
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA: B 2ª série do ensino médio PERÍODO: 28/06/2021 a 24/03/2022

CURSO: Técnico em Química
COMPONENTE CURRICULAR: Biologia 2 CARGA HORÁRIA (100%):  120 horas aula (50% síncrona e 50% assíncrona)
PROFESSOR(A): Cíntia de Sousa Bezerra
PLATAFORMA: Google Classroom

encontros síncronos às terças-feiras 13:00 às 14:15

TÓPICO

UNIDAD

E

(BIMES

TRE)

AU
LA

TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO - PEDAGÓGICOS INSTRUMENTO DE

AVALIAÇÃO

PERÍODO
AI/P AC/P CARGA -

HORÁRIA

(h/a)

1 1º 1 Morfologia e
histologia de
Angiospermas

Classificar os vegetais, identificar as partes de um
vegetal e suas funções.

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet. Aula síncrona. Vídeos disponíveis no
youtube.

Mapa conceitual elaborado
individualmente.

28/06 a
03/07/2021

- 3

1 1º 2 Fisiologia de
Angiospermas

Exemplificar os fenômenos físicos e químicos que
interferem diretamente nas características gerais de
crescimento e desenvolvimento das plantas;

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet. Aula síncrona.

Debate de questões propostas no
livro didático durante aula
síncrona.

05/07 a
10/07/2021

100 - 3

2 1º 3 Poríferos,
Cnidários e
Platelmintos

Conhecer as características dos animais
particularmente as de poríferos, cnidários e
platelmintos.
Compreender as interações ecológicas de poríferos e
cnidários com outros seres vivos

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
Vídeos disponíveis  no youtube.

Elaborar post sobre tema
selecionado entre os assuntos
abordados.

12/07 a
17/07/2021

- 3

2 1º 4 Nematelmintos,
Moluscos e
Anelídeos

.Conhecer as características de, nematelmintos,
moluscos e anelídeos.
Discutir a relação entre as doenças causadas por esses
animais e o saneamento básico.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
Google classroom.

Resolução de questões de revisão
do assunto disponível no
classroom.

19/07  a
23/07/2021

- 3

2 1º 5 Artrópodes e
Equinodermos

Identificar as características de artrópodes e
equinodermos e peixes.
Conhecer a diversidade de habitats e de espécies
destes
filos animais

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet. Aula síncrona.

Debate de questões propostas no
livro didático durante aula
síncrona.

26/07 a
31/07/2021

- 6

2 1º 6 Peixes,Anfíbios
répteis, Aves e
mamíferos

Classificar peixe anfíbios e répteis de acordo com
suas
características e evolução.Conhecer a diversidade e
principais características de aves e mamífero

Dispositivo eletrônico com acesso à internet, aula
síncrona, google classroom

questionário disponível no
classroom

02/08 a
07/03/2021

- 3

2 1º 7 Características gerais
dos animais

Identificar as principais caracteristicas de cada filo
animal e relacioná-las a sua  história evolutiva

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet.

Questionário disponível no
classroom.

09/08 a
14/08/2021

100 - 3



3 1º 8 Sistema digestório e
Sistema respiratório

Discriminar as partes dos sistema digestório e
relacioná-las às suas funções.
Identificar os órgãos respiratórios e entender as suas
funções e importância para a respiração

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet,

Resolução de questões de revisão
do assunto disponível no livro
didático.

16/08 a
21/08/2021

- 3

3 2º 9 Sistema circulatório
e Sistema urinário
Sistema endócrino

Compreender a circulação sanguínea e seus tipos;
Explicar as funções do coração e dos vasos
sanguíneos; Conhecer como é feita a excreção
humana e a relação dela com a circulação. Descrever
as funções das glândulas que compõem o sistema
endócrino e sua influência na homeostase do corpo
humano.

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet. Google classroom.

Debate na aula síncrona 23/08 a
28/08/2021

- 3

3 2º 10 Sistema nervoso e
sensorial

Explicar o funcionamento básico do sistema
nervoso. Diferenciar Sistema Nervoso Central de
Sistema Nervoso Periférico.

Aula síncrona. Dispositivo eletrônico com acesso
à internet. vídeos no youtube.

.Apresentação de trabalho sobre
os órgãos sensoriais

30/08 a
04/09/2021

- 6

4 2º 11 Fisiologia e anatomia
humana

Entender como os diferentes órgãos e sistemas do
corpo humano dependem uns dos outros para a
homeostase

Dispositivo eletrônico com acesso à internet. questionário disponível no google
classroom

06/09 a
11/09/2021

- 3

4 2º 12 1ª lei de Mendel Conceituar genótipo, fenótipo, genes, alelos,
dominância e recessividade genética. Interpretar e
construir  heredogramas para uma característica
genética.

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet. Aula síncrona. Vídeos disponíveis no
youtube.

Elaborar  um esquema gráfico de
heredograma representando  a
herança genética de uma doença
recessiva.

13/09 a
18/09/2021

100 - 3

4 2º 13 2ª lei de Mendel Entender o mecanismo de transmissão duas
características herdadas geneticamente de forma
independente.

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet. Aula síncrona.

Debate de questões propostas no
livro didático durante aula
síncrona.

20/09  a
25/09/2021

- 3

4 2º 14 Grupos sanguíneos e
polialelia

Identificar os alelos dos grupos sanguíneos e as
relações  de compatibilidade entre eles e identificar
alelos múltiplos em outros exemplo animais

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
Vídeos disponíveis  no youtube.

Mapa conceitual elaborado
individualmente.

27/09  a
02/10/2021

- 3

4 2º 15 Interação gênica e
pleiotropia

Compreender como ocorre a interação gênica e a
pleiotropia com exemplos em animais e vegetais.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
Google classroom.

Resolução de questões de revisão
do assunto disponível no
classroom.

04/10 a
09/10/2021

- 6

4 2º 16 Ligação Gênica. Conhecer as características genéticas cuja expressão é
relacionada  pelo sexo do indivíduo.

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet. Aula síncrona.

Debate de questões propostas no
livro didático durante aula
síncrona.

11/10 a
16/10/2021

-- 3

4 2º 17 Genética Mendeliana Relacionar as leis de Mendel com a herança de
características do seres vivos como grupos
sanguíneos.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
vídeos no youtube. Aula síncrona.

Questionário disponível o
classroom

18/10 a
23/10/2021

100 3

4 3º 18 Sexo e herança
genética

Conhecer as características genéticas cuja expressão é
relacionada  pelo sexo do indivíduo.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
vídeos no youtube. Aula síncrona.

Resolução de questões de revisão
do assunt

25/10 a
30/10/2021

- 3

4 3º 19 Aplicações da
genética molecular.

Exemplificar as diferentes aplicações da genética
molecular atualmente  nos campos da saúde, perícia,
justiça etc.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet, aula
síncrona, google classroom

questionário disponível no
classroom

01/11 a
06/11/2021

- 3

5 3º 20 Primeiras teorias
sobre evolução

Analisar as teorias  propostas em diferentes épocas e
culturas para comparar distintas explicações sobre  a
evolução dos seres vivos.

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet.

Debate de questões propostas no
livro didático durante aula
síncrona.

08/11 a
13/11/2021

- 3



5 3º 21 Teoria sintética da
evolução

Discutir  a teoria da evolução atualmente aceita pela
comunidade científica.

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet,

Resolução de questões de revisão
do assunto disponível no livro
didático.

15/11 a
20/11/2021

100 - 3

5 3º 22 Evolução humana Aplicar os princípios da evolução biológica para
analisar a história humana, considerando sua origem,
diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes
formas de interação com a natureza.

livro didático, dispositivo eletrônico com acesso
à internet. Google classroom.

Questionário disponível no
classroom

22/11 a
27/11/2021

- 3

5 3º 23 Semana de Ciência e
tecnologia.

Analisar criticamente as palestras sob a visão dos
conteúdos abordados na disciplina biologia

dispositivo eletrônico com acesso à internet.
Debate sobre palestras da semana
da ciência e tecnologia

29/11 a
04/12/2021

- 6

5 3º 24 Seleção natural Observar através de simulação computacional os
efeitos de diferentes fatores ambientais sobre a
seleção que uma população pode sofrer

simulação computacional online disponível no
site
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/natur
al-selection sobre seleção natural dispositivo
eletrônico com acesso à internet.

executar a simulação e debater os
resultados em aula síncrona

06/12 a
11/12/2021

- 3

5 3º 25 Genética e evolução relacionar os conceitos genéticos a formulação da
teoria da evolução

Dispositivo eletrônico com acesso à internet Questionário no google
classroom

13/12 a
18/12/2021

100 - 3

6 3º 26 O campo de estudo
da ecologia

Analisar as diversas formas de manifestação da vida
em seus diferentes níveis de organização, bem como
as condições ambientais favoráveis e os fatores
limitantes a elas

Aula síncrona. Dispositivo eletrônico com acesso
à internet. vídeos no youtube.

Debate na aula síncrona. 20/12 a
23/12/2021

- 3

6 4º 27 Cadeias e teias
alimentares

Descrever os fluxos de matéria e energia nas cadeias e
teias alimentares.

Notícias online, aula síncrona  e Dispositivo
eletrônico com acesso à internet.

Elaboração de esquemas
representando cadeias
alimentares

24/01  a
29/01/2022

- 3

6 4º 28 Populações Discutir os fatores que influenciam o crescimento das
populações e sua importância para o equilíbrio
ecológico.

Plataforma Google classroom. Dispositivo
eletrônico com acesso à internet

Resolução de questões propostas
no google classroom

31/01 a
05/02/2022

- 3

6 4º 29 Relações entre os
seres vivos

Classificar os tipos de relações entre os seres vivos e
a importância destas relações para o equilíbrio
ecológico.

Aula síncrona. Dispositivo eletrônico com acesso
à internet. vídeos no youtube.

Resolução de exercício
disponivel no google classroom

07 a
12/02/2022

- 3

6 4º 30 Sucessão ecológica Identificar as etapas de sucessão ecológica e os
organismos participantes.

Aula síncrona. Dispositivo eletrônico com acesso
à internet. Google classroom.

Questionário disponível no
classroom

14 a
19/02/2022

100 - 3

6 4º 31 Ciclos
biogeoquímicos

Analisar a ciclagem de elementos químicos no solo,
na água, na atmosfera e nos seres vivos e interpretar
os efeitos de fenômenos naturais e da interferência
humana sobre esses ciclos

Dispositivo eletrônico com acesso à internet e
captura de imagens.

Mapa conceitual. 21/02 a
26/02/2022

- 3

6 4º 32 Distribuição dos
organismos

Comparar os diferentes biomas e suas características
no mundo e no Brasil, relacionando o ambiente ao
clima, relevo, e variedade de espécies animais e
vegetais presentes

Dispositivo eletrônico com captura de imagens e
acesso à internet.

Atividade prática realizada em
casa e apresentada na aula
síncrona.

02/03 a
05/03/2022

- 3

6 4º 33 Poluição Avaliar efeitos à saúde ao ambiente de diferentes
materiais e produtos, posicionando-se criticamente
e propondo soluções individuais e/ou coletivas
para seus usos e descartes responsáveis.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
vídeos no youtube. Aula síncrona.

Debate na aula síncrona sobre os
problemas ambientais decorrente
da poluição

07/03 a
12/03/2022

- 3

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/natural-selection
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/natural-selection


6 4º 34 Revisão dos
conteúdos  de
ecologia

Discutir a importância da preservação e conservação
da biodiversidade, e avaliar os efeitos da ação humana
e das políticas ambientais para a garantia da
sustentabilidade do planeta.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
google classroom.

Questionário disponível o
classroom

14/03 a
19/03/2022

100 - 3

6 4º 35 Ecologia, evolução
genética e seres
vivos

Compreender como a genética e evolução e as
características dos seres vivos contribuem para a
formação da biosfera

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
google classroom.

Questionário disponível o
classroom

21 a
24/03/2022

100 - 3

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

Pontos: Atividades individuais (AI) formam uma média máxima de 100 a cada bimestre

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

1º Bimestre: AI 1 + AI2/ 2 = média    Recuperação: pontuação máxima 100
2º Bimestre: AI 1 + AI2/ 2 = média    Recuperação: pontuação máxima 100
3º Bimestre: AI 1 + AI2/ 2 = média    Recuperação: pontuação máxima 100
4º Bimestre: AI 1 + AI2/ 2 = média   Recuperação: pontuação máxima 100
Final: pontuação máxima 100

Assinatura do Docente:

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 ANO (B) PERÍODO: 2021.1 Google sala de aula 

CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
CARGA HORÁRIA: 67 HORAS  

 
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA II 

PROFESSORA: ANNE KAREN CORDEIRO SALGADO 

TÓPICO 
UNIDAD

E 
AULA

S 
TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUME 

NTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO 
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/      

PONTUAÇÃO 

ATIVIDAD

E 

COLABOR 

ATIVA/ 
PONTUAÇÃ

O 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1ª unid. 

1 e 2 

Conteúdo estruturante: 
Esporte - Basquete;  

 
Histórico e evolução 

da modalidade 

• Conhecer brevemente a história 

do basquete no mundo e no 
Brasil; 

 

• Analisar as mudanças realizadas 

no basquete para atender aos 
fins competitivos da modalide 

 

 

Vídeos do 

Youtube 

 

Slides 

Fórum (não 

avaliativo). 
28.06 - 

Sem 

pontuação 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona 

 3 e 4  

Características do 

Basquete: Fundamentos  

• Obter uma visão geral sobre os 

principais fundamentos do 

basquete; 

 

• Praticar os elementos técnicos de 

forma adaptada e lúdica 

Vídeos do You 

Tube; 

 

Slides  

Apresentação de 

conteúdo (não 

avaliativo). 

05.07 - 
Sem 

pontuação 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  

2 1ª unid. 

 5 e 6  

Características do 

Basquete: Regras 

básicas 

• Compreender as regras 

essenciais de uma partida de 

Basquete 

Vídeos do You 

Tube. 

 

Slides 

Fórum de debate 12.07 Sem pontuação - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  

7 e 8 
Recursos ergogênicos na 

prática do basquete 

• Entender o conceito de recursos 

ergogênicos; 

 

• Conhecer alguns recursos 

ergogênicos utilizados na prática 

do Basquete 

 

Vídeos do You 

Tube. 

 

Artigo Científico 

 

 

Apresentação de 

conteúdo (não 

avaliativo). 

19.07  Sem pontuação - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  



3 

 

1ª unid. 9 e 10 
A musculação na 

prática do basquete 

• Entender sobre a importância da 

preparação física na prática 

esportiva; 

• Conhecer a contribuição da 

musculação na prática do 

Basquete 

Vídeos do You 

Tube. 
 

Documento 

google 

Apresentação de 
conteúdo (não 

avaliativo). 

26.07  Sem pontuação - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  

1ª unid. 11 e 12 AV 1 
Realizar práticas de basquete 

adaptadas 

Google 

Classroom 
Envio de arquivo 02.08 50 pontos - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/      

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABOR 

ATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRI

A 
(h/a) 

4 

1ª unid. 13 e 14 

Exibição do 

Filme: Coach 

Carter 

• Assistir ao filme 

Coach Carter; 

 

• Analisar os aspectos 

sociais e pedagógicos 

do esporte na escola 

Vídeo 
Participação na 

aula 
09.08 Sem pontuação - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  

1ª unid. 15 e 16 

Relações 

socioculturais e 

midiáticas na 

prática do 

Basquete 

 

 

• Discutir algumas diferenças 

sobre a prática e divulgação do 

Basquete no aspecto 

competitivo e amador, também 

pedagógico, dentro e fora do 

Brasil 

 

Vídeos do 

Youtube 

 

Fórum de 

discussão (não 

avaliativo).  

14.08  Sem pontuação - 

2hs 

assíncrona

s  

 1ª unid.  17 e 18  

Síntese avaliativa 

qualitativa do 

conteúdo 

 

• Rememorar, debater e 

ressignificar o conteúdo 

do bimestre  

 

Slides 

 

Responder as 

questões do 

formulário 

Google.  

14.08 50 pontos.  - 

2hs 

assíncrona

s  



 1ª unid.  19 e 20  
2ª Avaliação 

 

• Avaliar o conhecimento 

acerca do conteúdo visto 

durante o bimestre. 

 

Formulário  
Envio de 

arquivo 
16.08 - - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  

TÓPICO  UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO  

PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/      

PONTUAÇÃO  

ATIVIDADE 

COLABOR 

ATIVA/ 

PONTUAÇÃO  

CARGA 

HORÁRI

A 
(h/a)  

 2ª unid 
21 e 

22 

.Conteúdo 

estruturante: Lutas 

 

História e evolução 

das Lutas 

 

• Conhecer a origem e 

evolução das lutas; 

 

• Debater as questões 

históricas das lutas: 

instintos primitivos, 

valores, sistematização da 

prática, similaridades e 

diferenças culturais 

 

Artigo científico 

 

Vídeos do 

Youtube 

Apresentação de 

conteúdo (não 

avaliativo).  

23.08 - 
Sem 

pontuação 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  

5 

2ª unid. 23 e 24 

Capoeira: 

Patrimônio cultural 

brasileiro  

 

•  Reconhecer a capoeira 

enquanto movimento social 

histórico e patrimônio cultural 

brasileiro 

 

 

Vídeos do You 

Tube. 

Apresentação de 

conteúdo (não 

avaliativo). 

30.08 Sem pontuação - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  

2ª unid. 25 e 26 

 Capoeira: Aspectos 

técnicos e da saúde 

 

 

• Caracterizar suas 

técnicas básicas e 

funcionamento da atividade 

 

•  Compreender o 

comportamento orgânico dos 

praticantes de capoeira 

 

Vídeos do Youtube 

Apresentação de 

conteúdo (não 

avaliativo).  

06.09 - 
Sem 

pontuação 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  



 2ª unid 
27 e 

28 

1ª Avaliação do 2º 

Bimestre 

 

 

 

• Avaliar o conhecimento 

desenvolvido 

 
Google classroom 

Construção de 

documento em 

equipe  

13.09 50 - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  

6 2ª unid. 29 e 30 •  Judô e Jiujitsu  

 

•  Conhecer a conexão original 

entre Jiu jitsu, Judô e Jiu Jitsu 

brasileiro através de seu 

surgimento e desdobramentos 

das práticas; 

• Distinguir e classificar 

basicamente suas técnicas e 

sistema de prática e 

competição 

 

 

Artigo Científico 

 

Vídeos do Youtube 

Apresentação de 

conteúdo (não 

avaliativo). 

