
ANEXO I 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

 
TURMA: 1º Ano B  

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: Química 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 
CARGA HORÁRIA: 42 hs 

PROFESSORA: Luciana de Queiroz 
 

 

 
 

TÓPI

CO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - HORÁRIA 

42  (h/a)  

 

1 

1 2 aulas Figuras de 

linguagem 

 

Identificar as 

figuras de 

linguagem na 
construção do 

texto 

Aula remota 

assíncrona 

com slides 
Atendimento 

síncrono 

Livro didático 
 

Chat com 

atividade  

31/08  

 a 

 
04/09 

  2 

 
2 

1 5 aulas Gênero e 

sequência 

textual 

Identificar os 

diversos 

gêneros e 
sequência 

textuais 

Aula remota 

assíncrona 

com slides 
Atendimento 

síncrono 

Livro didático 
 

Chat com 

atividade 

07/09 

a 

11/09 

05 10 5 

 
3 

1 5 aulas Introdução à 

Literatura 

Brasileira 
 

 

Conhecer as 

características 

da literatura 
nacional 

Aula remota 

assíncrona 

com slides 
Atendimento 

síncrono 

Livro didático 

 

Chat com 

atividade 

14/09 

a 

18/09 

05  5 

4 1 5 aulas Introdução ao 

Barroco 

Estudar as 

característi-cas 

Aula remota 

assíncrona 

Chat com 

atividade 

21/09 

a 

05 10 5 



do Barroco com slides 
Atendimento 

síncrono 

Livro didático 
 

25/09 
 

5 2 5 aulas Estudo do 

gênero notícia 

Produzir com 

proficiência 

gêneros dos 
domínios 

jornalístico, 

literário e 

multimodal, 
nos âmbitos 

literários e não-

literários 

Aula remota 

assíncrona 

com slides 
Atendimento 

síncrono 

Livro didático 

 
 

Produção 

escrita em 

rede social 

28/09 

a 

02/10 

10 10 5 

6 2 5 aulas Produção 

textual: 

comentário 

argumentativo 
 

Produzir com 

proficiência 

gêneros dos 

domínios 
jornalístico, 

literário e 

multimodal, 
nos âmbitos 

literários e não-

literários 

Aula remota 

assíncrona 

com slides 

Atendimento 
síncrono 

 

Livro didático 
 

Produção 

escrita em 

rede social 

05/10 

a 

09/10 

10  5 

7 2 5 aulas Estudo dos 
aspectos 

linguísticos a 

partir da 
produção 

textual. 

 

Estudar as 
novas regras da 

ortografia 

vigente e 
produzir textos 

inteligíveis 

Aula remota 
assíncrona 

com slides 

Atendimento 
síncrono 

Livro didático 

 

Chat com 
atividade 

12/10 
a 

16/10 

05 10 5 

8 2 5 aulas Estudos sobre 
morfossintaxe 

a partir dos 

gêneros 

textuais 

Estudar as 
novas regras da 

ortografia 

vigente 

Aula remota 
assíncrona 

com slides 

Atendimento 

síncrono 
Livro didático 

 

Chat com 
atividade 

19/10 
a 

23/10 

05  5 

9 2 5 aulas Estudos sobre 
morfossintaxe 

a partir dos 

Estudar as 
novas regras da 

ortografia 

Aula remota 
assíncrona 

com slides 

Chat com 
atividade 

26/10 
a 

30/10 

05 10 5 



gêneros 
textuais 

vigente Atendimento 
síncrono 

Livro didático 

 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 100 

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

pontuação. 

A atividade individual e a atividade colaborativa valem 

50 pontos cada uma. No final serão somados os pontos 

acumulados. 

