
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: 3 ano B PERÍODO: 2021.1 
CURSO: Química CARGA HORÁRIA (50% Síncrono e 

50% assíncrono): 40 h 
COMPONENTE CURRICULAR: Artes  

PROFESSOR: Yara Feliciano Gomes  

 
 
 
TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUME 
NTO DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVID
ADE 
INDIVID
UA 
L/      
PONTUA
ÇÃ O 

ATIVIDAD
E 
COLABOR 
ATIVA/ 
PONTUAÇ
Ã O 

CARGA 
HORÁR
IA 
(h/a) 

1 1 2 Arte: 
Conhecimento 
e Experiência 

 Discutir e compreender o 
processo de Arte em diálogo; 

 Comprender a Arte no dia- a 

dia; 

 Conhecer e aprender os 

materiais artísticos; 

 Refletir o fazer Arte. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o recurso 

do google meet para 

atividade síncrona 

para dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e do 

interesse dos 

alunos 

23/06/2021 60 40 2 

2 1 2 Arte, Tempo, 

espaço e 

movimento 

 Discutir os diferentes tipos de 

arte; 

 Compreender os 

movimentos artísticos e 

seus espaços entre o 
público e o privado; 

 Observar os vários tipos 
de Museus existentes e 

suas especificidades. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Passeio interativo e 

virtual entre 

museus. 

Utilizando o 

recurso do google 

meet para 

atividade síncrona 

para dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e do 

interesse dos 

alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

30/06/20

21 

60 40 2 



3 1 2 Elementos da 

Linguagem Visual 
 Conhecer e Criar hábitos 

de contemplar e imaginar obras 

de arte; 

 Conhecer diferentes tipos da 

linguagem visual; 

 Ampliar seu conhecimento 

sobre os elementos da 

linguagem visual. 

 a cor, o ponto, a linha, a 

forma, o plano e a textura. 

 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Questionário on 

line sobre o 

conteúdo 

referente a 

liguagem visual. 

Confecção de um 

Portfólio para 

explorar o tema. 

07/07/20

21 

60 40 2 

4 1 2 Elementos da 

Linguagem Visual 
 Conhecer e Criar hábitos 

de contemplar e imaginar obras 

de arte; 

 Conhecer a relação entre arte 

e arquiteutra; 

 Ampliar seu conhecimento 

sobre os diversos tipos de 

materiais utilizados em Arte; 

 Abordar e relacionar os  

elementos da linguagem 

visual com os processos 

arquitetônicos. 

 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Exercícios 

práticos sobre a 

linguagem visual; 

Confecção de um 

Portfólio para 

explorar o tema. 

14/07/20

21 

60 40 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUME 
NTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍOD
O 

ATIVIDADE 
INDIV IDUA 

L/  
PONT UAÇÃ 

O 

ATIVIDA
D E 

COLABO
R ATIVA/ 
PONTUA

Ç Ã O 

CARG
A 

HORÁ
R IA 
(h/a

) 

5 1 2 Arte: 
Conhecimento 
e Experiência 

 Discutir e compreender o 
processo de Arte em diálogo; 

 Comprender a Arte no dia- a 

dia; 

 Reconhecer a arte como área 

de conhecimento autêntico e 
autônomo,     respeitando     o 

contexto sócio-cultural em 
que está inserida. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 
Livro didático 

Utilizando o recurso 

do google meet para 

atividade síncrona 

para dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse dos 

alunos 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

21/07/2
021 

60 40 2 

6 1 2 Arte, Tempo, 

espaço e 

movimento 

 Discutir os diferentes tipos de 

arte; 

 Compreender os 

movimentos artísticos e 
seus espaços; 

 Observar e analizar os 
vários tipos de Artes 

existentes e suas 
especificidades. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 
Livro didático 

Passeio interativo 

e virtual entre 

museus. 

Utilizando o 

recurso do google 

meet para 

atividade 

síncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse dos 

alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

28/07/2
021 

60 40 2 

7 1 2 Elementos da 

Linguagem Visual 
 Conhecer e Criar hábitos 

de contemplar e imaginar obras 

de arte; 

 Conhecer diferentes tipos da 

linguagem visual; 

 Ampliar seu conhecimento 

sobre os elementos da 

linguagem visual. 

 Ponto, linha, escala, a cor, a 

forma, o plano e a textura. 

 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Questionário on 

line sobre o 

conteúdo 

referente a 

liguagem visual. 

Confecção de um 

Portfólio para 

explorar o tema. 

04/08/2

021 

60 40 2 



8 1 2 Elementos da 

Linguagem Visual 
 Conhecer e Criar hábitos 

de contemplar e imaginar obras 

de arte; 

 Conhecer a relação entre arte 

e materiais; 

 Ampliar seu conhecimento 

sobre os diversos tipos de 

materiais utilizados em artes; 

 Abordar e relacionar os  

elementos da linguagem 

visual com os processos de 

cores. 

 Fauvismo 

 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Exercícios 

práticos sobre a 

linguagem visual; 

Confecção de um 

Portfólio para 

explorar o tema. 

11/08/2

021 

60 40 2 

9 1 2 Arte, Tempo, 

espaço e 

movimento 

 Conhecer os diferentes 

espaços em artes cênicas- 

pensando na contextualizar o 

momento atual, a pandemia 

do novo coronavírus e como 

estes espaços estão sendo 

reinventados: 

 Entender o teatro 

 Entender a dança 

 Entender a ópera 

 Entender o circo 

 Entender e apreciar Shows e 

concertos musicais 
 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Arte em diálogo- 

Processo criativo 

com a 

confeccção de 

um portfólio 

sobre a vivência 

da pandemia em 

seu cotidiano. 

18/08/2

021 

60 40 2 

10 2 2 Arte, Tempo, 

espaço e 

movimento 

 Continuar um diálogo-

debate sobre a construção 

do processo criativo dos 

espaços em meio a 

pandemia do Sars-Covid 2 

(coronavírus) 

 

 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Arte em diálogo- 

Processo 

criativo- 

continuação da 

confecção do 

portfólio onde o  

aluno irá 

representar com 

uma imagem que 

defina seu 

momento criativo 

sobre o tema. 

25/08/2

021 

60 40 2 



 
 

11 2 2 Arte, Tempo, 

espaço e 

movimento 

 Conhecer a importância da 

disciplina de artes no 

ENEM e discutir os 

principais temas explorados 

no ENEM de anos 

anteriores; 

 Compreender questões temas 

importantes e suas principais 

discussões; 

 Compreender a importância 

das artes visuais. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos com 

conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do google 

meet para 

atividade síncrona 

e assíncrona para 

dúvidas 

 

Tarefa 

(Questionár io 

sobre os 

principais temas 

abordados 

durante as aulas) 

01/09/2

021 

60 40 2 



TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUME 
NTO DE 

AVALIAÇÃ O 

PERÍODO ATIVIDAD E 
INDIVIDU A 

L/ PONTUAÇ Ã 
O 

ATIVIDAD
E 

COLABOR 
ATIVA/ 

PONTUAÇ
Ã O 

CARGA 
HORÁRI

A 
(h/a) 

12 2 2 Arte, Tempo, 

espaço e 

movimento 

 Conhecer e Criar hábitos 

de contemplar e imaginar obras 

de arte; 

 Conhecer a relação entre 

arte e objeto artístico; 

 Ampliar seu conhecimento 

sobre os diversos tipos de 

materiais utilizados em 

estudos artísticos; 

 Abordar e relacionar os 

elementos da linguagem 

visual com os processos do 

dia a dia. 



Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet 

para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona 

para dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

01/09/20

21 

60 40 2 

13 2 2 Arte, Tempo, 

espaço e 

movimento 

 Abordar e relacionar os 

elementos da linguagem 

visual com os processos do 

dia a dia. 

 Materiais Expressivos em 

Artes 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet 

para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona 

para dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

08/09/20

21 

60 40 2 



14 2 2 Arte, Tempo, 

espaço e 

movimento 

 Conhecer a importância da 

Arte contemporânea 

 Estabelcer e compreender 

os diálogos artísticos 

 Entender o modernismo 

brasileiro e sua 

importância para a arte 

contemporânea 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet 

para atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

15/09/20

21 

60 40 2 

15 2 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 

 Conhecer a importância da 

Arte contemporânea 

 Estabelcer e compreender 

os diálogos artísticos 

 Entender a história da Arte 

em quadrinhos e sua 

importância para a arte 

contemporânea 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 
em/ grupo. 

22/09/20

21 

60 40 2 

16 2 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 

Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e autônomo, 

respeitando o contexto sócio- 

cultural em que está inserida. 

Específicos: 
Apreciar a arte nas suas diversas 

formas de manifestação. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

29/09/20

21 

60 40 2 



17 2 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 

Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e autônomo, 

respeitando o contexto sócio- 

cultural em que está inserida. 

Específicos: 
Compreender a arte no processo 

histórico. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

06/10/20

21 

60 40 2 

18 2 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 

Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e autônomo, 

respeitando o contexto sócio- 

cultural em que está inserida. 

Específicos: 

Proporcionar vivências 

significativas em arte. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 
em/ grupo. 

13/10/20

21 

60 40 2 

19 3 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 

Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e autônomo, 

respeitando o contexto sócio- 

cultural em que está inserida. 

Específicos: 
Caracterizar as diferentes 

linguagens artísticas. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

20/10/20 

21 
60 40 2 



20 3 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 

Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e autônomo, 

respeitando o contexto sócio- 

cultural em que está inserida. 

Específicos: 
Averiguar as diversas manifestações 

artísticas em suas múltiplas funções. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

27/10/20 
21 

60 40 2 

21 3 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 

Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e autônomo, 

respeitando o contexto sócio- 

cultural em que está inserida. 

Específicos: 
Conhecer as produções presentes na 

realidade local. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 
em/ grupo. 

03/11/2021 60 40 2 

22 3 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 

Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e autônomo, 

respeitando o contexto sócio- 

cultural em que está inserida. 