20.09 Sem pontuação - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona  



 2ª unid. 31 e 32 Muay Thai 
Identificar a criação, características 

e evolucao do Muay Thai 

Slides 

Vídeos do 

Youtube 

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo).  

27.09 Sem pontuação - 

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona 

 

7 

2ª unid. 
33 e 

34 

 

Karatê-Dô : 

Tradição e 

esportivização 

 

 

•  Discutir as origens e tradições do 

Karatê-Do e os conflitos entre a 

prática enquanto formação integral 

do indivíduo e a esportivização da 

luta; 

 

• Conhecer as principais técnicas de 

ataque e defesa do Karatê 

 

Vídeos do You 

Tube. 

 

Artigo científico 

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo). 

04.10 - 
Sem 

pontuação 

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  

2ª unid. 35 e 36 
Defesa Pessoal 

 

• Aprender sobre o uso das 

técnicas de lutas e artes 

marciais na defesa pessoal 

Artigo Científico  

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo).  

16.10 Sem pontuação - 
2hs 

assíncronas  

8 

2ª unid. 37 e 38 

Síntese 

avaliativa 

qualitativa do 

conteúdo   

•  Rememorar o conteúdo do bimestre  

Slides 
 

Google Classroom   

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo). 

  

16.10 Sem pontuação - 
2hs 

assíncronas  

2ª unid. 39 e 40 

2ª avaliação do 

2º bimestre 

 

 

• Avaliar o conhecimento acerca 

do conteúdo visto durante o 

bimestre.  

 

 

Google classroom 
Envio de 

arquivo 
18.10 50 - 

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  

TÓPI

CO 
UNIDADE 

AUL

A 
TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS  

INSTRUMEN

TO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/      

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABOR 

ATIVA/ 

PONTUAÇÃ

O  

CARGA 

HORÁRI

A 

(h/a 

1 3ª unid 
41 e 

42 

Conteúdo 

estruturante: 

Práticas corporais 

de aventura 

•  Conhecer as origens 

dos esportes de 

aventura 

 

• Discutir a evolução 

dessas práticas no 

tempo 

Slides 

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo) 

25.10 - 
Sem 

pontuação  

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  



2 3ª unid  
43 e 

44 

Prática Corporal 

de Aventura na 

Natureza 

 

• Compreender o 

conceito de esportes e 

atividades praticadas 

na natureza 

 

• Debater sobre os 

impactos ambientais 

no contexto das 

práticas 

 

Links 
 

Vídeos do 
Youtube  

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo) 

01.11 Sem pontuação  - 

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  

 3ª unid  
45 e 

46 

Prática Corporal 

de Aventura na 

Natureza 

 

• Estudar alguns dos 

principais esportes 

realizados na natureza 

Slides  
Vídeos do 
Youtube  

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo) 

08.11 Sem pontuação  - 

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  

3 3ª unid  
47 e 

48 

Práticas 

Corporais de 

Aventura Urbanas 

 

• Compreender o 

conceito de esportes e 

atividades praticadas 

nas áreas urbanas 

 

• Analisar as políticas 

públicas e impactos 

socias dessas práticas 

 

Vídeos do 
Youtube  

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo) 

22.11 - 
Sem 

pontuação  

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  

 3ª unid  
49 e 

50 

Práticas 

Corporais de 

Aventura Urbanas 

 

• Estudar alguns dos 

principais esportes 

realizados na natureza 

 

Vídeos do 
Youtube 

 
Slides 

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo) 

29.11 - 
Sem 

pontuação  

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  

 3ª unid  
51 e 

52 
AV 1 

• Avaliar o conhecimento 

desenvolvido 

 

Google 
Classroom 

Envio de 

arquivo 
06.12 50 pontos - 

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  

 3ª unid  
53 e 

54 

Aspectos da 

saúde nas PCA 

• Conhecer os 

benefícios físicos, 

precauções e cuidados 

na realização das PCA 

Slides 

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo) 

13.12 Sem pontuação  
 

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  

 3ª unid  
55 e 

56 
PCA e mídia 

• Perceber e discutir 

sobre as relações das 

PCA com as mídias, 

televisivas, de redes 

sociais, obras 

cinematográficas, etc. 

Links 

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo) 

18.12 Sem pontuação  
 2hs 

assíncrona  



 3ª unid  
57 e 

58 

Síntese 

avaliativa 

qualitativa do 

conteúdo  

• Rememorar o conteúdo do 

bimestre  

Google 
Classroom 

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo)  

18.12 - - 
2hs 

assíncronas  

 3ª unid  
59 e 

60 

AV 2 

 

• Avaliar o 

conhecimento acerca 

do conteúdo visto 

durante o bimestre. 

 

Slides 
 

Google Classroom  

Envio de 

arquivo 
20.12 50 pontos - 

1h síncrona 

e 1h 

assíncrona  

TÓPI
CO 

UNID
ADE 

AUL
AS 

TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICO

S 

INSTRUME 

NTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO 
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/      

PONTUAÇÃO 

ATIVIDA

DE 

COLABO

R 

ATIVA/ 
PONTUAÇ

ÃO 

CARGA 

HORÁR

IA 

(h/a) 

1 
4ª 

unid. 

61 e 

62 

Conteúdo 

estruturante: 
Esporte - 

Handebol;  
 
Histórico e 

evolução da 
modalidade 

• Conhecer brevemente a história 
do handebol no mundo e no 

Brasil; 
 

• Analisar as mudanças realizadas 

no basquete para atender aos 
fins competitivos da 

modalidade 
 

 

Vídeos do 

Youtube 

 

Slides 

Fórum (não 

avaliativo). 
28.06 - 

Sem 

pontuação 

1h 

síncrona 

e 1h 

assíncro

na 

 63 e 

64  

Características do 

Handebol: 

Fundamentos  

• Obter uma visão geral sobre os 

principais fundamentos do 

handebol; 

 

• Praticar os elementos técnicos de 

forma adaptada e lúdica 

Vídeos do 

You Tube; 

 

Slides  

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo). 

05.07 - 
Sem 

pontuação 

1h 

síncrona 
e 1h 

assíncro

na 

 

2 
4ª 

unid. 

 65 e 

66  

Características do 

handebol 

: Regras básicas 

• Compreender as regras 

essenciais de uma partida de 

handebol 

Vídeos do 

You Tube. 

 

Slides 

Fórum de 

debate 
12.07 

Sem 

pontuação 

 

- 

1h 

síncrona 

e 1h 

assíncro

na 

 

67 e 

68 
Handebol escolar 

• Reconhecer a importância 

do handebol no contexto 

escolar; 

 

 

Vídeos do You 

Tube. 

 

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo). 

19.07 
 Sem 

pontuação 
- 

1h 

síncrona 

e 1h 

assíncro



• Entender as atividades pré-

desportivas para 

aprendizagem do handebol 

Artigo 

Científico 

 

 

na 

 

3 

 

4ª 

unid. 

69 e 

70 

Handebol e 

saúde 

• Entender sobre a importância do 

treinamento desportivo; 

• Conhecer a contribuição do 

handebol no aprimoramento das 

valências físicas 

Vídeos do You 

Tube. 

 

Documento 

google 

Apresentação 

de conteúdo 

(não 

avaliativo). 

26.07 
 Sem 

pontuação 
- 

1h 

síncrona 

e 1h 

assíncro

na 

 

4ª 

unid. 

71 e 

72 
AV 1 

Realizar práticas de handebol 

adaptadas 

Google 

Classroom 

Envio de 

arquivo 
02.08 50 pontos - 

1h 

síncrona 

e 1h 

assíncro

na 

 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/      

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABOR 

ATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 
(h/a) 

4 

4ª unid. 
73 e 

74 

Exibição do 

documentário 

sobre 

handebol 

• Assistir ao 

documentário; 

 

• Analisar os 

aspectos 

sociais e 

pedagógicos 

do esporte na 

escola 

Vídeo 
Participação na 

aula 
09.08 

Sem 

pontuação 
- 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona 

 

4ª unid. 
75 e 

76 

Relações 

socioculturais 

e midiáticas 

na prática do 

Handebol 

 

 

• Discutir algumas 

diferenças sobre a 

prática e divulgação 

do handebol no 

aspecto competitivo e 

amador, também 

pedagógico, dentro e 

fora do Brasil 

 

Vídeos do 

Youtube 

 

Fórum de 

discussão (não 

avaliativo). 

 

14.08 

 

Sem 

pontuação 

 

- 

2h 

assíncronas 

 



 
4ª unid. 

 

77 e 

78 

 

Síntese 

avaliativa 

qualitativa do 

conteúdo  

• Rememorar o 

conteúdo do 

bimestre 

 

Slides 

Google 

Classroom 

 

  

Participação na 

aula 

 

14.08 

 

Sem 

pontuação 

 

- 

2hs 

assíncronas 

 

 
4ª unid. 

 

79 e 

80 

 

2ª Avaliação 

 

• Avaliar o 

conhecimento 

acerca do 

conteúdo visto 

durante o 

bimestre.  

 

Formulário 

Google.  

Responder as 

questões do 

formulário  

16.08 50 pontos - 

1h 

síncrona e 

1h 

assíncrona 

 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA Google Sala de Aula 400 Pontos 

 

 

CADA ATIVIDADE BIMESTRAL 

IDENTIFICADA NO 

CRONOGRAMA DO P.I. COMO 

(50), VALE 50 PONTOS, QUE 

SERÃO SOMADOS E 

COMPREENDERÃO UMA NOTA QUE VALE DE 0 A 100 

PONTOS PARA CADA BIMESTRE, DEPENDENDO DO 

DESEMPENHO DO ALUNO. 

Assinatura do Docente:  

 

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

 

Local/Data da Aprovação: 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 1º 

BIMESTRE 

Pontos 2º 

BIMESTRE 

Pontos 3º 

BIMESTRE 

Pontos 4º 

BIMESTRE 

Atividade individual/pontuação (AIP) 50 50 50 50 

Atividade colaborativa/pontuação (ACP) 50 50 50 50 

Total  100 100 100 100 



 

 

PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 2 ° ano B de química 

 

CURSO: Curso Técnico de Química Integrado ao Ensino Médio. 
 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 

 
PROFESSOR(A): Leonardo Barboza da Costa 

PERÍODO: 

28/06/2021 

até 

22/03/2022 
 
CARGA 
HORÁRIA: 

2 a/s - 80 h/a 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTR
E/ 
SEMESTR
E) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICO-
PEDAGÓGIC
OS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA 

C/H 

Apresentação 

das ferramentas 

a serem 

utilizadas nas 

aulas online. 

Revisão dos 

conteúdos vistos 

no primeiro ano. 

Unidade 1 

/      1° 

Bimestre 

1,2. 

Revisão dos 

anos 

anteriores. O 

que é 

geografia?  

Introdução geral 

das atividades 

do ano 

Computador, 

celular e 

internet.  
 

 

 

28/06/2021 

até 

03/07/2021 ----------------  
2 horas 

semanais.  



A inserção da 

economia 

mundo no 

modo de 

produção 

capitalismo: 

Das 

navegações ao 

capitalismo. 

Fases do 

capitalismo.  

Unidade 1/ 

1° 

Bimestre 

3,4 
Caracterização 

do capitalismo e 

de suas fases.  

Compreender as 

relações sociais 

e de trabalho 

nas diferentes 

fases, e o que 

levou as 

principais 

mudanças para 

cada fase e suas 

consequências 

Será necessário 

computador ou 

smartphone e 

internet.  

Questionários 

com questões do 

enem sobre a 

temática. 

 

 

 

05/07/2021 

até 

10/07/2021 

Entrega dos 

resultados do 

teste individual 

direto para o 

professor. 

--------------------- 

2 horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário, 

e aula ao 

vivo de 

revisão a 

partir das 

dúvidas 

apresentadas)

. 

Os modelos de 

produção: 

Taylorismo, 

fordismo e 

Toyotismo  

Unidade 1/ 

1° 

Bimestre 

5,6 

Caracterizar 

cada modelo 

de produção 

Caracterizar as 

formas de 

trabalho, os 

fluxos das 

mercadorias e 

como os países 

vão 

incorporando a 

sua economia 

cada modelo de 

produção.  

Questionários 

de revisão. 

Indicação de 

vídeos. Duas 

aulas 

expositivas 

online. 

Blank quiz, fórum 

para tirar as 

dúvidas. 

 

 

 

 

12/07/2021 

até 

17/07/2021 

Aplicação de 

questionários 

online. 

Assistir ao filme 

tempos modernos 

de Charles Chaplin 

2 horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário, 

e aula ao 

vivo de 

revisão a 

partir das 

dúvidas 

apresentadas)

. 

A guerra fria 

(aspectos 

gerais) 

Unidade 2/ 

1° 

Bimestre 

7,8 

Características 

gerais da 

guerra fria 

Entender os 

elementos 

anteriores a 

guerra fria, a 

marcha para 

Berlim de 

Russos e 

Americanos.  

Computador, 

celular e 

internet, slides 

com imagens do 

período.  

Diálogo com a 

turma 

19/07/2021 

até 

23/07/2021 

--------------- ------------------- 
2 horas 

semanais. 



A guerra fria 

(Os planos 

Marshall e 

Comecon), 

formação da 

terceira via.   

Unidade2/ 

1° 

Bimestre 

9,10 

Características 

gerais da 

guerra fria. 

Os planos 

econômicos 

globais do 

período, 

formação de 

blocos, 

surgimento do 

movimento dos 

não alinhados – 

o terceiro 

mundo.  

Computador, 

celular e 

internet, slides 

com imagens do 

período. 

Diálogo com a 

turma 

 

 

 

 

26/07/2021 

até 

31/07/2021 
--------------- ------------------- 

2 horas 

semanais. 

A guerra fria 

ou melhor 

guerra quente:  

Os conflitos 

secundários 

(Correias, 

Vietnã, Israel 

– Palestina, 

Cuba, etc).   

Unidade 2/ 

1° 

bimestre.  

11,12, 

13, 14 

Os conflitos e 

a atuação das 

duas grandes 

potências na 

economia e 

política dos 

outros países.  

Compreender 

como a corrida 

armamentista e 

espacial 

significou uma 

paz indireta 

entre as grandes 

potências. E 

como era a 

atuação desses 

países nessa tal 

guerra.  

Computador, 

celular e 

internet, slides 

com imagens do 

período. 

Documentário: o 

dia que durou 21 

anos. Como foi a 

atuação e 

influência 

americana no 

Brasil no contexto 

da guerra fria.  

 

 

 

 

 

02/08/2021 

até 

07/08/2021 

(incluí o 

Sábado) 

Questionário 

sobe o filme: O 

dia que durou 

21 anos.  

----------------------- 
4 horas 

semanais.  

O fim da guerra 

fria (A glasnost 

e a perestroika). 

O surgimento e 

fortalecimentos 

dos blocos 

econômicos e o 

neoliberalismo e 

Tachear e 

Regan.  

Unidade 

2/1° 

bimestre 

15,16 
O fim da 

guerra fria.  

O que significou 

a queda do muro 

de Berlim e a 

derrocada do 

bloco soviético, 

formação da CEI 

Computador, 

celular e 

internet, slides 

Atividades de 

revisão. E diálogo 

sobre o período.  

 

 

 

 

09/08/2021 

até 

14/08/2021 

Aplicação de 

questionário 

avaliativo.  

----------------- 
2 horas 

semanais.  



A nova ordem 

mundial, e 

fortalecimento 

e formação de 

organizações 

produtivas e 

blocos 

econômicos.  

Unidade 3/ 

2° bimestre 
17,18 

Os blocos 

econômicos.  

Entender o que é 

uma união 

política e 

monetária, 

mercado 

comum, união 

aduaneira, zona 

de livre 

comércio. 

Computador, 

celular e 

internet, slides 

Diálogo com a 

turma 

 

16/08/2021 

até 

21/08/2021 

Aplicação de 

questionário 

avaliativo para 

nota do primeiro 

bimestre. 

------------------ 
2 horas 

semanais. 

A globalização 

dos anos 1990. 

Unidade 3/ 

2° bimestre  

19,20, 

21,22 

Globalização, 

mundialização 

ou 

globalização 

como 

perversidade. 

Entender o 

funcionamento 

econômico do 

mundo pós-

guerra fria. A 

aplicação do 

neoliberalismo 

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Análise do 

documentário: A 

globalização do 

lado de cá.  

Questionário 

sobre o 

documentário: A 

globalização do 

lado de cá.  

 

23/08/2021 

até 

28/08/2021 
Aplicação de 

questionário 

avaliativo sobre 

o documentário. 

----------------------- 
2 horas 

semanais.  

A 

caracterização 

dos países, 

países de 

industrializaçã

o antiga, 

planificada e 

tardia.  

Unidade 4/ 

2° bimestre 

23,24, 

25,26 

Definição de 

países de 

economia de 

industrializaçã

o antiga, 

planificada e 

tardia.  

Entender a 

história e as 

transformações 

sociais nos 

determinantes 

econômicos de 

cada país.  

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Pesquisa de dados 

sobre um país que 

tenha uma 

industrialização 

antiga, planificada 

e tardia.  

 

 

30/08/2021 

até 

04/09/2021 
---------------- 

Pesquisa de dados 

sobre os países.  

4 horas 

semanais.  

Leitura de 

dados 

macroeconômi

cos (PIB, 

renda per 

capita, PNB, 

IDH, índice de 

GINI, etc). 

Unidade 4/ 

2° 

bimestre 

27,28 

Definição de 

países de 

economia de 

industrializaçã

o antiga, 

planificada e 

tardia.  

Entender a 

história e as 

transformações 

sociais nos 

determinantes 

econômicos de 

cada país.  

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Pesquisa de dados 

sobre um país que 

tenha uma 

industrialização 

antiga, planificada 

e tardia.  

 

 

 

06/09/2021 

até 

11/09/2021 
-------------- 

Pesquisa de dados 

sobre os países. 

2 horas 

semanais.  



Leitura de 

dados 

macroeconômi

cos (PIB, 

renda per 

capita, PNB, 

IDH, índice de 

GINI, etc). 

Unidade 4/ 

2° bimestre 
29,30 

Definição de 

países de 

economia de 

industrializaçã

o antiga, 

planificada e 

tardia.  

Entender a 

história e as 

transformações 

sociais nos 

determinantes 

econômicos de 

cada país.  

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Pesquisa de dados 

sobre um país que 

tenha uma 

industrialização 

antiga, planificada 

e tardia.  