 
 

 

Assinatura do Docente:  

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Av. João da Mata, 256 - Jaguaribe, JOÃO PESSOA / PB, CEP 58015-020 http://ifpb.edu.br - (83) 3612-9701 

 

 

 

 
             

    A         

http://ifpb.edu.br/


ANEXO I 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

 
TURMA: 3º Ano A 

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: Química 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 
CARGA HORÁRIA : 28 hs 

PROFESSORA: Luciana de Queiroz 
 

 

 
 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMEN

TO DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

30 (h/a) 

 

1 

1 4 aulas As Vanguardas 

europeias 

Ampliar o 

repertório cultural 

com a leitura de 

obras pertencentes 

às vanguardas 

europeias, 

compreendendo a 

importância das 

novas expressões 

artísticas 

associadas ao 

Modernismo no 

Brasil 

Aula remota 

assíncrona 

com slides 
Atendiment

o síncrono 

Livro 
didático 

 

Chat com 

atividade 
 

03/11 a 

06/11 
 

0  4 

 
2 

1 4 aulas A Semana de Arte 

Moderna 

Identificar o papel 

da Semana de Arte 

Moderna na 

literatura 

modernista 

brasileira 

Aula remota 
assíncrona 

com slides 

Atendiment

o síncrono 
Livro 

didático 
 

Chat com 
atividade 

09/11 a 
13/11 
 

05 10 4 



 
3 

1 4 aulas Modernismo da 1ª 

Fase: temas e traços 

de estilo da 

poesia/prosa de 

Oswald de 

Andrade, Mário de 

Andrade e Manuel 

Bandeira 

Distinguir em 

textos modernistas 

da primeira  fase 

do Modernismo a 

junção de 

elementos 

modernos e 

cultura tradicional, 

reconhecendo na 

produção dos 

autores alguns de 

seus principais 

temas e traços de 

estilo 

Aula remota 
assíncrona 

com slides 

Atendiment
o síncrono 

Livro 

didático 
 

Chat com 
atividade 

 

Podcast 

16/11 a 
20/11 
 

10 10 4 

4 2 4 aulas Modernismo da 2ª 

Fase: temas e traços 

de estilo da 

poesia/prosa de 

Carlos Drummond 

de Andrade, Cecília 

Meireles e Vinicius 

de Moraes 

Distinguir em 

textos modernistas 

da segunda fase 

do Modernismo a 

junção de 

elementos 

modernos e 

cultura tradicional, 

reconhecendo na 

produção dos 

autores alguns de 

seus principais 

temas e traços de 

estilo 

Aula remota 
assíncrona 

com slides 

Atendiment

o síncrono 
Livro 

didático 
 

Chat com 
atividade 

23/11 a 
27/11 
 

05 10 4 

5 2 4 aulas Estratégias para o 

planejamento do 

texto dissertativo-

argumentativo: 

como iniciar uma 

argumentação 

Identificar a 

situação de 

produção, a 

estrutura 

composicional e o 

estilo do gênero 

dissertativo do 

tipo argumentativo 

Aula remota 
assíncrona 

com slides 

Atendiment

o síncrono 
Livro 

didático 
 

Chat com 
atividade 

30/11 a 
05/12 
 

10  4 

6 2 4 aulas Princípios de 

textualidade, 

operadores 

Identificar e 

utilizar princípios 

de textualidade - 

Aula remota 

assíncrona 
com slides 

Produção 

escrita em 
rede social 

07/12 a 

11/12 
 

10 10  



argumentativos coesão, coerência 

- em consonância 

com os operadores 

argumentativos na 

prática de leitura e 

produção de textos 

argumentativos 

Atendiment
o síncrono 

Livro 

didático 
 

7 2 4 aulas Produção, avaliação 

e reescritura de 

texto dissertativo-

argumentativo, 

observando os 

princípios de 

textualidade, os 

aspectos estruturais, 

os elementos 

linguísticos e 

discursivos e as 

convenções do 

sistema escrito 

Identificar a 

situação de 

produção, a 

estrutura 

composicional e o 

estilo do gênero 

dissertativo do 

tipo argumentativo 

Aula remota 

assíncrona 

com slides 
Atendiment

o síncrono 

Livro 
didático 

 

Produção 

escrita em 

rede social 

14/ a 

18/12  
 

10 10 4 

           

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 100 

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

pontuação. 

A atividade individual e a atividade colaborativa valem 50 pontos 

cada uma. No final serão somados os pontos acumulados.  

