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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 2 ano PERÍODO: 11/01 a 23/04/2021 

CURSO: Técnico em Meio Ambiente ATIVIDADE SÍNCRONA:    terça-feira                            HORÁRIO: das 09:45 às 10:45horas 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática II ATENDIMENTO AOS DISCENTES:  terça-feira             HORÁRIO:  das 15:15 às 16:15horas (contraturno) 

PROFESSOR(A): Valdecir Teófilo Moreno CARGA HORÁRIA (% a definir): 105 h/a 

 

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 1º 
Revisão e aprofundamento das 

operações que envolvem matrizes, 
sistemas lineares e determinantes. 

  

1 Apresentação Identificar 

pontos fortes e 

pontos fracos 

para 

desenvolvimento 

do conteúdo. 

Reconhecimento 

da turma, 

anamnese de 

conteúdos básicos 

e apresentação da 

ementa. 

Encontro em sala de aula 
virtual 

(Google Sala de Aula); 
realização de webaula-videoaula; 

interação em chat, links interativos.  
 

Participação no fórum e 
nas aulas da semana. 
 Questionário on line. 
Listas de exercícios. 

 11/01 a 15/01/21 -  - 8 

2 2 Visão geral da 
disciplina 

Identificar e 
Construir 

matrizes, lei de 
formação e 

representação 
algébrica 

Lista de exercícios do livro 
paradidático Contexto e 

aplicações. 

 18/01 a 22/01/21 100  - 8 

3 3 Produto e 
inversão de 

matrizes 

Abordar a 
operação 

multiplicação de 
matrizes e as 

possibilidades de 
inversão. Tais 

noções 
aritméticas 

constituem uma 
base da Álgebra 

Linear. 

Lista de exercícios do livro 
paradidático Contexto e 

aplicações. 

25/01 a 29/01/21 100 - 8 

4 e 5 4 Sistemas 
lineares e 

determinantes 

Organizar dados 
em forma de 

linhas e colunas, 
com objetivo de 

encontrar 
soluções para 

equações 
lineares que 

Lista de exercícios. 15/02 a 19/02/21  100 
 

- 8 
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envolvem o 
mesmo número 

de variáveis. 
Realizar 

operações com 
determinantes 

-   Aprofundamento das operações 
que envolvem matrizes, sistemas 

lineares e determinantes. 
 

- Matriz, sistema e 
determinante 
(Atividade de 
recuperação) 

Operações 
básicas de 
construção 
algébrica 

 Atividades propostas no 
googleclass 

22/02 e 23/02/21 100 - - 

6 2º 
Geometria Espacial de posição e 

métricas 

5 Posição e 
métrica 

Formar base 
geométrica com 

noções 
primitivas a 

partir de 
postulados e 

observações dos 
corpos no 

espaço. 

  Encontro em sala de aula virtual 
(Google Sala de Aula); 

Livro didático, 
realização de webaula-videoaula; 

interação em chat e 
estudos por apostilamento de textos, 

material instrucional on line, 
Resolução de lista de exercícios. 

 

Lista de exercícios  22/02 a 26/02/21 100  - 8 

7 6 Poliedros Reconhecer um 
poliedro e 
realizar a 

classificação. 

Lista de exercícios 
 

01/03 a 05/03/21 100 - 8 

- - Geometria de 
posição 

(Atividade de 
recuperação) 

Reconhecer e 
classificar os 
objetos no 

espaço 

Atividades propostas no 
googleclass. 

08/03 e 09/03/21 100   

8 3º 
Geometria Espacial 

 

7 Prismas e 
pirâmides 

Calcular o 
volume e a área 

da superfície. 

  Encontro em sala de aula virtual 
(Google Sala de Aula); 

Livro didático, 
realização de webaula-videoaula; 

interação em chat e 
estudos por apostilamento de textos, 

material instrucional on line, 
Resolução de lista de exercícios. 

 

Lista de exercícios 08/03 a 12/03/21 100 
 

- 9 

9 8 Corpos redondos Calcular o 
volume e a área 

da superfície. 

Lista de exercícios 15/03 a 19/03/21 100 - 8 

10 9 Troncos e outros 
elementos 

geométricos 

Aprofundar na 
observação e 

ampliar 
habilidade de 

cálculo de 
superfícies 
irregulares. 

Lista de exercícios do livro 
paradidático Contexto e 

aplicações. 

22/03 a 26/03/21 100 - 8 

-  - Figuras espaciais 
(Atividade de 
recuperação) 

Calcular o 
volume e a área 

da superfície. 

 Atividades propostas no 
googleclass. 

29/03 e 30/03/21 100 - - 

11 4º 
Trigonometria plana 

10 Ângulos, arcos e 
elementos 

Operar 
conversões de 

  Encontro em sala de aula virtual 
(Google Sala de Aula); 

 Listas de exercícios.  29/03 a 02/04/21 100 - 8 
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Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos: 100 por bimestre  (300/3) 

I- (média do somatório das atividades pontuadas) 

Obs. Os alunos que ficarem abaixo da média no bimestre MB, podem fazer uma avaliação de recuperação ou 

reposição das atividades perdidas no final de cada período. 

II- Média do bimestre: (média do somatório das atividades pontuadas) 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.  Média Final = Média aritmética simples: (M1+M2+M3+M4)/4 

Dos 4 bimestres. 

Assinatura do Docente: Matrícula 231050 

geométricos medidas 
relativas à 
circunferência e 
segmentos de 
reta. 

Livro didático, 
realização de webaula-videoaula; 

interação em chat e 
estudos por apostilamento de textos, 

material instrucional on line, 
Resolução de lista de exercícios. 

 12 11 Razões 
trigonométricas 

Realizar 
operações com 
valores notáveis 

e aprender a 
utilizar a 

calculadora 
científica para 
operar senos, 

cossenos e 
tangentes de um 

arco. 

Listas de exercícios. 05/04 a 09/04/21 100 - 8 

13  12 Trigonometria 
em triângulos 

Realizar 
operações 
trigonométricas 
nos triângulos. 

Lista de exercícios do livro 
paradidático Contexto e 

aplicações 

12/04 a 16/04/21 100 - 8 

14 13 Funções 
trigonométricas 

Ser capaz de gerar 
gráficos e 

identificar o 
comportamento 

das funções 
trigonométricas 

Lista de exercícios: 
Documentos 

compartilhados. 

19/04 a 23/04/21 100 - 8 

- 
 

 - Trigonometria 
(Atividade de 

recuperação) 

Realizar 
operações 

básicas com 
entes 

trigonométricos 

Livro didático e 
material instrucional on line. 

Atividades propostas no 
googleclass 

26/04/21 100 
 

- - 

- Geometria Analítica 
e 

Matemática Financeira 

- Matrizes e 
Geometria 

espacial 

O aluno deve ter 
habilidade para 

construir matrizes 
e calcular áreas e 

volumes de 
sólidos 

geométricos. 

Livro didático e 
material instrucional on line. 

Atividades propostas no 
googleclass. 

26/04 a 29/ 100 - - 
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Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 1º ANO PERÍODO: 11/01/2021 A 23/04/2021 

CURSO: MEIO AMBIENTE ATIVIDADE SÍNCRONA: QUARTAS-FEIRAS                              HORÁRIO: 08:30 A 09:30 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA I ATENDIMENTO AOS DISCENTES: QUARTAS-FEIRAS             HORÁRIO:  14:00 A 15:00 

PROFESSOR(A): DIEGO AYLLO DA SILVA SIMÕES CARGA HORÁRIA (% a definir): 80h 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- PEDAGÓGICOS INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PERÍODO ATIVIDADE INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - HORÁRIA 

(h/a) 

11  3º Bimestre  11 Revisão sobre 

Exponencial 

Aperfeiçoar os 

conhecimentos 

sobre Exponencial, 

estudados no 

bimestre anterior. 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

11/01/2021 a 

15/01/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV11.1 = 100 

6h 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
Campus Cabedelo 
 

 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

fixação do conteúdo. 

12 3º Bimestre 12 Definição de  

Logaritmos 

Compreender a 

definição de 

logaritmos como 

uma relação inversa 

da exponencial 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

18/01/2021 a 

22/01/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV12.1 = 100 

4h 
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durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

fixação do conteúdo. 

13 3º Bimestre 13 Resoluções de 

Exercícios sobre 

Logaritmos 

Entender sobre as 

diferentes 

operações 

envolvendo 

logaritmos 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

25/01/2021 a 

29/01/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV13.1 = 100 

4h 
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● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

fixação do conteúdo. 

14 3º Bimestre 14 Propriedades dos  

Logaritmos 

Conhecer todas as 

propriedades sobre 

logaritmos 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

01/02/2021 a 

05/02/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV14.1 = 100 

4h 
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Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

fixação do conteúdo. 

15 3º Bimestre 15 Resoluções de  

Exercícios sobre 

Propriedades dos  

Logaritmos 

Entender sobre as 

diferentes 

operações 

envolvendo as 

propriedades dos 

logaritmos 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

08/02/2021 a 

12/02/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV15.1 = 100 

4h 
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Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

fixação do conteúdo. 

16 3º Bimestre 16 Equações e 

Inequações 

Logarítmicas 

Compreender a 

diferença entre 

equações e 

inequações 

logarítmicas, bem 

como entender suas 

resoluções  

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

15/02/2021 a 

19/02/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV16.1 = 100 

4h 
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● Exercícios 

propostos para 

fixação do conteúdo. 

17 3º Bimestre 17 Função 

Logarítmica 

Desenvolver a 

capacidade de 

entender as 

aplicações das 

funções 

logarítmicas no 

cotidiano  

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

22/02/2021 a 

26/02/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV17.1 = 100 

6h 
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propostos para 

fixação do conteúdo. 

18  3º Bimestre 18 Resoluções de 

Questões do  

ENEM sobre  

Funções 

Logarítmica 

Desenvolver a 

capacidade de 

resolver problemas 

com o auxílio das 

Função logarítmica. 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

01/03/2021 a 

05/03/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV18.1 = 100 

6h 
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fixação do conteúdo. 

- 3º Bimestre - Recuperação do 

3º Bimestre 

Recuperar nota do 

3º bimestre, caso 

seja inferior a 70. 

Google Classroom Atividades deverão ser  

enviadas no google  

classroom. 

08/03/2021 a  

12/03/2021 

Entrega de cada  

atividade pendente. 

Rec = 100 

- 

19  4º Bimestre 19 Noção intuitiva  

e Definição de 

Sequências 

Entender a 

definição e 

características das 

sequências. 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

08/03/2021 a 

12/03/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV19.1 = 100 

6h 
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Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

fixação do conteúdo. 

20  4º Bimestre 20 Definição de 

Progressões 

Aritméticas (PA) 

Compreender a 

definição de 

progressões 

aritméticas como 

uma sequência 

numérica 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

15/03/2021 a 

19/03/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV20.1 = 100 

6h 
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● Exercícios 

propostos para 

fixação do conteúdo. 

21 4º Bimestre 21 Soma dos termos 

de uma PA 

Observar a relação 

entre a definição e a 

soma dos termos da 

PA em sua 

generalização. 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

22/03/2021 a 

26/03/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV21.1 = 100 

6h 
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propostos para 

fixação do conteúdo. 

22 4º Bimestre 22 Resoluções de 

Problemas  

envolvendo PA  

Entender sobre as 

diferentes 

operações 

envolvendo PA. 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

29/03/2021 a 

02/04/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV22.1 = 100 

6h 
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fixação do conteúdo. 

23 4º Bimestre 23 Definição de 

Progressões 

Geométricas (PG) 

Compreender a 

definição de 

progressões 

geométricas como 

uma sequência 

numérica 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

05/04/2021 a 

09/04/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV23.1 = 100 

6h 
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fixação do conteúdo. 

24 4º Bimestre 24 Soma e Produto  

dos termos de 

uma PG 

Observar as 

relações entre a 

definição e a soma e 

o produto dos 

termos de uma PG 

em suas 

generalizações. 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

12/04/2021 a 

16/04/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV24.1 = 100 

6h 
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fixação do conteúdo. 