 

 

 

 

 

 

13/09/2021 

até 

18/09/2021 

-------------- 
Pesquisa de dados 

sobre os países. 

2 horas 

semanais.  

As ideologias 

e as falsas 

ideologias 

(Comunismo, 

socialismo, 

capitalismo); 

Ainda não 

saímos da 

guerra fria? 
Como as 

diferentes 

visões de 

mundo 

interferem no 

cotidiano 

(Liberalismo, 

Marxismo, 

neoliberalismo

) 
 

Unidade 5/ 

2° bimestre 
31,32 

Elaborar uma 

visão sobre as 

diferentes 

concepções de 

mundo 

vigente, que 

orientam 

tomadas de 

decisões 

políticas e 

econômicas 

nos dias atais.   

O objetivo aqui 

é compreender 

os parâmetros 

econômicos e 

sociais que 

caracterizam 

cada 

posicionamento 

político, e 

demonstrar 

algum 

entendimento de 

sua origem.  

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Aula dialogada 

sobre as 

características de 

cada concepção de 

mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20/09/2021 

até 

25/09/2021 

-------------------- 

Pesquisa de dados 

sobre os países. 

(continuação) 

2 horas 

semanais.  



O que significa 

esquerda ou 

direita, é 

possível 

diálogos?  

Unidade 5/ 

2° 

bimestre.  

33,34 

Identificar as 

visões e 

rótulos 

econômicos e 

sociais, a partir 

do que se 

define 

historicamente 

como esquerda 

ou direita.  

O objetivo é que 

independe da 

visão de cada 

aluno, ele 

estabeleça bases 

mais claras, para 

se posicionar em 

relação as 

diferentes visões 

econômicas e 

socias.  

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Blank quiz, fórum 

para tirar as 

dúvidas. 

Aplicação do 

teste: 

https://www.idrla

bs.com/pt/coorden

adas-

politicas/teste.php 

 

 

 

 

 

27/09/2021 

até 

02/10/2021 

Realização de 

questionário e 

defesa das 

opiniões ou 

mesmo 

exposição de 

dúvidas a partir 

do resultado do 

teste 

coordenadas 

políticas.  

------------------------ 
2 horas 

semanais. 

O que significa 

esquerda ou 

direita, é 

possível 

diálogos?  

Unidade 5/ 

2° 

bimestre.  

35,36 

Identificar as 

visões e 

rótulos 

econômicos e 

sociais, a partir 

do que se 

define 

historicamente 

como esquerda 

ou direita.  

O objetivo é que 

independe da 

visão de cada 

aluno, ele 

estabeleça bases 

mais claras, para 

se posicionar em 

relação as 

diferentes visões 

econômicas e 

socias.  

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Blank quiz, fórum 

para tirar as 

dúvidas. 

Aplicação do 

teste: 

https://www.idrla

bs.com/pt/coorden

adas-

politicas/teste.php 

 

 

 

04/10/2021 

até 

09/10/2021 

Realização de 

questionário e 

defesa das 

opiniões ou 

mesmo 

exposição de 

dúvidas a partir 

do resultado do 

teste 

coordenadas 

políticas. 

------------------------ 
2 horas 

semanais. 

Dados 

econômicos 

dos países.  

Unidade 4/ 

2° 

bimestre 

37,38 

Definição de 

países de 

economia de 

industrializaçã

o antiga, 

planificada e 

tardia. 

Retomada do 

conteúdo de 

dados dos países 

com entrega do 

material 

pesquisado.  

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Comentários 

sobre as pesquisas 

realizadas.  

11/10/2021 

até 

16/10/2021 

(aula no 

sábado) 

------------------ 

Entrega das 

pesquisas sobre os 

países.  

2 horas 

semanais.  

Encerramento 

do bimestre 

Unidade 4 

e 5/ 2° 

bimestre 

39,40  

Revisão dos 

conteúdos 

apresentados  

Revisar os 

conteúdos 

apresentados e 

apresentar como 

caem questões 

do Enem 

referente a ele. 

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Aula dialogada 

sobra as 

atividades do 2° 

bimestre.  

 

18/10/2021 

até 

23/10/2021 ----------------- ----------------------- 
2 horas 

semanais.  

https://www.idrlabs.com/pt/coordenadas-politicas/teste.php
https://www.idrlabs.com/pt/coordenadas-politicas/teste.php
https://www.idrlabs.com/pt/coordenadas-politicas/teste.php
https://www.idrlabs.com/pt/coordenadas-politicas/teste.php
https://www.idrlabs.com/pt/coordenadas-politicas/teste.php
https://www.idrlabs.com/pt/coordenadas-politicas/teste.php
https://www.idrlabs.com/pt/coordenadas-politicas/teste.php
https://www.idrlabs.com/pt/coordenadas-politicas/teste.php


A dinâmica 

demográfica e 

o espaço 

geográfico 

 

 

Unidade 6/ 

3° 

Bimestre 

41,42,4

3,44 

Leitura e 

interpretação 

de gráficos. 

Saber 

diferenciar a 

leitura 

populacional 

malthusiana e 

neomalthusiana, 

bem como 

elaboração de 

sua crítica. Ler e 

interpretar 

gráficos 

populacionais. 

 

Questionários 

de revisão. 

Indicação de 

vídeos. Duas 

aulas 

expositivas 

online. 

Resolução de 

questões do 

ENEM sobre a 

temática 

população. 

 

 

 

 

25/10/2021 

até 

30/10/2021 

Aplicação de 

questionários 

online. 

Resumos e resenhas 

sobre material de 

vídeo 

disponibilizado 

para análise. 

4 horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário, 

e aula ao 

vivo de 

revisão a 

partir das 

dúvidas 

apresentadas)

. 

A dinâmica 

demográfica e 

o espaço 

geográfico 

 

 

Unidade 6/ 

3° 

Bimestre 

45,46 

Leitura e 

interpretação 

de gráficos. 

As 4 fases 

históricas da 

demográfica.  

Questionários 

de revisão. 

Indicação de 

vídeos. Duas 

aulas 

expositivas 

online. 

Resolução de 

questões do 

ENEM sobre a 

temática 

população. 

01/11/2021 

até 

06/11/2021 Aplicação de 

questionários 

online. 

Pesquisa sobre os 

países para cada 

fase demográfica.  

2 horas 

semanais.  

A dinâmica 

demográfica e 

o espaço 

geográfico (os 

tipos de 

migração) 

 

Unidade 6/ 

3° 

bimestre 

47,48 

Diferentes 

tipos de 

migração. 

O êxodo rural e 

a transumância.  

Exibição do 

documentário: 

migrantes.  

Atividade sobre o 

documentário: 

Migrantes. 

08/11/2021 

até 

13/11/2021 
Aplicação de 

questionários 

online sobre o 

documentário  

---------------------- 
2 horas 

semanais.  

A dinâmica 

demográfica e 

o espaço 

geográfico (os 

tipos de 

migração) 

 

Unidade 6/ 

3° 

bimestre 

49,50 

Migrações 

internacionais, 

refugiados e 

migração 

forçada.   

Entender as 

diferenças entre 

refugiados e 

migrantes.  

Vídeos e 

notícias sobre o 

tema.  

Diálogo com os 

alunos sobre o 

assunto.  

 

15/11/2021 

até 

20/11/2021 ----------------- ---------------------- 
2 horas 

semanais.  

Geografia da 

população  

Unidade 

6/3° 

bimestre 

51,52 
Geografia da 

população 

Resolução de 

questões do 

Enem sobre 

geografia da 

população 

Resolução de 

questões em 

aula online.  

Diálogo com os 

alunos sobre o 

assunto.  

22/11/2021 

até 

27/11/2021 
Resolução de 

questões 

fechadas.  

----------------------- 
2 horas 

semanais.  



O que é cidade  

Unidade 7/ 

4° 

bimestre 

53,54 

Geografia da 

cidade e do 

urbano.  

Definição do 

que é cidade. 

Definição de 

urbano para o 

Brasil. 

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Diálogo com os 

alunos sobre o 

assunto. 

29/11/2021 

até 

04/12/2021 --------------------

------------- 
-------------------- 

2 horas 

semanais.  

A cidade 

grega. A 

democracia 

direta na 

Grécia. E a 

cidade romana 

Unidade 

7/4° 

bimestre.  

55,56 

A cidade 

grega. A 

cidade 

romana. (A 

república de 

Roma) 

Definição de 

cidade e como 

se dava a 

partição dos 

cidadãos na 

política.  

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Imagens do 

google Earth, 

mostrando 

pompeia por 

exemplo. E 

Atenas.  

Diálogo com os 

alunos sobre o 

assunto. 

 

 

06/12/2021 

até 

11/12/2021 -------------------- ------------------------ 
2 horas 

semanais.  

A cidade 

média.  

Unidade 

7/4° 

bimestre. 

57,58 

A estrutura 

política e 

social da 

cidade na 

idade média. 

A constituição 

da cidade a 

partir do 

domínio 

ideológico do 

catolicismo. A 

formação da 

aristocracia. 

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Imagens do 

google Eart de 

Paris e Londres.  

Diálogo com os 

alunos sobre o 

assunto. 

13/12/2021 

até 

18/12/2021 
--------------------

------------- 

------------------------

----------- 

2 horas 

semanais.  

A cidade 

colonial do 

Brasil  

Unidade 

8/4° 

bimestre. 

59,60 

A estrutura 

agrária das 

cidades 

coloniais 

brasileiras.  

As cidades na 

concepção 

construtiva 

holandesa e 

portuguesa. 

(Recife, João 

Pessoa).  

Computador, 

celular e 

internet, slides. 

Imagens das 

cidades.  

Diálogo com os 

alunos sobre o 

assunto. 

 

 

 

20/12/2021 

até 

23/12/2021 

---------------- -------------------- 
2 horas 

semanais.  

A constituição 

das cidades 

industriais. Os 

problemas 

urbanos. A 

segregação          

socioespacial 

nas cidades. 

Unidade 9/ 

4° 

bimestre 

61,62 

Os problemas 

das grandes 

cidades 

capitalista do 

mundo.  

Estabelecer uma 

noção de como 

foi se 

estabelecendo a 

segregação 

socioespacial   

Questionários 

de revisão. 

Indicação de 

vídeos. Duas 

aulas 

expositivas 

online. 

Resolução de 

questões do 

ENEM 

metropolização. 

 

24/01/2022 

até 

29/01/2022 Elaboração de 

uma resenha 

crítica sobre o 

filme: A cidade. 

Elaboração de uma 

resenha crítica 

sobre o filme: A 

cidade. 

2 horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário, 

e aula ao 

vivo de 

revisão a 

partir das 

dúvidas 

apresentadas) 



A urbanização 

no globo. O 

mundo se 

torna mais 

urbana. 

Elementos 

gerais. 

Unidade 9/ 

4° 

bimestre 

63,64 

O crescimento 

das cidades e 

o surgimento 

das 

metrópoles 

globais. 

Compreender o 

que é uma 

cidade, o que é 

uma área urbana 

e o que levou a 

um crescimento 

das maiores 

metrópoles 

globais.  

Questionários 

de revisão. 

Indicação de 

vídeos. Duas 

aulas 

expositivas 

online. 

Resolução de 

questões do 

ENEM 

metropolização. 

 

 

 

31/01/2022 

até 

05/02/2022 

Elaboração de 

uma resenha 

crítica sobre o 

filme: A cidade. 

Elaboração de uma 

resenha crítica 

sobre o filme: A 

cidade. 

2 horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário, 

e aula ao 

vivo de 

revisão a 

partir das 

dúvidas 

apresentadas)

. 

Os problemas 

urbanos. A 

segregação 

socioespacial 

nas cidades. 

Unidade 9/ 

4° 

bimestre 

65,66 

O crescimento 

das cidades e 

o surgimento 

das 

metrópoles 

globais. 

Compreender o 

que é uma 

cidade, o que é 

uma área urbana 

e o que levou a 

um crescimento 

das maiores 

metrópoles 

globais.  

Questionários 

de revisão. 

Indicação de 

vídeos. Duas 

aulas 

expositivas 

online. 

Resolução de 

questões do 

ENEM 

metropolização. 

 

 

 

07/02/2022 

até 

12/02/2022 

Aplicação de 

questionários 

online. 

Resumos e resenhas 

sobre material de 

vídeo 

disponibilizado 

para análise. 

2 horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário) 

A cidade de 

Campina 

Grande 

atualmente, 

que elementos 

históricos 

podemos 

verificar na 

urbanização 

de Campina 

Grande – PB  

Unidade 

10/ 4° 

bimestre 

67,68 

Saber sobre o 

processo de 

urbanização 

de Campina 

Grande nos 

contextos 

estudados.  

Classificar os 

problemas 

urbanos das 

cidades 

próximas do 

nosso cotidiano.  

Aula dialogada 

a partir de 

questões 

expostas pelos 

alunos. 

Diálogo com os 

alunos sobre o 

assunto. 

14/02/2022 

até 

19/02/2022 

----------------- --------------------- 
2 horas 

semanais.  

Os problemas 

urbanos 

identificados 

na cidade de 

Campina 

Grande – PB  

Unidade 

10/ 4° 

bimestre 

69,70 

Saber sobre os 

problemas 

urbanos de 

Campina 

Grande nos 

contextos 

estudados. 

Classificar os 

problemas 

urbanos das 

cidades 

próximas do 

nosso cotidiano 

Aula dialogada 

a partir de 

questões 

expostas pelos 

alunos. 

Diálogo com os 

alunos sobre o 

assunto. 

21/02/2022 

até 

26/02/2022 
-------------------- ------------------------ 

2 horas 

semanais. 

Rede urbana 

Unidade 9/ 

4° 

bimestre 

71,72 

As 

relações 

comerciais entre 

cidades. 

Formação da 

rede urbana.  

Compre

ender a hierarquia 

urbana. A 

importância de 

cada cidade na 

rede urbana 

brasileira.  

Questio

nários de revisão. 

Indicação de 

vídeos. Duas 

aulas expositivas 

online. 

Apresentação de 

trabalhos 

acadêmicos e 

oficiais sobre a rede 

urbana brasileira. 

 

 

02/03/2022 até 

05/03/2022 

Observação de 

mapas e 

gráficos sobre 

rede urbana. 

------------------------ 
2 horas 

semanais.  



Rede urbana 

Unidade 9/ 

4° 

bimestre 

73,74,7

5,76 

As relações 

comerciais 

entre cidades. 

Formação da 

rede urbana.  

Compreender a 

hierarquia 

urbana. A 

importância de 

cada cidade na 

rede urbana 

brasileira.  

Questionários 

de revisão. 

Indicação de 

vídeos. Duas 

aulas 

expositivas 

online. 

Apresentação de 

trabalhos 

acadêmicos e 

oficiais sobre a 

rede urbana 

brasileira. 

 

 

 

 

07/03/2022 

até 

12/03/2022 

Observação de 

mapas e 

gráficos sobre 

rede urbana. 

------------------------

----------- 

4 

horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário, 

e aula ao 

vivo de 

revisão a 

partir das 

dúvidas 

apresentadas)

. 

Revisão geral 

para provas 

finais.  

Revisão de 

todos os 

conteúdos.  

77,78 
Aula de 

revisão  

Ter uma boa 

noção sobre os 

principais 

conceitos e 

teorias 

apresentados ao 

longo da 

disciplina.  

Aula dialogada 

a partir de 

questões 

Aula dialogada a 

partir de questões 

14/03/2022 

até 

19/03/2022 

------------------ ----------------------- 
2 horas 

semanais.  

Revisão geral 

para provas 

finais.  

Revisão de 

todos os 

conteúdos.  

79,80 
Aula de 

revisão  

Ter uma boa 

noção sobre os 

principais 

conceitos e 

teorias 

apresentados ao 

longo da 

disciplina.  

Aula dialogada 

a partir de 

questões 

Aula dialogada a 

partir de questões 

21/03/2022 

até          

22 /03/2022 

------------------ ----------------------- 
2 horas 

semanais.  

 

Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA 

 

Para cada unidade temos duas atividades. Uma colaborativa 

utilizando as diversas ferramentas online ou elaboração de resenhas sobre 

materiais de leituras e/documentários e outra individual na ferramenta do 

google Blank Quiz. Com atribuição de 100 pontos para cada atividade. 

Pontos 

 

200 

 

 

Atividade individual (questionários) (100 pontos) + atividade coletiva (100 pontos) /  2 = Nota bimestral 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 2º Ano B 
CURSO: Técnico Integrado em Química  
COMPONENTE CURRICULAR: História II 
PROFESSOR (A) FORMADOR (A): Yuri Saladino Souto Maior Nunes  

PERÍODO: 2021.1 
CARGA HORÁRIA (50%): 40 
horas/aula 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE
/SEMESTRE

) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA – 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

1 

América 

Portuguesa: 

Colonização e 

Pau-Brasil 

- Discutir o contexto 

histórico do 

“descobrimento” da 

América Portuguesa 

e suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

21/06/21 

– 

26/06/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

2 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

2 

América 

Portuguesa: 

Capitanias 

Hereditárias e 

Governo Geral 

- Discutir o contexto 

histórico das 

Capitanias 

Hereditárias e do 

Governo Geral e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

28/06/21 

– 

03/07/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

3 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

3 

América 

Portuguesa: O 

Ciclo Canavieiro 

– O Engenho 

- Discutir o contexto 

histórico do Ciclo 

Canavieiro e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

05/07/21 

– 

10/07/21 

Sem 

Pontuação.  

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

4 1º 

Bimestre

/1º 

Aula 

4 

Reforma 

Protestante e 

Reforma Católica 

- Discutir o contexto 

histórico das 

reformas religiosas 

Computador

/Google 

Sala de 

Tarefa/Ques

tões. 

12/07/21 

– 

17/07/21 

50 pontos - 2h/a 



Semestre (parte 1) do século XVI e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais.  

Aula 

5 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

5 

Reforma 

Protestante e 

Reforma Católica 

(parte 2) 

- Discutir o contexto 

histórico das 

reformas religiosas 

do século XVI e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

19/07/21 

– 

23/07/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

6 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

6 

Absolutismo e 

Mercantilismo 

- Discutir o contexto 

histórico das 

Monarquias e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

26/07/21 

– 

31/07/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

7 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

7 
Revoltas 

Nativistas e na 

América 

Portuguesa 

(parte 1) 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

02/08/21 

– 

07/08/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

8 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

8 
Revoltas 

Nativistas e na 

América 

Portuguesa 

(parte 2) 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Ques

tões. 