 

Assinatura do Docente: 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Av. João da Mata, 256 - Jaguaribe, JOÃO PESSOA / PB, CEP 58015-020 http://ifpb.edu.br - (83) 3612-9701 

 
 

 

 

 

 
             

    A         
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 1º ANO A 

CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR:  LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA BRASILEIRA I 

PROFESSORA: MARIA CÉLIA RIBEIRO DA SILVA 

 

 
PERÍODO: 2020.1 
 

 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 42h/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 

Bimestre 

Aula 

1 

Gêneros 

textuais: relato 

pessoal e 

comentário 

argumentativo 

 

 

▪ Comentar sobre a 

visualização de um 

vídeo  

▪ Relatar/comentar sobre 

alguma experiência 

vivida no contexto da 

COVID-19. 

▪ Computador  

▪ Vídeo 

▪ Fórum de 

dúvidas 

Escrita de relato 

de experiência 

vivida 

07/09 a 

11/09/2020 

Relato de uma 

experiência 

vivida no 

contexto da 

COVID-19  

(20 pontos) 

Participação em 

fórum de 

discussão 

 

(não avaliativo) 

5h/a 

2  Aula 

2 

 Definição, 

condições de 

produção, 

circulação e 

estrutura do 

relato pessoal 

e do 

comentário 

 

▪ Identificar o gênero 

relato pessoal, condições 

de produção, circulação 

e sua estrutura. 

▪ Comparar o gênero 

relato pessoal com o 

comentário 

argumentativo. 

  

▪ Computador 

▪ Slides 

narrados 

▪ Pdf  

▪ Fórum de 

dúvidas 

Fórum de 

pergunta 

 

14/09 a 

18/09/2020 

 Participação em 

fórum de pergunta 

 

(30 pontos) 

5h/a 

3 

 

 

 

 

Aula 

3 

Leitura e 

análise de um 

relato pessoal 

oral ou escrito 

▪ Ler e analisar 

coletivamente um relato 

pessoal oral ou escrito e 

um comentário postado  

▪ Computador 

▪ Internet 

▪ Webaula 

▪ Slides 

Chat 21/09 a 

25/09/2020 

 

  Participação no 

chat  

 

(20 pontos) 

5h/a 



e um 

comentário 

postado 

 ▪ Pdf  

▪ Chat 

 

 

4 

 

 

 

Aula 

4 

Adequação do 

relato pessoal 

produzido na 

aula 1 a uma 

situação de 

publicação em 

rede social 

▪ Adequar o relato 

produzido na aula 1 a 

sua publicação em uma 

rede social usada pelo 

aluno. 

▪ Computador 

▪ Pdf  

▪ Fórum de 

dúvidas 

Print do relato 

pessoal 

publicado em 

alguma rede 

social usada 

pelo aluno  

28/09 a 

02/10/2020 

 

Reescrita do 

relato 

adaptado a 

uma rede 

social usada 

pelo aluno 

(30 pontos) 

 

  5h/a 

 

5  

 

2º 

Bimestre 

Aula 

5 

Variação 

linguística 

 

▪ Inferir o conceito de 

variação linguística e de 

registros 

▪ Computador 

▪ Vídeo 

disponibilizad

o na aula 1. 

▪ Fórum de 

dúvidas 

 

Fórum de 

pergunta 

05/10/2020 

a 

09/10/2020 

 

 

 

 Participação em 

Fórum de 

pergunta 

 

(25 pontos) 

5h/a 

6 

 

 

 

Aula 

6 

Tipos de 

variedades 

linguísticas e 

de registros 

▪ Identificar os tipos de 

variedades linguísticas e 

de registros 

 

▪ Computador 

▪ Webaula 

▪ Slides 

▪ Pdf  

▪ Livro didático 

▪ Chat  

Questionário 13/10 a 

16/10/2020 

Resposta ao 

questionário 

  

(30 pontos) 

 

 

 3h/a 

   Preconceito 

linguístico 

▪ Posicionar-se a respeito 

do preconceito 

linguístico 

▪ Computador 

▪ Audiovisual 

 

Fórum simples   Participação em 

fórum simples 

(não avaliativo) 

2h/a 

7   Aula 

7 

Introdução à 

literatura 

brasileira 

▪ Pesquisar sobre as 

primeiras manifestações 

literárias documentais: 

textos informativos e 

poesia colonial   

▪ Esquematizar um roteiro 

de estudo 

 