25 4º Bimestre 25 Resoluções de 

questões do 

ENEM sobre 

Sequências 

Desenvolver a 

capacidade de 

resolver problemas 

com o auxílio das 

Sequências. 

● Aula síncrona 

através do Google 

Meet com 

apresentação em 

slides e uso do 

software GeoGebra 

para melhor 

compreensão dos 

gráficos. 

● Sugestão de 

vídeo aulas no 

Youtube para 

aprofundamento 

dos conteúdos 

durante a semana. 

● Fórum de  

Discursões no 

Google Classroom. 

● Exercícios 

propostos para 

A avaliação dos  

discentes será  

observada através da 

lista de exercícios  

sobre os conteúdos da  

semana. 

 

19/04/2021 a 

23/04/2021 

Resolução dos 

exercícios 

propostos que 

deverão ser 

enviados para 

o classrom em 

formato pdf ou 

de imagens. 

AV25.1 = 100 

6h 
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fixação do conteúdo. 

- 4º Bimestre - Recuperação do 

4º Bimestre 

Recuperar nota do 

4º bimestre, caso 

seja inferior a 70. 

Google Classroom Atividades deverão ser  

enviadas no google  

classroom. 

26/04/2021 a 

30/04/2021 

Entrega de cada  

atividade pendente. 

Rec = 100 

- 

          

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos: 100 (média) 

● A média do 3º bimestre será o somatório das 8 avaliações correspondentes, dividido por 8. 

● A média do 4º bimestre será o somatório das 7 avaliações correspondentes, dividido por 7. 

● A média Final será o somatório das médias dos 4 bimestres, dividido por 4.  

 

𝑀𝐵3 =
𝐴𝑉11.1 + 𝐴𝑉12.1 + 𝐴𝑉13.1 + 𝐴𝑉14.1 + 𝐴𝑉15.1 + 𝐴𝑉16.1 + 𝐴𝑉17.1 + 𝐴𝑉18.1

8
 

𝑀𝐵4 =
𝐴𝑉19.1 + 𝐴𝑉20.1 + 𝐴𝑉21.1 + 𝐴𝑉22.1 + 𝐴𝑉23.1 + 𝐴𝑉24.1 + 𝐴𝑉25.1

7
 

𝑀𝐹 =
𝑀𝐵1+𝑀𝐵2 +𝑀𝐵3 +𝑀𝐵4

4
 

Final Caso o discente não consiga realizar todas as atividades nos prazos 
estabelecidos, acarretando em média inferior a 70, poderá entregar as 
atividades pendentes para recuperar a nota na semana de 26/04/2021 a 
30/04/2021. 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
Campus Cabedelo 
 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
Campus Cabedelo 

 

 
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 1° Ano PERÍODO: 11/01 a 12/03 
 

CURSO: Técnico Integrado em Meio Ambiente  ATIVIDADE SÍNCRONA: Terça-feira HORÁRIO: 08:30– 09:30 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Terça-feira HORÁRIO: 14:00 – 15:00 

PROFESSORA: Adrielle Soares Cunha CARGA HORÁRIA (100%): 57h/a 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE COLABORATIVA/ 
PONTUAÇÃO 

CARGA - 
HORÁRIA (h/a) 

8 3 8 Apresentação da 
professora; 
 
Metodologia e Métodos 
avaliativos; 
 
Comunicação, 
linguagem, língua, fala e 
textualidade; 
 
Fatores de textualidade. 

• Expor de maneira mais 
detalhada o percurso da 
disciplina ao longo do 
semestre 

• Compreender a língua como 
fenômeno de natureza 
dinâmica, observando-a em 
sua diversidade; 

• Reconhecer a função social da 
leitura e dos diversos 
portadores textuais; 

• Compreender a diferença entre 
a Coesão e a Coerência textual; 

• Perceber a importância desses 
elementos para um texto; 

• Aprender a expressar e 
organizar ideias bem 
estruturadas, coesas e 
coerentes; 

• Aprender a organizar ideias 
em uma rede de argumentos, 
fazendo uso de determinadas 
estratégias, numa tentativa de 
agir sobre o outro através do 
discurso, modificando, 
confirmando ou rejeitando um 
discurso anterior. 

Webaula no Google 
Meet; 
 
Resgate dos 
conhecimentos 
anteriores (Padlet); 
 
Material em Slides; 

 
Estímulo à pesquisa; 
 
Questionário. 

Construção de 
um mural 
virtual no 

Padlet (não 
avaliativo); 

 
Pesquisa sobre 
os Fatores de 
Textualidade; 

 
Questionário 

com 5 
perguntas de 

múltipla 
escolha sobre 
os Fatores de 
Textualidade. 

11 a 
15/01 

Pesquisa (15 
pt) 

 
Questionário 

(25 pt) 
 
 

Construção de um 
mural virtual no 

Padlet 
(sem pontuação) 

 
 

 
7h 
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 9 3 9 Gêneros textuais: 
Notícia/Reportagem/ 
Editorial 

• Compreender os gêneros 
textuais 
Notícia/Reportagem/Editorial: 
linguagem, estilo e 
composição; 

• Reconhecer os elementos 
textuais que colaboram com a 
construção dos textos 
jornalísticos. 

Webaula no Google 
Meet; 
 
Levantamento dos 
conhecimentos 
anteriores acerca dos 
gêneros textuais da 
esfera jornalística 
(Mentimeter); 
 
Material em Slides; 
 
Fichas de aula; 
 
Estímulo à 
pesquisa; 
 
Diálogo via Fórum; 
 
Trabalho em grupo. 

Construção de 
Nuvens de 
Palavras no 
Mentimeter 

(não avaliativo) 
 

Pesquisa sobre 
as diferenças e 
semelhanças 

entre os 
gêneros 
textuais 

estudados 
(Fórum) 

 
Criação de 
Vídeos em 

grupos 

18 a 
22/01 

Vídeo (50 pt) Construção de um 
Nuvens de Palavras 
no Mentimeter (sem 

pontuação) 
 

Fórum (10 pt) 

5h 

10 3 10 Pontuação e Ortografia: 
Casos gerais 

• Compreender a semântica da 
frase a partir dos sinais de 
pontuação; 

• Perceber as regularidades 
ortográficas e a construção de 
regras, objetivando a 
capacidade de se comunicar de 
uma maneira adequada em 
todos os setores da sociedade. 

Webaula no 
Google Meet; 
 
Material em Slides; 
 
Fichas de aula; 

 
Estímulo à 
pesquisa; 
 
Jogo de Perguntas e 
Respostas sobre 
Pontuação e 
Ortografia; 
 
Questionário sobre 
as regras gerais. 

Jogo de 
perguntas e 
respostas 

 
Questionário 

25 a 
29/01 

Questionário 
(20 pt) 

Jogo de perguntas 
e respostas (20 pt) 

5h 

11 3 11 Literatura: Canções do 
Trovadorismo; 
 
A influência da Literatura 
Portuguesa na literatura 
brasileira; 
 

• Conhecer as Canções do 
Trovadorismo, percebendo 
sua importância para o ínicio 
do que conhecemos como 
literatura; 

• Caracterizar o período 
literário, compreender

Webaula no 
Google Meet; 
 
Material em Slides; 

 
Pesquisas sobre as 
canções do 

Pesquisas 
 

Produção de 
Podcast 

 
 

01 a 
05/02 

Pesquisas (20 
pt) 

 
  

Produção de 
podcast 
(40 pt) 

 
 

5h 
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Quinhentismo no Brasil: 
Literatura de Informação; 
 
 

 a linguagem e a relação entre 
texto e contexto; 

• Caracterizar a Literatura de 
informação, reconhecer os 
aspectos históricos e a 
linguagem. 

Trovadorimo; 
 
Pesquisas sobre A era 
medieval até o 
Classicismo de 
Camões; 
 
Pesquisas sobre os 
autores do 
Quinhentismo; 
 
Elaboração de 
Podcast em grupos. 

12 3 12 Gênero textual: Resenha 
Crítica. 

• Compreender o gênero textual 
Resenha Crítica: linguagem, 
estilo e composição; 

• Reconhecer os elementos 
textuais que colaboram com a 
construção dos textos 
científicos. 

Webaula no 
Google Meet; 
 
Material em Slides; 
 
Fórum de discussão 
sobre Documentário; 
 
Produção de Resenha 
crítica sobre 
Documentário. 

Fórum 
 

Produção 
textual: 

Resenha Crítica 

08 a 
12/02 

Resenha crítica 
(50 pt) 

Fórum (50 pt) 7h 

   Recuperação Paralela – 3º 
Bimestre 

• Deve ser realizada pelos 
discentes que não atingirem 
uma pontuação mínima. 

Google formulário Prova 15 a 
19/02 

   

13 4 13 Estrutura e Formação de 
Palavras 

• Compreender a formação de 
palavras através dos elementos 
mórficos. 

• Inserir-se no estudo da 
Morfologia, através da 
Estrutura das palavras, 
permitindo assim diferenciar os 
elementos que compõem essa 
estrutura e os reconhecer; 

• Reconhecer o radical, os afixos 
e os prefixos das palavras. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 
 
Fórum; 
 
Questionário. 

 
Fórum 

 
Questionário 

 

15 a 
19/02 

Questionário 
(30 pts) 

Fórum (20 pt) 7h 

14 4 14 Gênero textual: Texto 
publicitário 

• Compreender o gênero textual 
Texto publicitário: 
linguagem, estilo e 
composição; 

• Reconhecer os elementos 
textuais que colaboram com a 
construção dos textos 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 

 
Análise de textos 

 Análise de 
textos 

publicitários 
 

Elaboração de 
textos 

publicitários em 

22 a 
26/02 

Análise de 
textos 

publicitários 
(20 pt) 

Elaboração de 
textos 

publicitários em 
grupos 
(30 pt) 

7h 
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científicos. publicitários; 
 
Elaboração de 
textos publicitários 
em grupos. 

grupos 
 

15 4 15 Escola Literária: Barroco 
 

• Conhecer e Reconhecer textos 
da escola literária Barroco; 

• Aprofundar-se nos estudos dos 
principais autores dessa escola 
literária. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 

 
Jogo no Kahoot 
sobre a Escola 
literária e seus 
autores; 
 
Fórum sobre a 
relação Literatura 
e História; 
 
Análise de textos 
barrocos. 

 Jogo no Kahoot 
sobre a Escola 
literária e seus 

autores 
 

Fórum sobre a 
relação Literatura 

e História 
 

Análise de textos 
barrocos 

01 a 
05/03 

Análise de 
textos barrocos 

(50 pt) 

Jogo no Kahoot 
sobre a Escola 
literária e seus 
autores (sem 
pontuação) 

 
Fórum sobre a 

relação Literatura e 
História (50 pt) 

 

7h 

16 4 16 Escola Literária: Arcadismo 
 

• Conhecer e Reconhecer textos 
da escola literária Arcadismo; 

• Aprofundar-se nos estudos dos 
principais autores dessa escola 
literária. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 

 
Jogo no 
BookWidgets 
sobre a Escola 
literária e seus 
autores; 
 
Pesquisa de 
poemas árcades; 
 
Sarau poético com 
os poemas árcades. 

 Jogo no 
BookWidgets 
sobre a Escola 
literária e seus 

autores 
 

Pesquisa 
 

Sarau poético com 
os poemas árcades 

08 a 
12/03 

Pesquisa (30 
pt) 

Jogo no 
BookWidgets sobre 
a Escola literária e 
seus autores (sem 

pontuação) 
 

Sarau poético com 
os poemas árcades 

(70 pt) 

7h 

   Recuperação Paralela – 4º 
Bimestre 

• Deve ser realizada pelos 
discentes que não atingirem 
uma pontuação mínima. 

Google formulário  Prova 15 a 
19/03 
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   Recuperação Final • Deve ser realizada pelos 
discentes que não atingirem 
uma pontuação mínima. 