Específicos: 

Contextualizar a produção artística. 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

10/11/2021 60 40 2 



23 3 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserida. 
Específicos: 
Imaginar e entender os processos 

do fazer artístico 

 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet 

para atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado. 

Atividades 

propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

17/11/2021 60 40 2 

24 3 2 Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserida. 
Específicos: 
Entender as concepções de Arte 

Brasileira 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

24/11/2021 60 40 2 

25 3  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserida. 
Específicos: 
Entender as concepções de Arte 

Brasileira 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

01/12/2021 60 40 2 



26 3  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserida. 
Específicos: 
Entender as concepções de Arte 

Brasileira 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

08/12/2021 60 40 2 

27 3  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer a arte como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserida. 
Específicos: 
Entender as concepções de Arte 

Brasileira 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

15/12/2021 60 40 2 

28 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de Teatro 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

22/12/2021 60 40 2 



29 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Elementos Teatrais 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

29/12/2021 60 40 2 

30 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Elementos Teatrais: Cenografia 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

05/01/2021 60 40 2 

31 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Elementos Teatrais: Iluminação 

Cênica 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

12/01/2021 60 40 2 



32 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Elementos Teatrais: Maquiagem 

Cênica 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

19/01/2021 60 40 2 

33 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Musicais da Broadway  

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

26/01/2021 60 40 2 

34 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Musicais da Broadway: Parte I 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

02/02/2021 60 40 2 



35 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Musicais da Broadway: Parte II 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

09/02/2021 60 40 2 

36 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Musicais da Broadway: Parte III 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

16/02/2021 60 40 2 

37 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Teatro Popular: parte I 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

23/02/2021 60 40 2 



38 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Teatro Popular: parte II 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

02/03/2021 60 40 2 

39 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Teatro Popular: parte III 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

09/03/2021 60 40 2 

40 4  Arte: Conhecimento e 

Experiência 
Reconhecer o teatro mundial e 

brasileiro como área de 

conhecimento autêntico e 

autônomo, respeitando o contexto 

sócio- cultural em que está 

inserido. 
Específicos: 
Entender as concepções de  

Teatro Popular: parte IV 

Slides narrados 

(vídeos; Textos 

com conteúdos) 

Internet 

Livro didático 

Utilizando o 

recurso do 

google meet para 

atividade 

síncrona e 

assíncrona para 

dúvidas 

 

Observação e 

registro de 

participação e 

do interesse 

dos alunos; 

Elaboração de 

questionários 

sobre o tema 

estudado.Ativ

idades 

  propostas 

individual /ou 

em/ grupo. 

16/03/2021 60 40 2 



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem: Google meet; 
Google classroom. 

100 Pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 
A cada unidade serão atribuídas uma nota de participação individual e a outra nota de forma colaborativa, onde será somadas e 
atribuídas a nota referente obtida a cada unidade. E a nota final serão os somatórios das notas obtidas em todas as sete 
unidades. 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO 
PRESENCIAIS 

 

TURMA: 3º B 

CURSO: Técnico Integrado em Química 

 COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física III 

PROFESSOR(A): Emmanuel da Paixão Neto 

PERÍODO: 2021.1 – 2021.2 

AVA: Google Sala de Aula (Google Classrom) 

CARGA HORÁRIA: 100 % - 80h/80 Aulas 

 

TÓPICO 
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS *RDP **IA 
*** 

P 
****
AIP 

ACP 
CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 1ª 1 
Aspectos 

conceituais do lazer 

Conhecer os 
aspectos conceituais 

do lazer, 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 

Estudo 
dirigido 

29/06/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

2 1ª 2 
Aspectos 

conceituais do lazer 

Conhecer os 
aspectos conceituais 

do lazer, 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 

Estudo 
dirigido 06/07/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

3 1ª 3 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

13/07/21 
 

 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

4 1ª 4 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

17/07/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



5 1ª 5 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 20/07/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

6 1ª 6 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 

Resolução 
de 

exercícios 
27/07/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

7 1ª 7 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

03/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

8 1ª 8 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

07/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

9 1ª 9 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

10/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



10 1ª 10 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica; Avaliar 
os conteúdos 
abordados. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Avaliação 17/08/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

11 2ª 11 

Os esportes e as 
novas tecnologias; 

Evolução dos 
esportes através 

dos novos 
paradigmas 
tecnológicos 

Entender as 
mudanças ocorridas 

nos esportes em 
consequência das 
novas tecnologias; 

Entender e 
comparar a 

evolução dos 
esportes através da 

história 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

24/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

12 2ª 12 

Os esportes e as 
novas tecnologias; 

Evolução dos 
esportes através 

dos novos 
paradigmas 
tecnológicos 

Entender as 
mudanças ocorridas 

nos esportes em 
consequência das 
novas tecnologias; 

Entender e 
comparar a 

evolução dos 
esportes através da 

história 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

31/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

13 2ª 13 

Os esportes e as 
novas tecnologias; 

Evolução dos 
esportes através 

dos novos 
paradigmas 
tecnológicos 

Entender as 
mudanças ocorridas 

nos esportes em 
consequência das 
novas tecnologias; 

Entender e 
comparar a 

evolução dos 
esportes através da 

história 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

11/09/21  - 
2 

(100% 
Assíncronas) 

14 2ª 14 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

14/09/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



15 2ª 15 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

21/09/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

16 2ª 16 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

28/09/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

17 2ª 17 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

02/10/21  - 
2 

(100% 
Assíncronas) 

18 2ª 18 

Evolução 
tecnológica na 

natação; 
Avaliação 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológicos nesse 

esporte; 
Avaliar os alunos de 

acordo com os 
conteúdos 

apresentados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

05/10/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

19 2ª 19 

Evolução 
tecnológica na 

natação; 
Avaliação 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológicos nesse 

esporte; 
Avaliar os alunos de 

acordo com os 
conteúdos 

apresentados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 16/10/21  - 

2 
(100% 

Assíncronas) 



20 2ª 20 

Evolução 
tecnológica na 

natação; 
Avaliação 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológicos nesse 

esporte; 
Avaliar os alunos de 

acordo com os 
conteúdos 

apresentados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Atividade 
avaliativa 

19/10/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

21 3ª 21 
História do 
handebol 

Conhecer a história 
do handebol e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 26/10/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

22 3ª 22 
História do 
handebol 

Conhecer a história 
do handebol e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Testes online 

Resolução 
de 

exercícios 
06/11/21  - 

2 
(100% 

Assíncronas) 

23 3ª 23 
Características 

gerais do handebol 
e suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade 
handebol; 

Conhecer as regras 
básicas do 
handebol. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 09/11/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

24 3ª 24 
Características 

gerais do handebol 
e suas regras 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 16/11/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

25 3ª 25 
Características 

gerais do handebol 
e suas regras 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 23/11/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



26 3ª 26 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 30/11/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

27 3ª 27 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 04/12/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
(100% 

Assíncronas) 

28 3ª 28 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 07/12/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

29 3ª 29 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 

14/12/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

30 3ª 30 Avaliação 
Avaliar os 

conteúdos aplicados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Testes online 

Atividade 
avaliativa 

21/12/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

31 4ª 31 História do futsal 

Conhecer a história 
do futsal e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 

25/01/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



32 4ª 32 História do futsal 

Conhecer a história 
do futsal e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 

01/02/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

33 4ª 33 
Características 

gerais do futsal e 
suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade futsal; 
Conhecer as regras 
básicas do futsal. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 05/02/22  - 

2 
(100% 

Assíncronas) 

34 4ª 34 
Características 

gerais do futsal e 
suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade futsal; 
Conhecer as regras 
básicas do futsal. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 08/02/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

35 4ª 35 
Características 

gerais do futsal e 
suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade futsal; 
Conhecer as regras 
básicas do futsal. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 15/02/22 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

36 4ª 36 
Fundamentos 

técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 19/02/22  - 

2 
(100% 

Assíncronas) 

37 4ª 37 Fundamentos 
técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 22/02/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



38 4ª 38 Fundamentos 
técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 08/03/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

39 4ª 39 
Fundamentos 

técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Testes online 

Estudo 
dirigido 15/03/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

40 4ª 40 Avaliação 
Avaliar os 

conteúdos aplicados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Atividade 
avaliativa 22/03/22 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

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

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos 
Atividade individual/pontuação (AIP) (duas avaliações por bimestre valendo 50 pontos cada) 100 
Atividade colaborativa/pontuação (ACP) 0 
Total  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: 3º B 
CURSO: Técnico Integrado em Química 
 COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física III 
PROFESSOR(A): Emmanuel da Paixão Neto 

PERÍODO: 2021.1 – 2021.2 
AVA: Google Sala de Aula (Google Classrom) 

CARGA HORÁRIA: 100 % - 80h/80 Aulas 

 

TÓPICO 
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

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

****
AIP ACP 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 1ª 1 Aspectos 
conceituais do lazer 

Conhecer os 
aspectos conceituais 

do lazer, 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 

Estudo 
dirigido 29/06/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

2 1ª 2 Aspectos 
conceituais do lazer 

Conhecer os 
aspectos conceituais 

do lazer, 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 

Estudo 
dirigido 06/07/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

3 1ª 3 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

13/07/21 
   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

4 1ª 4 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 17/07/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



5 1ª 5 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 20/07/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

6 1ª 6 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 

Resolução 
de 

exercícios 
27/07/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

7 1ª 7 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 03/08/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

8 1ª 8 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 07/08/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

9 1ª 9 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 10/08/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



10 1ª 10 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica; Avaliar 
os conteúdos 
abordados. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Avaliação 17/08/21 80 20 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

11 2ª 11 

Os esportes e as 
novas tecnologias; 

Evolução dos 
esportes através 

dos novos 
paradigmas 
tecnológicos 

Entender as 
mudanças ocorridas 

nos esportes em 
consequência das 
novas tecnologias; 

Entender e 
comparar a 

evolução dos 
esportes através da 

história 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 24/08/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

12 2ª 12 

Os esportes e as 
novas tecnologias; 