▪ Computador 

▪ Pdf  

▪ Livro didático 

▪ Google Docs  

▪ Fórum de 

dúvidas 

Pesquisa de 

tema mediada 

por roteiro    

19/10 a 

23/10/2020 

 Participação 

colaborativa na 

criação de um 

roteiro de estudo  

sobre o tema da 

pesquisa 

 

(10 pontos) 

5h/a 

8  

 

 

 

 Aula 

8 

Gênero 

textual/literári

o e sequência 

textual  

▪ Diferenciar gênero 

textual/literário de 

sequência tipológica  

▪ Comentar sobre a  

▪ Computador  

▪ Internet 

▪ Webaula 

▪ Pdf  

Texto 

comentário 

sobre um poema 

de Adélia Prado 

26/10 a 

30/10/2020 

 

 

Comentário 

sobre a 

experiência 

comunicada 

 5h/a 



   experiência comunicada 

pelo eu lírico em um 

poema de Adélia Prado  

▪ Identifica a(as) 

sequência(s) textual(is) 

presente(s) no poema de 

Adélia Prado  

▪ Áudio  

▪ Livro didático 

▪ Slides  

▪ Chat 

 

pelo poema de 

Adélia Prado, 

a partir da 

identificação 

da(s) 

sequência(s) 

textual(is) 

presente(s) no 

texto.  

(30 pontos) 

9   Aula 

9 

Estudo do 

gênero notícia 

online: 

condições de 

produção e 

organização 

estrutural  

▪ Ler notícias online  

▪ Identificar as condições 

de produção da notícia 

online e sua composição  

 

▪ Computador 

▪ Internet 

▪ Texto online 

▪ Pdf 

▪ Livro didático 

▪ Fórum de 

dúvidas 

Fórum de 

pergunta 

02/11 a 

06/11/2020 

 

 

 Participação em 

fórum de pergunta 

(25 pontos) 

1h/a 

   A 

intencionalida

de na notícia 

online   

▪ Identificar em 

manchetes de notícias 

online a intencionalidade 

e os recursos linguísticos 

que sinalizam essa 

intencionalidade  

▪ Computador 

▪ Internet 

▪ Textos online 

▪ Pdf 

▪ Fórum de 

dúvidas 

Tabela  Criação de 

tabela com 

dados 

solicitados na 

atividade 

 

(10 pontos) 

 1h/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Planejamento de dois bimestres e um semestre 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no  Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

 

 

Pontos 

200 

 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira:  

- Atividades Online: Σ até 200 pontos, dos quais:  

 Atividades Colaborativas (AC): Σ até 100 pontos  

 Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos  

 

1B = AC + AI : Σ 100 PONTOS  

2B = AC + AI: Σ 100 PONTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Docente: Maria Célia Ribeiro da Silva  

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
 

 
TURMA: 2º QUÍMICA A e B 

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: TÉCNO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

BRASILEIRA II 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 42h/a 

PROFESSOR(A): TÁSSIA RÉGIA SANTOS DE LIMA SILVA 
 

 
 

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 

 

1 

 

1 

Poesia lírica da 

2ª e 3ª geração do 

Romantismo no 

Brasil 

 

- Ler, 

compreender, 

interpretar e 

analisar poemas 

de autores da 2ª e 

3ª geração do 

Romantismo 

brasileiro. 

 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Livro didático 

- Vídeos do 

youtube 

- Webaula  no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

  

Fórum 26/10 a 

30/10/2020 

 

 

 

30 

 

5 

 

2 

 

1 

 

2 

-Estudo do 

poema Navio 

Negreiro 

- Poesia social de 

Castro Alves 

- Leitura e 

análise de 

poemas afro-

brasileiros 

 

- Ler, 

compreender, 

interpretar e 

analisar o poema 

Navio negreiro 

- Fazer análise 

comparatvia entre 

a poesia soxial de 

Castro Alves e 

outros 

poemas/canções 

afro-brasileiros. 

 

Podcast 

- Vídeos do 

youtube 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Livro didático 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

Atividade com 

envio de arquivo. 

