
ANEXO I 

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 38885 

 
PERÍODO: 2 bimestre 

CURSO: Técnico em agroindústria - Proeja 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Processamento de Pescados 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 50% 

PROFESSOR(A): Juliana Maria Guedes de Oliveira 
 

 

 
 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

 
1 

2 bimestre Aula 1  - Aspectos Físico-

Químicos e Sensoriais do 

pescado fresco 

- Conhecer os fatores que 

influenciam o grau de 

frescor dos pescados. 

 - Conhecer as fases de 

frescor dos pescados. 

Vídeo aula síncrona. 

Slides 

Questionário em fórum 

específico 

25/08  a 27/08 50 Sem pontuação 2h 

2 2 bimestre Aula 1  - Conservas enlatadas de 

pescado 

- Conhecer o processo de 

produção das diversas 

consrvas de pescados. 

Vídeo aula síncrona. 

Slides 

Questionário em fórum 

específico 

27/08 a 01/09 50 Sem pontuação 4h 

3 2 bimestre Aula 1 - Bacalhau e peixe 

defumado. 

-Camarão e calda de 

lagosta. 

 

 Conhecer o processo de 

produção de bacalhou e as 

formas de defumação dos 

pescados. 

 

Vídeo aula síncrona. 

Slides 

Material adicional 

 no moodle 

Questionário em fórum 

específico 

01/09  a 03/09 50 Sem pontuação 2h 

4 2 bimestre Aula 1 - Pescado fermentado, 

marinado, cms e surimi 

- Conhecer as etapas de 

processamento. 

Vídeo aula síncrona. 

Slides 

Material adicional 

 no moodle 

Questionário em fórum 

específico 

03/09 a 09/09 50 Sem pontuação 4h 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

200 

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

pontuação. 

 

 

Soma 

 

Assinatura do Docente:  



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

 

 

 

Observação: nesta turma ministro a disciplina de processamento de pescado na terça, 2 aulas. Também ministro a disciplina de processamento de carnes na quinta, 4 aulas. Para evitar 

confusão nas disciplinas acabo optando por começar ministrando pescado, 6 aulas semanais para depois iniciar carnes, 6 aulas semanais. Neste plano estão inclusas as horas para 

conclusão da carga horária somando o 1 e 2 bimestre e também da parte teórica. A partir de 10/09 iniciarei a parte teórica de processamento de carnes, ficando as práticas das duas 

disciplinas para a volta das atividades presenciais. 
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