Google formulário  Prova Final 26 a 
29/04 

   

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

3º BIMESTRE: 

Detalhamento da pontuação: 

1ª NOTA: Pesquisa + Questionário + Fórum + Podcast 

2ª NOTA: Questionário + Jogo de Perguntas e Respostas + Pesquisas + Podcast 

3ª NOTA: Produção textual + Fórum 

 

4º BIMESTRE: 

Detalhamento da pontuação: 

1ª NOTA: Questionário + Fórum + Analise + Produção Textual 

2ª NOTA: Análise + Fórum 

3ª NOTA: Pesquisa + Sarau poético 

300 

 

 

 

 

 

 

300 

Assinatura da Docente:  
 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 2° Ano PERÍODO: 11/01 a 29/04 
 

CURSO: Técnico Integrado em Meio Ambiente  ATIVIDADE SÍNCRONA: Segunda-feira HORÁRIO: 11:00– 12:00 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira II ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Segunda-feira HORÁRIO: 14:00 – 15:00 

PROFESSORA: Adrielle Soares Cunha CARGA HORÁRIA (100%): 87h/a 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 
PONTUAÇÃO 

CARGA - 
HORÁRIA (h/a) 

4 2 4 Apresentação da 
professora; 
 
Metodologia e Métodos 
avaliativos; 
 
Romantismo – 1ª e 2ª 
fases; 
 
A Terceira Geração 
romântica no Brasil: o 
condoreirismo. 

 Expor de maneira mais 
detalhada o percurso da 
disciplina ao longo do 
semestre; 

 Compreender a língua como 
fenômeno de natureza 
dinâmica, observando-a em 
sua diversidade; 

 Reconhecer a função social da 
leitura e dos diversos 
portadores textuais; 

 Compreender o que foi o 
Romantismo no Brasil, mais 
especificamente em relação à 
poesia romântica, com base 
nas análises e discussões em 
grupo. 

Webaula no Google 
Meet; 
 
Resgate dos 
conhecimentos 
anteriores (Padlet); 
 
Material em Slides; 

 
Estímulo à pesquisa; 
 
Declamação 
filmada. 

Construção de um 
mural virtual no 

Padlet (não 
avaliativo) 

 
Pesquisa sobre a 
Terceira Geração 

Romântica 
 

Declamação 
 

11 a 
15/01 

Pesquisa (15 
pt) 

 
Declamação 

(25 pt) 
 
 

Construção de 
um mural virtual 

no Padlet 
(sem pontuação) 

 
 

 
6h 

 5 2 5 A prosa do Romantismo: 
tendências do romance 
romântico e o estudo do 
folhetim; 
 
O romance urbano, 
indianista e regionalista do 
Romantismo. 

 Reconhecer as especificidades 
de cada estilo de época, como 
recurso importante para a 
compreensão de obras 
literárias; 

 Identificar, em textos literários 
do Romantismo marcas 
discursivas e ideológicas desse 
estilo e seus efeitos de sentido; 

 Relacionar diferentes 
abordagens literárias da vida 
social a contextos históricos. 

Webaula no Google 
Meet; 
 
Levantamento da 
Prosa Romântica 
(Mentimeter); 
 
Material em Slides; 
 
Fichas de aula; 
 
Estímulo à 
pesquisa; 
 
Diálogo via Fórum; 

Construção de 
Nuvens de 
Palavras no 

Mentimeter (não 
avaliativo) 

 
Pesquisa sobre as 
obras e os autores 
da prosa romântica 

(Fórum) 
 

Criação de Vídeos 
em grupos 

18 a 
22/01 

Vídeo (50 pt) Construção de um 
Nuvens de Palavras 

no Mentimeter 
(sem pontuação) 

 
Fórum (10 pt) 

6h 
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Trabalho em grupo. 

6 2 6 Estudo do artigo, numeral 
e interjeição, do verbo, do 
advérbio, da preposição e 
conjunção 

 Diferenciar os artigos 
definidos dos indefinidos, 
escolhendo o mais adequado à 
construção de sentido de um 
determinado texto; 

 Dominar o emprego dos 
pronomes, garantindo a 
observância da norma-padrão, 
coesão, coerência e progressão 
textual; 

 Analisar as diferentes funções 
que uma palavra ou termo pode 
assumir, dependendo do 
contexto em que é empregado. 

Webaula no 
Google Meet; 
 
Material em Slides; 
 
Fichas de aula; 

 
Estímulo à 
pesquisa; 
 
Jogo de Perguntas e 
Respostas sobre 
Classe de palavras; 
 
Questionário sobre 
Classe de palavras. 

Jogo de perguntas e 
respostas 

 
Questionário 

25 a 
29/01 

Questionário 
(30 pt) 

Jogo de 
perguntas e 

respostas (20 pt) 

6h 

7 2 7 Texto enciclopédico, carta 
aberta e artigo de opinião 
 

 Planejar a escrita de um texto, 
considerando o tema, o gênero 
e o destinatário; 

 Produzir textos coesos e 
coerentes, observando a 
estrutura do gênero proposto 
para cada ano escolar; 

 Criar estratégias 
argumentativas adequadas ao 
tipo de texto produzido. 

Webaula no 
Google Meet; 
 
Material em Slides; 

 
Pesquisas sobre os 
gêneros textuais em 
estudo; 

 
Elaboração de 
Podcast em grupos. 

Pesquisas 
 

Produção de 
Podcast 

 
 

01 a 
05/02 

Pesquisas (10 
pt) 

 
  

Produção de 
podcast 
(40 pt) 

 
 

6h 

   Recuperação Paralela – 2º 
Bimestre 

 Deve ser realizada pelos 
discentes que não atingirem 
uma pontuação mínima. 

Google formulário Prova 08 a 
12/02 
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8 3 8 Discutindo as competências 
da redação do Enem: o texto 
dissertativo-argumentativo 

 Reconhecer o propósito 
comunicativo de um texto 
argumentativo; 

 Compreender as 
competências avaliadas na 
Redação do ENEM. 

Webaula no 
Google Meet; 
 
Material em Slides; 
 
Fórum de discussão 
sobre as 
Competências da 
Redação do ENEM; 
 
Produção de Texto 
dissertativo-
argumentativo nos 
moldes do ENEM. 

Fórum 
 

Produção textual: 
Texto dissertativo-

argumentativo 

08 a 
12/02 

Texto 
dissertativo-

argumentativo 
(50 pt) 

Fórum (20 pt) 6h 

9 3 9 Realismo: contexto 
histórico, características e 
estudo de textos; 
 
 

 Reconhecer as especificidades 
de cada estilo de época, como 
recurso importante para a 
compreensão de obras 
literárias; 

 Identificar, em textos literários 
do Romantismo marcas 
discursivas e ideológicas desse 
estilo e seus efeitos de sentido; 

 Relacionar diferentes 
abordagens literárias da vida 
social a contextos históricos. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 
 
Análise crítica 
sobre o contexto 
histórico e a 
criticidade 
presente nas obras 
realistas. 

n
o

Análise crítica 
 

 

15 a 
19/02 

- Análise crítica (30 
pt) 

6h 

10 3 10 Análise sintática: os termos 
da oração; 
 
Sintaxe do período simples; 
 
Termos essenciais da 
oração. 

 Reconhecer os termos que 
compõem uma oração, 
identificando suas funções na 
construção de textos; 

 Compreender o papel da 
sintaxe dentro dos estudos 
gramaticais e identificar as 
funções sintáticas dos 
constituintes oracionais e 
explicar fenômenos sintáticos 
do Português Brasileiro, 
utilizando os conceitos da 
gramática descritiva. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 

 
Questionário 

 Questionário 22 a 
26/02 

Questionário 
(30 pt) 

- 6h 

11 3 11 O texto dissertativo: 
proposta temática e 
argumentação  

 Diferenciar assunto e tema na 
elaboração de textos 
argumentativos; 

 Analisar textos 
argumentativos, identificando 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 

 Jogo no Kahoot (não 
avaliativo) 

 
Fórum 

 

01 a 
05/03 

Análise crítica 
(50 pt) 

Jogo no Kahoot 
(sem pontuação) 

 
Fórum (20 pt) 

 

6h 
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a tese como elemento básico 
na argumentação. 

 
Jogo no Kahoot 
sobre 
Argumentação; 
 
Fórum sobre o 
perfil das 
propostas 
temáticas do 
ENEM; 
 
Análise crítica de 
uma Redação Nota 
1000 do ENEM 
passado. 

Análise crítica 

12 3 12 As tendências do Realismo 
no Brasil: o Naturalismo e o 
Parnasianismo. 

 Identificar, em textos literários 
do Realismo/ 
Naturalismo/Parnasianismo, 
marcas discursivas e 
ideológicas desses estilos e 
seus efeitos de sentido; 

 Compreender textos e obras 
representativos dos diversos 
períodos literários. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 

 
Jogo no 
BookWidgets 
sobre as Escolas 
literárias e seus 
autores; 
 
Estímulo à 
Pesquisa; 
 
Criação de um 
mural no Padlet 
para cada escola 
literária em grupo; 
 
Socialização dos 
murais. 

 Jogo no 
BookWidgets sobre 

as Escolas literárias e 
seus autores (não 

avaliativo) 
 

Pesquisa sobre as 
semelhanças e as 

diferenças entre as 
três escolas 

 
Mura no Padlet 

 
Socialização 

 
 

08 a 
12/03 

Pesquisa (30 
pt) 

Jogo no 
BookWidgets sobre 
a Escola literária e 
seus autores (sem 

pontuação) 
 

Mural no Padlet (50 
pt) 

 
Socialização do 

Mural no Padlet (20 
pt) 

 

6h 

   Recuperação Paralela – 3º 
Bimestre 

 Deve ser realizada pelos 
discentes que não atingirem 
uma pontuação mínima. 

Google formulário  Prova 15 a 
19/03 

   

13 4 13 A poesia do final do século 
no Brasil 

 Reconhecer os diferentes 
papéis da literatura nos 
contextos histórico, social, 

Webaula Google 
Meet; 
 

 Construção de 
Nuvens de 
Palavras no 

15 a 
19/03 

Pesquisa (15 
pt) 

Construção de 
Nuvens de 
Palavras no 

6h 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
Campus Cabedelo 

 

político e cultural de sua 
produção; 

 Caracterizar formas de 
representação do imaginário 
brasileiro, a partir da leitura de 
textos literários; 

 Conceber a literatura dentro de 
parâmetros plásticos e 
estéticos da linguagem. 

Material em 
Slides; 
 
Resgate dos 
conhecimentos 
prévios sobre o 
tema; 
 
Estímulo à 
Pesquisa; 
 
Declamação. 
 

Mentimeter (não 
avaliativo) 

 
Pesquisa sobre os 
poetas do final do 

Século XIX 
 

Declamação de uma 
poesia da época 

Mentimeter (sem 
pontuação) 

 
Declamação (40 pt) 

14 4 14 Estudo do Simbolismo: 
contexto histórico, 
características e análise de 
textos 

 Compreender textos e obras 
representativos dos diversos 
períodos literários.; 

 Identificar, em textos literários 
do Simbolismo, marcas 
discursivas e ideológicas desse 
estilo e seus efeitos de sentido. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 

 
Estímulo à 
Pesquisa; 
 
Discussão sobre o 
Racismo e o 
Simbolismo. 
 

 Pesquisa 
 

Debate 

22 a 
26/03 

Pesquisa (15 
pt) 

Debate (30 pt) 6h 

15 4 15 Análise sintática: termos 
integrantes da oração 

 Analisar sintaticamente um 
período simples; 

 Reconhecer os diferentes 
termos integrantes do período 
simples e classifi cá-los. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 

 
Questionário 

 Questionário 29/03 a 
02/04 

Questionário 
(30 pt) 

- 6h 

16 4 16 Construindo a 
argumentação 

 Aprender a organizar ideias 
em uma rede de argumentos, 
fazendo uso de determinadas 
estratégias, numa tentativa de 
agir sobre o outro através do 
discurso, modificando, 
confirmando ou rejeitando um 
discurso anterior. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 

 
Jogo da 
Contraargumentaç
ão; 
 
Debate. 