02/11 a 

06/11/2020 

 

40 

 

 

 

5 

 

3 

 

1 

 

3 

-Estudo do 

gênero textual 

resenha crítica 

- A prosa gótica: 

leitura e análise 

da obra Noite na 

Taverna.  

 -Compreender as 

características do 

gênero resenha 

crítica. 

-Produzir uma 

resenha crítica. 

- Ler, 

compreender, 

interpretar e 

analisar os contos 

da obra Noite na 

Taverna.  

 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Textos com 

conteúdo e 

exercícios 

- Obra literária em 

PDF 

- Vídeo do 

Youtube 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

Atividade com 

envio de arquivo. 

09/11 a 

13/11/2020 

 

30 

  

5 

 

4 

 

2 

 

4 

Relações de 

Concordância 

Nominal 

na Construção do 

Texto: 

aspectos gerais e 

casos especiais 

- Reconhecer os 

usos da 

concordância 

nominal na 

produção de 

textos diversos. 

- Conhecer as 

regras gerais e 

casos especiais de 

uso da 

concordância 

nominal. 

- Saber aplicar o 

conhecimento 

acerca de 

concordância 

nominal na 

produção de 

textos. 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Textos com 

conteúdo e 

exercícios 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

Questionário 16/11 a 

20/11/2020 

 

30 

  

5 

 

5 

 

2 

 

5 

Relações de 

Concordância 

Verbal na 

Construção do 

Texto: 

aspectos gerais e 

-Refletir acerca 

dos usos de 

concordância 

verbal na 

construção de 

textos. 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Apostila com 

conteúdo e 

exercícios 

- Webaula no 

Atividade com 

envio de arquivo 

23/11 a 

27/11/2020 

 

30 

  

5 



casos especiais  - Conhecer as 

regras gerais e 

especiais de 

uso da 

concordância 

verbal. 

- Aplicar o 

conhecimento 

acerca de 

concordância 

nominal na 

construção de 

textos de gêneros 

diversos. 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

 

6 

 

2 

 

6 

Romantismo no 

Brasil: prosa 

urbana 

Realizar leitura 

crítica de 

romances e contos 

urbanos do 

Romantismo 

brasileiro, 

atentando para os 

aspectos 

contextuais nos 

quais estão 

inseridos e para as 

habilidades e 

intenções 

comunicativas do 

autor. 

 

- Slides narrados 

(Vídeo) 

- Livro didático 

- Obras literárias 

(PDF) 

- Link para 

audiobook 

- Vídeos do 

youtube 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

- Seminários e/ou 

- Atividade em 

grupocom envio de 

arquivo. 

30/11 a 

04/12/2020 

  

50 

 

5 

 

7 

 

2 

 

7 

Romantismo no 

Brasil: prosa 

indianista e 

regionalista 

Realizar leitura 

crítica de 

romances 

indianistas e 

regionalistas do 

Romantismo 

brasileiro, 

atentando para os 

aspectos 

contextuais nos 

quais estão 

inseridos e para as 

habilidades e 

intenções 

comunicativas do 

autor. 

 

- Slides narrados 

(Vídeo) 

- Livro didático 

- Obras literárias 

(PDF) 

- Link para 

audiobook 

- Vídeos do 

youtube 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

  

- Seminários e/ou 

- Atividade em 

grupocom envio de 

arquivo. 

07/12 a 

11/12//2020 

  

50 

 

6 

 

8 

 

2 

 

8 

- Mecanismos de 

coesão e 

coerência 

- Processo de 

progressão 

referencial 

- Identificar os 

aspectos de 

organização 

textual, as 

relações lógico-

semânticas 

entre as ideias do 

texto e os 

recursos 

linguísticos 

usados em função 

dessas 

relações. 

- Compreender a 

organização e 

progressão textual 

em conformidade 

com a 

característica 

peculiar 

de cada gênero 

textual. 

