
 ANEXO I 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20201. 1 . 881. 1V, Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino 

Médio (PROEJA), Matriz 268, 1º Período, Vespertino 
CURSO: 881 – Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio (PROEJA) – 
Sousa 
COMPONENTE CURRICULAR: 38848 – EJA.0201 – Educação Física – Médio 
[33h/40aulas] 
PROFESSOR(A): Alessandra Teresinha da Rosa  

PERÍODO: 2020.1 
Horário de Aula Síncrona: 14h05 a 14h55min 

CARGA HORÁRIA (% a definir): A disciplina de Educação física tem um total 40 aulas / 33 horas.                    
Carga horária a ser ministrada: 20 aulas / 17 horas (equivalente ao 1º e 2º semestres) 
Obs: Não foi ministrada nenhuma aula anteriormente devido a professora estar de licença no início do semestre. 

 

TÓPICO/ 
AULA 

UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICOS 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 1º bimestre 
 

Conversa com 
os alunos e 
apresentação 
do Plano 
Instrucional da 
disciplina. 

 Apresentar o plano 
instrucional; 

 Esclarecer e possíveis dúvidas 
em relação ao andamento da 
disciplina de Educação Física 
durante o período de 
pandemia; 

 Mostrar/apresentar a sala de 
aula virtual da disciplina 
dentro do AVA-
MOODLE/PRESENCIAL; 

 Webaula realizada 
pelo Google Meet 
(dia 26/08/2020); 

 

  Questionário: 
autoavaliação 

26/08/2020 a 
01/09/2020 

20 Não se aplica 1 

2 1º bimestre 
 

Esporte: 
conceitos, 
características 
e; 
modalidades. 

 Reconhecer diversas práticas 
enquanto modalidades 
esportivas e suas 
características;  

 Relacionar e refletir sobre os 
valores envolvidos nestas 
práticas esportivas e a 
importância para a formação 
integral do ser humano. 

 Discussão em grupo 
virtual-Chat; 

  Fórum interativo 02/09/2020 a 
08/09/2020 

Não se aplica 20 1 



 

3 1º bimestre 
 

O Esporte na 
sociedade 
atual; Esporte 
Espetáculo. 
 

 Discutir sobre o esporte 
espetáculo identificado na 
atualidade e suas implicações 
no nosso cotidiano. 

 Webaula realizada 
pelo Google Meet 
(dia 09/09/2020); 

  Participação dos 
alunos no debate 
em sala. 

 

09/09/2020 a 
15/09/2020 

Não se aplica 20 1 

4 1º bimestre 
 

Sábado Letivo  Continuação das atividades da 
aula anterior. 

 Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

  Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

12/09/2020 
Referente ao 

feriado do dia: 
07/09 – 
Feriado 
Nacional 

 

Não se aplica Não se aplica 1 

5 1º bimestre 
 

Pesquisa sobre 
modalidade 
esportiva. 

 Discorrer sobre modalidade 
esportiva escolhida, quanto à 
sua origem e características. 

 

 Atividade de 
pesquisa 
disponibilizada na 
sala de aula, no 
Moodle. 

 

  Pesquisa  16/09/2020 a 
22/09/2020 

 

40 Não se aplica 1 

6 1º bimestre 
 

Sábado Letivo  Continuação das atividades da 
aula anterior. 

 Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

  Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

23/09/2020 
Referente ao 

feriado do dia: 
08/09 – 
Feriado 

Municipal   
 

Não se aplica Não se aplica 1 

7 1º bimestre A importância 
da prática 
esportiva para 
melhoria da 
saúde.  

 Parafrasear sobre os 
benefícios da atividade física e 
do esporte para o 
desempenho físico e melhoria 
da saúde. 

 Webaula realizada 
pelo Google Meet 
(dia 23/09/2020); 

 

 Vídeo; 
 Slides; 
 Fórum; 

23/09/2020 a 
29/09/2020 

Não se aplica Não se aplica 2 

8 2º bimestre Jogos e 
brincadeiras: O 
significado 
cultural de 
Jogo 

 Refletir sobre o significado do 
jogo para a construção 
histórica-cultural do homem; 

 

 Texto 
disponibilizado no 
Moodle. 