 Jogo da 
Contraargumentação 

 
Debate 

05 a 
09/04 

- Jogo da 
Contraargumenta

ção (20 pt) 
 

Debate (50 pt) 
 

5h 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
Campus Cabedelo 

 

 

17 4 17 O texto dissertativo: 
construindo os argumentos 
e produzindo a proposta de 
intervenção 

 Formular opinião e 
argumentação pessoal diante 
de temas veiculados em textos 
de diversos gêneros; 

 Utilizar elementos formais 
necessários à continuidade, 
progressão temática e 
articulação do texto; 

 Utilizar os conectivos como 
estratégia argumentativa; 

 Relacionar tempos, modos, 
vozes e aspectos verbais, 
observando suas implicações 
na construção textual; 

 Revisar os textos produzidos 
usando estratégias que 
garantam sua qualidade. 

Webaula Google 
Meet; 
 
Material em 
Slides; 
 
Estímulo à 
pesquisa; 
 
Fórum: 
Conhecendo as 
instâncias de poder 
e suas funções; 
 
Trabalho em grupo 
com o propósito de 
encontrar soluções 
para problemas 
sociais. 

 Pesquisa 
 

Fórum 
 

Trabalho em grupo 
 
 

 

12 a 
16/04 

Pesquisa (20 
pt) 

Fórum (30 pt) 
 

Trabalho em grupo 
(50 pt) 

5h 

18 4 18 Sarau poético  Reconhecer recursos 
prosódicos frequentes em 
textos poéticos: rima, ritmo, 
assonância, aliteração, entre 
outros. 

Webaula Google 
Meet; 

 
Sarau poético com 
os poemas da 
Literatura do 
Século XIX. 

 Sarau poético 19 a 
23/04 

- Sarau poético (100 
pt) 

5h 

   Recuperação Paralela – 4º 
Bimestre 

 Deve ser realizada pelos 
discentes que não atingirem 
uma pontuação mínima. 

Google formulário  Prova 19 a 
23/04 

   

   Recuperação Final  Deve ser realizada pelos 
discentes que não atingirem 
uma pontuação mínima. 

Google formulário  Prova Final 26 a 
29/04 

   

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Ponto
s 
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2º BIMESTRE: 

Detalhamento da pontuação: 

1ª NOTA: Pesquisa + Declamação + Fórum + Vídeo 

2ª NOTA: Questionário + Jogo de Perguntas e Respostas + Pesquisas + Podcast 

 

3º BIMESTRE: 

Detalhamento da pontuação: 

1ª NOTA: Fórum + Análise crítica + Produção Textual 

2ª NOTA: Análise crítica + Fórum + Questionário 

3ª NOTA: Pesquisa + Mural + Socialização 

 

4º BIMESTRE: 

Detalhamento da pontuação: 

1ª NOTA: Pesquisas + Declamação + Debate 

2ª NOTA: Questionário + Jogo + Debate 

3ª NOTA: Pesquisa + Fórum + Trabalho em grupo 

4ª NOTA: Sarau poético 

200 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

400 

Assinatura da Docente:  
 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 20201.1.751.1D, Curso Técnico em Meio Ambiente 
Integrado ao Ensino Médio, Matriz 43, 1º Período, Diurno 

PERÍODO: 15/03 a 30/04/21 

CURSO: Técnico Integrado em Meio Ambiente ATIVIDADE SÍNCRONA: Quinta-feira                              HORÁRIO: 08:30h – 09:30h 

COMPONENTE CURRICULAR: Química I ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Quinta-feira                              HORÁRIO: 14:00h – 15:00h  

PROFESSOR(A): Ane Josana Dantas Fernandes CARGA HORÁRIA (% a definir): 40h/a 

 

TÓPI
CO 

UNIDA
DE 

 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PERÍODO ATIVIDA
DE 

INDIVIDU 
AL/ 

PONTUA 
ÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORA 

TIVA/ 
PONTUA 

ÇÃO 

CARGA 
HORÁ 

RIA 
(h/a) 

6 3° 
Bim 

6 Ligações químicas- 
Ligação iônica 

 Conhecer e classificar as 
ligações químicas 

 Compreender a Teoria do 
octeto 

 Compreender a formação e a 
ocorrência da ligação iônica  

 Montar as fórmulas dos 
compostos iônicos 

 Compreender as propriedades 
dos compostos iônicos 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
Vídeo do youtube 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

15 a 
19/03 

100  7h 

7 3° 
Bim 

7 Ligação  
Covalente e 
metálica 

 Conhecer as ligações covalentes 

 Identificar a ocorrência e os 
tipos de ligação covalente 

 Montar as estruturas 
eletrônicas ou de Lewis 

 Classificar a ligação covalente 
em polar ou apolar 

 Compreender a formação da 
ligação covalente dativa 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
Vídeo do youtube 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

22 a 
26/03 

100  7h 
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 Montar as estruturas de Lewis 

 Compreender conceitos 
relacionados à ressonância 

 Prever os casos de contração e 
expansão do octeto 

 Identificar as propriedades dos 
compostos covalentes 

 Compreender a ligação metálica 
e prever a sua existência 

 Conhecer as propriedades da 
ligação metálica e ligas 
metálicas 

8 3° 
Bim 

8 Geometria 
molecular  

 Compreender a geometria 
molecular dos compostos 
covalentes 

 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Powerpoint 
Modelo Atomlig 77 e 
massa de modelar 

Propor a montagem das 
geometrias moleculares 
com massa de modelar e 
apresentar os resultados 
em google docs e arquivo 
de foto 
 
 
 

29/03 
a 

02/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 7h 

Polaridade, 
solubilidade e FIM 

 Conhecer se uma molécula é 
polar ou apolar 

 Predizer a solubilidade das 
substâncias em vários 
solventes. 

 Dependendo da polaridade da 
molécula predizer qual a força 
intermolecular existe na 
substância 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Powerpoint 
Modelo Atomlig 77 e 
massa de modelar 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  

9 4° 
Bim 

9 Funções inorgânicas: 
Ácidos  

 Compreender os fenômenos de 
dissociação e ionização 

 Compreender a definição de 
ácidos, a nomenclatura de 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

05 a 
09/04 

50  6h 
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hidrácidos e oxiácidos 

 Classificar quanto ao número 
de hidrogênios ionizáveis 

 Compreender os fenômenos do 
grau de ionização, força dos 
ácidos 

 Conhecer os principais ácidos e 
suas aplicações e as 
propriedades dos mesmos 

Vídeo do youtube 
App Lab. de reações 

Funções inorgânicas: 
Bases 

 Definir bases 

 Classificar quanto ao número 
de hidroxilas 

 Prever a solubilidade e a força 
quanto ao grau de dissociação 

 Fornecer a nomenclatura das 
bases e conhecer as suas 
propriedades 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
Vídeo do youtube 
App Lab. de reações 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  

10 4° 
Bim 

10 Funções inorgânicas: 
Sais  

 Definir sais  

 Compreender a nomenclatura, 
classificação e propriedades 
dos sais  

 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

12 a 
16/04 

50  6h 

Óxidos 
 
 
 
 
 
 
 

 Definir óxidos 

 Compreender a nomenclatura, 
classificação e propriedades 
dos óxidos 

 Compreender a chuva ácida e o 
smog 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
Vídeos do Youtube 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

 50  
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11 4° 
Bim 

11 Reações químicas 
(Parte 1) 

 Definir reações químicas 

 Compreender o balanceamento 
das equações químicas 
 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
Vídeo do youtube 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

19 a 
23/04 

50  7h 

Reações químicas 
(Parte 2) 

 Identificar os tipos de reações 
químicas e prever a sua 
ocorrência 

 Verificar a reatividade dos 
metais e dos ametais 

Webaula (google meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
Vídeo do youtube 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  

- - - Avaliação de 
recuperação do 
3°Bim 

  Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

05 a 
09/04 

   

- - - Avaliação de 
recuperação do 
4°Bim 

  Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

26 a 
30/04 

   

- - - Avaliação Final   Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

26 a 
30/04 

   

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Google sala de aula 
100 pontos por 

avaliação 

3° Bimestre: 

 Avaliação 01 (tópico 06 e 07) = (100 + 100)/2 = 100 

 Avaliação 02 (tópico 08) =(50+50) = 100 

4° Bimestre 

 Avaliação 01 (tópico 09 e 10) =(50+50+50+50)/2 = 100 

 Avaliação 02 (tópico 11) = (50+50) = 100 
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 Recuperação 3° Bimestre = 100 

 Recuperação 4° Bimestre = 100 

 Avaliação final = 100 

 O discente ue tive  édia se est al ≥70 estará automaticamente aprovado.  

 O discente cuja média semestral fo  < 70 e ≥ 0 terá direito a fazer a avaliação final (cujo exercício avaliativo ficará disposto entre os 

dias 26 a 30 de abril, o Google Sala de Aula a a a atividades, o  o e latu a Prova Fi al ); essa o asião a édia fi al se á: 
(60*média semestral + 40*nota final)/100, e será aprovado se obtiver édia fi al ≥ 0. 

 

Assinatura do docente:  

Assinatura da subcomissão Local de acompanhamento das atividades não-presenciais 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
Campus Cabedelo 
 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20201.2.751.1D, Matriz 43, 2o Período, Diurno PERÍODO:  2020.2 (08/03/2021 a 23/04/2021) 

CURSO: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio ATIVIDADE SÍNCRONA: Quinta-feira         HORÁRIO: 11:00h às 12:00h 

COMPONENTE CURRICULAR: Química II ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Quinta-feira         HORÁRIO: 16:30 às 17:30h  

PROFESSOR(A): Gardênia Marinho Cordeiro CARGA HORÁRIA: 80h/a  

 

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 3 1 Termoquímica – 

Conceitos 
fundamentais; 
Entalpia e Equações 
termoquímicas 

 

 Compreender a relação 
entre energia e 
transformação da matéria; 

 Compreender o 
conceito de entalpia e 
reconhecer os fatores que 
alteram a entalpia; 

 Escrever equações 
termoquímicas; 

Web aula - 1h 
(Google Meet) 

 
Slides 

 
Textos e vídeo-aula 

de apoio ao conteúdo 
  
 

  
  

Atividade 01 -  
Experimentando 

Ciências (ORBITA)  

08/03 a 
12/03 

 
 

100 

 
 
- 

4h/a 

2 3 2 Termoquímica –  

Lei de Hess e 
Entalpia de 
formação 

 

 Calcular e interpretar 
os valores das entalpias 
das reações químicas;  

Web aula - 1h 
(Google Meet) 

 
Slides 

 
Textos e vídeo-aula 

de apoio ao conteúdo 
 
 

Atividade 02 –  
Formulário no 
Google Docs 

15/03 a 
19/03 

100 - 4h/a 
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3 3 3 Termoquímica -   

Energia das 
Ligações; 
Espontaneidade das 
reações e Energia 
livre de Gibbs. 

 Calcular a Entalpia das 
reações através da energia 
as ligações químicas. 

 Compreender o 
conceito de 
espontaneidade e de 
Energia livre de Gibbs. 

Web aula - 1h 
(Google Meet) 

 
Slides 

 
Textos e vídeo-aula 

de apoio ao conteúdo 
 

Atividade 03 –  
Formulário no Google 

Docs 

22/03 a 
26/03 

100 - 6h/a 

   Avaliação de 
Recuperação do 3° 
Bimestre 

  Formulário Google 
Docs 

29/03 a 
02/04 

100  0 

4 4 4 Cinética Química –  

Conceitos e fatores 
que afetam a 
velocidade das 
reações 

 Compreender o 
conceito de velocidade de 
reação e os fatores que a 
afetam; 

 Calcular a velocidade 
das reações. 

 Interpretar gráficos de 
Energia de Ativação. 

Web aula - 1h 
(Google Meet) 

 
Slides 

 
Textos e vídeo-aula 

de apoio ao conteúdo 
 
 

Atividade 01 – 
Formulário no Google 

Docs 

29/03 a 
02/04 

100 - 6h/a 

5 4 5 Cinética Química –  

Lei Cinética das 
velocidades das 
reações. 

 Escrever a equação da 
velocidade das reações;  

 Escrever as equações 
de ionização e dissociação. 

 Distinguir ordem e 
molecularidade das 
reações. 