09/08/21 

– 

14/08/21 

- 50 pontos 2h/a 

9 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

9 
Revoltas 

Nativistas na 

América 

Portuguesa 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

16/08/21 

– 

18/08/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 



(parte 3) período colonial 

brasileiro. 

to 

complement

ar. 

10 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

10 
Revoluções 

Burguesas na 

Europa e nos 

Estados Unidos 

- Analisar a 

Revoluções 

Burguesas na 

Europa e nos 

Estados Unidos e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais.   

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

19/08/21 

– 

21/08/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

11 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

11 
Revoltas 

Emancipacionista

s na América 

Portuguesa 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro.   

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

23/08/21 

– 

28/08/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

12 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

12 
A Vinda da 

Família Real e o 

período Joanino 

A Vinda da Família 

Real e o período 

Joanino 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

30/08/21 

– 

04/09/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

13 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

13 
Independência 

do Brasil 

- Estudar a 

importância do 

Processo de 

Independência do 

Brasil e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Ques

tões. 

06/09/21 

– 

11/09/21 

50 pontos - 2h/a 

14 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

14 
Primeiro Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro I 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

13/09/21 

– 

18/09/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 



governo de D. Pedro 

I. 

to 

complement

ar. 

15 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

15 
Período 

Regencial 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

período regencial. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Fóru

m de 

Discussão. 

20/09/21 

– 

25/09/21 

- 50 pontos. 2h/a 

16 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

16 
Revoltas 

Regenciais 

-- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período regencial 

brasileiro. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

27/09/21 

– 

02/10/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

17 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

17 
Café Virtual - Dialogar com os 

discentes sobre os 

temas ministrados; 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Fórum de 

Discussão 

04/10/21 

– 

09/10/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

18 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

18 
Café Virtual - Dialogar com os 

discentes sobre os 

temas ministrados; 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Fórum de 

Discussão 

13/10/21 

– 

19/10/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 
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 100 pontos 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação:  



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
Campus Campina Grande
R. Tranqüilino Coelho Lemos, 671 - Dinamérica, CEP 58432-300, Campina Grande (PB)

CNPJ: 10.783.898/0003-37 - Telefone: (83) 2102.6200

Documento Digitalizado Ostensivo (Público)

Plano Instrucional referente à disciplina de História do 1º Semestre (2021.1) do 2º Ano
B do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio.

Assunto: Plano Instrucional referente à disciplina de História do 1º Semestre (2021.1) do 2º Ano B
do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio.

Assinado por: Yuri Saladino

Tipo do Documento: Plano Instrucional

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:

Yur i  Sa l a di no Souto Ma i or  NunesYur i  Sa l a di no Souto Ma i or  Nunes , PROFESSOR ENS BASI CO TECN TECNOLOGI COPROFESSOR ENS BASI CO TECN TECNOLOGI CO , em 25/05/2021 21:41:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 25/05/2021. 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:

236729

e3c56af736

Cópia  de documento digi ta l  impresso por ANTONIO GADELHA (1646446) em 15/09/2021 21:03.

Página  1 de 1

http://localhost:8002/#


PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 2º Ano B 
CURSO: Técnico Integrado em Química  
COMPONENTE CURRICULAR: História II 
PROFESSOR (A) FORMADOR (A): Yuri Saladino Souto Maior Nunes  

PERÍODO: 2021.1 
CARGA HORÁRIA (50%): 40 
horas/aula 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE
/SEMESTRE

) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA – 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

1 

América 

Portuguesa: 

Colonização e 

Pau-Brasil 

- Discutir o contexto 

histórico do 

“descobrimento” da 

América Portuguesa 

e suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

21/06/21 

– 

26/06/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

2 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

2 

América 

Portuguesa: 

Capitanias 

Hereditárias e 

Governo Geral 

- Discutir o contexto 

histórico das 

Capitanias 

Hereditárias e do 

Governo Geral e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

28/06/21 

– 

03/07/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

3 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

3 

América 

Portuguesa: O 

Ciclo Canavieiro 

– O Engenho 

- Discutir o contexto 

histórico do Ciclo 

Canavieiro e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

05/07/21 

– 

10/07/21 

Sem 

Pontuação.  

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

4 1º 

Bimestre

/1º 

Aula 

4 

Reforma 

Protestante e 

Reforma Católica 

- Discutir o contexto 

histórico das 

reformas religiosas 

Computador

/Google 

Sala de 

Tarefa/Ques

tões. 

12/07/21 

– 

17/07/21 

50 pontos - 2h/a 



Semestre (parte 1) do século XVI e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais.  

Aula 

5 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

5 

Reforma 

Protestante e 

Reforma Católica 

(parte 2) 

- Discutir o contexto 

histórico das 

reformas religiosas 

do século XVI e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

19/07/21 

– 

23/07/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

6 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

6 

Absolutismo e 

Mercantilismo 

- Discutir o contexto 

histórico das 

Monarquias e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

26/07/21 

– 

31/07/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

7 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

7 
Revoltas 

Nativistas e na 

América 

Portuguesa 

(parte 1) 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

02/08/21 

– 

07/08/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

8 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

8 
Revoltas 

Nativistas e na 

América 

Portuguesa 

(parte 2) 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Ques

tões. 

09/08/21 

– 

14/08/21 

- 50 pontos 2h/a 

9 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

9 
Revoltas 

Nativistas na 

América 

Portuguesa 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

16/08/21 

– 

18/08/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 



(parte 3) período colonial 

brasileiro. 

to 

complement

ar. 

10 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

10 
Revoluções 

Burguesas na 

Europa e nos 

Estados Unidos 

- Analisar a 

Revoluções 

Burguesas na 

Europa e nos 

Estados Unidos e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais.   

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

19/08/21 

– 

21/08/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

11 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

11 
Revoltas 

Emancipacionista

s na América 

Portuguesa 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro.   

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

23/08/21 

– 

28/08/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

12 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

12 
A Vinda da 

Família Real e o 

período Joanino 

A Vinda da Família 

Real e o período 

Joanino 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

30/08/21 

– 

04/09/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

13 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

13 
Independência 

do Brasil 

- Estudar a 

importância do 

Processo de 

Independência do 

Brasil e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Ques

tões. 

06/09/21 

– 

11/09/21 

50 pontos - 2h/a 

14 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

14 
Primeiro Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro I 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

13/09/21 

– 

18/09/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 



governo de D. Pedro 

I. 

to 

complement

ar. 

15 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

15 
Período 

Regencial 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

período regencial. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Fóru

m de 

Discussão. 

20/09/21 

– 

25/09/21 

- 50 pontos. 2h/a 

16 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

16 
Revoltas 

Regenciais 

-- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período regencial 

brasileiro. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

27/09/21 

– 

02/10/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

17 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

17 
Café Virtual - Dialogar com os 

discentes sobre os 

temas ministrados; 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Fórum de 

Discussão 

04/10/21 

– 

09/10/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

18 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

18 
Café Virtual - Dialogar com os 

discentes sobre os 

temas ministrados; 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Fórum de 

Discussão 

13/10/21 

– 

19/10/21 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h/a 

 

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

Atividades Colaborativas: até 50 pontos  
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 2º Ano B 
CURSO: Técnico Integrado em Química  
COMPONENTE CURRICULAR: História III 
PROFESSOR (A) FORMADOR (A): Yuri Saladino Souto Maior Nunes  

PERÍODO: 2021.1 e 2021.2 
CARGA HORÁRIA (100%): 80 
horas/aula 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE
/SEMESTRE

) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA – 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

1 

América 

Portuguesa: 

Colonização e 

Pau-Brasil 

- Discutir o contexto 

histórico do 

“descobrimento” da 

América Portuguesa 

e suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

01/07/21 Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a).  

2 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

2 

América 

Portuguesa: 

Capitanias 

Hereditárias e 

Governo Geral 

- Discutir o contexto 

histórico das 

Capitanias 

Hereditárias e do 

Governo Geral e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 
 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

08/07/21 Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h (1h 

síncrona 

no dia 

08/07/21

e 3h 

assíncron

as no 

sábado 

letivo dia 

10/07/21

). 

3 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

3 

América 

Portuguesa: O 

Ciclo Canavieiro 

– O Engenho 

 

 

- Discutir o contexto 

histórico do Ciclo 

Canavieiro e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

 

 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

15/07/21  Sem 

Pontuação.  

Sem 

Pontuação. 

4h (1h 

síncrona 

no dia 

15/07/21

e 3h 

assíncron

as no 

sábado 

letivo dia 



17/07/21

). 

4 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

4 

Reforma 

Protestante e 

Reforma Católica 

(parte I) 

- Discutir o contexto 

histórico das 

reformas religiosas 

do século XVI e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Fóru

m de 

Discussão. 

22/07/21  50 pontos. - 4h (1h 

síncrona 

no dia 

22/07/21

e 3h 

assíncron

as no 

sábado 

letivo dia 

24/07/21

). 

5 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

5 

Reforma 

Protestante e 

Reforma Católica 

(parte II) 

- Discutir o contexto 

histórico das 

reformas religiosas 

do século XVI e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

29/07/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h (1h 

síncrona 

no dia 

29/07/21

e 3h 

assíncron

as no 

sábado 

letivo dia 

31/07/21

). 

6 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

6 

Absolutismo e 

Mercantilismo 

- Discutir o contexto 

histórico das 

Monarquias e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 
 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Fóru

m de 

Discussão. 

05/08/21  - 50 pontos 4h (1h 

síncrona 

no dia 

05/08/21

e 3h 

assíncron

as no 

sábado 

letivo dia 

07/08/21

). 

7 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

7 
Revoltas 

Nativistas e na 

América 

Portuguesa 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

12/08/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron



(parte I) período colonial 

brasileiro. 

to 

complement

ar. 

a). 

8 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

8 
Revoltas 

Nativistas e na 

América 

Portuguesa 

(parte II) 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

19/08/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

9 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

9 
Revoltas 

Nativistas e na 

América 

Portuguesa 

(parte III) 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Fóru

m de 

Discussão. 

26/08/21  - 50 pontos. 2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

10 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

10 
Revoltas 

Emancipacionista

s na América 

Portuguesa 

(Parte I) 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro.   

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Ques

tões. 

02/09/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

11 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

11 
Revoltas 

Emancipacionista

s na América 

Portuguesa 

(Parte II) 

- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período colonial 

brasileiro.   

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

09/09/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

12 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

12 
A Vinda da 

Família Real e o 

período Joanino 

- Estudar o contexto 

histórico da chegada 

da Família Real e o 

período Joanino 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Fóru

m de 

Discussão. 

16/09/21  50 pontos. - 2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

13 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

13 
Independência 

do Brasil 

- Estudar a 

importância do 

Processo de 

Independência do 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

23/09/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron



Brasil e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

to 

complement

ar. 

a). 

14 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

14 
Primeiro Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro I 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

governo de D. Pedro 

I. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

30/09/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

15 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

15 
Período 

Regencial 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

período regencial. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

07/10/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

16 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

Aula 

16 
Revoltas 

Regenciais 

-- Estudar a 

importância das 

manifestações 

contestatórias do 

período regencial 

brasileiro. 

 

 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

14/10/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

17 3º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

17 

Revolução 

Inglesa (Parte I) 

- Discutir o contexto 

histórico da 

Revolução inglesa 

do século XVII e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

21/10/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

18 3º 

Bimestre

/2º 

Aula 

18 

Revolução 

Inglesa (Parte II) 

- Discutir o contexto 

histórico da 

Revolução inglesa 

Computador

/Google 

Sala de 

Indicação de 

leitura do 

livro 

30/10/21 Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h (4h 

assíncron

as no 



Semestre do século XVII e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Aula didático/Tex

to 

complement

ar. 

sábado 

letivo dia 

30/10/21

). 

19 3º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

19 

Revolução 

Inglesa (Parte III) 

- Discutir o contexto 

histórico da 

Revolução inglesa 

do século XVII e 

suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

04/11/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

20 3º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

20 

Iluminismo (Parte 

I) 

 

- Discutir o contexto 

histórico do 

Iluminismo e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Fóru

m de 

Discussão 

11/11/21  50 pontos. - 2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

21 3º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

21 

Iluminismo (Parte 

II) 

- Discutir o contexto 

histórico do 

Iluminismo e suas 

implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

18/11/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

22 3º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

22 

Independência 

dos Estados 

Unidos (Parte I) 

 

              - Estudar o contexto      

histórico da Independência 

dos Estados Unidos e suas 

implicações políticas, 

econômicas, sociais e 

culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

25/11/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

23 3º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

23 

Independência 

dos Estados 

Unidos (Parte II) 

- Estudar o contexto 

histórico da 

Independência dos 

Estados Unidos e 

suas implicações 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

02/12/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 



políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

complement

ar. 

24 3º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

24 

Revolução 

Francesa (Parte I) 

- Estudar o contexto 

histórico da 

Revolução Francesa 

e suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

09/12/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

25 3º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

25 

Revolução 

Francesa (Parte 

II) 

- Estudar o contexto 

histórico da 

Revolução Francesa 

e suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Fóru

m de 

Discussão 

16/12/21  - 50 pontos. 2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

26 4º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

26 

Revolução 

Francesa (Parte 

III) 

- Estudar o contexto 

histórico da 

Revolução Francesa 

e suas implicações 

políticas, 

econômicas, sociais 

e culturais. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

23/12/21  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

27 4º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

27 
Segundo Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro II (Parte 

I) 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

governo de D. Pedro 

II. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

27/01/22  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

28 4º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

28 
Segundo Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro II (Parte 

II) 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

governo de D. Pedro 

II. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

03/02/22  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 



29 4º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

29 
Segundo Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro II (Parte 

III) 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

governo de D. Pedro 

II. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

10/02/22  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

30 4º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

30 
Segundo Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro II (Parte 

IV) 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

governo de D. Pedro 

II. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

17/02/22  50 pontos. - 2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

31 4º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

31 
Segundo Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro II (Parte 

V) 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

governo de D. Pedro 

II. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

24/02/22  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

32 4º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

32 
Segundo Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro II (Parte 

VI) 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

governo de D. Pedro 

II. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa/Fóru

m de 

Discussão 

03/03/22  - 50 pontos. 2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

33 4º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

33 
Segundo Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro II (Parte 

VII) 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

governo de D. Pedro 

II. 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

complement

ar. 

10/03/22  Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 

34 4º 

Bimestre

/2º 

Semestre 

Aula 

34 
Segundo Reinado 

e o Governo de 

D. Pedro II (Parte 

VIII) 

- Analisar os dilemas 

políticos, 

econômicos, sociais 

e culturais do 

governo de D. Pedro 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático/Tex

to 

17/03/22 Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

2h (1h 

síncrona 

e 1h 

assíncron

a). 



II. complement

ar. 
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PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 2º ano B 

CURSO: Técnico Integrado em Química 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Estrangeira I 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Cristiane Vieira do Nascimento 

PALATAFORMA UTILIZADA: Google Classroom 

PERÍODO: 2021.1 e 2021.2 

CARGA HORÁRIA: 80h 

Total de aulas síncronas: 39% 

Total de aulas assíncronas: 61% 

 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS-

PEGAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

AULA 

1 1 1 Noções introdutórias 

sobre o processo de 

leitura 

• Compreender o que envolve o 

processo de ler 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 29/06 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

2 1 2 Conscientização sobre 

o processo de leitura 

em língua inglesa 

• Ser consciente das semelhanças e 

diferenças no processo de leitura na 

língua materna e na língua 

estrangeira 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 06/07 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

3 1 3 Uso do conhecimento 

prévio para a 

compreensão de 

textos em língua 

inglesa 

• Usar o conhecimento prévio do 

aluno para facilitar o processo de 

leitura em língua inglesa 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 13/07 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

4 1 4 Prática de 

compreensão textual 

em língua inglesa 

• Praticar a compreensão de leitura 

em língua inglesa através de 

avaliação 

.Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 20/07 Prova/100 _ 2 

5 1 5 Gêneros textuais: 

conceito, exemplos, 

estrutura 

• Compreender o conceito de 

gêneros textais 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 27/07 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

6  1 6 Gêneros textuais e 

Tipos textuais: 

diferenças 

• Fazer a distinção entre gêneros e 

tipos textuais 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 03/08 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

7  1 7 Gêneros Textuais • Revisar o conteúdo de gêneros 

textuais 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 07/08 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

8 1 8 Gêneros textuais e 

tipos textuais 
• Praticar a identificação de 

gêneros e informações contidas no 

mesmo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 

(Prova) 

10/08 Prova/100 _ 2 

9 1 9 Gêneros textuais e 

tipos textuais 
• Revisar o conteúdo ministrado no 

1º bimestre 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 14/08 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 



10 1 10 Gêneros textuais • Praticar a identificação de 

gêneros e informações contidas no 

mesmo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 

(Prova) 

17/08 Prova/ 100 _ 2 

11 2 11 Elementos 

tipográficos 
• Compreender o que são e quais 

são os elementos tipográficos 

presentes em textos 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 24/08 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

12 2 12 Estratégias de leitura: 

skimming e scanning 
• Usar as estratégias de leitura 

skimming e scanning no processo 

de leitura 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 31/08 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

13 2 13 Elementos 

Tipográficos e 

estratégias de leitura 

• Praticar a compreensão textual 

usando os elementos tipográficos e 

as estratégias de leitura como 

facilitadores do processo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 14/09 Prova/100 _ 2 

14 2 14 Palavras cognatas • Compreender o conceito de 

palavras cognatas na compreensão 

textual 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 21/09 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

15 2 15 Palavras falso 

cognatas 
• Compreender o uso das palavras 

falso cognatas na compreensão 

textual 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 28/09 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

16 2 16 Palavras cognatas  • Praticar a compreensão textual 

tendo as palavras cognatas como 

apoio 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 02/10 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

17 2 17 Palavras cognatas e 

falsas cognatas 
• Praticar a compreensão textual 

fazendo uso das palavras cognatas 

como suporte no processo de 

leitura 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 05/10 Prova/100 _ 2 

18 2 18 Atividade de 

compreensão textual/ 

sem pontuação 

• Revisar o uso dos elementos 

tipográficos, das estratégias de 

leitura e das palavras cognatas na 

compreensão textual 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Forms 09/10 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

19 2 19 Atividade de 

compreensão textual/ 

sem pontuação 

• Revisar o uso dos elementos 

tipográficos, das estratégias de 

leitura e das palavras cognatas na 

compreensão textual 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Forms 16/10 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 