Evolução dos 
esportes através 

dos novos 
paradigmas 
tecnológicos 

Entender as 
mudanças ocorridas 

nos esportes em 
consequência das 
novas tecnologias; 

Entender e 
comparar a 

evolução dos 
esportes através da 

história 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 31/08/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

13 2ª 13 

Os esportes e as 
novas tecnologias; 

Evolução dos 
esportes através 

dos novos 
paradigmas 
tecnológicos 

Entender as 
mudanças ocorridas 

nos esportes em 
consequência das 
novas tecnologias; 

Entender e 
comparar a 

evolução dos 
esportes através da 

história 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 11/09/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

14 2ª 14 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 14/09/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



15 2ª 15 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 21/09/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

16 2ª 16 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 28/09/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

17 2ª 17 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 02/10/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

18 2ª 18 

Evolução 
tecnológica na 

natação; 
Avaliação 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológicos nesse 

esporte; 
Avaliar os alunos de 

acordo com os 
conteúdos 

apresentados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 05/10/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

19 2ª 19 

Evolução 
tecnológica na 

natação; 
Avaliação 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológicos nesse 

esporte; 
Avaliar os alunos de 

acordo com os 
conteúdos 

apresentados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 16/10/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



20 2ª 20 

Evolução 
tecnológica na 

natação; 
Avaliação 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológicos nesse 

esporte; 
Avaliar os alunos de 

acordo com os 
conteúdos 

apresentados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Atividade 
avaliativa 19/10/21 80 20 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

21 3ª 21 História do 
handebol 

Conhecer a história 
do handebol e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 26/10/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

22 3ª 22 História do 
handebol 

Conhecer a história 
do handebol e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Testes online 

Resolução 
de 

exercícios 
06/11/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

23 3ª 23 
Características 

gerais do handebol 
e suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade 
handebol; 

Conhecer as regras 
básicas do 
handebol. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 09/11/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

24 3ª 24 
Características 

gerais do handebol 
e suas regras 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 16/11/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

25 3ª 25 
Características 

gerais do handebol 
e suas regras 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 23/11/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



26 3ª 26 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 30/11/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

27 3ª 27 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 04/12/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

28 3ª 28 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 07/12/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

29 3ª 29 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 14/12/21   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

30 3ª 30 Avaliação Avaliar os 
conteúdos aplicados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Testes online 

Atividade 
avaliativa 21/12/21 80 20 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

31 4ª 31 História do futsal 

Conhecer a história 
do futsal e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 25/01/22   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



32 4ª 32 História do futsal 

Conhecer a história 
do futsal e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 01/02/22   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

33 4ª 33 
Características 

gerais do futsal e 
suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade futsal; 
Conhecer as regras 
básicas do futsal. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 05/02/22   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

34 4ª 34 
Características 

gerais do futsal e 
suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade futsal; 
Conhecer as regras 
básicas do futsal. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 08/02/22   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

35 4ª 35 
Características 

gerais do futsal e 
suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade futsal; 
Conhecer as regras 
básicas do futsal. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 15/02/22   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

36 4ª 36 Fundamentos 
técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 19/02/22   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

37 4ª 37 Fundamentos 
técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 22/02/22   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



38 4ª 38 Fundamentos 
técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 08/03/22   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

39 4ª 39 Fundamentos 
técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Testes online 

Estudo 
dirigido 15/03/22   

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

40 4ª 40 Avaliação Avaliar os 
conteúdos aplicados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Atividade 
avaliativa 22/03/22 80 20 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

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

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos 
Atividade individual/pontuação (AIP) 80 
Atividade colaborativa/pontuação (ACP) 20 
Total  100 
 

Assinatura do Docente:  

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

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

 

TURMA: 3º B 

CURSO: Técnico Integrado em Química 

 COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física III 

PROFESSOR(A): Emmanuel da Paixão Neto 

PERÍODO: 2021.1 – 2021.2 

AVA: Google Sala de Aula (Google Classrom) 

CARGA HORÁRIA: 100 % - 80h/80 Aulas 

 

TÓPICO 
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS *RDP **IA 
*** 

P 
****
AIP 

ACP 
CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 1ª 1 
Aspectos 

conceituais do lazer 

Conhecer os 
aspectos conceituais 

do lazer, 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 

Estudo 
dirigido 

29/06/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

2 1ª 2 
Aspectos 

conceituais do lazer 

Conhecer os 
aspectos conceituais 

do lazer, 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 

Estudo 
dirigido 06/07/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

3 1ª 3 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

13/07/21 
 

 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

4 1ª 4 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

17/07/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



5 1ª 5 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 20/07/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

6 1ª 6 

Lazer como 
necessidade 

humana e trabalho; 
Esportes coletivos, 
jogos, ginásticas, 
lutas e danças; 

Avaliação 

Entender a 
importância do lazer 

para os seres 
humanos, bem 

como estabelecer 
relações entre o 

lazer e o trabalho; 
Conhecer e 

compreender os 
princípios básicos 

dos esportes e suas 
relações com a 

mídia, mercado e 
saúde. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 

Resolução 
de 

exercícios 
27/07/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

7 1ª 7 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

03/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

8 1ª 8 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

07/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

9 1ª 9 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

10/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



10 1ª 10 

Cultura corporal de 
movimento no 

século XXI; 
Manifestações 

corporais de 
movimento 

originárias de 
necessidades 

cotidianas e suas 
inovações 

tecnológicas 

Compreender as 
transformações 

ocorridas na cultura 
corporal do 

movimento no 
século XXI; 

Relacionar as 
manifestações 

corporais com a 
evolução 

tecnológica; Avaliar 
os conteúdos 
abordados. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Avaliação 17/08/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

11 2ª 11 

Os esportes e as 
novas tecnologias; 

Evolução dos 
esportes através 

dos novos 
paradigmas 
tecnológicos 

Entender as 
mudanças ocorridas 

nos esportes em 
consequência das 
novas tecnologias; 

Entender e 
comparar a 

evolução dos 
esportes através da 

história 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

24/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

12 2ª 12 

Os esportes e as 
novas tecnologias; 

Evolução dos 
esportes através 

dos novos 
paradigmas 
tecnológicos 

Entender as 
mudanças ocorridas 

nos esportes em 
consequência das 
novas tecnologias; 

Entender e 
comparar a 

evolução dos 
esportes através da 

história 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

31/08/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

13 2ª 13 

Os esportes e as 
novas tecnologias; 

Evolução dos 
esportes através 

dos novos 
paradigmas 
tecnológicos 

Entender as 
mudanças ocorridas 

nos esportes em 
consequência das 
novas tecnologias; 

Entender e 
comparar a 

evolução dos 
esportes através da 

história 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

11/09/21  - 
2 

(100% 
Assíncronas) 

14 2ª 14 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

14/09/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



15 2ª 15 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

21/09/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

16 2ª 16 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

28/09/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

17 2ª 17 

Evolução 
tecnológica no 

futebol; 
Evolução 

tecnológica no 
voleibol e 
handebol. 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológico nesse 

esporte; 
Conhecer as 

mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos novos recursos 
tecnológicos nesses 

esportes. 
 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

02/10/21  - 
2 

(100% 
Assíncronas) 

18 2ª 18 

Evolução 
tecnológica na 

natação; 
Avaliação 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológicos nesse 

esporte; 
Avaliar os alunos de 

acordo com os 
conteúdos 

apresentados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 

05/10/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

19 2ª 19 

Evolução 
tecnológica na 

natação; 
Avaliação 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológicos nesse 

esporte; 
Avaliar os alunos de 

acordo com os 
conteúdos 

apresentados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Estudo 
dirigido 16/10/21  - 

2 
(100% 

Assíncronas) 



20 2ª 20 

Evolução 
tecnológica na 

natação; 
Avaliação 

Conhecer as 
mudanças técnica, 
táticas e nas regras 
com a introdução 

dos recursos 
tecnológicos nesse 

esporte; 
Avaliar os alunos de 

acordo com os 
conteúdos 

apresentados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom) 
Atividade 
avaliativa 

19/10/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

21 3ª 21 
História do 
handebol 

Conhecer a história 
do handebol e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 26/10/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

22 3ª 22 
História do 
handebol 

Conhecer a história 
do handebol e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Testes online 

Resolução 
de 

exercícios 
06/11/21  - 

2 
(100% 

Assíncronas) 

23 3ª 23 
Características 

gerais do handebol 
e suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade 
handebol; 

Conhecer as regras 
básicas do 
handebol. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 09/11/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

24 3ª 24 
Características 

gerais do handebol 
e suas regras 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 16/11/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

25 3ª 25 
Características 

gerais do handebol 
e suas regras 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 23/11/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



26 3ª 26 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 30/11/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

27 3ª 27 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 04/12/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
(100% 

Assíncronas) 

28 3ª 28 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 07/12/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

29 3ª 29 
Fundamentos 

técnicos do 
handebol 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do 

handebol e suas 
aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 

14/12/21  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

30 3ª 30 Avaliação 
Avaliar os 

conteúdos aplicados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Testes online 

Atividade 
avaliativa 

21/12/21 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

31 4ª 31 História do futsal 

Conhecer a história 
do futsal e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 

25/01/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



32 4ª 32 História do futsal 

Conhecer a história 
do futsal e sua 

evolução através do 
tempo 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 

01/02/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

33 4ª 33 
Características 

gerais do futsal e 
suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade futsal; 
Conhecer as regras 
básicas do futsal. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 05/02/22  - 

2 
(100% 

Assíncronas) 

34 4ª 34 
Características 

gerais do futsal e 
suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade futsal; 
Conhecer as regras 
básicas do futsal. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 08/02/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

35 4ª 35 
Características 

gerais do futsal e 
suas regras 

Compreender as 
características 

gerais da 
modalidade futsal; 
Conhecer as regras 
básicas do futsal. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 15/02/22 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

36 4ª 36 
Fundamentos 

técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 19/02/22  - 

2 
(100% 

Assíncronas) 

37 4ª 37 Fundamentos 
técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 22/02/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 



38 4ª 38 Fundamentos 
técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Estudo 
dirigido 08/03/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

39 4ª 39 
Fundamentos 

técnicos do futsal 

Conhecer os 
principais 

fundamentos 
técnicos do futsal e 

suas aplicações. 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Testes online 

Estudo 
dirigido 15/03/22  - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

40 4ª 40 Avaliação 
Avaliar os 

conteúdos aplicados 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom): 
Textos, slides, 
formulários. 

