
 

EDIFICAÇÕES SUBSEQUENTE 4° PERÍODO – TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES II 

Docente: Raffaella Cristina da Silva Ferreira 

Total de aulas: 80  

Total de aulas já ministradas: 20 = 25% 

Total de aulas restantes: 60 = 75% 

Possibilidade de aulas remotas: 60 = 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SUBSEQUENTE  

TURMA:  Edificações Subsequente 4° período (32563 - TSUB.0356 - Tecnologia das Construções II - Médio [67 h/80 Aulas]) 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia das Construções II 

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

SEMESTRE: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (%): 75 

 

 

 

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 

 Argamassa. 

 Introdução a 

coberturas. 

 Revisar os componentes 

de uma argamassa, 

processo de produção e 

execução. 

 Conhecer os tipos de 

coberturas de uma 

edificação. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital; 

 

 Questionário 

eletrônico 

14/09/2020 a 

18/09/2020 

10  15/09 

4 2020.1 4 

 Estruturas de 

madeira. 

 Conhecer os 

componentes de uma 

estrutura de madeira para 

cobertura. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 

 Questionário 

eletrônico 

21/09/2020 a 

25/09/2020 

10  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

5 2020.1 5 

 Tipos de 

telhas. 

 Conhecer os tipos de 

telhas utilizadas em 

coberturas. 

 

 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 

 Formas de 

telhado.  

 Conhecer as formas de 

telhados. 

 

 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 

 Calhas e 

condutores. 
 

 Conhecer os sistemas de 

captações de águas 

pluviais. 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital; 

 

 Questionário 

eletrônico 

12/10/2020 a 

16/10/2020 

5  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

8 2020.1 8 

 Inovações 

tecnológicas 

para telhados. 

 Conhecer opções de 

telhado verde. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 Questionário 

eletrônico 

19/10/2020 a 

23/10/2020 

5  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

9 2020.1 9 

 Introdução a 

pinturas. 

 Conhecer os tipos de 

tintas. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 

 Tarefa: envio de 

arquivo digital, 

Doc 

26/10/2020 a 

30/10/2020 

 15 27/10 

10 2020.1 10 

 Preparação 

da superfície. 

 Conhecer o processo 

para a preparação de uma 

superfície para o 

recebimento de pintura. 

 

 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 

 Esquema de 

pintura e 

cuidados na 

aplicação. 
 

 Conhecer os cuidados 

que devem ser adotados 

durante a execução do 

revestimento. 

 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital; 

 

 Questionário 

eletrônico 

09/11/2020 a 

13/11/2020 

5  Texto 

breve no 

mural 

com 

ações da 

semana. 

12 2020.1 12 

 Introdução a 

esquadrias: 

portas e 

janelas. 
 

 Conhecer os tipos de 

esquadrias. 

 Reconhecer os tipos e os 

locais adequados para o 

uso de cada uma. 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 Tarefa: envio de 

arquivo digital, 

Doc. 

16/11/2020 a 

20/11/2020 
 15 17/11 



 

13 2020.1 13 

 Representaçã

o gráfica e 

dimensões 

comerciais. 

 Desenvolver a habilidade 

de leitura do projeto 

referente as esquadrias. 

 

 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 

 Processo de 

assentamento 

das 

esquadrias. 

 Conhecer o processo de 

execução para assentar 

esquadrias. 

 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 

 Serviços 

complementa

res e limpeza 

final da obra. 

 Conhecer quais serviços 

são definidos como 

complementares na obra. 

 Conhecer a etapa final da 

obra que antecede a 

entrega ao cliente. 

 Conteúdo do 

assunto em 

formato 

digital. 

 Questionário 

eletrônico. 

07/12/2020 a 

11/12/2020 

10  08/12 

 

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

 