20 2 20 Estratégias de leitura • Praticar o uso das estratégias de 

leitura na compreensão textual 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 

(prova) 

19/10 Prova/100 _ 2 

21 3 21 Formação de 

palavras: composição 
• Compreender quais são os 

processos de formação de palavras 

em língua inglesa 

• Entender o processo de palavra 

por composição 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 26/10 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

22 3 22 Formação de palavras 

por processo de 

composição 

• Exercitar através de textos a 

identificação de palavras formadas 

por composição 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 09/11 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

23 3 23 Formação de palavras 

por processo de 

composição 

• Praticar através de avaliação a 

identificação de palavras formadas 

por processo de composição 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 16/11 Prova/100 _ 2 

24 3 24 Formação de palavras 

por prefixação 
• Compreender o papel do prefixo 

nas palavras 

• Identificar palavras formadas por 

prefixo no texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 23/11 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

25 

 

3 25 Formação de palavra 

por sufixação 
• Compreender o papel do sufixo nas 

palavras 

• Identificar palavras formadas por 

sufixo no texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 

 

 

30/11 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

26 3 26 Formação de palavra 

por prefixo e sufixo 
• Praticar a identificação e o papel 

de palavras com prefixo e sufixo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 07/12 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

 2 

27 3 27 Formação de palavras 

(sufixos –ed e –ing) 
• Revisar a compreensão de 

palavras com sufixo –ed e –ing no 

processo de leitura textual 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 11/12 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

28 3 28 Formação de palavras 

(sufixos –ed e –ing) 
• Praticar a compreensão de 

palavras com sufixo –ed e –ing no 

processo de leitura textual 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 14/12 Prova/100 _ 2 

29 3 29 Formação de palavras • Revisar a formação das palavras 

dentro da compreensão textual 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 18/12 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

30 3 30 Formação de palavras • Praticar a compreensão de 

palavras no texto de acordo com a 

sua formação na compreensão 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 21/12 Prova/100 _ 2 



textual 

31 4 31 Uso do dicionário • Compreender os tipos, as 

modalidades e as informações do 

dicionário  

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 25/01 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

32 4 32 Uso do dicionário • Fazer uso de dicionários 

bilíngues na compreensão textual 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 01/02 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

33 4 33 Uso do dicionário • Usar o dicionário para ajudar na 

compreensão textual 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 08/02 Prova/ 100 _ 2 

34 4 34 Grupos nominais 

simples 
• Compreender o que são os grupos 

nominais e como são compostos 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 15/02 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

35 4 35 Grupos nominais 

simples 
• Identificar grupos nominais em 

textos e traduzi-los de forma 

adequada 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 22/02 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

36 4 36 Grupos nominais 

simples 
• Praticar a compreensão textual, 

buscando identificar no texto os 

grupos nominais e procurando 

compreende-los 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 08/03 Prova/100 _ 2 

37 4 37 Grupos Nominais e 

uso de dicionário 
• Revisar o conteúdo do 4º 

bimestre 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 12/03 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

38 4 38 Grupos Nominais e o 

uso do dicionário 
• Praticar a compreensão textual 

fazendo uso de dicionário e 

identificando grupo nominais no 

texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 15/03 Prova/100 _ 2 

39 4 39 Estratégias de leitura, 

palavras cognatas, 

formação de palavras, 

uso do dicionário e 

grupos nominais 

• Revisar todo o conteúdo do ano 

letivo 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 19/03 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

40 4 40 Estratégias de leitura, 

palavras cognatas, 

formação de palavras, 

uso do dicionário e 

grupos nominais 

• Praticar o processo de leitura em 

língua inglesa usando as 

ferramentas necessárias para uma 

compreensão adequada 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 22/03 Prova/100 _ 2 

 



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Google Classroom 
Para as avaliações usaremos o mesmo cálculo do ensino presencial, ou seja, em cada bimestre serão feitas duas avaliações 

com o peso 100, cujo resultado da soma será dividido por 2 para que a média bimestral seja gerada. 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
 

 
TURMA: 2º B QUÍMICA 

 
PERÍODO: 2021.1 e 2021.2 

CURSO: TÉCNO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 
BRASILEIRA II 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 120 h/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 

- Apresentação 
do plano 
instrucional.  

- Promover 
interação e 
esclarecimento 
de dúvidas em 
relação ao 
plano 
instrucional da 
disciplina 
(conteúdos, 
metodologia, 
atividades 
avaliativas, 
etc.) 

- Plano 
Instrucional 
(PDF);  
- Computador/ 
tablet/ 
smartphone; 
- Google Meet 
-Google 
Cassroom  

Fórum (não 
avaliativo) 

 
28/06/2021 

 
 

 
Interação e 

escrarecimento de 
dúvidas no Google 
Meet e no Google 

Classroom. 
 

(Sem pontuação) 

 
3 h/a 

 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona) 

 
2 

 
1 

 
2 

- Romantismo: 
contexto e 
caracterísiticas; 
- Lírica 
romântica 1ª 
geração: 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão 
de poemas.   
 

- Conhecer o 
contexto e as 
características 
do Romantismo 
no Brasil; 
- Estudar traços 
caracterizado-
res da lírica 
romântica a 
partir da leitura, 
análise, 
compreensão e 
interpretação de 
poemas.   

-Slides 
- Livro didático 
- Vídeos do 
youtube 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
  

- Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

 
05/07/2021 

 
 

  
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
3 

 
1 

 
3 

-Leitura e 
análise do 
poema I Juca 
Pirama 
(Gonçalves 
Dias).   
- Análise do 
Curta 
Metragem I-
Juca Pirama. 

- Ler, 
compreender, 
interpretar e 
analisar o 
poema I Juca 
Pirama. 
- Assistir e 
analisar o Curta 
Metragem I-
Juca Pirama. 

-Link de acesso 
ao Curta 
Metragem I-Juca 
Pirama. 
- Texto em PDF 
- Vídeos do 
youtube 
- Fórum tira 
dúvidas no 
Classroom.  
  

Interação no 
Google 
Classroom 

 
10/07/2021 
 
(Sábado 
letivo) 

   
3 h/a 

 

 
4 

 
1 

 
4 

- Análise 
comparativa 
entre o Curta 
Metragem de 
animação I-
Juca Pirama e 
o poema  
homônimo de 
Gonçalves 
Dias.  
 

- Ler, 
compreender, 
interpretar e 
analisar o 
poema I Juca 
Pirama. 
- Relacionar o 
indianismo do 
século XIX, 
presente no 
poema, e a  
visão moderna 
e 
contemporânce
a acerca do 
indígena 

-Slides 
- Texto em PDF 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum  tira 
dúvidas 
  

- Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

 
12/07/2021 

   
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 



brasileiro.  

 
5 

 
1 

 
5 

- Lírica 
romântica 2ª e 
3ª geração: 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão 
de poemas. 
 

- Ler, 
compreender, 
interpretar e 
analisar poemas  
de autores da 2ª 
e 3ª geração do  
Romantismo 
brasileiro. 
 

-Slides 
- Apostila com 
textos. 
- Livro didático 
- Vídeos do 
youtube 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
  

 
- Questionário 
(Google Forms)  

 
19/07/2021 

 
-Análise da 

lírica 
romântica.  

 
100 

 
- 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
6 

 
1 

 
6 

- Leitura e 
análise do 
poema Navio 
Negreiro 
(Castro Alves). 
- Análise do 
vídeo Navio 
Negreiro. 
 

Ler, 
compreender, 
interpretar e 
analisar o 
poema Navio 
Negreiro. 
- Assistir e 
analisar o vídeo 
com 
declamação do 
poema Navio 
Negreiro.  

 
- Vídeos do 
youtube 
- Texto em PDF 
- Fórum tira 
dúvidas 
  

Interação no 
Google 
Classroom 

 
23/07/2021 
(Sábado 
letivo) 

   
3 h/a 

 
7 

 
1 

 
7 

-Poesia social 
de Castro 
Alves 
- Literatura 
afro-brasileira 
contemporânea
: diálogo com a 
lírica 
romântica. 
- Análise do 
poema Navio 
Negreiro 
(Castro Alves). 
 

-Analisar 
comparativa-
mente a poesia 
social de Castro 
Alves e outros 
poemas/can-
ções afro-
brasileiros.  
- Ler, 
compreender, 
interpretar e 
analisar o 
poema Navio 
Negreiro. 
 

-Slides 
- Livro didático 
- Textos em PDF 
- Vídeos do 
youtube 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
  

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

26/07/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
8 

 
1 

 
8 

- Estudo de 
gêneros 
textuais 
focando 
aspectos 
globais, de 
construção e de 
adequação 
vocabular. 

- Estudar os 
aspectos 
funcionais e 
estruturais de 
alguns gêneros 
textuais.  

-Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
  

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

02/08/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
9 

 
1 

 
9 

- Estudo dos 
gêneros 
textuais/discur-
sivos resenha 
(leitura) e 
videorresenha.   

- Compreender 
as 
características 
dos gêneros 
resenha e 
videorresenha. 
- Ler e analisar 
resenha e/ou 
videorresenha. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
  

Atividade com 
envio de 
arquivo. 

09/08/2021  - Produção de 
resenha ou 

videorresenha. 
 

100 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
10 

 
1 

 
10 

- Estudo dos 
gêneros 
textuais/discur-
sivos resenha e 
videorresenha 
(leitura e 
produção).   
 

- Compreender 
as 
características 
dos gêneros 
resenha e 
videorresenha. 
- Produzir 
resenha e/ou 
videorresenha. 

- Vídeos do 
youtube 
Produções dos 
alunos (vídeos e 
PDF, etc) 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
  

 
Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

16/08/2021  
- 

  
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
11 

 
2 

 
11 

- Estudo dos 
aspectos 
gramaticais da 
língua a partir 
da produção 
textual. 

- Aperfeiçoar o 
estudo 
gramatical da 
língua de 
acordo com as 
necessidades 
pragmáticas da 
produção 
textual. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
  

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

 
23/08/2021 

   
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 



 
12 

 
2 

 
12 

Ficção 
romântica: 
estudo de 
traços 
caracterizado-
res a partir da 
leitura, análise, 
compreensão e 
interpretação 
de romances 
indianistas e 
regionalistas. 

- Ler, analisar, 
interpretar e 
compreender a 
ficção 
romântica 
regionalista e 
indianista 
atentando para 
os aspectos 
contextuais nos 
quais estão 
inseridas e para 
as habilidades e 
intenções 
comunicativas 
do autor. 
 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Produções dos 
alunos. 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
  

 
- Apresentação 
de seminários e 
attividade com 
envio de arquivo 

 
30/08/2021 

  
50 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
13 

 
2 

 
13 

Ficção 
romântica: 
estudo de 
traços 
caracterizado-
res a partir da 
leitura, análise, 
compreensão e 
interpretação 
de romances 
urbanos. 

- Ler, analisar, 
interpretar e 
compreender a 
ficção 
romântica 
urbana 
atentando para 
os aspectos 
contextuais nos 
quais está 
inserida e para 
as habilidades e 
intenções 
comunicativas 
do autor. 
 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Produções dos 
alunos. 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

 
- Apresentação 
de seminários e 
attividade com 
envio de 
arquivo. 
 

 
06/09/2021 

  
50 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
14 

 
2 

 
14 

- A prosa 
gótica do 
século XIX: 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão 
da obra Noite 
na Taverna 
(Álvares de 
Azevedo). 
 

- Ler, analisar, 
interpretar e 
compreender a 
prosa romântica 
gótica 
atentando para 
os aspectos 
contextuais nos 
quais está 
inserida e para 
as habilidades e 
intenções 
comunicativas 
do autor. 
 

- Vídeos do 
youtube 
- Texto em PDF 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação no 
Google 
Classroom 

 
11/09/2021 
 
(Sábado 
letivo) 

   
3h/a 

 
 

 
15 

 
2 

 
15 

- Teatro 
romântico de 
Martins Pena. 
- Leitura , 
análise, 
interpretação e 
compreensão 
da peça “O 
Noviço”. 

- Compreender 
as 
características 
do teatro 
romântico de 
Martins Pena.  
- Ler e análisar 
a obra “O 
Noviço”, de 
Martins Pena. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Livro didático 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

13/09/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
16 

 
2 

 
16 

- Gênero 
textual 
editorial: 
estudo de 
aspectos 
globais, de 
construção e 
vocabular 
(leitura e 
interpretação).   

- Compreender 
as 
características 
do gênero 
editorial. 
- Ler, analisar, 
interpretar e 
compreender 
editorial. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Livro didático 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

20/09/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
17 

 
2 

 
17 

- Gênero 
textual 
editorial: 
estudo de 
aspectos 
globais, de 
construção e 
vocabular 
(leitura e 
interpretação).   

- Compreender 
as 
características 
do gênero 
editorial. 
- Ler, analisar, 
interpretar e 
compreender 
editorial. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Textos em PDF 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

27/09/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 



 
18 

 
2 

 
18 

- Estudo dos 
aspectos 
gramaticais da 
língua a partir 
da leitura de 
textos de 
diversos 
gêneros. 

- Aperfeiçoar o 
estudo 
gramatical da 
língua de 
acordo com as 
necessidades 
pragmáticas da 
leitura de 
diferentes 
gêneros 
textuais. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Textos em PDF 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

04/10/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
19 

 
2 

 
19 

- Coesão, 
coerência e 
outros fatores 
de 
textualidade. 

- 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 importância 
dos fatores de 
textualidade na 
construção e 
compreensão 
dos textos.  

- Slides 
narrados. 
- Vídeos do 
youtube 
- Apostila em 
PDF 
- Vídeoaula 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

 
Interação no 
Google 
Classroom 

 
09/12/2021 
 
(Sábado 
letivo) 

 
 

  
3 h/a 

 
20 

 
2 

 
20 

- Coesão, 
coerência e 
outros fatores 
de 
textualidade. 

- 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 importância 
dos fatores de 
textualidade na 
construção e 
compreensão 
dos textos.  

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

 
Questionário no 
Google Forms 

 
18/10/202 

 
100 

  
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
21 

 
3 

 
21 

- Ficção 
realista: estudo 
de traços 
caracterizadore
s a partir da 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão 
de contos 
machadianos 
- Leitura e 
análise dos 
contos “A 
Cartomante” e 
“Noite de 
Almirante”.  

Realizar leitura 
dos contos A 
Cartomante e 
Noite de 
Almirante 
(Machado de 
Assis), 
atentando para 
os aspectos 
contextuais nos 
quais estão 
inseridos e para 
as habilidades e 
intenções 
comunicativas 
do autor. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Contos em 
PDF 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação no 
Google 
Classroom 

 
23/10/2021 
 
(Sábado 
letivo) 

   
3 h/a 

 
22 

 
3 

 
22 

- Ficção 
realista: estudo 
de traços 
caracterizadore
s a partir da 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão 
de contos 
machadianos.  
 
 

- Compreender 
as 
características 
do Realismo no 
Brasil e o 
contexto social, 
político e 
cultural. 
- Conhecer as 
principais 
características 
de estilo 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Contos em 
PDF 
- Livro didático 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

 
25/10/2021 

   
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 



literário de 
Machado de 
Assis. 
- Analisar 
comparativame
nte as 
diferentes 
visões do estilo 
romãntico e 
realista em 
relação ao 
amor, mulher e 
sociedade a 
partir da leitura 
de contos 
machadianos.  

 
23 

 
3 

 
23 

- Ficção 
realista: estudo 
de traços 
caracterizadore
s a partir da 
análise  
interpretação e 
compreensão 
da obra 
machadiana 
Memórias 
Póstumas de 
Brás Cubas.  
 

- Assistir ao 
filme Memórias 
Póstumas 
- Fazer uma 
análise 
comparativa 
entre o filme e 
o romance 
Memórias 
Póstumas de 
Brás Cubas, 
atentando para 
as 
características 
da ficção 
realista do 
século XIX 
presentes nas 
obras.  
 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Link de acesso 
ao filme 
Memórias 
Póstumas 
- Livro em PDF 
- Audiolivro 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

 
Questionário no 
Google Forms. 

 
01/11/2021 

 
-Análise das 

obras 
machadianas. 

 
100 

 
- 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
24 

 
3 

 
24 

Literatura afro-
brasileira 
contemporâ-
nea: diálogo 
com a ficção 
realista.  

Analisar 
comparativa-
mente a ficção 
contemporânea 
afro-brasileira e 
a ficção realista 
do século XIX.  
 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Textos em PDF 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

 
08/11/2021 

   
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
25 

 
3 

 
25 

- Gênero 
textual artigo 
de opinião: 
estudo de 
aspectos 
globais, de 
construção e 
vocabular 
(leitura e 
interpretação).   

- Compreender 
as 
características 
do gênero 
artigo de 
opinião. 
- Ler, analisar, 
interpretar e 
compreender 
artigos de 
opinião. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Livro didático 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

 
Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

22/11/2021  
-  

 
 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
26 

 
3 

 
26 

- Gênero 
textual artigo 
de opinião: 
estudo de 
aspectos 
globais, de 
construção e 
adequação 
vocabular 
(leitura e 
produção 
textual).   

- Compreender 
as 
características 
do gênero 
artigo de 
opinião. 
- Ler e produzir 
artigo de 
opinião, 
atentando para 
os aspectos 
globais, de 
construção e de 
adequação 
vocabular.  

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Produções dos 
alunos. 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

 
Atividade com 
envio de arqivo 

29/11/2021  
- 

 
- Atividade de 

produção de texto 
 

50 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
27 

 
3 

 
27 

- Estudo dos 
aspectos 
gramaticais da 
língua a partir 
da produção 
textual. 

- Aperfeiçoar o 
estudo 
gramatical da 
língua de 
acordo com as 
necessidades 
pragmáticas da 
produção 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Produções dos 
alunos. 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 

 
Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

06/12/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 



textual. dúvidas 
 

 
28 

 
3 

 
28 

- Ficção 
Naturalista: 
estudo de 
traços 
caracterizadore
s a partir da 
leitura, análise  
interpretação e 
compreensão 
de trechos de 
romances 
naturalistas.   
 

- Compreender 
as 
características 
do Naturalismo 
no Brasil e suas 
influências. 
Conhecer as 
principais 
características 
de estilo 
literário de 
Aluísio de 
Azevedo. 
 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Livro didático 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

13/12/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
29 

 
3 

 
29 

- Ficção 
Naturalista: 
estudo de 
traços 
caracterizadore
s a partir da 
leitura, análise  
interpretação e 
compreensão 
do romance O 
Cortiço, de 
Aluísio de 
Azevedo. 
 