Slides narrados 

(Vídeo) 

- Apostila com 

conteúdo e 

exercícios 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

- Atividade com 

envio de arquivo 

14/12 a 

18/12/2020 

 

40 

  

6 

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

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

Unidade 1 (equivalente ao 1º bimestre):  

- Atividade presencial realizada antes da suspensão das aulas (AP): Σ até 100 

- Soma das atividades colaborativas (AC) e individuais (AI): Σ  até 100 pontos 

- Media =
𝐴𝑃

(𝐴𝐶+𝐴𝐼)
 



 

Assinatura do Docente: Tássia Régia Santos de Lima Silva 

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 
Unidade 2 (equivalente ao 2º bimestre):  
 
- Atividades colaborativas:  Σ até 100 
 
- Atividades individuais:  Σ até 100 
 

Média = 
(AC+AI)

2
 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
 

 
TURMA: 2º QUÍMICA A e B 

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: TÉCNO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

BRASILEIRA II 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 42h/a 

PROFESSOR(A): TÁSSIA RÉGIA SANTOS DE LIMA SILVA 
 

 
 

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 

 

1 

 

1 

Poesia lírica da 

2ª e 3ª geração do 

Romantismo no 

Brasil 

 

- Ler, 

compreender, 

interpretar e 

analisar poemas 

de autores da 2ª e 

3ª geração do 

Romantismo 

brasileiro. 

 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Livro didático 

- Vídeos do 

youtube 

- Webaula  no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

  

Fórum 26/10 a 

30/10/2020 

 

 

 

30 

 

5 

 

2 

 

1 

 

2 

-Estudo do 

poema Navio 

Negreiro 

- Poesia social de 

Castro Alves 

- Leitura e 

análise de 

poemas afro-

brasileiros 

 

- Ler, 

compreender, 

interpretar e 

analisar o poema 

Navio negreiro 

- Fazer análise 

comparatvia entre 

a poesia soxial de 

Castro Alves e 

outros 

poemas/canções 

afro-brasileiros. 

 

Podcast 

- Vídeos do 

youtube 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Livro didático 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

Atividade com 

envio de arquivo. 

02/11 a 

06/11/2020 

 

40 

 

 

 

5 

 

3 

 

1 

 

3 

-Estudo do 

gênero textual 

resenha crítica 

- A prosa gótica: 

leitura e análise 

da obra Noite na 

Taverna.  

 -Compreender as 

características do 

gênero resenha 

crítica. 

-Produzir uma 

resenha crítica. 

- Ler, 

compreender, 

interpretar e 

analisar os contos 

da obra Noite na 

Taverna.  

 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Textos com 

conteúdo e 

exercícios 

- Obra literária em 

PDF 

- Vídeo do 

Youtube 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

Atividade com 

envio de arquivo. 

09/11 a 

13/11/2020 

 

30 

  

5 

 

4 

 

2 

 

4 

Relações de 

Concordância 

Nominal 

na Construção do 

Texto: 

aspectos gerais e 

casos especiais 

- Reconhecer os 

usos da 

concordância 

nominal na 

produção de 

textos diversos. 

- Conhecer as 

regras gerais e 

casos especiais de 

uso da 

concordância 

nominal. 

- Saber aplicar o 

conhecimento 

acerca de 

concordância 

nominal na 

produção de 

textos. 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Textos com 

conteúdo e 

exercícios 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

Questionário 16/11 a 

20/11/2020 

 

30 

  

5 

 

5 

 

2 

 

5 

Relações de 

Concordância 

Verbal na 

Construção do 

Texto: 

aspectos gerais e 

-Refletir acerca 

dos usos de 

concordância 

verbal na 

construção de 

textos. 

-Slides narrados 

(Vídeo) 

- Apostila com 

conteúdo e 

exercícios 

- Webaula no 

Atividade com 

envio de arquivo 

23/11 a 

27/11/2020 

 

30 

  

5 



casos especiais  - Conhecer as 

regras gerais e 

especiais de 

uso da 

concordância 

verbal. 

- Aplicar o 

conhecimento 

acerca de 

concordância 

nominal na 

construção de 

textos de gêneros 

diversos. 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

 

6 

 

2 

 

6 

Romantismo no 

Brasil: prosa 

urbana 

Realizar leitura 

crítica de 

romances e contos 

urbanos do 

Romantismo 

brasileiro, 

atentando para os 

aspectos 

contextuais nos 

quais estão 

inseridos e para as 

habilidades e 

intenções 

comunicativas do 

autor. 