Web aula - 1h 
(Google Meet) 

 
 

Slides 
 

Textos e vídeo-aula 
de apoio ao conteúdo 

 

  
Atividade 02 –  
Formulário no 
Google Docs  

05/04 a 
09/04 

100 - 6h/a 

6 
 

 

4 6 Equilíbrio Químico –   Compreender os 
conceitos gerais de 
equilíbrio químico. 

Web aula - 1h 
(Google Meet) 

 

Atividade 03 –  
Formulário no Google 

Docs 

12/04 a 
16/04 

100 - 6h/a 
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Equilíbrio 
Homogêneo  

 Calcular as constantes 
de equilíbrio. 
 

 
Slides 

 
Textos e vídeo-aula 

de apoio ao conteúdo 
 

7 4 7 Equilíbrio Químico –  

Equilíbrio 
Homogêneo 

 Avaliar como 
determinados fatores 
deslocam o equilíbrio das 
reações. 

 Conhecer a Síntese de 
Haber-Bosh. 

Web aula - 1h 
(Google Meet) 

 
 

Slides 
 

Textos e vídeo-aula 
de apoio ao conteúdo 

 

 19/04 a 
23/04 

- - 6h/a 

   Avaliação de 
Recuperação do 4° 
Bimestre 

  Formulário Google 
Docs 

19/04 a 
23/04 

100  0 

   Prova Final   Formulário Google 
Docs 

26/04 a 
30/04 

100 - - 

 * Planejamento de 2 bimestres. 

 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem  Pontos 

  

3° Bimestre (Atividade 01, Atividade 02 e Atividade 03) 300 

4° Bimestre (Atividade 01, Atividade 02 e Atividade 03) 300 
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A composição da nota bimestral (NB) dar-se-á por meio da média aritmética das notas de todas as atividades realizadas em cada bimestre. 

 

𝑁𝐵 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 01 + 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 02 + 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 03

3
 

 
O aluno que obtiver média semestral ≥ 70, será aprovado. 
O aluno que obtiver média semestral ≥ 40 e < 70, terá o direito de fazer a avaliação final. 
A média final será calculada pela seguinte fórmula: 

 Mf= (6*média semestral + 4*nota final) /10. 

 

A aprovação será considerada quando o aluno obtiver média final ≥ 50. 

 

 

 

 

Assinatura do Docente: 

 

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

Local/Data da Aprovação: 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 3º Ano  PERÍODO: 11/01/2021 a 02/04 

CURSO: Técnico Integrado em Meio Ambiente ATIVIDADE SÍNCRONA: Quinta-feira  HORÁRIO: 8:30 - 9:30 

COMPONENTE CURRICULAR: Recuperação de Áreas Degradadas ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Quinta-feira HORÁRIO:  14:00 - 15:00 

PROFESSOR(A): Thyago de Almeida Silveira CARGA HORÁRIA: 90% (72 h) 

 

Tópico 
Unidade 

(semestre) 
Aula Tema Objetivos 

Recursos didático- 
pedagógicos 

Instrumento de 
avaliação 

Período 
Atividade 
individual/ 
pontuação 

Atividade  
Colaborativa/ 

Pontuação 

Ch  
(h/a) 

1 

1. 
Introdução 

ao meio 
ambiente 

1  

Introdução 
dos 

conceitos 
de RAD  

Revisar os 
conteúdos 
ministrados 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 
 

2. Fórum de 
discussão. 

Fórum: Depois dos 
conteúdos que 

recordamos, qual a 
primeira coisa que 
vem a sua cabeça 

quando você 
escuta o termo 

Recuperação de 
Áreas 

Degradadas? 

11/01 
a 

15/01 
100 - 6 

2 

1. 
Introdução 

ao meio 
ambiente 

2 

Histórico e 
importância 

dos 
biomas; 

Conhecer a 
Importância e 
composição dos 
biomas brasileiros. 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet;  
 

2. Fórum de 
discussão; 
 

3. Vídeo do 
Youtube 
(Biomas 
Brasileiros - 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=0dlXce3s4
mo 

Pesquisa avaliativa  
estruturada:  

Qual a importância 
das unidades de 

conservação (UCs) 
presentes nos 

diferentes Biomas 
brasileiros?  

(Doc.  
Google).  

18/01 
a 

22/01 
100 - 6 
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3 

1.  
Principais 
agentes 

degradante
s do meio 
ambiente 

3 

Métodos de 
identificaçã

o de 
desequilíbri
o ambiental 

Conhecer e 
identificar os 
principais agentes 
de degradação 
ambiental 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 
 

2. Fórum de 
discussão. 

 

3. Google Docs. 

Atividade de 
análise de 

conjuntura local 
coletiva em grupo 
de três alunos que 
moram em bairros 

diferentes). 
 

Fotografar os 
principais 

desequilíbrios 
ambientais 

identificados nos 
arredores da sua 
residência/bairro. 

 
Apresentação 

virtual com 
inserção das fotos 
no Google Sala de 

Aula. 

25/01 
a 

29/01 
- 100 6 

4 

1. 
Principais 
agentes 

degradantes 
do meio 
ambiente 

4 
 

Consequên
cias da 

degradação 
ambiental 
(ar, solo, 

água, 
social e 
cultural); 

Reconhecer as 
consequências da 
degradação 
ambiental para o 
planeta; 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 
 

2. Fórum de 
discussão. 

Fórum: Quais os 
tipos de 

degradação 
ambiental que mais 

incomoda você 
atualmente? 

01/02 
a 

05/02 
- 100 6 

5 

 
1.  

Práticas de 
conservaçã

o e 
recuperação 

do solo 

5 
Ações 

mitigadoras
; 

Conhecer as 
bases teóricas 
para a 
recuperação de 
áreas degradadas; 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 
 

2. Fórum de 
discussão. 

Tarefa: Bata uma 
foto de uma área 

degradada próxima 
a sua 

residência/bairro e 
verifique quais as 
melhores técnicas 

para utilizar em sua 
recuperação. 

08/02 
a 

12/02 
100 - 6 
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6 

1. 
Práticas de 
conservaçã

o e 
recuperação 

do solo 

6 
 

Formas de 
recuperaçã
o natural e 
artificial, 

florestamen
to e 

reflorestam
ento; 

Arranjo ou 
desenho 

das mudas 
no campo; 

 

Conhecer as 
técnicas de 

povoamento em 
áreas degradadas. 

3. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 
 

4. Fórum de 
discussão. 

Fórum de 
discussão. 

15/02 
a 

19/02 
100 - 6 

7 
1. 

Processos 
de RAD 

7 
 

Apresentar 
e aplicar 

tecnologias 
em 

sementes 

Conservação do 
solo, para 
promover a 
recuperação 
ambiental de áreas 
degradadas. 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 

 
2. Laboratório de 

Ecologia; 
 

3. Fórum de 
discussão. 

 
Atividade de 

análise individual 
sobre diferentes 
tipos de técnicas 
para germinação. 
Procurar artigos 
sobre quebra de 

dormência e enviar 
via anexo no 

Google Sala de 
Aula. 

 

22/02 
a 

26/02 
100  7 

8 
1. 

 Processos 
de RAD 

8  
 

Preparação 
de 

compostos 
orgânicos 

para 
produção 
de mudas 
nativas; 

 

Conhecer as 
técnicas para 
produção de 
composto 
orgânico. 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 

 

2. Canva APP; 

Elaboração de 
cartaz com o 

passo-a-passo para 
produção de mudas 
e reaproveitamento 
de resíduos para 

elaboração de 
biofertilizantes. 

01/03 
a 

05/03 
100  7 

9 
1. 

Processos 
de RAD 

5.  
 

Sistemas 
Agroflorest

ais 

Conhecer como o 
manejo e 
conservação do 
solo, pode 
promover a 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 
 

Fórum de 
discussão. 

08/03 
a 

12/03 
100  7 
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recuperação 
ambiental de áreas 
degradadas. 

2. Vídeo do 
Youtube 
síncrono 
(Agricultura 
Sintrópica 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=a7K7k4fj
9K8). 

10 
1. 

Processos 
de RAD 

5.  
 

Fertilidade 
do solo. 

Compreender as 

propriedades físicas 

e químicas do solo. 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 

 
2. Triangulo 

Textural APP 

Elaboração e 
interpretação do 

Triangulo Textural 
das Classes de 
Solo, via Google 

Docs.  

15/03 
a 

19/03 
100  7 

11 
1. 

Processos 
de RAD 

5.  
 

Ciclagem 
de 

Nutriente 

Entender como os 

ciclos 

biogeoquímicos 

atuam na 

manutenção do 

ciclo da vida. 

1. Webaula com 
momento 
síncrono no 
Google Meet; 

Quiz on line sobre 
a importância dos 

elementos 
químicos da 
serrapilheira, 

disponível para 
acesso em 

momento não 
síncrono. 

22/03 
a 

26/03 
100  7 

12 
1. 

Avaliação 
Final 

 
Avaliação 

Final 
Avaliação Final Avaliação Final Avaliação Final l 

29/03 
a 

02/04 

Avaliação 
Final 

- AF 

 

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
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Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos: 1100 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.   Média aritmética: 1100/11 = 100 

 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 
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  PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

       

   20201.1.751.1D, Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio, Matriz 43, 1º Período, Diurno 

   

CURSO: Técnico Integrado em Meio ambiente  ATIVIDADE SÍNCRONA:  Terça-feira             HORÁRIO: 11:00 as 12:00 

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Iniciação à Pesquisa ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Terça-feira             HORÁRIO: 16:30 as 17:30 

PROFESSOR(A): Fernanda Maria de Lima Paiva CARGA HORÁRIA (% a definir):18 h/a2 

 

TÓPICO UNIDADE 

(SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

6 

 

 3 bimestre 
  

 1 

  

 

 

 

A pesquisa científica 
na internet: 
conhecendo as 
principais bases de 
dados; 
 

Conhecer os 
principais 
métodos e 
técnicas do 
processo de 
investigação 
científica 

  
Fórum de 
discussão 

 Fórum avaliativo:  
Você conhece os 
principais métodos e 
técnicas do processo 
de investigação 
científica. 
Quais são as dúvidas? 

22 a 
26/02/21 
  

10 Sem 
pontuação 

1 h 

Aspectos técnicos da 
redação científica 

Diferenciar os 
tipos de 
trabalhos 
acadêmicos; 

• Web 
aula no 
Google 
meet 

• google 
docs 

 Google doc 
(Responder a 
enquete, utilizando a 
ferramenta: Quizzes 
 

90 -  3 h 

7   3 bimestre    2 Organização das 
fontes de referência 
e citação, de acordo 

Aprender  a 
fazer 
referências e 

• Web 
aula no 

Formulário de 
exercícios 
planilhas google 

01 a 
05/03/21 

 

 100  - 3 h 

5 h 
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com a ABNT e sua 
aplicação em 
projetos de pesquisa 
na área de Meio 
Ambiente; 

citações de 
acordo com a 
norma da 
ABNT  

Google 
meet 

• Google 
doc  

 

 RECUPERAÇÃO     Questionário a ser 
aplicado em google 
formulários 

01 a 
05/03/21 

100 -  

8 4 bimestre  
 

 3 Etapas para 
elaboração de 
trabalho científico: 
elementos pré-
textuais, textuais e 
pós-textuais; 

Diferenciar as 
etapas para 
uma 
elaboração de  
trabalho 
científico 

• Web 
aula no 
Google 
meet 

• google 
docs) 

Pesquisa online e 
depois responder um 
questionário no 
google doc 

08 a 
12/03/21 

100 - 3 h 

4 h 

9 4 bimestre  

 
 

 4 Modalidades de 
trabalhos científicos 
e As dimensões da 
pesquisa: natureza 
da pesquisa 
(qualitativa/quantita
tiva). 