- Ler, analisar, 
interpretar e 
compreender o 
romance O 
Cortiço 
atentando para 
as 
caracterísitcias 
da ficção 
naturalista 
presentes na 
obra. 
 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Livro em PDF 
- Adaptação em 
quadrinhos 
- Audiolivro 
- Vídeoaula 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação  no 
Google 
Classroom 

 
18/12/2021 
 
(Sábado 
letivo) 

   
3 h/a 

 

 
30 

 
3 

 
30 

- Ficção 
Naturalista: 
estudo de 
traços 
caracterizadore
s a partir da 
leitura, análise  
interpretação e 
compreensão 
do romance O 
Cortiço, de 
Aluísio de 
Azevedo. 
- Revisão dos 
conteúdos 
referentes ao 3º 
bimestre. 

- Analisar os 
traços 
caracterizadore
s da ficcção 
naturalista 
presentes na 
obra “O 
Cortiço”. 
- Rever alguns 
conteúdos 
trabalhados no 
3º bimestre. 
- Esclarecer 
dúvidas acerca 
dos conteúdos 
estudados. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
Livro em PDF 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

 
Questionário no 
Google Forms 

 
20/12/2021 
 
 

 
- Questões 

gramaticais e 
análise da 

ficção 
naturalista. 

 
50 

 
- 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona  

 
31 

 
4 

 
31 

- Gênero 
textual/discur-
sivo anúncio 
publicitário: 
estudo de 
aspectos 
globais, de 
construção e 
adequação 
vocabular 
(leitura e 
interpretação). 

- Compreender   
as 
características 
do gênero 
discursivo 
anúncio 
publicitário. 
- Ler, analisar, 
interpretar e 
compreender 
alguns anúncios 
publicitários 
atentando para 
suas 
características. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Produções dos 
alunos. 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

 
24/01/2021 

   
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
32 

 
4 

 
32 

- Leitura, 
análise, 
compreensão e 
interpretação 
de poemas 
parnasianos.  

- Ler, analisar, 
interpretar e 
compreender 
alguns poemas 
de poetas 
parnasianos 
brasileiros.  

- Slides 
- Livro didático. 
- Cotetãnea de 
textos em PDF. 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação no 
Google 
Classroom 

 
29/01/2021 
 
(Sábado 
letivo) 

   
3 h/a 



 
33 

 
4 

 
33 

Poesia 
parnasiana: 
estudo de 
traços 
caracterizado-
res a partir da 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão 
de poemas 
parnasianos. 

-Identificar as 
características 
da poesia 
parnasiana no 
Brasil apartir da 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão de 
poemas 
parnasianos. 
- Conhecer as 
principais 
características 
de estilo 
literário de 
autores 
parnasianos 
brasileiros. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Livro didático 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

31/01/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
34 

 
4 

 
34 

Gênero digital  
(fórum ou 
podcast): 
exploração de 
aspectos 
funcionais e 
estruturais. 

- Estudar as 
particularidades 
e 
funcionalidade 
do gênero 
digital fórum 
ou podcast.  

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

07/02/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
35 

 
4 

 
35 

Produção de 
gênero digital  
(fórum ou 
podcast): 
exploração de 
aspectos 
funcionais e 
estruturais 
priorizando 
abordagem 
dentro da área 
temática da 
Linguagem. 

- Produzir um 
gênero digital 
(fórum ou 
podcast) 
observando as 
particularidades 
e 
funcionalidade 
do gênero.  

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Produções dos 
alunos. 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

 
-Atividade com 
envio de 
arquivo. 

 
14/02/2021 

 
- 

 
- Produção de texto 
digital.  
 

100 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
36 

 
4 

 
36 

- Estudo dos 
aspectos 
gramaticais da 
língua a partir 
da leitura de 
textos de 
diversos 
gêneros. 

- Aperfeiçoar o 
estudo 
gramatical da 
língua de 
acordo com as 
necessidades 
pragmáticas da 
leitura  e 
produção de 
diferentes 
gêneros 
textuais. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Produções dos 
alunos. 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

 
21/02/2021 

   
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
37 

 
4 

 
37 

Poesia 
simbolista: 
estudo de 
traços 
caracterizado-
res a partir da 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão 
de poemas 
simbolistas. 

-Identificar as 
características 
da poesia 
simbolista no 
Brasil apartir da 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão de 
poemas 
simbolistas. 
- Conhecer as 
principais 
características 
de estilo 
literário de 
autores 
simbolistas 
brasileiros. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Livro didático 
- Coletânea de 
textos em PDF. 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

 
07/03/2021 

   
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 
38 

 
4 

 
38 

Poesia 
simbolista: 
estudo de 
traços  
caracterizado-
res a partir da 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão 
de poemas 

-Identificar as 
características 
da poesia 
simbolista no 
Brasil apartir da 
leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão de 
poemas 
simbolistas. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Livro didático 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

 
Questionário no 
Google Forms 

 
14/03/2021 

 
- Questões 

referentes às 
poesias 

parnasiana e 
simbolista. 

 
100 

 
- 

 
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 



simbolistas. - Conhecer as 
principais 
características 
de estilo 
literário de 
autores 
simbolistas 
brasileiros. 

 
39 

  
39 

- Revisão dos 
conteúdos 
referentes ao 4º 
bimestre. 

- Rever alguns 
conteúdos 
trabalhados no 
4º bimestre. 
- Esclarecer 
dúvidas acerca 
dos conteúdos 
estudados. 

- Slides 
- Vídeos do 
youtube 
- Livro didático 
- Videoaula 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

 
19/03/2021 
(Ságado 
letivo) 

   
3 h/a 

 
40 

 
4 

 
40 

- Revisão dos 
conteúdos de 
literatura, de 
produção 
textual e de 
linguagem.  

- Rever alguns 
conteúdos 
trabalhados ao 
longo do ano. 
- Esclarecer 
dúvidas acerca 
dos conteúdos 
estudados. 

- Slides 
- Livro didático 
- Webaula no 
Google Meet 
- Fórum tira 
dúvidas 
 

Interação na 
webaula e/ou no 
Google 
Classroom 

21/03/2021    
3 h/a 
(1h15 

síncrona e 
1h15 

assíncrona 

 

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): 

- Atividades individuais: (AI): Σ até 100 
 
-  Atividade colaborativa:  Σ até 100 

- Soma das atividades colaborativas (AC) e individuais (AI): Σ  até 200 pontos 

- Media = (AI+AC)2  

 

Unidade 2 (equivalente ao 2º bimestre): 

- Atividades individuais: (AI): Σ até 100 
 
-  Atividade colaborativa:  Σ até 100 

- Soma das atividades colaborativas (AC) e individuais (AI): Σ  até 200 pontos 

- Media = (AI+AC)2  

 

Unidade 3 (equivalente ao 3º bimestre): 

- Atividades individuais: (AI): Σ até 150 
 
-  Atividade colaborativa:  Σ até 50 

- Soma das atividades colaborativas (AC) e individuais (AI): Σ  até 200 pontos 

- Media = (AI+AC)2  

 

Unidade 4 (equivalente ao 1º bimestre): 

- Atividades individuais: (AI): Σ até 100 
 
-  Atividade colaborativa:  Σ até 100 



 

 

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: 

 
 
 

- Soma das atividades colaborativas (AC) e individuais (AI): Σ  até 200 pontos 

- Media = (AI+AC)2  

 
 
Obs. As interações nas webaulas e no ambiente virtual de aprendizagem receberão pontuação extra a ser definida. 
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TERMOQUÍMICA Unidade 1 Aula 1 Conceito de Energia

TERMOQUÍMICA Unidade 1 Aula 2 Fenômenos Térmicos 

TERMOQUÍMICA Unidade 1 Aula 3
Lei da Conservação da 
Energia e calorimetria.

TERMOQUÍMICA Unidade 1 Aula 4 ENTALPIA

TERMOQUÍMICA Unidade 1 Aula 5
Relações 
estequiométricas

TERMOQUÍMICA Unidade 1 Aula 6
Entalpia de Formação 
no estado padrão. 

AULA TEMA

TURMA: 2B
CURSO: Técnico em Química
COMPONENTE CURRICULAR: Processos Físico-Químicos
PROFESSOR(A): Andrey Oliveira de Souza

*Total de semanas previstas para conclusão do 1º e 2º bimestres no caso dos integrad

TÓPICO
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 
SEMESTRE)



TERMOQUÍMICA Unidade 1 Aula 7 Energia de Ligação

TERMOQUÍMICA Unidade 2 Aula 8 Lei de Hess

TERMOQUÍMICA Unidade 2 Aula 9
Segunda Lei da 
Termodinâmica

TERMOQUÍMICA Unidade 2 Aula 10 Energia Livre de Gibbs

CINÉTICA QUÍMICA Unidade 2 Aula 11
Velocidade de reações 
químicas

CINÉTICA QUÍMICA Unidade 2 Aula 12 Teoria das Colisões

CINÉTICA QUÍMICA Unidade 2 Aula 13
Teoria do Complexo 
ativado.

CINÉTICA QUÍMICA Unidade 2 Aula 14

Fatores que influenciam 
a Velocidade das 
reações



CINÉTICA QUÍMICA Unidade 2 Aula 15
Lei de Velocidade de 
reação elementares

CINÉTICA QUÍMICA Unidade 3 Aula 16

Lei de Velocidade de 
reação não - 
elementares

CINÉTICA QUÍMICA Unidade 3 Aula 17

CATÁLISE

CINÉTICA QUÍMICA Unidade 3 Aula 18

ESTUDO DE CASOS

ELETROQUÍMICA Unidade 3 Aula 19

Determinação do número 
de oxidação e equações 
de dissociação iônica.

ELETROQUÍMICA Unidade 3 Aula 20

Reações de Oxi-Redução

ELETROQUÍMICA Unidade 3 Aula 21

Balanceamento de 
reações de oxi-redução

ELETROQUÍMICA Unidade 3 Aula 22
Reações de Oxi-
Redução em meio ácido



ELETROQUÍMICA Unidade 3 Aula 23

Reações de Oxi-
Redução em meio 
básico

ELETROQUÍMICA Unidade 3 Aula 24

Aspectos quantitativos 
das reações de oxi-
redução.

ELETROQUÍMICA Unidade 4 Aula 25 Células Galvânicas

ELETROQUÍMICA Unidade 4 Aula 26
Pilhas e Baterias no 
Cotidiano

ELETROQUÍMICA Unidade 4 Aula 27 Eletrólise ígnea

ELETROQUÍMICA Unidade 4 Aula 28 Eletrólise via aquosa

ELETROQUÍMICA Unidade 4 Aula 29
Eletrólise com eletrodos 
ativos

ELETROQUÍMICA Unidade 4 Aula 30 Processos eletrolíticos



CORROSÃO Unidade 4 Aula 31 Processos Corrosivos

CORROSÃO Unidade 4 Aula 32
Mecanismos de 
Corrosão

CORROSÃO Unidade 4 Aula 33
Métodos de Proteção 
contra corrosão

As notas das unidades serão o somatório das notas obtidas em cada instrumento de ava

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: É importante que o(a) professor(a) considere a
síncronos, a fim de não sobrecarregar o aluno. Deve analisar o tempo que irá 
semelhante àquela que o professor faz presencialmente: se a carga horaria é d
exigir. Nas atividades, do ponto de vista pedagógico, é aconselhável que o(a) p

Documento elaborado pela Coordenação Pedagógica do Campus Campina Grande.

Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA



Reconhecer as diferentes 
manifestações de energia e como 
são medidas.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Diferenciar poder calorífico, 
dilatação, consutividade térmica, 
capacidade calorífica, calor latente, 
rendimento térmico.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Enunciar e explicar a primeira Lei da 
Termodinâmica. Reconhecer a 
direção e calcular a transferência do 
calor entre sistema e vizinhança que 
se encontram em diferentes 
temperaturas.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Definição de entalpia. Classificação 
dos processos de acordo com a 
variação de entalpia (DH). Escrever e 
interpretar equações termoquímicas 
e gráficos que explicitam do DH.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Realizar cálculos estequiométricos 
envolvendo as energias transferidas 
nos processos físico-químicos.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Reconhcer estado padrão. Escrever 
equação teroquímica de formação. 
Detemrinar vaariação de entalpia de 
reações a partir das entalpias de 
formação.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

PLANO INSTRUCIONAL

ntegrados, e para a conclusão do 1º semestre no caso dos subsequentes e superiores. **Total

OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS



Derminar variação de entalpia a partir 
de dados de energia de ligação

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Determinar a variação de entalpia de 
reações globais, a partir da Lei de 
Hess.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Enunciar a segunda Lei da 
Termodinâmica e o conceito de 
entropia. Estudar máquinas térmicas.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Definir espontaneidade dos 
processos com base na variação de 
energia livre de Gibbs.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Definir velocidade de reações em 
temros de variação de mols e de 
concentração. Calcular velocidade 
média das reações.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Compreender, a nível microscópico, 
o fenômeno das reações químicas

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Definir energia de ativação e sua 
representação gráfica nas alterações 
energéticas em um processo.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Listar os parâmetros que podem ser 
usados para aumentar ou rduzir o 
tempo de processamento.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.



Determinar equação da Lei de 
velocidade de reações que ocorrem 
em um única etapa

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Determinar equação da Lei de 
velocidade de reações que ocorrem 
em mais de uma etapa. 

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Definir o que são catalisadores, tipos de 
catalisadores e tipos de catálise. Computador/ tablet/ smartphone, internet, 

vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Processo de Produção de Amônia.
Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Determinar o número de oxidação dos 
elementos em substâncias compostas e 
montar equação de dissociação iônica. Computador/ tablet/ smartphone, internet, 

vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Identificar reações de oxi-redução. Bem 
como os agentes oxidantes e os agente 

redutores. Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Realiazar balanceamento de reações de 
oxi-redução pelo método das semi-

reações. Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Realiazar balanceamento de reações 
de oxi-redução pelo método das semi-
reações em meio ácido.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.



Realiazar balanceamento de reações 
de oxi-redução pelo método das semi-
reações em meio básico.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Relacionar o cosumo de matérica 
com a energia elétrica a partir das 
relações de Faraday.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Estudo da Pilha de Daniell e da 
equação de Nernst

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Baterias chumbo-ácido, pilhas 
alcalinas, pilhas de Cádmio, Lítio, etc.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Estudo da eletrólise ígena.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Estudo da eletrólise via aquosa.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Softwares de Engenharia para 
modelagem e simulação numérica de 
processos.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Eletrólise da água, eletrodeposiçao, 
purificaçao eletrlítica.

Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.



Identificar as causas do fenômeno da 
corrosão e suas consequências na 

indústria. Computador/ tablet/ smartphone, internet, 
vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Identificar os principais tipos de corrosão 
e caracterizá-los. Computador/ tablet/ smartphone, internet, 

vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

Identificar os processos de prevenção e 
controle da corrosão Computador/ tablet/ smartphone, internet, 

vídeo-aulas, livros digitais, slides, softwares 
livres.

valiação que tem suas pontuações máximas explícitas neste plano.

re a todo momento as diferenças entre o ensino remoto e o presencial, principalm
 irá destinar aos momentos síncronos sempre tendo em vista as dificuldades de co

 é de 4h semanais (exemplo), o(a) professor(a) irá dividir essa carga considerand
(a) professor(a) escolha apenas um tipo (individual ou colaborativa) por tópico, de f

e.

Pontos: 100



PERÍODO: 2021.1 e 
2021.2

CARGA HORÁRIA: 
(100%) 80 hrs-aula

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

PARTICIPAÇÃO 01/07/2021

10 0

2

PARTICIPAÇÃO 08/07/2021

10 0

2

PARTICIPAÇÃO 15/07/2021

10 0

2

PARTICIPAÇÃO 22/07/2021

10 0

2

ATIVIDADE 29/07/2021

0 20

2

ATIVIDADE 05/08/2021

0 20

2

CARGA HORÁRIA

Total da carga horária das AENPs necessrária para a conclusão do 1º e 2º bimestres no caso dos integ

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO

PERÍODO



ATIVIDADE 12/08/2021

0 20

4

ATIVIDADE 26/08/2021

0 10

2

PARTICIPAÇÃO 02/09/2021

10 0

2

ATIVIDADE 09/09/2021

0 10

2

PARTICIPAÇÃO 16/09/2021

15 0

2

PARTICIPAÇÃO 23/09/2021

15 0

2

PARTICIPAÇÃO 30/09/2021

15 0

2

PARTICIPAÇÃO 07/10/2021

10 0

3



ATIVIDADE 14/10/2021

0 10

4

ATIVIDADE 21/10/2021

0 10

2

PARTICIPAÇÃO 28/10/2021

10 0

2

PARTICIPAÇÃO 04/11/2021

10 0

2

PARTICIPAÇÃO 11/11/2021

15 0

2

PARTICIPAÇÃO 12/11/2021

15 0

2

PARTICIPAÇÃO 25/11/2021

15 0

2

ATIVIDADE 02/12/2021

0 10

2



ATIVIDADE 12/12/2021

0 10

3

ATIVIDADE 16/12/2021

0 10

4

PARTICIPAÇÃO 23/12/2021

5 0

2

PARTICIPAÇÃO 27/01/2022

0 20

2

PARTICIPAÇÃO 03/02/2022

5 0

2

PARTICIPAÇÃO 10/02/2022

5 0

2

PARTICIPAÇÃO 17/02/2022

5 0

2

ATIVIDADE 24/02/2022

0 15

2



PARTICIPAÇÃO 03/03/2022

15 0

4

PARTICIPAÇÃO 10/03/2022

15 0

4

PARTICIPAÇÃO 17/03/2022

15 0

4

cipalmente com relação à quantidade de conteúdos, às atividades e avaliações e aos momentos 
 conectividade dos alunos. No que diz respeito a divisão da carga horária, essa distribuição é 

rando o tempo aproximado que as atividades (incluindo o momento síncrono, se houver) vão 
 de forma que facilite a correção da atividades e não sobrecarregue o estudante. 

por unidade
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓPICO 
UNIDADE  

(BIMESTRE) 
 

AULA TEMA OBJETIVOS *RDP **IA **** P ****AI AC C.H. 
(h/a) 

01 

1º 

1 

Revisão e 
aprofundamento 

acerca das 
principais funções 

e reações 
inorgânicas 

Revisar as subdivisões, 
nomenclaturas e  

propriedades dos sais 
inorgânicos. Estabelecer 

relações entre os conteúdos já 
vistos. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

01/07 
a   

07/07 
Sem pontuação 

Interagir na 
sala 

Google para 
esclarecimen

to de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h, sendo: 
(1h30min. 
síncrona 

e 
30min. 

assíncrona) 

2 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

08/07 
a   

14/07 
Sem pontuação 

02 

3 
Revisar as subdivisões, 

nomenclaturas e  
propriedades dos óxidos. 