Atividade 
avaliativa 22/03/22 50 - 

2 
(50% 

Síncronas – 
50% 

Assíncronas) 

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

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos 
Atividade individual/pontuação (AIP) (duas avaliações por bimestre valendo 50 pontos cada) 100 
Atividade colaborativa/pontuação (ACP) 0 
Total  100 

 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 



PLANO INSTRUCIONAL

TURMA:  3ºB
CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO
COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA III
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): MARCÍLIO DINIZ DA SILVA

PERÍODO: 2021

CARGA HORÁRIA: 80 (100%)

TÓPICO
UNIDADE/
BIMESTR

E
AULA TEMA OBJETIVOS

RECURSOS DIDÁTICO-
PEDAGÓGICOS

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

PERÍODO
ATIVIDADE

INDIVIDUAL/P
ONTUAÇÃO

ATIVIDADE
COLABORATIV
A/PONTUAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

(h/a)

1 1 1
Introdução à

Filosofia
Política

Identificar e memorizar 
conteúdos a serem vistos,
metodologia de trabalho e
subárea da Filosofia a ser 
estudada.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; encontro 
síncrono 
(videoconferência)

- 25/6 - - 2

2 1 2

Noções
elementares e

regimes de
governo

Identificar, diferenciar e 
relacionar 
adequadamente conceitos
e suas aplicações. 

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo

- 2/7 - - 2

3 1 3

Filosofia
Política em

Platão e
Aristóteles

Identificar, relacionar 
adequadamente e refletir 
sobre conceitos e autores 
estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo.

9/7 - - 2

4 1 4
Política na

Antiguidade

Identificar, diferenciar e 
relacionar 
adequadamente 
conceitos, aplicações e 
períodos históricos.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição via 
encontro síncrono 
(videoconferência)

16/7 - - 2

5 1 5 (1ª Avaliação)

Expor de forma sintética 
e relacionar 
adequadamente conceitos
e autores estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Trabalho 23/7 - 100 2

6 1 6
Cristianização
e a Política no

Medievo

Identificar e relacionar 
conceitos estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição via 
encontro síncrono.

- 30/7 - - 2

7 1 7

Maquiavel,
Modernidade

e os
Contratualista

s

Identificar, diferenciar e 
relacionar corretamente 
autores, conceitos e 
períodos históricos.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo.

- 6/8 - - 2



8 1 8
Conservadoris

mo x
Liberalismo

Diferenciar e relacionar 
adequadamente, assim 
como aplicar conceitos 
estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição via 
encontro síncrono 
(videoconferência).

7/8 - - 2

9 1 9 2ª Avaliação

Resolver questões 
propostas por meio da 
correta aplicação dos 
conceitos estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Questionário 13/8 100 - 2

10 1 10
Resumo e

finalização do
1º bimestre

Rever conteúdos 
estudados e resolver 
questões propostas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Questionário 14/8 100 - 2

11 2 11
As teorias

socialistas e
comunistas

Identificar, relacionar e 
aplicar adequadamente 
conceitos e autores.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo.

- 20/8 - - 2

12 2 12
Terceiras
posições

Identificar e diferenciar 
adequadamente 
conceitos, teorias, autores
e correntes teóricas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição via 
encontro síncrono 
(videoconferência).

- 27/8 - - 2

13 2 13 Anarquismos
Diferenciar e relacionar 
adequadamente os 
conceitos estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo.

3/9 - - 2

14 2 14

Outras teorias
e ideologias

políticas
contemporâne

as

Identificar, diferenciar e 
relacionar 
adequadamente 
conceitos, teorias e 
autores.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição via 
encontro síncrono 
(videoconferência).

- 10/9 - - 2

15 2 15 1ª Avaliação

Relacionar conceitos e 
autores estudados 
respondendo 
corretamente às questões 
propostas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Questionário 17/9 100 - 2

16 2 16
Teorias

políticas no
Brasil

Relacionar 
adequadamente 
conceitos, teorias, autores
e períodos históricos 
estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo.

24/9 - - 2

17 2 17 Teorias
políticas no

Relacionar 
adequadamente 

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 

Trabalho 1/10 - 50 2



Brasil
conceitos, teorias, autores
e períodos históricos 
estudados.

ao AVA; apresentação 
em vídeo.

18 2 18

Mapeamento
ideológico e

posicionament
o político

Identificar, diferenciar e 
relacionar as aplicações 
com as teorias e 
conceitos estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição via 
encontro síncrono 
(videoconferência).

- 8/10 - - 2

19 2 19 2ª Avaliação

Identificar, relacionar e 
aplicar corretamente os 
conceitos estudados na 
tarefa proposta.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Trabalho 15/10 50 - 2

20 2 20
Resumo e

finalização do
2º bimestre

Revisar conteúdos 
estudados no bimestre e 
responder adequadamente
às questões propostas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Questionário 16/10 100 - 2

21 3 21
Introdução

geral à Ética

Identificar 
adequadamente temas e 
objeto geral de estudo da 
subárea da Filosofia e 
refletir sobre sua 
relevância.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição 
comentada por encontro 
síncrono 
(videoconferência)

- 22/10 - - 2

22 3 22
Determinismo
x Liberdade

Identificar e diferenciar 
propostas e teorias 
estudadas de forma 
adequada.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo.

- 29/10 - - 2

23 3 23
Ética,

psicologia e
Ciências

Identificar, diferenciar e 
relacionar conceitos, 
teorias e autores 
estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição 
comentada por encontro 
síncrono 
(videoconferência) e 
livro didático.

- 5/11 - - 2

24 3 24 1ª Avaliação

Expor conceitos e teorias 
estudadas de forma 
sintética e adequada, 
assim como posicionar-se
critica e 
argumentativamente em 
relação às mesmas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Redação
dissertativa

12/11 100 - 2

25 3 25 Moral e
religião

Identificar e relacionar 
adequadamente 

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 

- 19/11 - - 2



concepções, conceitos e 
implicações gerais 
estudadas.

ao AVA; apresentação 
em vídeo.

26 3 26

Principais
teorias éticas

da
Antiguidade

Identificar, diferenciar e 
relacionar corretamente 
teorias, conceitos e 
autores estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo e endereços 
eletrônicos para textos e 
arquivos externos.

- 26/11 - - 2

27 3 27
Ética no

Medievo e
Renascimento

Identificar, diferenciar e 
relacionar corretamente 
teorias, conceitos e 
autores estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição 
comentada por encontro 
síncrono 
(videoconferência).

3/12 - - 2

28 3 28

Principais
teorias éticas

da
Modernidade

Identificar, diferenciar e 
relacionar 
adequadamente 
conceitos, teorias e 
autores estudados. 

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo e endereços 
eletrônicos para sites 
externos.

- 10/12 - - 2

29 3 29 2ª Avaliação

Identificar e relacionar 
conceitos e autores 
estudados, posicionar-se 
crítica e 
argumentativamente 
acerca dos mesmos.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Trabalho 17/12 - 100 2

30 3 30

Revisão e
conteúdos e
recuperação
Bimestral

Revisar conteúdos e 
relacionar 
adequadamente 
conceitos, teorias e 
autores estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Questionário 18/12 100 - 2

31 4 31

Uma
introdução às

Éticas
Aplicadas

Identificar subárea da 
Ética e diferenciá-la de 
outras subáreas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição 
comentada por encontro 
síncrono 
(videoconferência).

- 28/1/2022 - - 2

32 4 32

Bioética e
Direitos

Animais –
Peter Singer

Identificar, interpretar, 
diferenciar e relacionar 
adequadamente conceitos
estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo.

- 4/2/2022 - - 2



33 4 33
Ética e Meio
Ambiente –
Hans Jonas

Identificar, interpretar, 
diferenciar e relacionar 
adequadamente conceitos
estudados.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição 
comentada por encontro 
síncrono 
(videoconferência).

- 11/2/2022 - - 2

34 4 34
Outras

questões de
Bioética

Identificar, relacionar e 
refletir sobre conceitos e 
questões propostas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo.

- 12/2/2022 - - 2

35 4 35 1ª Avaliação

Expor conceitos 
estudados de forma 
sintética, aplicá-los nas 
situações propostas e 
posicionar-se critica e 
argumentativamente 
sobre os mesmos.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Trabalho 18/2/2022 - 100 2

36 4 36
Ética da

comunicação

Identificar e diferenciar 
adequadamente 
conceitos, autores e 
teorias estudadas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; exposição 
comentada por encontro 
síncrono 
(videoconferência).

- 25/2/2022 - - 2

37 4 37
Ética da

Informática

Identificar e diferenciar 
adequadamente 
conceitos, autores e 
teorias estudadas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
em vídeo.

- 4/3/2022 - - 2

38 4 38
Ética

profissional

Identificar, diferenciar e 
relacionar conceitos 
estudados relacionando-
os com situações práticas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA; apresentação 
por vídeo.

- 11/3/2022 - - 2

39 4 39 2ª Avaliação

Identificar, relacionar e 
diferenciar 
adequadamente conceitos
estudados e situações de 
aplicação.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Questionário 18/3/2022 100 - 2

40 4 40
Revisão e

recuperação
Bimestral

Revisar, aplicar conceitos
e relacionar 
adequadamente teorias, 
autores e conceitos nas 
questões propostas.

Dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet e 
ao AVA.

Questionário 19/3/2022 100 - 2

41 - - Prova Final Identificar mínima Dispositivo eletrônico Questionário 23/3/2022 100 - 2



aptidão teórica necessária
sobre os conceitos, 
autores e teorias 
estudadas.

com acesso à Internet e 
ao AVA ou prova 
presencial.

