/2021 ± 18/04/2021) 

CURSO: Curso Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática II 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 60 h/a 

PROFESSORA: Hannah Dora de Garcia e Lacerda 

 
 

TÓPICO UNIDADE TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO 
- PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PERÍODO 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

 
8 3o Bim * Análise Combinatória 

* Fatorial 

* Compreender os conceitos 
análise combinatória e fatorial 
* Resolver problemas de 
análise combinatória e fatorial 

* Orientações escritas 
* Vídeos 
* Livro didático 

* Questionário 01/03 ± 07/03 * Questionário 
25 pontos  8h/a 

 
9 3o Bim 

* Agrupamentos 
* Binômio de Newton 
 

* Compreender os conceitos 
de arranjo simples, 
permutação, combinação e 
Binômio de Newton 
* Resolver problemas 
envolvendo agrupamentos e 
Binômio de Newton 

* Orientações escritas 
* Vídeos 
* Livro didático 

* Questionário 08/03 ± 14/03 * Questionário 
25 pontos  8h/a 

 
10 3o Bim 

* Probabilidade 
* Teorema da adição de 
probabilidades 
 

* Compreender o conceito de 
probabilidade, espaço amostral 
e evento de um experimento 
aleatório 
* Resolver problemas de 
probabilidade 
* Aplicar o Teorema da adição 
de probabilidades 
 

* Orientações escritas 
* Vídeos 
* Livro didático 

* Questionário 15/03 ± 21/03 * Questionário 
25 pontos  8h/a 

11 3o Bim 
* Probabilidade condicional 
*Multiplicação de 
probabilidades 

* Resolver problemas 
envolvendo probabilidade 
condicional 
* Resolver problemas 
envolvendo multiplicação de 
probabilidades 

* Orientações escritas 
* Vídeos 
* Livro didático 

* Questionário  
* Trabalho em grupo 22/03 ± 28/03 * Questionário 

25 pontos 
* Trabalho em grupo 

100 pontos 8h/a 

12 4o Bim * Geometria de Posição 

* Compreender o espaço e 
seus elementos, representações 
e notações 
* Identificar posições relativas 
entre retas, planos e entre reta 
e plano 

* Orientações escritas 
* Vídeos 
* Livro didático 
* Livro Digital 

* Questionário 29/03 ± 04/04 * Questionário 
30 pontos  8h/a 



* Compreender casos de 
perpendicularidade 

13 4o Bim  * Poliedros 

* Calcular ângulos e distâncias 
* Compreender o conceito de 
poliedros, suas classificações e 
características 
* Calcular volume de 
pirâmides e prismas 

* Orientações escritas 
* Vídeos 
* Livro didático 
* Livro Digital 

* Questionário 05/04 ± 11/04 * Questionário 
35 pontos   10h/a 

14 4o Bim * Corpos Redondos  

* Compreender o conceito de 
corpos redondos, suas 
classificações e características 
* Calcular área de superfície e 
volume de cilindro, cone e 
esfera 

* Orientações escritas 
* Resolução de exercícios 

* Questionário 
* Trabalho em 
Grupo 

12/04 ± 18/04 * Questionário 
35 pontos 

* Trabalho em grupo 
100 pontos 10h/a 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

 1o bimestre 2o bimestre 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 200 pontos 200 pontos 

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

ʹͲͲ
ʹ  

ʹͲͲ
ʹ  

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: Local/Data da Aprovação: 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 
 

Turma: 2 ANO MÉDIO Período: 08/02 A 26/03 

Curso: Técnico em segurança do Trabalho 

Componente Curricular: QUÍMICA Carga Horária: 
 
60 Horas  Professor(a): SÓSTENES FERNANDES DOS SANTOS 

 

Tópico Unidade 
(B/S) 

Aula Tema Objetivos Recursos didáticos 
- pedagógicos 

Instrumento 
de avaliação 

Período Atividade Ind. 
(Pontuação) 

Atividade Col. 
(Pontuação) 

CH (h/a) 

     I    3B   1 Cinética Química 
Velocidade das reações 
Velocidade média das 
reações. 
Velocidade instantânea 
das reações. 
Estequiometria e 
velocidade das reações.  