Estabelecer relações entre os 
conteúdos já vistos. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

15/07 
a   

21/07 
Sem pontuação 

4 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

24/07 
Sábado 

Letivo 
Sem pontuação 

03 

5 
Discutir sobre as diversas 
Reações Inorgânicas, suas 

aplicações e importância para 
a vida, de forma geral, 

abordando temas impactante, 
na saúde, na indústria, etc. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

22/07 
a    

28/07 
Sem pontuação 

6 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 
Avaliativo 

31/07 
Sábado 

Letivo 

Avaliação da 

Aprendizagem com 
questões objetivas/ 

100 pontos 

2h 
assíncrona 

TURMA: 50951 - TIN.0717  
PERÍODO: 2021 

CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR: Processos Inorgânicos 
CARGA HORÁRIA TOTAL (100%): 80 h 
 
SÍNCRONA (75%): 60 h 

ASSÍNCRONA (25%): 20 h 
PROFESSOR: MARCELO RODRIGUES DO NASCIMENTO 

PLATAFORMA (AVA): GOOGLE CLASSROOM 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

04 

7 

Introdução à 
Metalurgia 
Extrativa 

Discutir a Metalurgia Extrativa, 
conhecendo seus processos: 

Pirometalurgia, 
Hidrometalurgia e 
Eletrometalurgia. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

05/08 
a 

11/08 
Sem pontuação 

Interagir na 
sala 

Google para 
esclarecimen

to de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h, sendo: 
(1h30min. 
síncrona 

e 
30min. 

assíncrona) 
8 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

07/08 
Sábado 

Letivo 
Sem pontuação 

05 

9 

Avaliar como o 
Discente interpretou e pôde 

aplicar  o conhecimento 
adquirido.   

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 
Avaliativo 

12/08 
a   

 18/08 

Avaliação da 

Aprendizagem com 
questões objetivas 

/ 100 pontos 

- 
2h 

assíncrona 

10 

Saber mais sobre os Produtos 
siderúrgicos (propriedades e 
aplicações): A obtenção do 
ferro e do aço e do cobre. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

14/08 

Sábado 

Letivo 
Sem pontuação 

Interagir na 
sala 

Google para 
esclarecimen

to de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h, sendo: 
(1h30min. 
síncrona 

e 
30min. 

assíncrona) 

06 

2º 

11 

Principais 
Indústrias de 

Transformações 
Inorgânicas 

Conhecer sobre Compostos de 
cálcio e magnésio: Fabricação 
da cal e do gesso e compostos 
diversos de cálcio e magnésio. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

19/08 
a   

25/08 
Sem pontuação 

12 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

26/08 
a   

01/09 
Sem pontuação 

07 

13 
Conhecer sobre as Matérias-

Primas cerâmicas, Argilas 
naturais e Produtos 

estruturais de argilas, 
Estrutura dos aluminossilicato 

etc.  

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

02/09 
a   

08/09 
Sem pontuação 

14 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

09/09 
a   

15/09 
Sem pontuação 

08 

15 
Conhecer sobre Cerâmicas 

brancas; Refratários, Esmaltes 
e demais produtos de 

utilidade tecnológica na era 
moderna. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 
Avaliativo 

16/09 
a   

22/09 

Avaliação da 

Aprendizagem com 
questões 

objetivas/ 100 pontos 

2h 
assíncrona 

16 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

23/09 
a   

29/09 
Sem pontuação 

2h, sendo: 
(1h30min. 
síncrona 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

09 

17 
Conhecer e discutir sobre 

Cimento Portland. Processo de 
fabricação e Fluxogramas 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 

de Exercícios 

30/09 
a   

06/10 
Sem pontuação 

Interagir na 
sala 

Google para 
esclarecimen

to de 
dúvidas/sem 
pontuação 

e 
30min. 

assíncrona) 

18 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

02/10 
Sábado 

Letivo 
Sem pontuação 

10 

19 

Estabelecer relações entre os 
conteúdos já visto. Ressaltar a 

importância dentro do 
contexto industrial e 

comercial, na produção de 
produtos acessíveis na vida 

moderna. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

07/10 
a   

13/10 

Sem pontuação 

20 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 
Avaliativo 

14/10 
a   

18/10 

Avaliação da 

Aprendizagem com 
questões 

objetivas/ 100 pontos 

- 
2h 

assíncrona 

11 

3º 

21 

Principais 
Compostos da 

Indústria de 
Processos 

Inorgânicos  

Discutir sobre a Fabricação da 
barrilha e do bicarbonato de 

sódio; conhecer e discutir 
sobre a Fabricação do cloro,  

soda cáustica e hipoclorito de 
sódio (alvejante). 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

21/10 
a   

27/10 
Sem pontuação 

Interagir na 
sala 

Google para 
esclarecimen

to de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h, sendo: 
(1h30min. 
síncrona 

e 
30min. 

assíncrona) 

22 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

23/10 
Sábado 

Letivo 
Sem pontuação 

12 

23 

Discutir sobre a Indústria de 
cloro e dos álcalis e suas 

aplicações na química 
industrial, ambiental, 

farmacêutica, etc. Avaliar 
como o Discente interpretou e 
pôde aplicar  o conhecimento 

adquirido.   

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

04/11 
a   

10/11 
Sem pontuação 

24 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 
Avaliativo 

11/11 
a   

17/11 

Avaliação da 

Aprendizagem com 
questões 

objetivas/ 100 pontos 

- 
2h 

assíncrona 

13 

25 Grupo do Boro: Conhecer as 
fontes de boro, gálio, índio e 

tálio e produtos de aplicações 
industriais 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

18/11 
a   

24/11 
Sem pontuação 

Interagir na 
sala 

Google para 
esclarecimen

to de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h, sendo: 
(1h30min. 
síncrona 

e 
30min. 

assíncrona) 
26 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

20/11 
Sábado 

Letivo 
Sem pontuação 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

14 

27 

Indústria do Alumínio: Discutir 
a purificação da bauxita e 
conhecer o Processo Hall-
Heroult e Avaliar como o 

Discente interpretou e pôde 
aplicar  o conhecimento 

adquirido.   

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

25/11 
a   

01/12 
Sem pontuação - 

28 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 
Avaliativo 

02/12 
a   

08/12 

Avaliação da 

Aprendizagem com 
questões 

objetivas/ 100 pontos 

- 
2h 

assíncrona 

15 

29 
Conhecer e discutir sobre 
Ácido sulfúrico: Produção, 
propriedades e aplicações 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

09/12 
a   

15/12 
Sem pontuação 

Interagir na 
sala 

Google para 
esclarecimen

to de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h, sendo: 
(1h30min. 
síncrona 

e 
30min. 

assíncrona) 

30 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

16/12 
a   

21/12 
Sem pontuação 

16 

4º 

31 

Outros Produtos 
Importantes da 

Indústria de 
Processos 

Inorgânicos 

Discutir sobre Fertilizantes 
inorgânicos: Fertilizantes 
fosfáticos e nitrogenados; 

Enfatizar os aspectos 
cotidianos. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

27/01 
a   

02/02 
Sem pontuação 

32 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

29/01 
Sábado 

Letivo 
Sem pontuação 

17 

33 
Conhecer e Discutir sobre 
Ácido Nítrico: Produção, 

propriedades e aplicações. 
Amônia: Síntese a partir da 

mistura 
hidrogênio/nitrogênio.  

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

03/02 
a   

09/02 
Sem pontuação 

34 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

10/02 
a   

16/02 
Sem pontuação 

18 

35 Avaliar como o 
Discente interpretou e pôde 

aplicar  o conhecimento 
adquirido.   

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 
Avaliativo 

12/02 
Sábado 

Letivo 

Avaliação da 

Aprendizagem com 
questões 

objetivas/ 100 pontos 

- 
2h 

assíncrona 

36 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

17/02 
a  

23/02 
Sem pontuação - 

2h, sendo: 
(1h30min. 
síncrona 
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37 
Discutir sobre a Fabricação 

dos Gases industriais 
(oxigênio, nitrogênio, argônio, 
hidrogênio, acetileno, dióxido 

de carbono e hélio); 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

19/02 
Sábado 

Letivo 
Sem pontuação 

Interagir na 
sala 

Google para 
esclarecimen

to de 
dúvidas/sem 
pontuação 

e 
30min. 

assíncrona) 

38 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

24/02 Sem pontuação 

20 

39 

Ressaltar a importância dentro 
do contexto industrial e 

comercial, na produção de 
produtos acessíveis na vida 

moderna. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  
(não avaliativo) 
de Exercícios 

03/03 
a   

09/03 
Sem pontuação 

40 

Avaliar como o 
Discente interpretou e pôde 

aplicar  o conhecimento 
adquirido.  

Quadro branco, pincéis, smartfone, 
Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 
Avaliativo 

10/03 
a   

16/03 

Avaliação da 

Aprendizagem com 
questões 

objetivas/ 100 pontos 

- 
2h 

assíncrona 

* Recursos didático pedagógicos (RDP), ** Instrumento de avaliação (IA), *** Período (P), **** Atividade individual/pontuação (AI),  ***** Atividade colaborativa/pontuação (AC), Sábado Letivo 
Sábado reposição de feriado 

 

 
Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: Campina Grande, ______/10/2021                                                                      

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Atividades Individuais por Bimestre: 02 AI 
Pontuação: 100 Pontos/AI - Total 200 Pontos/Bimestre 
Atividades Colaborativas por Bimestre: 00 AC 
Pontuação: 00 Pontos/AC - Total 00 Pontos/Bimestre 

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

 
O cálculo para a obtenção da Média  de cada Bimestre  é feito da seguinte maneira: 
Média Bimestral = (Σ Notas das avaliações /2) 
Avaliação de Recuperação = pontuação máxima 100 
Média Final = (Σ Médias Bimestrais /4) 
Avaliação Final: pontuação máxima 100 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO 
PRESENCIAIS 

 

TURMA: 2º Ano B 

CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA  

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA EXPERIMENTAL 

PROFESSOR(A): EDMILSON DANTAS DA SILVA FILHO 

PLATAFORMA: GOOGLE CLASSROOM 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 100 h/120 Aulas 

Remotamente: 60h/a síncronas e 60h/a 

assíncronas 

 

1º e 2º BIMESTRES 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS *RDP **IA **** 
P 

****
AIP 

AC
P 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
 

1ª 1 Normas de 
seguranças e 

vidrarias  

Conhecer as normas 
de segurança de 

laboratórios. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom); 
Aula Síncrona, 

Arquivo de 
Texto, 

Slides Narrados, 

Atendimento 
on-line 

Resolução de 
questionários.  

01/07  - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas  

 2 Rotulagem e 
símbolos de riscos  

Conhecer as 
Rotulagem e 

símbolos de riscos 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom); 
Aula Síncrona, 

Arquivo de 

Texto, 
Slides Narrados, 

Atendimento 

on-line 

Resolução de 
questionários.  

08/07 - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas  

1ª  3 Manuseio de 
produtos químicos  

Conhecer como 
manusear os 

produtos químicos. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Link de Vídeos, 
Arquivo de 

Texto, 

Slides Narrado 

Questionário 
complementar. 

15/07  - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 4 Normas de 
seguranças, 
rotulagem e 
manuseio de 

produtos químicos 

Conhecer os tipos 
de fórmulas, leis da 

conservação das 
massas. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Link de Vídeos, 

Arquivo de 

Texto, 

Slides Narrado 

Avaliação 22/07  100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

1ª  5 Armazenamento de 
substâncias  

Verificar os 
armazenamentos de 

substâncias 
químicas  

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Texto e 

Slides 

Narrados 

Resolução de 
questionários. 

29/07  - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
3 horas 

assíncronas 

 1ª  6 Descartes de 
resíduos  

Aprender como 
descartar os 
descartes de 
laboratórios 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Texto e 

Resolução de 
questionários. 

05/08 - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 



Slides 

Narrados 
 1ª 7 Limpeza de 

vidrarias e 
equipamentos. 

Conhecer os 
métodos e produtos 

de limpezas de 
vidrarias e 

equipamentos,  

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Texto e 

Slides 
Narrados 

Resolução de 
questionários  

12/08  - - 3h 
1.5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 1ª 8 Tipos de águas Diferenciar água 
potável, destilada, 

ultrapura e 
deionizada,  

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 
de Vídeos, 

Arquivo 

de Texto e 
Slides 

Narrados 

Resolução de 
questionários  

19/08 - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2 

1ª 9 Descartes de 
resíduos, limpeza 

de vidrarias e 
equipamentos e 
tipos de águas 

Estudar os 
Descartes de 

resíduos, limpeza de 
vidrarias e 

equipamentos e 
tipos de águas 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 
de Vídeos, 

Arquivo 

de Texto e 
Slides 

Narrados 

Exercício 
complementar.  

26/08 
 

100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

1ª 10 Descartes de 
resíduos, limpeza 

de vidrarias e 
equipamentos e 
tipos de águas 

Estudar os 
Descartes de 

resíduos, limpeza de 
vidrarias e 

equipamentos e 
tipos de águas 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 
de Vídeos, 

Arquivo 

de Texto e 
Slides 

Narrados 

Avaliação 02/09 - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

2ª  1 Técnica de 
pipetagem  

Conhecer as Técnica 
de pipetagem 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 
de Vídeos, 

Arquivo 

de Texto e 
Slides 

Narrados 

Exercício de 
fixação  

04/09  - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 2 Utilização e 
calibração dos 

diferentes tipos de 
balança 

Estudar a utilização 
e calibração dos 

diferentes tipos de 
balança 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 
de Vídeos, 

Arquivo 
de Texto e 

Slides 

Narrados 

Exercício de 
fixação 

16/09 - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,53 horas 
assíncronas 

2ª  3 Medidas de volume Verificar os 
possíveis erros das 

Medidas de volume. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Texto e 

Slides 

Narrados 

Questionário 
complementar  

23/09  - - 3 h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 



 2ª  4 Tipos de balanças e 
medidas de 

volumes 

Conhecer os tipos 
de balanças e 

medidas de volumes 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Texto e 

Slides 

Narrados 

Avaliação  30/09 100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 
 
 
 
 

         
 
     
 
 
 
 
 
 

3 

2ª 5 Reconhecimento 
de vidrarias 

adequadas às 
diferentes medidas 

de volume 

Verificar o 
reconhecimento de 
vidrarias adequadas 

às diferentes 
medidas de volume 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Texto e 

Slides 

Narrados 

Resolução de 
questionários.  

07/10  - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

2ª 6 Transferência 
adequada de 

sólidos e líquidos 

Estudar as 
transferência 

adequada de sólidos 
e líquidos. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Texto e 

Slides 

Narrados 

Resolução de 
questionários.  

19/10 - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

2ª 7 Técnicas de 
verificação de 
temperatura e 
Tratamento de 

dados 
experimentais 

Conhecer Técnicas 
de verificação de 

temperatura e 
Tratamento de 

dados 
experimentais 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Texto e 

Slides 
Narrados 

Resolução de 
questionários  

21/10  - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 2ª 8 Reconhecimento 
de vidrarias e 
Transferência 
adequada de 

sólidos e líquidos, 
Técnicas de 

verificação de 
temperatura e 
Tratamento de 

dados 
experimentais 

Reconhecimento de 
vidrarias e 

Transferência 
adequada de sólidos 
e líquidos, Técnicas 

de verificação de 
temperatura e 
Tratamento de 

dados 
experimentais 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Texto e 

Slides 
Narrados 

Avaliação 28/10  100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 2ª 9 Regras de 
armazenagem/esto

cagem e 
organização de 
substâncias e 

Identificação de 
substâncias polares 

e apolares e 
solubilidade das 

substâncias 

Conhecer Regras de 
armazenagem/estoc
agem e organização 

de substâncias e 
Identificação de 

substâncias polares 
e apolares e 

solubilidade das 
substâncias 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Texto e 

Slides 

Narrados 

Resolução de 
questionários  

04/11  100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 2ª 10 Técnicas de 
determinação de 

densidade 

Conhecer as  
Técnicas de 

determinação de 
densidade. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Texto e 

Slides 

Narrados 

Resolução de 
questionários 

11/11 - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 



 

3º e 4º BIMESTRES 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS *RDP **IA **** 
P 

****
AIP 

AC
P 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

 3ª  1 Técnicas de 
separação de 

misturas.   

Conhecer as 
técnicas de 

separação de 
misturas. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Textos, 

Slides 

Narrados 

Avaliação.  16/11  100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

3ª  2 Filtração simples e 
à vácuo 

Diferenciar filtração 
simples e à vácuo. 

 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Textos, 

Slides 

Narrados 

Resolução de 
questionários.  

23/11 100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

3ª 3 Decantação e 
Extração 

Diferenciar os 

métodos de 

Decantação e 
Extração. 

 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Textos, 

Slides 

Narrados 

Resolução de 
questionários 

30/11  - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

3ª 4 Determinação de 
ponto de fusão e 

ponto de ebulição 

Verificar o ponto de 
fusão e ponto de 

ebulição das 
substâncias  

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Textos, 

Slides 
Narrados 

Resolução de 
questionários  

04/12 - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

3ª  5 Destilação simples  Conhecer uma 

Destilação simples e 
como montar. 

. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 

 

Avaliação  07/12 
 

100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 
 

3ª  6 Destilação 
fracionada 

Conhecer uma 
Destilação 

fracionada e 
montagem   

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 

 

Questionário 
Complementar. 

14/12 - - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 
 

3ª  7 Preparação de 
soluções de soluto 

sólido. 
Preparação de 

solução de soluto 
líquido 

Conhecer a 
preparações de 
solutos sólidos e 
líquidos. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Textos, 

Slides 
Narrados 

Questionário 
Complementar 

e avaliação. 

21/12 
 

 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 



3ª  8 Diluição e misturas 
de soluções 

Estudar os aspectos 
das diluição e 
misturas de 
soluções. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Textos, 

Slides 

Narrados 

Questionário 
Complementar  

25/01 
2022 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

3ª  9 Titulação de 
solução  

Estudar os aspectos 
das diluição e 
misturas de 

soluções. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Textos, 

Slides 

Narrados 

Questionário 
complementar  

01/02 
2022 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

3ª  10 Secagem de 
soluções e 
solventes 

Estudar os aspectos 
das secagem de 

soluções de 
solventes 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Textos, 

Slides 

Narrados 

Questionário 
complementar  

08/02 
2022 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

4ª  1 Verificação 
experimental dos 

diferentes tipos de 
reações químicas 

Estudar e Verificar 
experimental os 

diferentes tipos de 
reações. 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Textos, 

Slides 
Narrados 

Avaliação sobre 
titulação. 