 

- Slides narrados 

(Vídeo) 

- Livro didático 

- Obras literárias 

(PDF) 

- Link para 

audiobook 

- Vídeos do 

youtube 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

- Seminários e/ou 

- Atividade em 

grupocom envio de 

arquivo. 

30/11 a 

04/12/2020 

  

50 

 

5 

 

7 

 

2 

 

7 

Romantismo no 

Brasil: prosa 

indianista e 

regionalista 

Realizar leitura 

crítica de 

romances 

indianistas e 

regionalistas do 

Romantismo 

brasileiro, 

atentando para os 

aspectos 

contextuais nos 

quais estão 

inseridos e para as 

habilidades e 

intenções 

comunicativas do 

autor. 

 

- Slides narrados 

(Vídeo) 

- Livro didático 

- Obras literárias 

(PDF) 

- Link para 

audiobook 

- Vídeos do 

youtube 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

  

- Seminários e/ou 

- Atividade em 

grupocom envio de 

arquivo. 

07/12 a 

11/12//2020 

  

50 

 

6 

 

8 

 

2 

 

8 

- Mecanismos de 

coesão e 

coerência 

- Processo de 

progressão 

referencial 

- Identificar os 

aspectos de 

organização 

textual, as 

relações lógico-

semânticas 

entre as ideias do 

texto e os 

recursos 

linguísticos 

usados em função 

dessas 

relações. 

- Compreender a 

organização e 

progressão textual 

em conformidade 

com a 

característica 

peculiar 

de cada gênero 

textual. 

Slides narrados 

(Vídeo) 

- Apostila com 

conteúdo e 

exercícios 

- Webaula no 

Google Meet 

- Chat tira dúvidas 

 

- Atividade com 

envio de arquivo 

14/12 a 

18/12/2020 

 

40 

  

6 

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

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

Unidade 1 (equivalente ao 1º bimestre):  

- Atividade presencial realizada antes da suspensão das aulas (AP): Σ até 100 

- Soma das atividades colaborativas (AC) e individuais (AI): Σ  até 100 pontos 

- Media =
𝐴𝑃

(𝐴𝐶+𝐴𝐼)
 



 

Assinatura do Docente: Tássia Régia Santos de Lima Silva 

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 
Unidade 2 (equivalente ao 2º bimestre):  
 
- Atividades colaborativas:  Σ até 100 
 
- Atividades individuais:  Σ até 100 
 

Média = 
(AC+AI)

2
 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 3º ANO B 

CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  

COMPONENTE CURRICULAR:  LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA BRASILEIRA III 

PROFESSORA: MARIA CÉLIA RIBEIRO DA SILVA 

 

 

PERÍODO: 2020.1 

 

 

 

CARGA HORÁRIA (% A DEFINIR): 28h/s 

 

 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENT

O  DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍO

DO 

ATIVIDADE  

INDIVIDUAL/  

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE

  

COLABORATI

VA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

- 

HORÁRI

A (h/a) 

1 

  

1º Bimestre  Aula 1 Vanguardas 

Europeias 

 

 

▪ Pesquisar sobre a 

origem do nome 

“Vanguarda”.   

▪ Caracterizar os 

Movimentos de 

vanguarda e 

identificar seus 

representantes. 

  

▪ Computador  

▪ Internet 

▪  Webaula  

▪ Slides 

▪ Pdf  

▪ Chat  

Seminário  02/11 a 

06/11/2

020 

 Participação em 

apresentação de 

seminário 

(30 pontos) 

2h/a 

2    A semana de 

Arte Moderna 

▪ Identificar os 

antecedentes da 

SAM e caracterizar o 

evento  

▪ Especificar as ações 

dos artistas da 

Semana de 22 nas 

diferentes formas de 

arte (literatura, 

     2h/a 



música, pintura e 

escultura)  

3  

 

 

 

 

Aula 2 Estudo do 

gênero 

dissertação 

 

 

▪ Especificar o 

contexto de 

produção, a estrutura 

composicional e o 

estilo do gênero 

dissertação  

 