Elaborar, de 
modo 
sistemático e 
com rigor 
metodológico, 
documentos 
científicos na 
área de Meio 
Ambiente 

• Web 
aula no 
Google 
meet 
 

• Power 
point 
google 
docs 

Leitura de um texto 
curto dentro do 
projeto integrador 
Fazer alguns slides no 
google apresentações 
em cima do projeto 
discutido  

22 a 
26/03/21 

100 - 3 h 

5 h 

 RECUPERAÇÃO     Questionário a ser 
aplicado em google 
Formulários 

22 a 
26/03/21  

100 -  

 PROVA FINAL     Questionário a ser 
aplicado em google 
Formulários 

26 a 
29/04/21 

100 -  
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Assinatura do Docente: Fernanda Maria de Lima Paiva 

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

* Planejamento de 3 e 4 semestres. 

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

 

MÉDIA DO semestre = SOMATÓRIO DAS NOTAS DE CADA  TÓPICO / 100 

O discente que tiver média semestral ≥70, estará automaticamente aprovado.  O discente cuja média semestral for < 70 e ≥ 40, terá direito a fazer a avaliação final (a ser 

realizada no dia 26/04/2021); nessa ocasião a média final será: (6*media semestral + 4*nota final)/10, e será aprovado se obter média final ≥ 50  

TOTAL = 100 Pontos por bimestre 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

       

   20201.2.751.1D, Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio, Matriz 43, 3º Período, Diurno 

   

CURSO: Técnico Integrado em Meio ambiente  ATIVIDADE SÍNCRONA:  Terça-feira                              HORÁRIO: 8:30 as 9:30 

COMPONENTE CURRICULAR: Seminário de Orientação à Prática Profissional ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Terça-feira             HORÁRIO: 15:15 as 16:15 

PROFESSOR(A): Fernanda Maria de Lima Paiva CARGA HORÁRIA (% a definir): 35 h/a2 

 

TÓPICO UNIDADE 

(SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1  1 bimestre 
  

 1 

  

 

 

 

Prática profissional 
como componente 
curricular. 

Perceber o campo 
de atuação do 
profissional. 

 Fórum de 
discussão 
 

 Fórum avaliativo 
para discutir a 
questão da prática 
profissional. 
 

25/01 a 
29/01 

- 10 1 h 

Discutir a prática 
profissional como 
componente 
curricular. 

• Web aula 
no Google 
meet 
 

• Google 
docs 

 Fazer uma 
pesquisa online 
 
Responder 
atividade no 
Google docs 
referente a 
pesquisa 
 

100 90  2 h 
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2     1 bimestre    2 Importância da 
Prática para a 
formação profissional 

Consolidar os 
conteúdos vistos 
ao longo do curso 
em projeto 
acadêmico 
aplicado e /ou de 
natureza 
tecnológica, 
possibilitando ao 
estudante a 
integração entre 
teoria e prática; 

• Web aula 
no Google 
meet 

 

• Google 
doc  

Leitura de artigo 
 
Responder 
Formulário de 
exercícios 
planilhas google 
 

01/02 a 
05/02 

 100  - 5 h 

4 h 

 RECUPERAÇÃO     Questionário a ser 

aplicado em 

google 

01/02 a 
05/02 

100   

3 2 bimestre  
 

 3 Panorama do 
mercado de trabalho 
na área de atuação 
profissional 

Reconhecer o 
panorama do 
mercado de 
trabalho na área 
de atuação 
profissional. 

• Web aula 
no Google 
meet 

 

• Google 
docs 

Pesquisa online e 
depois responder 
um questionário 
no google docs 

08/02 a 
12/02 

100 - 5 h 

4 h 

4 2 bimestre  4 Desenvolvimento de 
trabalhos científico ou 
tecnológico (projeto 
de pesquisa, extensão 
ou projeto 
integrador) ou estágio 
curricular, como 
requisito para 

Desenvolver um 
trabalho científico 

•
 Web aula 
no Google 
meet 
 
•
 Google 
docs 

Leitura de artigo 
 
Responder 
Formulário de 
exercícios 
planilhas google 

15/02 a 
19/02 

100 -        4 h 
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obtenção do diploma 
de técnico.  

 RECUPERAÇÃO     Questionário a ser 
aplicado em 
google 

15/02 a 
19/02 

100   

5 3 bimestre  5 Unidade entre teoria 
e prática profissional; 
Organização do 
trabalho de conclusão 
de curso. 

Organizar o 
trabalho de 
conclusão de 
curso. 

•
 Web aula 
no Google 
meet 
 
•
 Google 
docs 

Criar um jogo 
educativo. Como 
alternativa de 
tirar a educação 
ambiental da 
forma tradicional. 

22/02 a 

26/02 

100 -       4 h 

6 3 bimestre  

 
 

 6 Proporcionar aos 
estudantes vivências 
em diferentes 
práticas relacionadas 
à área de atuação 
profissional. 

Consolidar os 
conteúdos vistos 
ao longo do curso 
em projeto 
acadêmico 
aplicado e /ou de 
natureza 
tecnológica, 
possibilitando ao 
estudante a 
integração entre 
teoria e prática. 

• Web aula 
no Google 
meet 
 

• Power 
point 
google 
docs 

Leitura de um 
texto curto do 
projeto integrador 
 Fazer alguns 
slides em cima do 
projeto discutido  

01/03 a 
05/03 

100 - 5 h 

 

4 h 

7 3 bimestre  

 

 7 Tipos de Trabalho de 
Conclusão de Curso e 
seus principais 
elementos 
constitutivos 

Diferenciar os  
tipos de Trabalho 
de Conclusão de 
Curso e seus 
principais 

• Web aula 
no Google 
meet 
 

Fazer a 
preparação de 
uma apresentação 
formal com o 
projeto discutido 

08/03 a 
12/03 

100 - 6 h 

4 h 
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elementos 
constitutivos, 

• Google 
docs 

na outra aula no 
google docs 

 RECUPERAÇÃO     Questionário a ser 
aplicado em 
google 

08/03 a 
12/03 

100   

8 4 bimestre 8 Normas pertinentes 
ao desempenho das 
práticas profissionais 
desenvolvidas no 
âmbito da instituição 

Conhecer as 
normas 
pertinentes ao 
desempenho das 
práticas 
profissionais 
desenvolvidas no 
âmbito da 
instituição. 

     • Web aula 
no Google meet 
 
     • Google 
docs 

Resumo crítico via 
google docs. 
 

15/03 a 
19/03 

100 - 6 h5 

4 h 

9 4 bimestre 9 Metodologias e 
ferramentas de 
instrumentalização 
das práticas 
profissionais 

Construir o pré-
projeto de 
finalização de 
curso. 

• Web aula 
no Google meet 
 
• Power 
point google docs
 Leitura 
de um textos 
curto do projeto 
integrador 

Fazer a 
apresentação do 
pré-projeto. 

22/03 a 
26/03 

100   

 

4 h 

 RECUPERAÇÃO      22/03 a 

26/03 

100   

 PROVA FINAL  Avaliação final 

 

   29/03 a 

02/04 

100   
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Assinatura do Docente: Fernanda Maria de Lima Paiva 

 

 

 

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

Local/Data da Aprovação: 

 

* Planejamento de 3 e 4 bimestres. 

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

AS – Atividades semanais serão pontuadas de acordo com o conteúdo ministrado (até 100 pontos por semana) 

Média = Somatório da AS pontuadas do Bimestre, dividido pelo Número de semanas pontuadas no bimestre. 

TOTAL = 100 Pontos por bimestre 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 1° Ano Técnico Integrado em Meio Ambiente – 1MA PERÍODO:  2020.2 (11.01 a 19.02)  segundo semestre 

CURSO: Técnico Integrado ao Ensino Médio em Meio Ambiente ATIVIDADE SÍNCRONA: Aula Google Meet 
(13.01/ 20.01/27.01/03.02/10.02/17.02) 

                  

HORÁRIO: Quartas 09:45h – 10:45h 

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia I ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Google Classroom  
  (13.01/ 20.01/27.01/03.02/10.02/17.02) 

HORÁRIO: Quartas 15:15h – 16:15h 

PROFESSOR(A): Paula Renata Cairo CARGA HORÁRIA (% a definir):  24 h/a (2020.2) 

 

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 Unidade 

(3° Bimestre) 

 

Aula 1 1.  Cultura ou 

culturas? Diversidade 

Cultural 

- Compreende o conceito de 

cultura 

 

-  Google Meet 

-  Google Classroom 

- Vídeos 

- Livro didático 

 

Questionário no 

Google form 

11 a 15.01 AV1. Google 

Classrom 

 

AV2. Postagem 

 do Resumo 

do Livro  

para- didático 

3ª parte 

 

Atividade Síncrona  3 h/a 

2. Etnocentrismo e 

relativismo cultural 

- Prevenir o preconceito e a 

discriminação 

MEET 1 O que é mesmo 

cultura? 

- articular os diversos termos 

e conceitos de cultura 
  Quarta - feira 

09:45 h -10:45 h 
13.01 

1 h/a 

 

4 h/a 

2 Unidade 2  

(3º Bimestre) 

Aula 2 1. Cultura, 

Aculturação, 

Subculturas e 

Contracultura 

- Associar e identificar 

conceitos antropológicos 

-  Google Meet 

-  Google Classroom 

- Vídeos 

- Livro didático 

 18 a 22.01 3 h/a 
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MEET 2 - Como reconhecer as 

diferenças culturais 

- Diminuir o preconceito a 

respeito das diferenças 

culturais 

  Quarta - feira 
09:45 h -10:45 h 

20.01 

 Atividade Síncrona 1 h/a 

4 h/a 

3 Unidade 3 

(3º Bimestre) 

Aula 3 1.Alteridade e 

identidade 

- Compreender conceitos da 

filosofia e da Antropologia 

  25 a 29.01   2 h/a 

  MEET 3  Compreendendo o eu 

e o outro 

- Desenvolver a capacidade 

de compreender o diferente 

  Quarta – feira 
09:45h – 10:45h 

27.01 

  1 h/a 

 

 

   AV 1 Formulário 

Google (100 pts) 

AV 2 Prazo final para 

postagem Resumo (100 pts) 

R1 – Recuperação unidade 

– 3° Bimestre (em paralelo 

ao bimestre) 

    1 h/a 

4  h/a 

 

12 h/a 

(3° Bimestre) 

3 Unidade 3  

(4° Bimestre) 

Aula 3 1. Violência e 

agressividade/  

Juventude 

 

  

- Desenvolver noção de 

identidade e empatia 

-  Google Meet 

-  Google Classroom 

- Vídeos Youtube 

- Material em pdf 

- Livro didático 

- letras e vídeos de músicas 

 

 01 a 05.02 AV1.  

Formulário 

 Google 

 

AV2. Postagem 

do Resumo 

do Livro 

 1 h/a 
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4 Unidade 4  

(4° Bimestre) 

Aula 4 2.  Preconceito, 

discriminação social 

- Conscientizar sobre as 

diversidades 

   para- didático 

4ª parte 

2 h/a 

  MEET 4 Discriminação que 

gera violência 

- Desenvolver cultura de paz   Quartas – feira 

09:45h – 10:45h 

03.02 

1 h/a 

4 h/a 

5 Unidade 5 

(4° Bimestre) 

Aula 5 Religiosidade e o 

fenômeno da fé, 

Sincretismo religioso, 

Preconceito religioso e 

violência, 

Fundamentalismo 

religioso 

 

- Compreender o fenômeno 

da fé 
  08 a 12.02   3 h/a 

  MEET 5 As consequências da 

intolerância religiosa 

- Minimizar estigmas 

religiosos 
  Quarta – feira 

09:45h – 10:45h 
10.02 

  1 h/a 

4 h/a 

6 Unidade 6 

(4° Bimestre) 

Aula 6 1. Drogas e seus 

efeitos biológicos e 

sociais 

- Perceber como agen cada 

tipo de entorpecentes no 

organismo 

  15 a 19.02   2h/a 

 

  MEET 6 Efeitos e 

consequências 

-  conscientizar a respeito 

dos perigos inerentes a falta 

de consciência e tomada de 

decisão 

  Quarta – feira 
09:45 h -10:45 h 

17.02 

 Atividade Síncrona 1 h/a 
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   AV 1 . Formulário  

google (100 pts) 

AV 2 Prazo final para 

postagem Resumo (100 pts) 
R1 Recuperação 4° 

Bimestre 

    1 h/a 

4 h/a 

 

12 h/a 

(4° Bim) 

 

24 h/a 

(carga total 

do semestre 

2020.2) 

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem De acordo com cada avaliação 100 pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.  Média Aritmética (em cada unidade) Av1+Av2/2= 100 

pontos  

Média Anual: M1+M2+M3+M4/4= 100 (média da 4 

notas dentro das unidades dividido por quatro) 

 

Assinatura do Docente: 

 

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

 

Local/Data da Aprovação: 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
Campus Cabedelo
Rua Santa Rita de Cássia, 1900 - Jardim Camboinha, CEP 58103-772, Cabedelo (PB)

CNPJ: 10.783.898/0010-66 - Telefone: (83) 3248.5400

Documento Digitalizado Ostensivo (Público)

Plano Instrucional

Assunto: Plano Instrucional

Assinado por: Paula Renata

Tipo do Documento: Plano

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Ostensivo (Público)

Tipo do
Conferência: Cópia Simples

Códi go Ver i fi c a dor :Códi go Ver i fi c a dor :

Códi go de Autenti c a ç ã o:Códi go de Autenti c a ç ã o:

Documento assinado eletronicamente por:

Pa ul a  Rena ta  Ca i ro do RegoPa ul a  Rena ta  Ca i ro do Rego , PROFESSOR ENS BASI CO TECN TECNOLOGI COPROFESSOR ENS BASI CO TECN TECNOLOGI CO , em 19/01/2021 10:43:43.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/01/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou

acesse https://suap.ifpb.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

150856

726bcd6473

Cópia  de documento digi ta l  impresso por ANDRESSA VIEIRA (1960856) em 10/02/2021 21:23.