15/02 
2022 

100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 4ª  2 Aplicação de 
cálculos 

estequiométricos 

Conhecer os 
Aplicação de 

cálculos 
estequiométricos 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Textos, 

Slides 
Narrados 

Questionário 
Complementar. 

22/02 
2022 

 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4ª 3 Determinação de 
pH 

Conhecer os pH 
Das substancias  

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Textos, 

Slides 
Narrados 

Questionário 
Complementar  

06/03  
2022 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

4ª 4 Técnicas de 
secagem em estufa 

Conhecer as 
técnicas de secagem 

em estufa 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Textos, 

Slides 
Narrados 

Questionário 
Complementar  

08/03 
2022 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

4ª 5 Calcinação Conhecer os 
métodos de 
Calcinação 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 

Avaliação. 15/03  
2022 

100 - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 



Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 

Arquivo 
de Textos, 

Slides 

Narrados 

1,5 horas 
assíncronas 

 

4ª 6 Sistemas em 
refluxo 

Conhecer os 
Sistemas em refluxo 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 
Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Textos, 

Slides 
Narrados 

Questionário 
sobre pressão 

osmótica  

22/03  
2022 

-  3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 

4ª 7 Sistemas em 
refluxo 

Conhecer os 
Sistemas em refluxo 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Textos, 

Slides 
Narrados 

Questionário 
Complementar  

27/03  
2022 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 

4ª 8 Técnicas de 
aquecimento de 

sistemas 

Verificar as Técnicas 
de aquecimento de 

sistemas  
 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 
Arquivo 

de Textos, 

Slides 
Narrados 

Questionário 
Complementar  

29/03 
2022 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 

4ª 9 Técnicas de 
aquecimento de 

sistemas 

Verificar as Técnicas 
de aquecimento de 

sistemas  
 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 

 

Resolução de 
questões  

31/03 
2022 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

 

4ª 10 Revisão   Estudar os assuntos 
sobre sistemas em 
refluxo e Técnicas 

de aquecimento de 
sistemas 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 

 

Resolução de 
questões  

02/04 
2022 

- - 3h 
1,5 horas 

síncronas e 
1,5 horas 

assíncronas 

* Recursos didático pedagógicos (RDP), ** Instrumento de avaliação (IA), *** Período (P), **** Atividade individual/pontuação 

(AIP), ***** Atividade colaborativa/pontuação (ACP); 1ª Aula: Ambientação/Revisão de Conteúdos. 

Sábados letivos   
Sábado (reposição de feriado) 

* Planejamento de todos os bimestres.   

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (através da MÉDIA)  
Atividades Individuais (AI) por Bimestre: 02 

AI  
Pontuação: 100 Pontos/AI - Total 200 

Pontos/Bimestre   
Atividades Colaborativas (AC) por Bimestre: 

00 AC  
Pontuação: 00 Pontos/AC - Total 00 

Pontos/Bimestre  



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

pontuação.  
Nota 1º BIM = (∑ Notas das avaliações/2)   
Nota 2º BIM = (∑ Notas das avaliações/2)   
Nota 3º BIM = (∑ Notas das avaliações/2)   
Nota 4º BIM = (∑ Notas das avaliações/2)  

 

  

  

 

Assinatura do Docente:   

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

Campina Grande/22 de Setembro de 2021 



PLANO INSTRUCIONAL 
TURMA: 2º ANO B 
CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA 
COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA II 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): ANTONIO JOSÉ FERREIRA GADELHA 
PLATAFORMA (AVA): GOOGLE CLASSROOM 

PERÍODO: 2021 
CARGA HORÁRIA TOTAL (100%): 80 h 
SÍNCRONA (50%): 40 h 
ASSÍNCRONA (50%): 40 h 

 
TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 

DATA ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 
1 1º Bimestre 1 Apresentação 

da disciplina 
• Interagir com os 
participantes do curso. 
• Apresentar o plano 
Instrucional e o formato 
da disciplina, bem como 
os recursos e formatos 
de avaliação a serem 
utilizados; 

Computador/ tablet/ 
smartphone, 

internet 

Fórum (não 
avaliativo) 

 

14/07 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

2 1º Bimestre 2 Introdução à 
Química 
Orgânica 

• Compreender a 
evolução e a presença da 
Química Orgânica em 
nossa vida. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 

21/07 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

 

2 1° Bimestre 3 Introdução à 
Química 
Orgânica 

• Apreender as 
características do átomo 
de carbono na formação 
dos compostos 
orgânicos, bem como a 
hibridização de orbitais. 
• Promover a fixação 
do conteúdo por meio da 
resolução de exercícios. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

24/07 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(assíncronas) 

2 1º Bimestre 4 Introdução à 
Química 
Orgânica 

• Reconhecer os tipos 
de cadeias carbônicas e 
sua relação com 
compostos do dia a dia. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

28/07 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

2 1° Bimestre 5 Introdução à 
Química 
Orgânica 

• Representar 
compostos orgânicos 
através de suas fórmulas 
estruturais. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

31/07 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(assíncronas) 



2 1° Bimestre 6 1ª Avaliação 
do 1° 

Bimestre 

 

• Avaliar como o 
discente adquiriu o 
conhecimento. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet 

Formulário 
avaliativo 

04/08 Realização da 
com questões 
objetivas/ 100 

pontos 

Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

3 1º Bimestre 7 Hidrocarbonet
os 

• Compreender a 
definição, a 
nomenclatura, as 
características e 
aplicações dos alcanos. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

07/08 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(assíncronas) 

3 1° Bimestre 8 Hidrocarbonet
os 

• Compreender a 
definição, a 
nomenclatura, as 
características e 
aplicações dos alcenos e 
alcadienos. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

11/08 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

3 1° Bimestre 9 Hidrocarbonet
os 

• Compreender a 
definição, a 
nomenclatura, as 
características e 
aplicações dos alcinos e 
ciclanos. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

14/08 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(assíncronas) 

3 1º Bimestre 10 Hidrocarbonet
os  

• Compreender a 
definição, a 
nomenclatura, as 
características e 
aplicações dos 
hidrocarbonetos 
aromáticos. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

18/08 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

3 1º Bimestre 11 2ª Avaliação 
do 1° 

Bimestre 

• Avaliar como o 
discente adquiriu o 
conhecimento. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet 

Formulário 
Avaliativo 

25/08 Realização da 
com questões 
objetivas/ 100 

pontos 

Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

4 2º Bimestre 12 Funções 
orgânicas 

oxigenadas 

• Assimilar as 
definições, 
classificações e 
nomenclatura dos 
álcoois e fenóis. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

01/09 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

4 2º Bimestre 13 Funções 
orgânicas 

oxigenadas 

• Identificar, 
diferenciar e nomear 
compostos 
pertencentes às classes 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

04/09 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 

2h 
assíncronas 



dos aldeídos e cetonas. complementar, 
slides. 

dúvidas/sem 
pontuação 

4 2º Bimestre 14 Funções 
orgânicas 

oxigenadas  

• Conhecer as 
funções éter e éster, 
elencando suas 
características e 
propriedades. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

08/09 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

4 2º Bimestre 15 Funções 
orgânicas 

oxigenadas  

• Reconhecer a 
importância do estudo 
dos ácidos carboxílicos 
e seus derivados. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

15/09 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

4 2º Bimestre 16 1ª Avaliação 
do 2° 

Bimestre 

 

• Avaliar como o 
discente adquiriu o 
conhecimento. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet 

Formulário 
Avaliativo 

22/09 Realização da 
com questões 
objetivas/ 100 

pontos 

Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

5 2º Bimestre 17 Funções 
orgânicas 

nitrogenadas 

• Adquirir 
conhecimentos 
relacionados às classes 
de compostos aminas e 
amidas. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

29/09 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

5 2º Bimestre 18 Funções 
orgânicas 

nitrogenadas 

• Identificar as 
diferenças entre nitrilas 
e nitrocompostos. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

06/10 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

4 2º Bimestre 19 Funções 
orgânicas 
sulfuradas 

• Adquirir 
conhecimentos acerca 
dos ácidos sulfônicos. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

09/10 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
assíncronas 

4 2º Bimestre 20 Funções 
orgânicas 
sulfuradas 

• Reconhecer e 
nomear os 
tiocompostos. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

13/10 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

4 2º Bimestre 21 2ª Avaliação 
do 2° 

Bimestre 

 

• Avaliar como o 
discente adquiriu o 
conhecimento. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet 

Formulário 
Avaliativo 

20/10 Realização da 
com questões 
objetivas/ 100 

pontos 

Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

5 3º Bimestre 22 Haletos 
orgânicos 

• Compreender a 
estrutura e 
nomenclatura e 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

27/10 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 

2h 
assíncronas 



utilidade dos haletos de 
alquila. 

internet, texto 
complementar, 

slides 

dúvidas/sem 
pontuação 

5 3º Bimestre 23 Haletos 
orgânicos 

 

• Adquirir 
conhecimentos 
relacionados às classes 
de compostos aminas e 
amidas. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

03/11 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

5 3º Bimestre 24 Compostos 
organometálic

os 

• Entender a 
estrutura, a 
nomenclatura e as 
propriedades dos 
organometálicos. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

10/11 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

5 3º Bimestre 25 1ª Avaliação 
do 3° 

Bimestre 

 

• Avaliar como o 
discente adquiriu o 
conhecimento. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet 

Formulário 
Avaliativo 

17/11 Realização da 
com questões 
objetivas/ 100 

pontos 

Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

6 3º Bimestre 26 Propriedades 
físicas dos 
compostos 
orgânicos 

• Compreender como a 
estrutura dos compostos 
altera sua solubilidade. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

24/11 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

6 3º Bimestre 27 Propriedades 
físicas dos 
compostos 
orgânicos 

• Identificar padrões 
nos pontos de fusão e 
ebulição em compostos 
pertencentes à mesma 
função. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

01/12 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

6 3º Bimestre 28 Propriedades 
físicas dos 
compostos 
orgânicos 

• Relacionar 
corretamente o efeito da 
estrutura da molécula 
com a sua densidade.   

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

11/12 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
assíncronas 

6 3º Bimestre 29 Propriedades 
físicas dos 
compostos 
orgânicos 

• Esclarecer dúvidas 
relacionadas às 
propriedades dos com 
compostos orgânicos.  

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

15/12 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

6 3º Bimestre 30 2ª Avaliação 
do 3ª 

Bimestre 

 

• Avaliar como o 
discente adquiriu o 
conhecimento. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet 

Formulário 
Avaliativo 

22/12 Realização da 
com questões 
objetivas/ 100 

pontos 

Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

7 4º Bimestre 31 Isomeria • Compreender a 
definição e as diferentes 

Computador/ 
tablet/ 

Fórum (não 
avaliativo) 

26/01 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

2h 



formas de isomeria 
plana.  

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Exercícios  esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

(1h síncrona 
e 1h 

assíncrona) 

7 4º Bimestre 32 Isomeria • Identificar casos de 
isomeria de cadeia e 
posição.  

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

02/01 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

7 4º Bimestre 33 Isomeria • Identificar condições 
de isomeria de função e 
compensação 
(tautômeros). 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

09/02 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

7 4º Bimestre 34 1ª Avaliação 
do 4° 

Bimestre 

 

• Avaliar como o 
discente adquiriu o 
conhecimento. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Formulário 
Avaliativo 

16/02 Realização da 
com questões 
objetivas/ 100 

pontos 

Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

7 4º Bimestre 35 Isomeria • Caracterizar e 
reconhecer estruturas 
com isomeria espacial e 
geométrica. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

23/02 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

7 4° Bimestre 36 Isomeria • Utilizar de forma 
adequada os sistemas de 
nomenclatura de 
isômeros cis/trans e E/Z. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

05/03 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
assíncronas 

7 4° Bimestre 37 Isomeria • Entender as formas 
de isomerias ópticas por 
meio de moléculas 
quirais. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

09/03 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
assíncronas 

7 4° Bimestre 38 Isomeria • Identificar 
estereoisômeros e 
enantiômeros, bem 
como a utilização do 
sistema de nomenclatura 
R/S. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

12/03 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
assíncronas 

7 4º Bimestre 39 2ª Avaliação 
do 4° 

Bimestre 

• Avaliar como o 
discente adquiriu o 
conhecimento. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet 

Formulário 
Avaliativo 

16/03 Realização da 
com questões 
objetivas/ 100 

pontos 

Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 



 dúvidas/sem 
pontuação 

7 4º Bimestre 40 Revisão 
bimestral 

• Avaliar se discente 
adquiriu o 
conhecimento. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

19/03 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
assíncronas 

Sábados letivos 
Sábado (reposição de feriado) 
 

* Planejamento de todos os bimestres. 
 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (através da MÉDIA) 

Atividades Individuais por Bimestre: 02 AI 

Pontuação: 100 Pontos/AI -  Total 200 Pontos/Bimestre 

Atividades Colaborativas por Bimestre: 00 AC 

Pontuação: 00 Pontos/AC - Total 00 Pontos/Bimestre 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 
Nota 1º BIM = (∑ Notas das avaliações/2)  
Nota 2º BIM = (∑ Notas das avaliações/2) 
Nota 3º BIM = (∑ Notas das avaliações/2) 
Nota 4º BIM = (∑ Notas das avaliações/2) 

 
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 
 

TURMA: 2° ANO B PERÍODO: 2021.1 
CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA /CG CARGA HORÁRIA: 14H 
COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA II  

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): CRISTIANE LEAL R. SOARES  

 
 

TÓPICO UNIDADE 
BIMESTRE 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMEN- 
TOS DE 

AVALIAÇÂO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUA 

L/ 
PONTUAÇÃ 

O 

ATIVIDADE 
CO- 

LABORATIV 
A/ 

PONTUAÇÃO 

AULA 

1 1º Bimestre 1 Apresentação 
geral Sociologia 
como ciência da 
Sociedade. 

• Conhecer o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 

• Interação alunos 
professor e alunos entre 
si. 

• Apresentação e revisão 
dos conteúdos estudados 
presencialmente. (Objeto 
de estudo da Sociologia, 
fatores históricos que 
motivaram a origem da 
Sociologia, o 
positivismo) 

• Aplicação de exercícios. 

 
 
 
 
Momento 
Síncrono. 
(Google Meet) 

 
 

Indicação 
de leitura do 

livro 
didático/Te 

xto 
complement 

ar. 

 
 
 
 

21/06/2021 

 
 

 
Sem 

Pontuação 
. 

  
 
 
 
 

2h (1h 
síncron 
a e 1h 
assíncr 
ona). 

2 1º Bimestre 2 A sociologia • Conhecer os estudos da 
sociedade moderna e de 
suas principais 
características pelos 
clássicos da Sociologia. 

• Estudar a modernidade 
para Durkheim. 

• Atividades e realização 
da 1ª avaliação. 

Slides de aulas Indicação 
de leitura do 

livro 
didático/Te 

xto 
complement 

ar. 

    
 

 
2h (1h 
síncron 
a e 1h 
assíncr 
ona). 

   como ciência da 
sociedade: uma 
introdução ao 
pensamento 

 
Vídeo aula 
Livro didático e 
vídeos de apoio 

 

28/07/2021 
Sem 

Pontuação 
. 

   sociológico    

   clássico e alguns    

   de seus    

   conceitos.    

3 1º Bimestre 3 O pensamento 
Sociológico 
clássico 

• Abordar a Sociologia 
clássica de Max Weber e 
de Karl Marx e suas 

Momento 
Síncrono. 
(Google Meet) 

TAREFA  
05/07/2021 

Tarefa/ 
Fórum de 
Discussão. 

 2h (1h 
síncron 
a e 1h 



    aplicações à interpretação 
da vida Social 

   50 pontos  assíncr 
ona). 

4 1º Bimestre 4 As 
desigualdades 
sociais e a 
estratificação 
social 

• Estudar as desigualdades 
Sociais e a estratificação 
social. 

Slides de aulas 
Vídeo aula 
Livro didático e 
vídeos de apoio 

 
 

TAREFA 

 
 

12/07/2021 

 

QUESTIO 
NÁRIO 

 
50 

PONTOS 

 2h (1h 
síncron 
a e 1h 
assíncr 
ona). 

5 1º Bimestre 5 As relações 
sociais e 
identidades de 
gênero, étnicas e 
etária e as 
formas de 
dominação. 

• Estudar e Identificar as 
relações de poder nas 
relações sociais. 

 
Elaborar um pequeno 
vídeo em grupo que trate 
sobre as relações de 
poder na entre os grupos 
socias. 

 
 
Vídeos de apoio 
e livro didático 

 
Indicação 

de leitura do 
livro 

didático/Te 
xto 

complement 
ar. 

 
 

19/07/2021 

 
Sem 

Pontuação 
. 

 
A3 

Participação 
no fórum/ 

100 pontos 

2h (1h 
síncron 
a e 1h 
assíncr 
ona). 

6 1º Bimestre 6 O pensamento 
Sociológico 
clássico ; 

• Abordar a Sociologia 
clássica; 

 
Slides de aulas 
Vídeo aula 
Livro didático e 
vídeos de apoio 

 
 

Indicação 
de leitura do 

livro 
didático/Te 

xto 
complement 

ar. 

 
 

26/07/2021 

 

Sem 
Pontuação 

. 

 2h (1h 
síncron 
a e 1h 
assíncr 
ona). 

7 1º Bimestre 7 As 
desigualdades 
sociais e a 
estratificação 
social; As 
relações sociais 
e identidades de 
gênero, étnicas e 
etária e as 
formas de 
dominação. 

• Estudar as 
desigualdades 
Sociais e a 
estratificação social; 

• Estudar e Identificar 
as relações de poder 
nas relações sociais 

Slides de aulas 
Vídeo aula 
Livro didático e 
vídeos de apoio 

 
 

TAREFA 

 
 

02/08/2021 

 
QUESTIO 

NÁRIO 
100 

PONTOS 

  



 
 

• OBSERVAÇÃO: O plano Instrucional foi elaborado com base nas datas do 1º bimestre até o dia do término do meu contrato QUE OCORRERÁ NO 

DIA 08/08/2021. 
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