Pontuação das atividades individuais e colaborativas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Google Sala de Aula:
1º bimestre: 100 pontos coletivos + 100 pontos individuais / 2 = Média bimestral (100 pontos individuais);
2º bimestre: 100 pontos + 50 pontos coletivos + 50 pontos individuais / 2 = Média bimestral (100 pontos individuais);
3º bimestre: 100 pontos individuais + 100 pontos coletivos / 2 = Média bimestral (100 pontos individuais);
4º bimestre: 100 pontos coletivos + 100 pontos individuais / 2 = Média bimestral (100 pontos individuais).
Ao final de cada bimestre, há a recuperação bimestral (100 pontos individuais).

100 pontos
por bimestre
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PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 3 ° ano B – química 
 

CURSO: Curso Técnico em mineração Integrado ao Ensino Médio, 3º Período, Diurno 
 
 

 

 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 
 
PROFESSOR(A): Leonardo Barboza da Costa 

PERÍODO: 
 
28/06/2021 até 
22/03/2021   

CARGA 
HORÁRIA: 
 2 a/s - 80 h/a  

 

TÓPICO UNIDADE  AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICO-

PEDAGÓGIC
OS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA 

C/H 

Introdução a 
geografia. 

Revisão dos 
conteúdos vistos 
no ano passado. 

Unidade 1 
/      1° 
Bimestre 

1,2. 

Revisão dos 
conteúdos 

ministrados no 
segundo ano 

Estabelecer os 
principais tópicos 

vistos nos 
bimestres 
anteriores.  

computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, 

vídeos, livros 
digitais.. 

Conversa e 
participação dos 
alunos 

 

 

28/06/2021 

até 

03/07/2021 

Questionário 
online.  

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

semanais.  

Domínios 
morfoclimáticos 

do Brasil 

Unidade 1/ 
1° 

bimestre 
3,4 

Características 
gerais/ apresentação 
do novo conteúdo 

Estabelecer as 
características 
gerais de cada 
domínio em 

relação ao clima 
e a vegetação 

computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, 

imagens dos 
domínios 

Conversa e 
participação dos 

alunos 

 

 

05/07/2021 

até 

10/07/2021 

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

semanais. 



Domínios 
morfoclimáticos 

do Brasil 

Unidade 1/ 
1° 
bimestre 

5,6 
Os climas e a 
vegetação de 
cada domínio 

Identificar o 
respectivo 
domínio 

morfoclimático 
através de 

imagens e do 
climograma 

predominante  

computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, 

imagens dos 
domínios 

Conversa e 
participação dos 
alunos 

 

 

 

 

12/07/2021 

até 

17/07/2021 

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

semanais.  

Domínios 
morfoclimáticos 
do Brasil 

Unidade 1/ 
1° 
bimestre 

7,8 

Os impactos 
ambientais 

específicos em 
cada domínio 

Identificar os 
principais 

impactos que o 
meio ambiente 
vem sofrendo e 
seus principais 
causadores para 
cada domínio 

morfoclimático 

computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, 

imagens dos 
domínios, 
notícias de 

jornal 

Conversa e 
participação dos 
alunos 

19/07/2021 

até 

23/07/2021 

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

semanais.  

Domínios 
morfoclimáticos 
do Brasil 

Unidade 1/ 
1° 
bimestre 

9,10 

Os impactos 
ambientais 

específicos em 
cada domínio 

A partir do 
documentário: 
novo código 

ambiental 
identificar os 

problemas 
ambientais e 

como as 
políticas 

públicas vem 
sendo 

implementadas 

Exibição do 
documentário 
o novo código 
ambiental  

Elaboração de 
questionário sobre o 

documentário: o 
novo código 
ambiental. 

 

 

 

 

26/07/2021 

até 

31/07/2021 

Responder 
questões 
referentes ao 
documentário.  

---------------------- 
2 horas 
semanais.  



A formação 
espacial do 
Brasil  

Unidade 2 
/      1° 
Bimestre 

11,12, 
13, 14 

A formação 
territorial do Brasil, 
os tratados entre 
Brasil e Espanha; As 
divisões regionais 
do Brasil, dos 
estudos de Fábio 
Macedo Soares 
Guimarães, até a 
proposta oficial do 
IBGE e as propostas 
de Pedro Pinchas 
Geiger, Ruy Moreira 
e Milton Santos.  
 
 

Descrever o 
processo 
histórico de 
formação do 
território 
brasileiro e suas 
regiões 
administrativas.  

Computador/ 
tablet/ 
smartphone, 
internet, 
vídeos, livros 
digitais. 

Fórum de 
Discussão, 
realização de 
atividades. 

 

 

 

 

 

02/08/2021 

até 

07/08/2021 

(incluí o 

Sábado) 

Responder a 
um 
questionário. 
Não pontua 
para nota, mas 
serve como 
revisão para a 
prova 
relacionada ao 
conteúdo. 

__________. 

4 horas 
semanais. 
Vídeos 
explicativos 

A formação 
espacial do 
Brasil  
 

Unidade 2/ 
1° 
bimestre 

15,16 

Caracterização 
econômica das 
regiões 
brasileiras.  

Compreender 
mais 
profundamente 
as 
características 
históricas e 
políticas da 
divisão regional 
do Brasil e suas 
delimitações 
naturais.  

Computador/ 
tablet/ 
smartphone, 
internet, 
vídeos, livros 
digitais. 

Fórum de 
Discussão, 
realização de 
atividades. 

 

 

 

 

09/08/2021 

até 

14/08/2021 ---------------- ------------------- 
2 horas 
semanais.  

Revisão e 
exercícios 
avaliativos  

Unidade 1 
e 2/ 1° 
bimestre 

17,18 

Revisão e 
avaliação dos 

conteúdos 
ministrados.  

Revisão de 
conteúdos 

Computador/ 
tablet/ 
smartphone, 
internet, 
vídeos, livros 
digitais. 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

 

16/08/2021 

até 

21/08/2021 Exercício com 
questões 
online.  

---------------------- 
2 horas 
semanais.  



As questões 
agrárias no 
Brasil 

Unidade 3/ 
2° 
Bimestre 

19,20, 
21,22 

Os conflitos 
por terra no 
Brasil (Da 
pastoral da 
terra ao MST, 
a luta é pra 
valer) 
 

Identificar os 
motivos do 

confronto por 
terra a partir da 

estrutura de 
distribuição da 
terra no Brasil. 

Questionários 
de revisão. 
Indicação de 
vídeos. Duas 
aulas 
expositivas 
online. 

Resolução de 
questões do ENEM 
sobre a temática das 
questões agrárias.  

 

23/08/2021 

até 

28/08/2021 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). 

As questões 
agrárias no 
Brasil 
 

Unidade 3/ 
2° 
Bimestre 

23,24, 
25,26 

As práticas 
agrícolas, dois 
modelos de 
produção: A 
agricultura 
familiar e o 
agronegócio.  

O objetivo desse 
tópico é 
possibilitar ao 
aluno 
diferenciar em 
termos de 
estrutura de 
trabalho, de 
ocupação 
territorial e de 
relação com o 
meio ambiente 
entre as práticas 
do agronegócio 
e as práticas da 
agricultura 
familiar.  

Questionários 
de revisão. 
Indicação de 
vídeos. Duas 
aulas 
expositivas 
online.  

Blank quiz, fórum 
para tirar as 
dúvidas. 

 

 

30/08/2021 

até 

04/09/2021 

Aplicação de 
questionários 
online. 

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

4 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

As questões 
agrárias no 
Brasil 

 

Unidade 3/ 
2° 
Bimestre 

27,28 

As práticas 
agrícolas, dois 
modelos de 
produção: A 
agricultura 
familiar e o 
agronegócio. 

Discussão a 
partir de 

entrevistas e 
notícias sobre a 
importância dos 
movimentos de 
luta pela terra.  

Computador/ 
tablet/ 
smartphone, 
internet, 
vídeos, livros 
digitais. 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

 

 

 

06/09/2021 

até 

11/09/2021 

------------------ ----------------- 
2 horas 
semanais.  



As questões 
agrárias no 
Brasil 

 

Unidade 3/ 
2° 
Bimestre 

29,30 A luta pela terra 

Discussão e 
comentários a 
partir do Talk 
show: Greg 

News – O MST.  

 

Discussão 

sobre o 

vídeo: 

GREG NEWS 

| MST - 

YouTube 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

 

 

 

 

 

 

13/09/2021 

até 

18/09/2021 

Questionário 
individual 
sobre a 
temática dos 
movimentos 
sociais do 
campo.  

-------------------- 
2 horas 
semanais.  

A formação 
espacial e 
industrial do 
Brasil  
 

Unidade 4/  
2° 
bimestre 

31,32 

Do Brasil rural 
ao Brasil 
industrial (O 
Êxodo rural e 
o processo de 
urbanização no 
Brasil) 

O objetivo aqui 
é que o 

estudante possa 
interpretar a 

passagem de um 
Brasil rural com 
tradição agraria, 

exportadora e 
escravista para 

um Brasil 
urbano 

industrial. As 
permanecias e 
as mudanças 

desse processo.  

Uso de 
questionários 
como o blank 
quiz. Vídeos 
dos conteúdos 
e exercícios 
para revisão 
antes da prova 
da unidade. 

Teste realizado 
online a partir da 
plataforma blank 

quiz.  

 

 

 

 

 

 

20/09/2021 

até 

25/09/2021 

Questionário 
online. 

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

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

A formação 
espacial e 
industrial do 
Brasil  
 

Unidade 4/  
2° 
bimestre 

33,34 

Do Brasil rural 
ao Brasil 
industrial (O 
Êxodo rural e 
o processo de 
urbanização no 
Brasil) 

O objetivo aqui 
é que o 

estudante possa 
interpretar a 

passagem de um 
Brasil rural com 
tradição agraria, 

exportadora e 
escravista para 

um Brasil 
urbano 

industrial. As 
permanecias e 
as mudanças 

desse processo.  

