
 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

INTEGRADO 

TURMA: Segundo ano 
CURSO: Edificações Integrado 
COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Arquitetônico  
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Paula Dieb Martins  

BIMESTRE: 1º 
CARGA HORÁRIA (%): 22 
horas (cada tópico equivale a 5 ou 
6 aulas presenciais) 

 

 
TÓPICO 

 

UNIDADE 
BIMESTRE 

 

 
AULA 

 
TEMA 

 
OBJETIVOS 

RECURSOS 
DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 
WEB 
AULA 

1 - 1 a 6 Ambientação/ac
olhimento 

 

Conhecer o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem – 
Classroom;  
Realizar acolhimento das 
turmas; 
Ler, para ciência das etapas, o 
plano instrucional do 
componente curricular.  

 
 

Ações durante a 
semana (síncrona 
e assíncrona) 

Fórum 
(Não avaliativo) 

 

SEMANA 1 
31/08 a 04/09 

- - - 

2 1  
 

7 a 12 Planta Baixa Revisar o conteúdo ministrado 
no modo presencial sobre 
planta baixa (alvenarias) 

- Vídeo aula sobre 
o conteúdo. 
- Material 
didático 
complementar em 
pdf. 

Desenho da planta 
baixa (alvenarias). 
(envio por 
fotografia - upload 
do arquivo na 
atividade da sala de 
aula virtual). 
 
Questionário  

SEMANA 7 
12/10 a 16/10 

100 - 
questionário  
(equivale à 
nota 1 do 1° 
bimestre) 

- Tira 
dúvidas 
sobre 
conteúdo 
do tópico e 
sobre a 
sala de 
aula virtual 

3 1 13 a 
17 

Planta Baixa  Revisar o conteúdo ministrado 
no modo presencial sobre 
planta baixa (esquadrias, 
projeção e layout). 

- Vídeo aula sobre 
o conteúdo. 
- Material 
didático 
complementar em 
pdf. 

Desenho da planta 
baixa (esquadrias, 
projeção e layout). 
(envio por 
fotografia - upload 
do arquivo na 
atividade da sala de 
aula virtual). 

SEMANA 8 
19/10 a 23/10 

- - Tira 
dúvidas 
sobre o 
desenho 



4 1 18 a 
22 

Planta Baixa Revisar o conteúdo ministrado 
no modo presencial sobre 
planta baixa (cotas, textos e 
símbolos). 

- Vídeo aula sobre 
o conteúdo. 
- Material 
didático 
complementar em 
pdf. 

Desenho da planta 
baixa (cotas, textos 
e símbolos). 
(envio por 
fotografia - upload 
do arquivo na 
atividade da sala de 
aula virtual). 

SEMANA 9 
26/10 a 30/10 

100 - desenho 
(equivale à 
nota 2 do 1° 
bimestre) 

-  Tira 
dúvidas 
sobre o 
desenho 

 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem  200 pontos 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

INTEGRADO 

TURMA: Segundo ano 
CURSO: Edificações Integrado 
COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Arquitetônico  
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Paula Dieb Martins  

BIMESTRE: 2º 
CARGA HORÁRIA (%): 10 
horas (cada tópico equivale a 5 
aulas presenciais) 

 

 
TÓPICO 

 

UNIDADE 
BIMESTRE 

 

 
AULA 

 
TEMA 

 
OBJETIVOS 

RECURSOS 
DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 
WEB 
AULA 

1 2 1 a 5 Planta de 
coberta 

Ensinar a desenhar planta de 
coberta (alvenarias e perímetro 
da coberta). 

- Vídeo aula sobre 
o conteúdo. 
- Material 
didático 
complementar em 
pdf. 

Desenho da planta 
de coberta 
(alvenarias e 
perímetro da 
coberta). 
(envio por 
fotografia - upload 
do arquivo na 
atividade da sala de 
aula virtual). 

SEMANA 10 
02/11 a 06/11 

100 - 
questionário  
(equivale à 
nota 1 do 2° 
bimestre) 

- Tira 
dúvidas 
sobre o 
conteúdo e 
o desenho 

2 2 6 a 10 Planta de 
coberta 

Ensinar a desenhar planta de 
coberta (hachuras, textos, 
cotas e símbolos). 

- Vídeo aula sobre 
o conteúdo. 
- Material 
didático 

Desenho da planta 
de coberta 
(hachuras, textos, 
cotas e símbolos). 

SEMANA 11 
09/11 a 13/11 

100 - desenho 
(equivale à 
nota 2 do 2° 
bimestre) 

- Tira 
dúvidas 
sobre o 
desenho 



complementar em 
pdf. 

(envio por 
fotografia - upload 
do arquivo na 
atividade da sala de 
aula virtual). 

 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem  200 pontos 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Docente 

Campina Grande, 28/09/2020              

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

 


