
EDIFICAÇÕES SUBSEQUENTE 3° PERÍODO – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Docente: Raffaella Cristina da Silva Ferreira 

Total de aulas: 80  

Total de aulas já ministradas: 24 = 30% 

Total de aulas restantes: 56 = 70% 

Possibilidade de aulas remotas: 56 = 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SUBSEQUENTE  

TURMA: Edificações Subsequente 3° período (32557 - TSUB.0494 – Instalações Hidrossanitárias - Médio [67 h/80 Aulas]) 

CURSO: Técnico em Edificações Subsequente – IFPB, Campus Princesa Isabel 

COMPONENTE CURRICULAR: Instalações Hidrossanitárias 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Raffaella Cristina da Silva Ferreira 

SEMESTRE: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (%): 70 

 

 

 

TÓPICO 
 

UNIDADE 
SEMESTRAL 

 

 

AULA 
 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

WEB 

AULA 

1 2020.1 1 Ambientação 

dos alunos 
 Programação da direção 

do campus com 

objetivo de envolver os 

alunos na semana de 

ambientação  

 

 

- 

 

 

- 

31/08/2020 a 

04/09/2020 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2 2020.1 2 Semana da 

Saúde Mental          
 Programação da direção 

do campus com 

objetivo de trabalhar 

conteúdos referentes à 

saúde mental dos 

discentes e docentes 

 

 

- 

 

 

- 

07/09/2020 a 

11/09/2020 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

3 2020.1 3 

Introdução 

instalação 

predial de 

esgotos 

sanitários. 

 Conhecer a NBR 8160 

que orienta a elaboração 

e execução das 

instalações prediais de 

esgoto sanitário. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital; 

 

 Questionário 

eletrônico 

14/09/2020 a 

18/09/2020 

5  16/09 

4 2020.1 4 

Concepção 

do projeto de 

esgoto 

sanitário. 

 Conhecer a importância 

do planejamento da 

instalação do esgoto 

sanitário. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 

 Tarefa: envio de 

arquivo digital, 

Doc 

21/09/2020 a 

25/09/2020 

 10 Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

5 2020.1 5 

Apresentação 

das 

terminologias 

e simbologia. 

 

 Desenvolver a 

capacidade de leitura e 

interpretação de um 

projeto de instalação do 

esgoto sanitário. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 

 Questionário 

eletrônico 

28/09/2020 a 

02/10/2020 

5  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 



6 2020.1 6 

Materiais 

utilizados nas 

instalações. 

 Conhecer os tipos de 

materiais utilizados 

nessas instalações. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 

 Questionário 

eletrônico 

05/10/2020 a 

09/10/2020 

5  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

7 2020.1 7 

Introdução 

instalação 

predial de 

águas 

Pluviais. 
 

 Conhecer a NBR 10844 

que orienta a elaboração 

e execução das 

instalações prediais 

águas pluviais 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital; 

 

 Questionário 

eletrônico 

12/10/2020 a 

16/10/2020 

5  14/10 

8 2020.1 8 

Concepção 

de projeto de 

instalação 

predial de 

águas 

pluviais. 

 Conhecer a importância 

do planejamento da 

instalação predial de 

águas pluviais. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 Tarefa: envio de 

arquivo digital, 

Doc 

19/10/2020 a 

23/10/2020 

 10 Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

9 2020.1 9 

Apresentação 

das 

terminologias 

e simbologia. 

 Desenvolver a 

capacidade de leitura e 

interpretação de um 

projeto de instalação 

predial de águas 

pluviais. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 

 Questionário 

eletrônico 

26/10/2020 a 

30/10/2020 

5  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

10 2020.1 10 

Materiais 

utilizados nas 

instalações. 

 Conhecer os tipos de 

materiais utilizados 

nessas instalações. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 

 Questionário 

eletrônico 

02/11/2020 a 

06/11/2020 

5  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

11 2020.1 11 

Introdução 

instalação 

predial de gás 

e 

combustível. 
 

 Conhecer a NBR 15526 

que orienta a elaboração 

e execução das 

instalações prediais gás 

e combustível. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital; 

 

 Questionário 

eletrônico 

09/11/2020 a 

13/11/2020 

5  11/11 

12 2020.1 12 

Concepção 

de projeto de 

instalação 

predial de gás 

e 

combustível. 
 

 Conhecer a importância 

do planejamento da 

instalação predial de 

gás e combustível. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 Tarefa: envio de 

arquivo digital, 

Doc 

16/11/2020 a 

20/11/2020 

 10 Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 



13 2020.1 13 

Apresentação 

das 

terminologias 

e simbologia. 

 Desenvolver a 

capacidade de leitura e 

interpretação de um 

projeto de instalação 

predial de gás e 

combustível. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 Questionário 

eletrônico 

23/11/2020 a 

27/11/2020 

5  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

14 2020.1 14 

Materiais 

utilizados nas 

instalações. 

 Conhecer os tipos de 

materiais utilizados 

nessas instalações. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 Questionário 

eletrônico 

30/11/2020 a 

04/12/2020 

5  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

15 2020.1 15 

Apresentação 

de projetos. 
 Analisar um projeto 

hidrossanitário de uma 

edificação, 

identificando todos os 

elementos e discutindo 

a sua concepção. 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 Questionário 

eletrônico.  

07/12/2020 a 

11/12/2020 

25  09/12 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem  100 pontos 

 

 

 

 