Conhecer e calcular a 
velocidade de uma 
reação, identificando 
em função da massa, 
do volume e da 
quantidade de 
matéria. 
Diferenciar 
velocidade média de 
instantânea. 
 

   Google Meet, 
Apresentação em 
Power Point, Livro 
texto. 
Produtos caseiros 
para aula prática. 

Lista de 
exercícios. 
Interpretação 
de texto. 
Exercícios de 
Avaliação 
objetivos.  
Aula prática 

08/02 a 12/02 Lista de 
exercícios: 2,0 
Exercícios de 
avaliação 
objetivo: 2,0 

Atividade prática 
em grupo:3,0 
 

8h/a 

I 3B 2 Ocorrência das reações 
Teoria dos choques 
efetivos. 
Fatores que influenciam a 
velocidade das reações. 

Identificar o porquê 
da ocorrência das 
reações. 
Conhecer e identificar 
os fatores que 
aumentam ou 
diminuem a 
velocidade das 
reações. 

  Google Meet,  
Apresentação em 
Power Point, Livro 
texto. 
Fórum  
(não avaliativo) 

Lista de 
exercícios.  
Exercícios de 
Avaliação 
objetivos 

15/02 a 19/02  
Exercícios de 
avaliação 
objetivo: 3,0 

 8h/a 

II 3B 3 Equilíbrio químico 
Equilíbrios homogêneos e 

Conhecer uma reação 
em equilíbrio. 

   Google Meet, 
Apresentação em 

 
Lista de 

22/02 a 26/02 Lista de 
exercícios: 2,0 

  



heterogêneos. 
Constante de equilíbrio 
químico. 
Princípio de Le Chatelier. 
 
Fatores que deslocam o 
equilíbrio químico. 
 

Conceituar equilíbrio 
químico. 
Calcular e interpretar 
a constante de 
equilíbrio. 
Conhecer o princípio 
de Le Chatelier e sua 
aplicação ao meio 
ambiente. 
 

Power Point, Livro 
texto. 
Fórum  
(não avaliativo) 

exercícios.  
Exercícios de 
Avaliação 
objetivos 

Exercícios de 
avaliação 
objetivo; 2,0 

8h/a 

II 3B 4 Equilíbrio iônico da água. 
 
Potencial hidroxiliônico e 
oxidriliônico.  
    
(PH) e (POH) 

Conhecer o equilíbrio 
iônico da água e suas 
implicações. 
Diferenciar e calcular 
o PH e POH das 
soluções. 

  Google Meet, 
Apresentação em 
Power Point, Livro 
texto. 
Fórum  
(não avaliativo) 

Lista de 
exercícios.  
 
Tarefa 
coletiva 
(Gravado) 

01/03 a 05/03 Lista de 
exercícios: 2,0 
 

Atividade 
experimental e 
apresentação em 
grupo 
 
4,0 

10h/a 

III 4B 5  Oxidação e redução. 
 
Reações de oxidação e 
redução 

Identificar o número 
de oxidação dos 
elementos. 
Diferenciar oxidação 
de redução. 

  Google Meet, 
Apresentação em 
Power Point, Livro 
texto. 
Fórum  
(não avaliativo) 

Lista de 
exercícios. 
Interpretação 
de texto. 
 

08/03 a 12/03 Lista de 
exercícios:2,0 
  

 10h/a 

IV 4B 6 Pilhas 
 
Potencial de uma pilha 
 
Eletrólise 

Entender o 
funcionamento de 
uma Pilha 

  Google Meet, 
Apresentação em 
Power Point, Livro 
texto. 
Fórum  
(não avaliativo) 

Lista de 
exercícios.  
Exercícios de 
Avaliação 
objetivos 

15/03 a 19/03 Lista de 
exercícios:2,0 
 

Atividade 
experimental e 
apresentação em 
grupo 
 
3,0 

8h/a 

IV 4B 7 Radiatividade 
 
Partículas radioativas 
 
Meia vida de um elemento 

Conhecer os 
princípios da 
radiação. 
Identificar as 
principais partículas 
radiativas. 
Calcular a meia vida 
de um elemento 

  Google Meet, 
Apresentação em 
Power Point, Livro 
texto. 
Fórum  
(não avaliativo) 