Uso de 
questionários 
como o blank 
quiz. Vídeos 
dos conteúdos 
e exercícios 
para revisão 
antes da prova 
da unidade. 

Teste realizado 
online a partir da 
plataforma blank 

quiz.  

 

 

 

 

 

27/09/2021 

até 

02/10/2021 
Questionário 
online. 

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

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

https://www.youtube.com/watch?v=kSyOcbMAzko
https://www.youtube.com/watch?v=kSyOcbMAzko
https://www.youtube.com/watch?v=kSyOcbMAzko


A formação 
espacial e 
industrial do 
Brasil  
 

Unidade 4/  
2° 
bimestre 

35,36 

Do Brasil rural 
ao Brasil 
industrial (O 
Êxodo rural e 
o processo de 
urbanização no 
Brasil) 

O objetivo aqui 
é que o 

estudante possa 
interpretar a 

passagem de um 
Brasil rural com 
tradição agraria, 

exportadora e 
escravista para 

um Brasil 
urbano 

industrial. As 
permanecias e 
as mudanças 

desse processo.  

Uso de 
questionários 
como o blank 
quiz. Vídeos 
dos conteúdos 
e exercícios 
para revisão 
antes da prova 
da unidade. 

Teste realizado 
online a partir da 
plataforma blank 

quiz.  

 

 

 

04/10/2021 

até 

09/10/2021 

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

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

A formação 
espacial e 
industrial do 
Brasil  
 

Unidade 4/  
2° 
bimestre 

37,38 

Do Brasil rural 
ao Brasil 
industrial (O 
Êxodo rural e 
o processo de 
urbanização no 
Brasil) 

Compreender as 
políticas 

públicas do 
período. O fim 

do milagre 
econômica até a 

entrada dos 
preceitos 

neoliberais no 
segundo 

governo FHC.  

Uso de 
questionários 
como o blank 
quiz. Vídeos 
dos conteúdos 
e exercícios 
para revisão 
antes da prova 
da unidade. 

Teste realizado 
online a partir da 
plataforma blank 

quiz. 

11/10/2021 

até 

16/10/2021 

(aula no 

sábado) Questionário 
avaliativo.  

---------------------- 
2 horas 
semanais.  

Revisão dos 
conteúdos 
ministrados. 

Unidade 3, 
4 .  

39,40  

Revisão e 
avaliação dos 
conteúdos 
ministrados.  

Revisão de 
conteúdos 

Computador/ 
tablet/ 
smartphone, 
internet, 
vídeos, livros 
digitais. 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

 

18/10/2021 

até 

23/10/2021 Exercício com 
questões 
online.  

---------------------- 
2 horas 
semanais.  



As fases do 
capitalismo: 
o capitalismo 
financeiro  

Unidade 5/ 
3° 
bimestre 

41,42,4
3,44 

O capitalismo 
financeiro e a 
globalização 

Compreender as 
características 

gerais do 
capitalismo 
financeiro 

Computador/ 
tablet/ 
smartphone, 
internet, 
vídeos, livros 
digitais. 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

 

 

 

 

25/10/2021 

até 

30/10/2021 

---------------- --------------------- 
4 horas 
semanais.  

As fases do 
capitalismo: 
o capitalismo 
financeiro 

Unidade 5/ 
3° 
bimestre 

45,46 

O capitalismo 
financeiro a partir 
da análise do 
Noam Chomsky  

Entender a 
relação do 

sistema 
financeiro com 

a política: O que 
é o lobby na 

política.  

Discussão 

por tópico 

do 

documentári

o: O Fim do 

Sonho 

Americano - 

YouTube 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

01/11/2021 

até 

06/11/2021 

Resumo das 
discussões.  

-------------------- 
2 horas 
semanais.  

As fases do 
capitalismo: 
o capitalismo 
financeiro 

Unidade 5/ 
3° 
bimestre 

47,48 

O capitalismo 
financeiro a partir 
da análise do 
Noam Chomsky  

Entender a 
relação do 

sistema 
financeiro com 

a política: O que 
é o lobby na 

política.  

Discussão 

por tópico 

do 

documentári

o: O Fim do 

Sonho 

Americano - 

YouTube 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

08/11/2021 

até 

13/11/2021 

Resumo das 
discussões.  

-------------------- 
2 horas 
semanais.  

As fases do 
capitalismo: 
o capitalismo 
financeiro 

Unidade 5/ 
3° 
bimestre 

49,50 

O capitalismo 
financeiro a partir 
da análise do 
Noam Chomsky  

Entender a 
relação do 

sistema 
financeiro com 

a política: O que 
é o lobby na 

política.  

Discussão 

por tópico 

do 

documentári

o: O Fim do 

Sonho 

Americano - 

YouTube 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

 

15/11/2021 

até 

20/11/2021 
Resumo das 
discussões.  

-------------------- 
2 horas 
semanais.  

https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ


As fases do 
capitalismo: 
o capitalismo 
financeiro 

Unidade 5/ 
3° 
bimestre 

51,52 

O capitalismo 
financeiro a partir 
da análise do 
Noam Chomsky  

Entender a 
relação do 

sistema 
financeiro com 

a política: O que 
é o lobby na 

política.  

Discussão 

por tópico 

do 

documentári

o: O Fim do 

Sonho 

Americano - 

YouTube 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

22/11/2021 

até 

27/11/2021 

Resumo das 
discussões.  

-------------------- 
2 horas 
semanais.  

As fases do 
capitalismo – 
o capitalismo 
financeiro e 
as crises 
econômicas 
atuais.   

Unidade 6/ 
3° 
bimestre. 

53,54 

As características 
da crise atual 
discutidas a partir 
do filme; A 
grande aposta.  

Entender o que 
foi a bolha 

imobiliária e as 
crises 

econômicas 
atuais.  

Discussão a 
partir do 
filme: A 
grande aposta.  

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

29/11/2021 

até 

04/12/2021 
Questionário 
fechado sobre 
o filme: A 
grande aposta.  

------------------- 
2 horas 
semanais.  

As fases do 
capitalismo – 
o capitalismo 
financeiro e 
as crises 
econômicas 
atuais.   

Unidade 6/ 
3° 
bimestre. 

55,56/ 

As características 
da crise atual 
discutidas a partir 
do filme; A 
grande aposta 

Compreender o 
capitalismo 
financeiro a 

partir da 
diferença entre 
econômica real 

e mercado 
financeiro 
“produção 
fictícia”  

Discussão a 
partir do 
filme: A 
grande aposta. 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

 

 

06/12/2021 

até 

11/12/2021 

Fórum de 
Discussão, 
realização de 
atividades. 

-------------------- 
2 horas 
semanais.  

Revisão  
Unidade 
5/6/3° 
bimestre.  

57,58 

Revisão e 
avaliação dos 
conteúdos 
ministrados.  

Revisão de 
conteúdos 

Computador/ 
tablet/ 
smartphone, 
internet, 
vídeos, livros 
digitais. 

Fórum de 
Discussão, 

realização de 
atividades. 

13/12/2021 

até 

18/12/2021 

Exercício com 
questões 
online.  

---------------------- 
2 horas 
semanais.  

https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FtpgDvWjkQ


Tópico 
avaliativo  

Unidade 
5/6/3° 
bimestre. 

59,60 

Revisão e 
avaliação dos 
conteúdos 
ministrados. 

Revisão de 
conteúdos 

Computador/ 
tablet/ 
smartphone, 
internet, 
vídeos, livros 
digitais. 

Computador/ tablet/ 
smartphone, 

internet, vídeos, 
livros digitais. 

 

 

 

20/12/2021 

até 

23/12/2021 

Exercício com 
questões 
online. 

---------------------- 
2 horas 
semanais.  

A diversidade 
ideológica dos 
tempos atuais. O 
que é esquerda 
ou direita. 

Unidade 7/ 
4° 
Bimestre 

61,62 

Principais 
correntes 
econômicas de 
pensamento no 
mundo. 

O objetivo aqui 
é compreender 
os parâmetros 
econômicos e 

sociais que 
caracterizam 

cada 
posicionamento 

político, e 
demonstrar 

algum 
entendimento de 

sua origem. 

Questionários 
de revisão. 
Indicação de 
vídeos. Duas 
aulas 
expositivas 
online. 

Blank quiz, fórum 
para tirar as 

dúvidas. Aplicação 
do teste: 

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

 

 

 

 

24/01/2022 

até 

29/01/2022 

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). 

A diversidade 
ideológica dos 
tempos atuais. O 
que é esquerda 
ou direita. 

Unidade 7/ 
4° 
Bimestre 

63,64 

Principais 
correntes 
econômicas de 
pensamento no 
mundo. 

O objetivo aqui 
é compreender 
os parâmetros 
econômicos e 

sociais que 
caracterizam 

cada 
posicionamento 

político, e 
demonstrar 

algum 
entendimento de 

sua origem. 

Questionários 
de revisão. 
Indicação de 
vídeos. Duas 
aulas 
expositivas 
online. 

Blank quiz, fórum 
para tirar as 

dúvidas. Aplicação 
do teste: 

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

 

 

 

31/01/2022 

até 

05/02/2022 

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). 

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


Revisão geral 
dos assuntos 
trabalhos. O 
que ficou de 
geografia em 
nós.  

Unidade 8  65,66 

Busca de uma 
revisão geral dos 
três anos de 
geografia.  

Refazer a 
trajetória do 

aluno na 
disciplina 

geografia, com 
os diversos 

momentos o que 
mais marcou o 
que pode ser 
melhorado.  

Aula online, 
dialogada.  

A discussão em 
relação aos diversos 

conteúdos 
trabalhados.  

 

 

 

07/02/2022 

até 

12/02/2022 

Comentários 
no fórum e 
participação 
na aula online.  

Comentários no 
fórum e 
participação na aula 
online. 

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

Revisão geral 
dos assuntos 
trabalhos. O 
que ficou de 
geografia em 
nós.  