 

 Questionário de 
perguntas e 
respostas. 

30/09/2020 a 
06/10/2020 

20 Não se aplica 1 

9 2º bimestre Tipos de Jogos 
e Brincadeiras 
 

 Conhecer os tipos de jogos e 
brincadeiras; 

 Webaula realizada 
pelo Google Meet 
(dia 07/09/2020); 

 Participação e 
interação na aula. 

07/10/2020 a 
13/10/2020 

Não se aplica Não se aplica 1 



 Verificar as possibilidades de 
práticas em casa com a família 
durante este período de 
pandemia; 

 

 

10 2º bimestre Jogos e 
brincadeiras 
antigas 

 Pesquisar e discorrer sobre os 
jogos e brincadeiras 
desenvolvidas antigamente. 

  

 Texto; 
 Pesquisa; 

 Não se aplica 14/10/2020 a 
20/10/2020 

Não se aplica Não se aplica 2 

11 2º bimestre Sábado Letivo  Continuação das atividades 
da aula anterior. 

 Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

 Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

17/10/2020 
Referente ao 

feriado do dia: 
12/10 – 
Feriado 
Nacional 

 

Não se aplica Não se aplica 1 

12 2º bimestre Jogos 
Cooperativos 

 Compreender o que são Jogos 
Cooperativos e como se dá a 
organização destas atividades 
na aula de educação física. 

  

 Webaula realizada 
pelo Google Meet 
(dia 21/10/2020); 

. 

 Participação e 
interação na aula. 

21/10/2020 a 
27/10/2020* 

10 Não se aplica 1 

13 2º bimestre Jogos e 
brincadeiras 
antigas 

 Expor e dialogar sobre os 
jogos e brincadeiras 
pesquisados, como forma de 
resgate cultural. 

 Verificar a possibilidade de 
realização destes jogos neste 
período de pandemia junto à 
família. 

 

 Webaula realizada 
pelo Google Meet 
(dia 28/10/2020); 

 Verbalização da 
pesquisa e 
participação na 
aula. 

28/10/2020 a 
03/11/2020 

Não se aplica 20 1 

14 2º bimestre Sábado Letivo  Continuação das atividades 
da aula anterior. 

 Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

  Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

31/10/2020 
 

Referente ao 
feriado do dia: 
28/10 – Ponto 

facultativo 
 

Não se aplica Não se aplica 1 



15 2º bimestre Pluralidade 
Cultural: 
O lazer na 
sociedade atual 

 Identificar e analisar 
criticamente as formas de 
lazer na sociedade atual. 
 

 Webaula realizada 
pelo Google Meet 
(dia 04/11/2020); 

 

  Atividade: Fórum 
colaborativo 
  Mapa mental 

 

04/11/2020 a 
10/11/2020 

30 Não se aplica 1 

16 2º bimestre Sábado letivo  Continuação das atividades 
da aula anterior. 

 Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

   Continuação das 
atividades da aula 
anterior. 

07/11/2020 
Referente ao 

feriado do dia: 
02/11 – 
Feriado 
Nacional 

 

Não se aplica Não se aplica 1 

17 2º bimestre Recreação, 
lazer e Cultura 
na Educação 
Física. 

 Reconhecer as formas de 
recreação, lazer e cultura.  

 

 Webaula realizada 
pelo Google Meet 
(dia 11/11/2020); 

 
 

  Não se aplica 11/11/2020 a 
17/11/2020 

Não se aplica Não se aplica 1 

18 2º bimestre Possibilidades 
de prática da 
dança em 
tempos de 
pandemia. 

 Exemplificar e contribuir para 
com a construção de 
possibilidades práticas da 
dança em casa, 
especialmente neste período 
de pandemia. 

 Webaula realizada 
pelo Google Meet 
(dia 18/11/2020); 

 

 Participação na 
aula. 

18/11/2020 a 
24/11/2020 

20 Não se aplica 1 

*Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 

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

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

Pontos: 200 que serão divididos por 2.  

100 pontos por bimestre. 

Somam-se as atividades individuais + colaborativas 

Lucelia
Caixa de texto
Sousa-PB, 21 de agosto, 2020.