Lista de 
exercícios.  
Exercícios de 
Avaliação 
objetivos 

22/03 a 26/03 Lista de 
exercícios:3,0 
 
Avaliação 
final:10 

 8h/a 

Legenda: B: Bimestre; S: Semestre; Ind.: Individual; Col.: Colaborativa; CH: Carga Horária. 
*Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

 



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

Pontos: 3 Bim-Aula: 1,2=10a + 3,4=10b.  Média (10a + 10b)/2 
             4 Bim- Aula: 5,6,7=10c + AF=10d  Média(10c+10d)/2 

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

 
Assinatura do Docente: 
 
Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 
 
Local/Data da aprovação:  



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Turma: 2º ano Curso Técnico em Segurança no Trabalho Período: 
01/02/2021 a 04/03/2021 (3º e 4º bimestres de 2020)

Curso: Técnico em Segurança no Trabalho Integrado ao Ensino Médio

Componente Curricular: Saúde Ocupacional Carga Horária (% a definir):
50%

Professor(a): Hanne Alves Bakke

Bimestr
e

Tópico Aula Tema Objetivos
Recursos 

didáticos - 
pedagógicos

Instrumento 
de avaliação

Período
Atividade 

Ind. 
(Pontuação)

Atividade 
Col. 

(Pontuação)
CH (h/a)

3

1 1

Doenças 
ocupacionais 

ocasionadas pelo 
risco físico

-estudar o agente 
radiação 
(ionizante e não 
ionizante) e as 
doenças 
relacionadas a 
este;

-videoaula com 
powerpoint;
-textos 
explicativos;

Questionário 
Google Forms

01/02-05/02 100 - 8 h/a

2 2 Doenças 
ocupacionais 

ocasionadas pelo 
risco químico

-definir e 
classificar os 
agentes químicos;
-explicar as 
formas de 
exposição às 
substâncias 
químicas;
-discutir sobre 
pneumoconioses 
fibrogênicas e não 
fibrogênicas e 
benzenismo;

-videoaula com 
powerpoint;
-textos 
explicativos;

Palavra-
cruzada

08/02-12/02 100 - 8 h/a



4

3

Doenças 
ocupacionais 

ocasionadas pelo 
risco químico

-discutir sobre 
saturnismo, 
hidrargirismo e 
exposição a 
agrotóxicos;

-videoaula com 
powerpoint;
-textos 
explicativos;

Questionário 
Google Forms

15/02-19/02 100 - 8 h/a

3 4 LER/DORT

Conceituar LER/
DORT;
Explicar os 
estágios desses 
distúrbios e os 
principais 
sintomas;
Prevenção de 
LER/DORT;

-videoaula com 
powerpoint;
-textos 
explicativos; 

- 22/02-26/02 - - 8 h/a

4 5 NR 7 e NR 32

-explanar sobre o 
Programa de 
Controle Médico 
e Saúde 
Ocupacional 
(PCMSO);
-definir os exames 
ocupacionais;
-discutir sobre a 
atualização da NR 
7;
-explicar a 
aplicação da NR 
32 nos serviços de 
saúde;

-videoaula com 
powerpoint;
-textos 
explicativos;

Questionário 
Google Forms
BINGO DA 

SAÚDE

01/03-05/03 100 - 8 h/a

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

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Pontos: até 200



Virtual de Aprendizagem

**O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação ∑ das notas no bimestre/2

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da aprovação:
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Turma: 2º Ano (Diurno) 

Curso: Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio 

Componente Curricular: Sociologia II (2º ano) 

Professor: Erygeanny Lira 

PERÍODO: 2020.2 - 05 Semanas para concluir o 3º e 4º Bimestre 

 

C.H Total (anual): 80 Aulas (100%) - 4 Bimestre 

C.H que Falta: 3º e 4º Bimestre: 40 Aulas (50%) 
 
 

 

Tópico 
 

Unid. 
 

Tema 
 

Objetivos 
Recurso Didático 

Pedagógicos 
Instrumento  

Avaliação 

 

Período 
Atividade 

Pontuação 

Carga Horária 

 
 
 

01 

 
 
 

3º B 

 
 
 
 
Estado e Sociedade 
Civil  

 
- Conceituar Estado, Governo e Sociedade 
Civil; 
- Entender a relação entre Estado e 
Sociedade Civil; 
- Compreender a luta por direitos e a 
participação política como elementos 
fundamentais da relação entre Estado e 
Sociedade Civil. 