▪ Computador 

▪ Internet 

▪ Slides narrados 

▪ Pdf  

▪ Fórum de dúvidas  

Participação 

em fórum de 

pergunta  

09/11 a 

13/11/2

020 

  Fórum de 

pergunta  

 

(30 pontos) 

4h/a 

 

4 
 Aula 3 Estratégias 

para o 

planejamento 

e para a 

produção do 

texto 

dissertativo-

argumentativo  

▪ Identificar e aplicar 

estratégias para 

iniciar uma 

argumentação  

 

▪ Produzir parágrafo 

introdutório do texto 

dissertativo-

argumentativo   

▪ Computador 

▪ Pdf  

▪ Slides 

▪ Fórum de dúvidas  

Produção do 

parágrafo 

introdutório 

do texto 

dissertativo-

argumentativo   

16/11 a 

20/11/2

020 

Criação de 

parágrafo 

introdutório do 

texto dissertativo-

argumentativo 

 

(10 pontos) 

 

 

4h/a 

 

5  
 

 

Aula 4 Modernismo 

brasileiro da 1ª 

Fase 

▪ Ler, analisar e 

interpretar poemas 

de autores da 1ª fase 

do Modernismo 

brasileiro 

 

▪ Identificar temas e 

traços 

caracterizadores da 

poesia de autores da 

1ª fase do 

Modernismo 

brasileiro 

▪ Computador 

▪ Internet 

▪ Webaula 

▪ Pdf  

▪ Slides 

▪ Chat  

Leitura, 

análise e 

interpretação e 

de poemas  

23/11 a 

27/11/2

020 

 

 

Exercício de 

leitura, análise e 

interpretação de 

poemas 

 

(30 pontos) 

 

 

4h/a 



6.  2º Bimestre Aula 6 Modernismo 

brasileiro da 2ª 

Fase 

▪ Ler, analisar e 

interpretar poemas 

de autores da 2ª fase 

do Modernismo 

brasileiro 

 

▪ Identificar temas e 

traços 

caracterizadores da 

poesia de autores da 

2ª fase do 

Modernismo 

brasileiro 

 

 

▪ Computador 

▪ Pdf  

▪ Áudio 

▪ Fórum de dúvidas  

Resposta à 

atividade  

30/11 a 

05/12/2

020 

Exercício de 

leitura, análise e 

interpretação de 

poemas 

 

- Declamação em 

áudio de poemas 

curtos ou estrofes 

de autores da 2ª 

fase do 

Modernismo 

brasileiro ou de 

autoria própria 

(40 pontos) 

Participação em 

fórum de 

discussão 

 

(não avaliativo) 

4h/a 

7.   Aula 6 Princípios de 

textualidade 

▪ Identificar alguns 

princípios de 

textualidade em 

gêneros de natureza 

argumentativa  

 

▪ Empregar princípios 

de textualidade na 

produção de texto 

dissertativo-

argumentativo 

 

▪ Computador 

▪ Internet 

▪ Webaula 

▪ Pdf 

▪ Chat   

Fórum de 

pergunta  

07/12 a 

11/12/2

020 

 Participação em 

fórum de 

pergunta  

 

(30 pontos) 

4h/a 

8.   Aula 7 Operadores 

argumentativo

s 

▪  Identificar os tipos e 

a função dos 

operadores 

argumentativos  

▪ Empregar operadores 

argumentativos em 

textos da ordem do 

argumentar  

▪ Computador 

▪ Pdf  

▪ Slides 

▪ Fórum de dúvidas 

Resposta ao 

questionário 

14/12 a 

18/12/2

020 

Questionário 

     

(30 pontos) 

 4h/a 

 



 

 

* Planejamento de dois bimestres e um semestre 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no  Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

 

 

Pontos 

200 

 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira:  

- Atividades Online: Σ até 200 pontos, dos quais:  

 Atividades Colaborativas (AC): Σ até 100 pontos  

 Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos  

 

1B = AC + AI : Σ 100 PONTOS  

2B = AC + AI: Σ 100 PONTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Docente: Maria Célia Ribeiro da Silva  

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 