Página  1 de 1

http://localhost:8002/#


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
Campus Cabedelo 
 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 2° Ano Técnico Integrado em Meio Ambiente – 2MA PERÍODO:  2020.2 (11.01 a 05.02.2021)  segundo semestre letivo 

CURSO: Técnico Integrado ao Ensino Médio em Meio Ambiente ATIVIDADE SÍNCRONA: Aula Google Meet 
(15.01/22.01/29.01/ 05.02)                  

HORÁRIO: Sextas 09:45h – 10:45 h 

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia II ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Google 
Classroom       (15.01/22.01/29.01/ 05.02)                  

HORÁRIO: Sextas 15:15h – 16:15h 

PROFESSOR(A): Paula Renata Cairo CARGA HORÁRIA (% a definir):  16 h/a (2020.2) 

 

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 Unidade 3 

(3° Bimestre) 

 

Aula 1 

 

 

1. Cidadania, grupos e 

organizações sociais. 

2 Direito Público e 

Direito Privado/ A 

coisa pública 

3. Movimentos sociais 

e organizações sociais. 

- Demonstrar conceitos da 

cidadania moderna 

- Diferenciar o espaço 

público do espaço privado 

- Conscientização da 

necessidade da sociedade 

civil estar organizada 

 

-  Google Meet 

-  Google Classroom 

- Vídeos 

- Livro didático 

 

Av1 (1º Bimestre) 

Google form 

 

AV 2 (3º 

Bimestre) 

Resumo 3 – Livro 

para didático - 

Corrupto! – Júlio 

Emílio Braz – 

Larousse Jov 

11 a 15.01 AV 1 

Formulário Google (100 

pts) 

 

AV2. Postagem 

do Resumo 

do Livro 

para- didático 

3ª parte  

(100 Pts) 

  3 h/a 

 

 

2 Direitos e Deveres 

na sociedade 

democrática e a 

contrapartida social 

- Conscientização do papel 

social de cada indivíduo em 

relação à sociedade 

MEET 1 Discutir a cidadania 

moderna e a 

responsabilidade 

- Articulação com os temas 

aprendidos 
  Sexta - feira 

08:30 h -09:30 h 
15.01 

1 h/a 
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social no séc.XXI   4 h/a 

2 Unidade 2  

(3° Bimestre) 

Aula 2 1. Instituições Sociais: 

legitimidade do poder 

e democracia, 

exemplos de 

instituições e suas 

atuações na 

sociedade. 

- Conhecer conceitos da 

sociologia em relação ao 

tema 

-  Google Meet 

-  Google Classroom 

- Vídeos 

- Livro didático 

 

 18 a 22.01 2 h/a 

2. Família: conceitos, 

tipos, função, 

mudanças 

- Compreender as diferentes 

formas de organização das 

famílias modernas   

MEET 2 As várias formas de 

organização social e 

suas instituições 

- Conscientizar sobre a 

formação dos grupos, sua 

organização e instituições 

representativas na sociedade 

  Sexta - feira 
08:30 h -09:30 h 

22.01 

 Atividade Síncrona 1 h/a 

   AV 1 Formulário 

Google (100 pts) 

AV 2 Prazo final para 

postagem Resumo (100 pts) 

R1 – Recuperação unidade 

– 3° Bimestre (em paralelo 

ao 4° bimestre) Aqui se 

iniciam os estudos de 

recureração, já que se 

finaliza o 1° bimestre 

    1 h/a 

 

4  h/a 

 3 Unidade 4  

(4° Bimestre) 

Aula 3 1.Cultura na sociedade 

de massa, indústria 

cultural e o mundo 

virtual 

2. Desigualdade social 

(Gênero/Étnica) 

- Conhecer os estigmas da 

indústria cultural 

-  Google Meet 

-  Google Classroom 

- Vídeos Youtube 

- Material em pdf 

- Livro didático 

 

 25 a 29.01 AV 1 

Formulário 

Google (100 

pts) 

 

AV2. Postagem 

 2 h/a 
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Aula 4 1. Sexo, Gênero e 

Sexualidades 

- Compreender as 

diversidades existentes na 

sociedade moderna e os 

perigos em relação à saúde 

pessoal e coletiva 

do Resumo 

do Livro 

para- didático 

4ª parte  

(100 Pts) 

2. Doenças 

sexualmente 

transmissíveis e 

gravidez na 

adolescência e formas 

de contracepção 

3. Planejamento 

Familiar 

- Conscientizar a respeito da 

responsabilidade pessoal na 

construção de uma família 

    1 h 

MEET 3 
Consciência e 

responsabilidade na 

vida adulta 

- Compreender seu papel na 

sociedade 

R1 Recuperação 4° 

Bimestre (entrega do 

instrumento de avaliação 

da recuperação 

 Sexta - feira 
08:30 h -09:30 h 

29.01 

  1 h/a 

 

4 h/a 

4 Unidade 4  

(4° Bimestre) 

Aula 1 1. Doenças 

sexualmente 

transmissíveis e 

gravidez na 

adolescência e formas 

de contracepção 

- Conscientizar a respeito dos 

perigos em relação à saúde 

pessoal e coletiva 

  01 a 05.02    

2.Planejamento 

Familiar 

- Conscientizar a respeito da 

responsabilidade pessoal na 

construção de uma família 
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MEET 4 
liberdade x 

responsabilidade 

- Dialogar sobre necessidade 

de lidar com reponsabilidade 

nas questões individuais e 

pessoais 

  Sexta – feira 
08:30h – 09:30h 

05.02 

   

   AV 1 Formulário 

Google (100 pts) 

AV 2 Prazo final para 

postagem Resumo (100 pts) 

R1 – Recuperação unidade 

– 4° Bimestre  
    1 h 

 

4h/a 

16 h/a Totais 

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem De acordo com cada avaliação 100 pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.  Média Aritmética (em cada unidade) Av1+Av2/2= 100 

pontos  

Média Anual: M1+M2+M3+M4/4= 100 (média da 4 

notas dentro das unidades dividido por quatro) 

 

Assinatura do Docente: 

 

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

 

Local/Data da Aprovação: 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20201.3.751.1D, Matriz 43, 3º Ano (Período), Diurno PERÍODO: 11/01/2021 a 02/04/2021 

CURSO: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio ATIVIDADE SÍNCRONA: Segunda-feira                              HORÁRIO: 11h00min / 12h00min 

COMPONENTE CURRICULAR: 36741 - TIN.0777 - Tratamento de Água e Esgoto - Médio [67 h/80 Aulas] ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Segunda-feira                              HORÁRIO: 16h30min / 17h30min 

PROFESSOR(A): Henrique César da Silva CARGA HORÁRIA: 80 h/a (Obs.: Já foram ministradas 11 h/a). 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AU
LA 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- PEDAGÓGICOS INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA
/PONTUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 

 

 

 

 

 

1 

Tratamento 
de Água 

 

 

 

 

 

 

2020.2 
 

 

 

 

 

 

 

1 

 Ambientação 

 Conhecer o Plano Instrucional para 
o desenvolvimento de atividades 
não presenciais do componente 
curricular de Tratamento de Água 
e Efluentes. 

 

 Interagir com os participantes do 
curso na disciplina. 

 

 
 

 Web aula na plataforma Google 
Meet, com apresentação de 
PowerPoint. 
  

 Fórum de discussões. 

 

 Leitura de material didático/ 
apostila (momento assíncrono). 

 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 
 
 
 

 

 Fórum 
(Não avaliativo) 

  
 

 Atividade com 
questões 
avaliativas, no 
Google 
Formulários - 
Atividade 
individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11/01/2021 
a 

15/01/2021 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

6 h/a 

 
 

 Introdução ao 
Tratamento de Água 
em uma ETA. 
 

  Processos aplicados 
em uma Estação de 
Tratamento de Água 
(E.T.A.). 

Revisão sobre: 

 Compreender o Ciclo Hidrológico e 
Propriedades da Água. 

 Diferenciar as águas quanto a sua 
classificação. 

 Noções iniciais sobre os conceitos 
e processos do tratamento 
convencional de água, em uma 
Estação de Tratamento de Águas 
(ETA). 
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1 

Tratamento 
de Água  

2020.2 
 

2 

 

 Principais 
parâmetros de 
potabilidade (físico-
químicos e 
microbiológicos) da 
água. 
 

 Preparação da 
solução de 
coagulante e 
alcalinizante na TINA 
da Estação de 
Tratamento de Água. 

 

 Rememorar os procedimentos 
operacionais sobre tratamento de 
água. 

 Definir normas para o controle de 
qualidade no tratamento de água 
potável. 

 Compreender os procedimentos e 
as responsabilidades relativas ao 
controle e à vigilância da 
qualidade da água para o consumo 
humano e seu padrão de 
potabilidade. 

 Conhecer as características físico-
químicas e bacteriológicas da 
água, para definir o tipo de 
exigência do tratamento que será 
utilizado para que se alcance o 
padrão pré-estabelecido (potável, 
ou para uso industrial, e outros 
fins).  

 Calcular a concentração do 
coagulante (e/ou alcalinizante), a 
ser adicionado à água bruta, para a 
coagulação/floculação. 

 Calcular a vazão a ser adicionada a 
solução de coagulante, a depender 
da vazão da água bruta e da 
análise do “Jar Test”. 

 
 
 
 

 Web-aula na plataforma Google 
Meet, com apresentação de 
PowerPoint. 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeo aula disponibilizado. 
 

 
 
 
 

 Fórum 
(Não avaliativo). 
 

 Atividade com 
questões 
avaliativas, no 
Google 
Formulários - 
Atividade 
individual. 

18/01/2021 
a 

22/01/2021 
 

100 - 6 h/a 

2 

Análises 
experimen-

tais de 
parâmetros 

da água 

 

2020.2 
 

3 

 Análise dos 

parâmetros físico-

químicos e 

organolépticos da 

água:  

a) pH;  

b) Turbidez;  

c) Condutividade 

elétrica;  

 

 Conhecer o significado e 
comportamento dos parâmetros de: 
pH, Turbidez, Condutividade elétrica, 
Sólidos totais dissolvidos; e Cor; 
aplicados a caracterização de águas. 

 

 Diagnosticar os parâmetros físico-
químicos citados, pelo método 
condutivimétrico, das seguintes 
águas: a) De um poço artesiano; b) 

 
 
 
 

 Web-aula na plataforma Google 
Meet, com apresentação de 
PowerPoint. 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Fórum  
(Não avaliativo) 

 

 Determinação 
das médias dos 
parâmetros 
pesquisados 
(memória de 
cálculo), para a 
construção da 

25/01/2021 
a 

29/01/2021 
 

25 - 6 h/a 
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d) Sólidos totais 

dissolvidos;  

e) Cor. 