 
- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, 
gráficos, slides; 
- Google classroom 
(momento assíncrono); 
- Google meet 
(momento síncrono). 

 
- Resumo temático: O 
aluno deverá 
produzir um resumo 
sobre o tema 
proposto no fórum 
temático. 

 
 
 

12 a 
16/04/21 

 
Fórum 
temático: 
vamos praticar 
nossa 
imaginação 
sociológica?  
(sem 
pontuação) 

 

 
C.H Total: 

08h 

 

7h 

assíncronas 

  

1h síncrona 

 
 

 
 
 

02 

 
 
 

3º B 

 
 
Cidadania, 
Democracia e 
Direitos Humanos no 
Brasil 

- Entender a construção da cidadania e da 
conquista de direitos no Brasil; 
- Apreender a ideia de cidadania regulada; 
- Refletir sobre a cidadania no Brasil hoje. 

- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, 
gráficos, slides; 
- Google classroom 
(momento assíncrono); 
- Google meet (momento 
síncrono). 
 

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

 
 

19 a 

23/04/21 

Fórum 
temático: 
vamos praticar 
nossa 
imaginação 
sociológica? 
(50 pontos) 

 
C.H Total: 

08h 

 

7h 

assíncronas 

  

1h síncrona 

 
 

03 

 
 

3º e 
4º B 

 
 
 
Movimentos Sociais  

- Definir movimentos sociais; 
- Conceituar ação coletiva;  
- Apreender as características estruturais 
dos movimentos sociais; 
- Identificar e distinguir os movimentos 
sociais tradicionais e os novos movimentos 
sociais.  
  

 
- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, 
gráficos, slides; 
- Google classroom 
(momento assíncrono); 
- Google meet 
(momento síncrono). 

 
- Estudo de um 
conceito: O aluno 
deverá realizar a 
leitura do material da 
unidade e debater 
com seus colegas 
sobre os conceitos de 
ação coletiva e 
movimentos sociais 
no fórum temático. 

 
 

26 a  

30/04/21 

 
Fórum 
temático: 
vamos praticar 
nossa 
imaginação 
sociológica? 
(50 pontos) 

 
C.H Total: 

08h 

 

7h 

assíncronas 

  

1h síncrona 

 



 
 
 

04 

 
 
 

4º B 

 
 
 
Movimentos Sociais 
no Brasil 

- Entender o contexto de lutas no período 
colonial; 
- Compreender as revoltas regionais e os 
movimentos sociais no período varguista; 
- Analisar os movimentos sociais na Nova 
República; 
- Refletir sobre os movimentos sociais no 
Brasil hoje. 

 
- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, 
gráficos, slides; 
- Google classroom 
(momento assíncrono); 
- Google meet (momento 
síncrono). 
 

 
- Estudo crítico: o 
aluno deverá discutir 
e problematizar com 
os seus colegas sobre 
uma questão que 
será proposta no 
fórum temático. 
 

 
 
 

03 a 
07/05/21 

 
Fórum 
temático: 
vamos praticar 
nossa 
imaginação 
sociológica? 
(sem 
pontuação) 

 
C.H Total: 

08h 

 

7h 

assíncronas 

  

1h síncrona 

 

 
 
 

05 

 
 
 

4º B 

 
 
 
A Sociologia no Brasil 
Contemporâneo  

- Apreender as interpretações sobre a 

formação do Brasil; 

- Caracterizar a geração de 1930; 

- Refletir sobre as consequências da 

escravidão na construção da sociedade 

brasileira. 

 

- Apostilas explicativas, 
vídeos, imagens, 
gráficos, slides; 
- Google classroom 
(momento assíncrono); 
- Google meet (momento 
síncrono). 

- Avaliação on-line 
sobre todos os temas 
abordados no 
semestre. 
(Fechamento do 4º 
Bimestre) 

 
 

10 a 

14/05/21 

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

 
C.H Total: 

08h 

 

7h 

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 

 

Patos, 21 de março de 2021. 

 

  Erygeanny Lira         ______________________________ 
Assinatura do docente          Subcomissão Local de Acompanhamento da ANPs 
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