Unidade 8  67,68 

Busca de uma 
revisão geral dos 
três anos de 
geografia.  

Refazer a 
trajetória do 

aluno na 
disciplina 

geografia, com 
os diversos 

momentos o que 
mais marcou o 
que pode ser 
melhorado.  

Aula online, 
dialogada.  

A discussão em 
relação aos diversos 

conteúdos 
trabalhados.  

14/02/2022 

até 

19/02/2022 
Comentários 
no fórum e 
participação 
na aula online.  

Comentários no 
fórum e 
participação na aula 
online. 

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

Revisão geral 
dos assuntos 
trabalhos. O 
que ficou de 
geografia em 
nós.  

Unidade 8  69,70 

Busca de uma 
revisão geral dos 
três anos de 
geografia.  

Refazer a 
trajetória do 

aluno na 
disciplina 

geografia, com 
os diversos 

momentos o que 
mais marcou o 
que pode ser 
melhorado.  

Aula online, 
dialogada.  

A discussão em 
relação aos diversos 

conteúdos 
trabalhados.  

21/02/2022 

até 

26/02/2022 
Comentários 
no fórum e 
participação 
na aula online.  

Comentários no 
fórum e 
participação na aula 
online. 

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

Revisão geral 
dos assuntos 
trabalhos. O 
que ficou de 
geografia em 
nós.  

Unidade 8  71,72 

Busca de uma 
revisão geral dos 
três anos de 
geografia.  

Refazer a 
trajetória do 

aluno na 
disciplina 

geografia, com 
os diversos 

momentos o que 
mais marcou o 
que pode ser 
melhorado.  

Aula online, 
dialogada.  

A discussão em 
relação aos diversos 

conteúdos 
trabalhados.  

 

 

02/03/2022 

até 

05/03/2022 
Comentários 
no fórum e 
participação 
na aula online.  

Comentários no 
fórum e 
participação na aula 
online. 

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 



Revisão geral 
dos assuntos 
trabalhos. O 
que ficou de 
geografia em 
nós.  

Unidade 8  
73,74,7
5,76 

Busca de uma 
revisão geral dos 
três anos de 
geografia.  

Refazer a 
trajetória do 

aluno na 
disciplina 

geografia, com 
os diversos 

momentos o que 
mais marcou o 
que pode ser 
melhorado.  

Aula online, 
dialogada.  

A discussão em 
relação aos diversos 

conteúdos 
trabalhados.  

 

 

 

 

07/03/2022 

até 

12/03/2022 

Comentários 
no fórum e 
participação 
na aula online.  

Comentários no 
fórum e 
participação na aula 
online. 

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

Revisão geral 
dos assuntos 
trabalhos. O 
que ficou de 
geografia em 
nós.  

Unidade 8  77,78 

Busca de uma 
revisão geral dos 
três anos de 
geografia.  

Refazer a 
trajetória do 

aluno na 
disciplina 

geografia, com 
os diversos 

momentos o que 
mais marcou o 
que pode ser 
melhorado.  

Aula online, 
dialogada.  

A discussão em 
relação aos diversos 

conteúdos 
trabalhados.  

14/03/2022 

até 

19/03/2022 
Comentários 
no fórum e 
participação 
na aula online.  

Comentários no 
fórum e 
participação na aula 
online. 

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

Revisão geral 
dos assuntos 
trabalhos. O 
que ficou de 
geografia em 
nós.  

Unidade 8  79,80 

Busca de uma 
revisão geral dos 
três anos de 
geografia.  

Refazer a 
trajetória do 

aluno na 
disciplina 

geografia, com 
os diversos 

momentos o que 
mais marcou o 
que pode ser 
melhorado.  

Aula online, 
dialogada.  

A discussão em 
relação aos diversos 

conteúdos 
trabalhados.  

 

 

 

21/03/2022 

até          

22 /03/2022 

Comentários 
no fórum e 
participação 
na aula online.  

Comentários no 
fórum e 
participação na aula 
online. 

2 horas 
semanais. 
(aplicação de 
questionário, e 
aula ao vivo de 
revisão a partir 
das dúvidas 
apresentadas). 

  

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 

Pontos 
 
200 

 



leituras e/documentários e outra individual na ferramenta do google Blank Quiz. 
Com atribuição de 100 pontos para cada atividade.  

 
Atividade individual (questionários) (100 pontos) + atividade coletiva (100 pontos) /  2 = Nota bimestral  
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ANEXO I 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 3 ANO B  

 
PERÍODO: 2021 

CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA - MODALIDADE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA III  
CARGA HORÁRIA (100): 80h 

PROFESSOR(A): GLAYDS R. A. VEIGA 
 

 
 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

 
Estabelecendo 

Códigos de 
sociabilidade e 

convivência 

 
1º 

Bimestre 

 
1 

 
Ambientação e 

apresentação da 
disciplina 

Interagir com os 
alunos sobre o 
Classroom; e 

Dialogar sobre o 
retorno das 

atividades de 
forma remota. 

Momento 
sincrono: 

Google Meet; e 
participação de 

discussões 
online. 

Fórum de 
discussão 

28/06 Sem pontuação  Sem Pontuação  2 horas 

DO REINO AO 
IMPÉRIO: A 

FAMÍLIA REAL 
E A INVENÇÃO 

DE UMA 
NAÇÃO. 

1º 
Bimestre 

2 O Império entre 
o progresso e a 

liberdade: 
experiências no 

Segundo 
Reinado. 

Identificar 
elementos 

característicos 
sobre a ideia de 

progresso e 
cidadania no 
governo de D 

Pedro II  

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

05/07 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

DO REINO AO 
IMPÉRIO: A 

FAMÍLIA REAL 
E A INVENÇÃO 

DE UMA 
NAÇÃO. 

1º 
Bimestre 

3 O Império entre 
o progresso e a 

liberdade: 
experiências no 

Segundo 
Reinado. 

Identificar 
elementos 

característicos 
sobre a ideia de 

progresso e 
cidadania no 
governo de D 

Pedro II 

Momento 
assincrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Leitura 
Complementar 

10/07  Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

Relações De 
Alteridade E O 
Nascimento Da 

Era Dos 
Extremos 

1º 
Bimestre 

4 Ideologias do 
Século XIX  

 

Diferenciar as 
teorias Políticas 
do século XIX 

Momento 
Sincrono 

Google Meet; 
Slides e texto 
complementar 

Fórum de 
debates  

12/07 Sem Pontuação Sem Pontuação 2  horas 



Relações De 
Alteridade E O 
Nascimento Da 

Era Dos 
Extremos 

1º 
Bimestre 

5 O Império entre 
o progresso e a 

liberdade: 
experiências no 

Segundo 
Reinado. 

Ideologias do 
Século XIX  

 

Processo 
Avaliativo  

Momento 
Assincrono: 
Computador 
e/ou celular 

com acesso à 
Internet 

1ª Atividade 
Avaliativa do 1º 

Bimestre 

19/07 50 50 2 horas 

Relações De 
Alteridade E O 
Nascimento Da 

Era Dos 
Extremos 

1º 
Bimestre 

6 Imperialismo 
Afro-asiático 

 

Interpretar as 
teorias 

socioculturais do 
século XIX em 

meio a II 
Revolução 
Industrial 

Momento 
Sincrono 

Google Meet; 
Slides e texto 
complementar 

Fórum de 
debates  

26/07 Sem Pontuação Sem Pontuação 2  horas 

Relações De 
Alteridade E O 
Nascimento Da 

Era Dos 
Extremos 

1º 
Bimestre  

7 Imperialismo 
Afro-asiático 

 

Interpretar as 
teorias 

socioculturais do 
século XIX em 

meio a II 
Revolução 
Industrial 

Momento 
Assincrono: 
Computador 
e/ou celular 

com acesso à 
Internet 

Leitura 
complementar  

31/07 Sem Pontuação  Sem Pontuação 2 horas  

Relações De 
Alteridade E O 
Nascimento Da 

Era Dos 
Extremos 

1ª 
Bimestre 

8 A I Guerra 
Mundial E os 
novos atores 

sociais 

Analisar as fases 
da I Guerra 

Mundial e seus 
impactos políticos 

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 
Intenet; Videos 

e Texto de 
apoio. 

Fórum de 
debates  

02/08 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

Relações De 
Alteridade E O 
Nascimento Da 

Era Dos 
Extremos 

1ª 
Bimestre 

9 A I Guerra 
Mundial E os 
novos atores 

sociais 

Explicar aspecto 
do  cotidiano e o 
surgimento de 
atores sociais 

duante a I Guerra 
Mundial 

Momento 
sincrono: 

Google Meet; e 
participação de 

discussões 
online 

Fórum de 
debates  

09/08 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas  

Relações De 
Alteridade E O 
Nascimento Da 

Era Dos 
Extremos 

1ª 
Bimestre 

10 Imperialismo 
Afro-asiático e  

A I Guerra 
Mundial E os 
novos atores 

sociais 

Processo 
avaliativo  

Momento 
assincrono: 

Google Meet; e 
participação de 

discussões 
online 

2 ª Atividade 
Avaliativa do 1º 
Bimestre com 

imagens e  
(Questionário)  

16/08 50 50 2 horas  

Relações De 
Alteridade E O 
Nascimento Da 

Era Dos 

2º 
Bimestre 

1 O Casaco de 
Marx: 

Experiências 
sobre a 

Compreender 
como as ideias 

socialistas foram 
implantadas na 

Momento 
sincrono: 

Google Meet; e 
participação de 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

23/08 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 



Extremos Revolução 
Russa 

 
 

Rússia por um 
processo 

revolucionário 

discussões 
online 

BRASIL, UMA 
REPÚBLICA. 

2º 
Bimestre 

2 A chegada da(s) 
Republica(s) no 

Brasil 

Diferenciar os 
discursos sobre 

Rpública no Brasil 
e a queda do 

Império  

Momento 
sincrono: 

Google Meet; e 
participação de 

discussões 
online 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

30/08 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas  

BRASIL, UMA 
REPÚBLICA. 