Da água tratada e recebida no IFPB 
Campus Cabedelo. 

 

 Identificar se os parâmetros 
supracitados estão de acordo com as 
normativas vigentes para o consumo 
de água. 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeo aula disponibilizado. 

 Vídeo disponibilizado dos 
experimentos. 

planilha com 
laudo técnico. 

2 

Análises 
experimen-

tais de 
parâmetros 

da água 

 

2020.2 
 

4 

 Análise de 

parâmetros físico-

químicos da água: a) 

Dureza total;  

b) Determinação de 

Cálcio e Magnésio;  

c) Determinação de 

Sódio e Potássio. 

 

 Compreender que a dureza total é 
definida por análises laboratoriais, 
como a soma das concentrações de 
cálcio e magnésio, expressas como 
carbonato de sódio. 

 Determinar a concentração dos 
cátions bivalentes de Ca2+ e Mg2+, 
expressa em termos de CaCO3, 
presentes em amostras de água 
bruta e água tratada. 

 Avaliar os teores dos minerais Na+ e 
K+ nas amostras de água, para a 
comparação dos valores máximos 
permissíveis pela literatura. 

 
 

 Web-aula na plataforma Google 
Meet, com apresentação de 
PowerPoint. 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeo aula disponibilizado. 

 Vídeo disponibilizado dos 
experimentos. 

 
 

 Fórum  
(Não avaliativo) 
 

 Determinação 
das médias dos 
parâmetros 
pesquisados 
(memória de 
cálculo), para a 
construção da 
planilha com 
laudo técnico. 

 
 
 
 
 
 

01/02/2021 
a 

05/02/2021 
 

25 - 6 h/a 

2 

Análises 
experimen-

tais de 
parâmetros 

da água 

 

2020.2 
 

5 

 

 

 

 

 Análise de 

parâmetros físico-

químicos da água:  

a) Cloro residual;  

b) Alcalinidade total. 

 
 

 Determinar a partir do método 
de titulação de óxido-redução, a 
concentração do cloro residual 
livre em amostras de água 
potável.  

 Determinar o teor de 
alcalinidade, expresso em 
termos de mg/L de CaCO3, de 
amostras de água, a fim auxiliar 
nas tomadas de decisão durante 
os processos de tratamento de 
água. 

 
 
 

 Web-aula na plataforma Google 
Meet, com apresentação de 
PowerPoint. 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeo aula disponibilizado. 

 Vídeo disponibilizado dos 
experimentos. 

 
 
 

 Fórum 
(Não avaliativo) 
 

 Determinação 
das médias dos 
parâmetros 
pesquisados 
(memória de 
cálculo), para a 
construção da 
planilha com 
laudo técnico. 

 
 
 
 
 
 

08/02/2021 
a 

12/02/2021 
 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

- 
6 h/a 
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2 

Análises 
experimen-

tais de 
parâmetros 

da água 

 

2020.2 
 

6 

 

 

 

 

 Análise de 

parâmetros físico-

químicos da água:  

a) Oxigênio dissolvido; 

b) Cloretos (Cl-). 

 

 Determinar a partir do método 
de Winkler com a modificação 
azida, a concentração de 
oxigênio dissolvido, presente em 
amostras de água a fim de 
expressar a qualidade de um 
ambiente aquático. 

 Compreender que o cloreto é o 
ânion inorgânico mais frequente 
em águas naturais, e que o sabor 
salgado conferido pelo Cl- 
depende da concentração da 
espécie, e da composição da 
água. 

 Obter dados experimentais 
sobre o seu grau de 
mineralização ou indícios de 
poluição, pelo teste de cloretos. 

 
 
 

 Web-aula na plataforma Google 
Meet, com apresentação de 
PowerPoint. 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeo aula disponibilizado. 

 Vídeo disponibilizado dos 
experimentos. 

 
 
 

 Fórum 
(Não avaliativo) 
 

 Determinação 
das médias dos 
parâmetros 
pesquisados 
(memória de 
cálculo), para a 
construção da 
planilha com 
laudo técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15/02/2021 
a 

19/02/2021 
 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

6 h/a 

2 

Análises 
experimen-

tais de 
parâmetros 

da água 

 

2020.2 
 

7 

 

 

 

 Índice de Saturação 

de Langelier (ISL); 

 

 Realização e 

conclusão do Laudo 

Técnico – Análises de 

águas. 

 Avaliar a agressividade das águas 
pelo modelo de equilíbrio, 
derivado do conceito teórico de 
saturação da água relacionado 
ao carbonato de cálcio. 
 

 Interpretar os resultados obtidos 
pela aplicação do ISL, se uma 
água pode apresentar 
incrustação (de suave a severa); 
se pode gerar corrosão (de suave 
a severa); ou se está balanceada. 

 

 Preencher os resultados da 
planilha referente as análises de 
águas e emitir parecer técnico de 
acordo com os valores obtidos, 
com fulcro nas legislações 
vigentes. 

 
 
 

 Web-aula na plataforma Google 
Meet, com apresentação de 
PowerPoint. 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeo aula disponibilizado. 

 Vídeo do experimento 
disponibilizado. 

 
 

 

 Determinação e 
aplicação 
algébrica do 
Índice de 
Saturação de 
Langelier. 
 

  Compilação 
dos resultados 
obtidos e 
conclusão do 
Laudo Técnico, 
referente as 
águas 
analisadas. 

22/02/2021 
a 

26/02/2021 
 

100 - 6 h/a 
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3 

Tratamento 
de 

Efluentes 

2020.2 
 

8 

 Noções sobre 
processos de 
separação por 
membranas com 
foco em 
Dessalinização da 
Água. 

 Compreender a técnica de 
tratamento de água por 
dessalinização, identificando seus 
parâmetros de desempenho, as 
características do permeado e do 
fluido retentado/concentrado. 

 
 
 

 Web-aula na plataforma Google 
Meet, com apresentação de 
PowerPoint. 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeos sobre dessalinização, 
disponibilizados. 

 Vídeo aula disponibilizado. 
 

 
 
 

 Fórum 
(Não avaliativo). 
 

 Atividade com 
questões 
avaliativas, no 
Google 
Formulários - 
Atividade 
individual. 

01/03/2021 
a 

05/03/2021 
 

100 - 6 h/a 

3 

Tratamento 
de 

Efluentes 

2020.2 
 

9 

 

 Introdução ao 
Tratamento de 
Efluentes/Esgotos; 
  

 Aplicação de 
processos de 
separação por 
membranas em 
efluentes industriais. 

 

 Conhecer os procedimentos 
metodológicos aplicados na 
coleta e tratamento de esgotos. 
 

 Compreender a técnica de 
processos de separação por 
membranas, aplicado a 
efluentes, e seus principais 
fatores. 

 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeo aula disponibilizado. 

 

 Fórum 
(Não avaliativo). 
 

 Atividade com 
questões 
avaliativas, no 
Google 
Formulários - 
Atividade 
individual. 
 
 
 

08/03/2021 
a 

12/03/2021 
 

100 - 7 h/a 

4 

Tratamento 
de 

Efluentes 

2020.2 
 

10 

 

 Vazão de efluente a 
serem tratados numa 
ETE: Esgotos 
domésticos, 
industriais e 
infiltrações na rede 
coletora. 
 

 

 Calcular o quantitativo de esgotos 
sanitários de uma localidade, em 
função de: população, quota per 
capita, coeficiente de retorno e 
comprimento da rede de esgotos. 

 Compreender e parametrizar a 
vazão de infiltração com lastro na 
ABNT / NBR 9649.  

 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeo aula disponibilizado. 

 Fórum 
(Não avaliativo). 
 

 Atividade com 
questões 
avaliativas, no 
Google 
Formulários - 

15/03/2021 
a 

19/03/2021 
 

100 - 7 h/a 
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 Características dos 
processos, 
instalações e 
equipamentos da 
coleta de efluentes. 

 Diagnosticar diferentes vazões 
industriais, a depender do tipo e 
porte da indústria. 

 

 Slides de arquivo disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 

Atividade 
individual. 

 

4 

Tratamento 
de 

Efluentes  

2020.2 
 

11 

 

 Tratamento de 

Esgotos:  

a) Pré-tratamento;  

b) Tratamento 

Primário; 

c)  Tratamento 

Secundário;  

d) Tratamento 

Terciário. 

 

 Compreender os tipos de 
tratamentos de efluentes, indicado 
de acordo com a carga poluidora e 
a presença de contaminantes. 

 Aprender a caracterizar e controlar 
o funcionamento do processo de 
tratamento de esgoto numa 
estação – ETE. 

 Ser capaz, ao final do módulo de, 
distinguir e propor um uma 
metodologia aplicada ao 
tratamento de efluentes líquidos, 
com os processos físico-químicos e 
bioquímicos, bem como, tratar o 
lodo gerado na ETE.  

 

 

 

 

 Fórum de discussões. 

 Leitura de material didático / 
apostila (momento assíncrono). 

 Arquivo de Slides disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Vídeo aula disponibilizado. 

 Slides de arquivo disponibilizado 
em pdf (momento assíncrono). 

 Fórum 
(Não avaliativo). 
 

 Atividade com 
questões 
avaliativas, no 
Google 
Formulários - 
Atividade 
individual. 

 

22/03/2021 
a 

26/03/2021 
 

100 - 7 h/a 

 * Planejamento de 1 semestre. 

Observação: Para as aulas “3, 4, 5 e 6”; o professor realizará os procedimentos laboratoriais no IFPB, de uma água de poço artesiano e da água coletada no próprio 

Campus. Serão feitas imagens (fotos e/ou vídeos) das análises, e em seguida os dados serão repassados para os discentes atuarem com os cálculos peculiares. 
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Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 

AS – Atividades semanais (até 100 pontos por semana). 

1° Bimestre: 

 Cada uma das duas atividades do Tópico 1, valerá 100 pontos, e serão contabilizadas juntamente à primeira nota (Atividade avaliativa) já realizada no dia 16/03/2020.  

 A média do 1° Bimestre será composta pela média duas maiores notas. 

 

2° Bimestre: 

 As atividades do Tópico 2, referentes a parte experimental, têm a seguinte pontuação: Atividade/aula 03 ► 25 pontos; Atividade/aula 04 ► 25 pontos; Atividade/aula 05 ► 25 

pontos; Atividade/aula 06 ► 25 pontos. A junção dessas quatro atividades, equivale a uma nota e têm o valor máximo de 100 pontos. 

 A atividade do Tópico 2, finalizado na 7ª aula com os dados das análises laboratoriais (Relatório/Laudo Técnico), valerá 100 pontos.  

 A média do 2° Bimestre será composta pelas duas notas supracitadas. 

 

3° Bimestre: 

 Cada uma das duas atividades do Tópico 3, valerá 100 pontos, gerando assim a nota do bimestre com a média aritmética. 

 

4° Bimestre: 

 Cada uma das duas atividades do Tópico 4, valerá 100 pontos, gerando assim a nota do bimestre com a média aritmética. 

 

Observações gerais:  

 Em todas as atividades avaliativas citadas, os participantes terão um prazo de 5 dias para a execução das tarefas. 

 Recuperação: O discente que não obtiver média ≥ 70, em cada bimestre, terá direito a fazer uma recuperação na semana seguinte à cada finalização prevista, que será postada no 

momento de dúvidas (apoio), onde o cursista terá 24 horas para a execução; exceto o tópico 04 (4° Bimestre), cuja recuperação será postada no horário normal das aulas 11h00min. 

 O discente que tiver média global (junção dos quatro bimestres) ≥70, estará automaticamente aprovado.  

 O discente cuja média global for < 70 e ≥ 40, terá direito a fazer a avaliação final (a ser realizada no dia 30/03), que ficará disponível durante 24 horas. Nessa ocasião a média final 

será: (6*média global + 4*nota final) /10, e será aprovado se obtiver média final ≥ 50.  

Pontos 

 

 

100 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: 
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