2º 
Bimestre 

3 A chegada da(s) 
Republica(s) no 

Brasil e os 
Governos da 

Espada  

Compreender as 
transformações 

estabelecidas no 
Brasil com os 

primeiros 
governos 

republicanos  

Momento 
assincrono: 

Google Meet; e 
participação de 

discussões 
online 

Leitura. 
Complementa 

06/09 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas  

BRASIL, UMA 
REPÚBLICA. 

2º 
Bimestre 

4 A Ordem 
Oligárquica e o 
Café Com Leite. 

Explicar os 
elementos 

caracteristicos da 
política do Café 

com Leite no 
Brasil entre 1894 a 

1930  

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de 

Apoio. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

11/09 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas  

BRASIL, UMA 
REPÚBLICA. 

2º 
Bimestre 

5 A chegada da(s) 
Republica(s) no 

Brasil ; Governos 
das Espadas e A 

Ordem 
Oligárquica e o 
Café Com Leite. 

Processo 
Avaliativo  

Momento 
Assincrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de 

Apoio. 

1 ª Atividade 
Avaliativa do 2º 

Bimestre 

13/09 50 50 2 horas  

BRASIL, UMA 
REPÚBLICA. 

2º 
Bimestre 

6 Os Excluídos da 
República: 

Movimentos 
Sociais e os 
Discursos 

Identificar os 
movimento socias 

do inicio da 
república e e 
debater suas 

visões  

Momento 
sincrono: 

Google Meet; e 
participação de 

discussões 
online 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

20/09 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas  

BRASIL, UMA 
REPÚBLICA. 

2º 
Bimestre 

7 Os Excluídos da 
República: 

Movimentos 
Sociais e os 
Discursos 

Identificar os 
movimento socias 

do inicio da 
república e e 
debater suas 

visões  

Momento 
sincrono: 

Google Meet; e 
participação de 

discussões 
online 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

27/09 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas  



BRASIL, UMA 
REPÚBLICA. 

2º 
Bimestre 

8 Nas Ondas do 
Rádio: Da Crise 

do Café com 
Leite ao fim do 
Estado Novo 

Analisar os 
elementos 

característicos da 
Era Vargas 

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de 

Apoio. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

04/10 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas  

BRASIL, UMA 
REPÚBLICA 

2º 
Bimestre 

9 Nas Ondas do 
Rádio: Da Crise 

do Café com 
Leite ao fim do 
Estado Novo 

Analisar os 
elementos 

característicos da 
Era Vargas 

Momento 
Assincrono: 

Google Meet; e 
participação de 

discussões 
online 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

16/10 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas  

BRASIL, UMA 
REPÚBLICA 

2º 
Bimestre 

10 Os Excluídos da 
República: 

Movimentos 
Sociais e os 
Discursos 

Nas Ondas do 
Rádio: Da Crise 

do Café com 
Leite ao fim do 
Estado Novo 

Processo 
avaliativo  

Momento 
Assíncrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de 

Apoio. 

2 ª Atividade 
Avaliativa do 2º 

Bimestre 

18/10 50 50 2 horas  

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

1 1929: O 
Capitalismo em 

Crise. 

Analisar a crise de 
1929 e seus 

impactos políticos, 
económicos e 

sociais 

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

25/10 Sem pontuação  Sem pontuação 2 horas 

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

2 1929: O 
Capitalismo em 

Crise. 

Analisar a crise de 
1929 e seus 

impactos políticos, 
económicos e 

sociais 

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Leitura 
complementar 

01/11 Sem pontuação  Sem pontuação 2 horas 

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

3 Democracia em 
crise: Os 
Regimes 

Totalitários. 

Explicar aspectos 
do  cotidiano e 

característicos dos 
Regimes 

Totalitários 

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

08/11 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 



e Slide de Apoio 
assíncrono. 

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

4 Democracia em 
crise: Os 
Regimes 

Totalitários. 

Explicar aspectos 
do  cotidiano e 

característicos dos 
Regimes 

Totalitários 

Momento 
Assincrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

20/11 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

5 1929: O 
Capitalismo em 

Crise. 
Democracia em 

crise: Os 
Regimes 

Totalitários. 

Processo 
Avaliativo 

Momento 
assíncrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

1ª Atividade 
avaliativa do 3º 

Bimestre  

22/11 50 50 2 horas 

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

6 A Banalidade do 
Mal: A II Guerra 

Mundial.. 

Explicar aspecto 
do  cotidiano e o 
surgimento de 
atores sociais 

duante a II Guerra 
Mundial 

Momento 
síncrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

2911 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

7 A Banalidade do 
Mal: A II Guerra 

Mundial. 

Explicar aspecto 
do  cotidiano e o 
surgimento de 
atores sociais 

duante a II Guerra 
Mundial 

Momento 
síncrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

06/12 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

8 O Populismo 
Democrático no 

Brasil. 

 Debater  os 
elementos 

caracteristicos da 
política populista  
no Brasil entre 
1945 a 1964 

Momento 
síncrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

13/12 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

9 O Populismo 
Democrático no 

Brasil.. 

Debater os 
elementos 

caracteristicos da 
política populista  

Momento 
Assíncrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

18/12 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 



no Brasil entre 
1945 a 1964 

com acesso à 
Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

DOS LOUCOS 
ANOS 1920 AO 
DISCURSO DA 
MODERNIDADE 

3º 
Bimestre 

10 A Banalidade do 
Mal: A II Guerra 

Mundial. O 
Populismo 

Democrático no 
Brasil.. 

Processo 
Avaliativo  

Momento 
assíncrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

2ª Atividade 
avaliativa do 3º 

Bimestre  

20/12 50 50 2 horas 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 
“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

4º 
Bimestre 

1 Ditadura Militar: 
Os anos de 
Chumbo e 
Resistência 

Cultural 

Analisar os 
elementos 

característicos da 
Ditadura e as 

formas de 
resistência social  

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debates  

24/01 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 
“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

4º 
Bimestre 

2 Ditadura Militar: 
Os anos de 
Chumbo e 
Resistência 

Cultural 

Analisar os 
elementos 

característicos da 
Ditadura e as 

formas de 
resistência social 

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debates 

31/01 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 
“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

4º 
Bimestre 

3 O retorno a 
Cidadania: Da 
Era Sarney ao 

Plano Real 

Diferenciar os 
discursos sobre 

Rpública Nova  no 
Brasil 

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debates 

07/02 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 
“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

4º 
Bimestre 

4 O retorno a 
Cidadania: Da 
Era Sarney ao 

Plano Real 

Diferenciar os 
discursos sobre 

Rpública Nova  no 
Brasil 

Momento 
síncrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debates 

14/02 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 

4º 
Bimestre 

5 Ditadura Militar: 
Os anos de 
Chumbo e 

Processo 
Avaliativo 

Momento 
Assíncrono: 
Computador 

1ª Atividade 
avaliativa do 4º 

Bimestre  

21/02 50 50 2 horas 



“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

Resistência 
Cultural 

O retorno a 
Cidadania: Da 
Era Sarney ao 

Plano Real 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 
“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

4º 
Bimestre 

6 A Era FHC no 
Brasil. 

O populismo nos 
anos 2000: Lula 

e Dilma 

Interpretar os 
projetos políticos e 
socioculturais no 
final do século XX 
e inicio do XXI no 

Brasil  

Momento 
Assincrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

05/03 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 
“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

4º 
Bimestre 

7 A Era FHC no 
Brasil. 

O populismo nos 
anos 2000: Lula 

e Dilma 

Interpretar os 
projetos políticos e 
socioculturais no 
final do século XX 
e inicio do XXI no 

Brasil 

Momento 
Asssincrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

07/03 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 
“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

4º 
Bimestre 

8 Revisitando o 
Golpe E a 

Retomada do 
Conservadorism

o: Temer e 
Bolsonaro 

Analisar o projeto 
conservador no 

Brasil e seus 
impactos políticos 

Momento 
Assincrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

12/03 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 
“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

4º 
Bimestre 

9 Revisitando o 
Golpe E a 

Retomada do 
Conservadorism

o: Temer e 
Bolsonaro 

Analisar o projeto 
conservador no 

Brasil e seus 
impactos políticos 

Momento 
sincrono: 

Computador 
e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

Fórum de 
debate e 
pesquisa 

14/03 Sem pontuação Sem pontuação 2 horas 

CONSEQUÊNCI
AS DA GUERRA 

FRIA E DO 
“DEGELO” NO 
BRASIL E NO 

MUNDO. 

4º 
Bimestre 

10 A Era FHC no 
Brasil. 

O populismo nos 
anos 2000: Lula 

e Dilma 
Revisitando o 

Golpe E a 
Retomada do 

Conservadorism

Processo 
Avaliativo 

Momento 
Assíncrono: 
Computador 

e/ou Smartfone 
com acesso à 

Intenet; podcast  
e Slide de Apoio 

assíncrono. 

2ª Atividade 
avaliativa do 4º 

Bimestre  

21/03 50 50 2 horas 
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PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 3º 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: 41% 

Total de aulas assíncronas: 59% 

 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS-

PEGAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

AULA 

1 1 1 Grupo nominal 

complexo: com 

preposição 

• Compreender a composição dos 

grupos nominais complexos 

comparando com os grupos 

nominais simples. 

• Entender a formação do grupo 

nominal com preposição 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 02/07 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

2 1 2 Grupo Nominal 

complexo: caso 

possessivo 

• Compreender a formação do grupo 

nominal com caso possessivo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 09/07 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

3 1 3 Grupo Nominal 

complexo 
• Exercitar a identificação e 

compreensão do grupo nominal 

complexo no texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 16/07 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

4 1 4 Grupo nominal 

complexo 
• Praticar a identificação dos grupos 

nominais complexos em textos, 

assim como sua compreensão 

.Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 23/07 Prova/100 _ 2 

5 1 5 Tipos de verbos • Entender os tipos de verbos 

existentes na língua inglesa 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 24/07 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

6  1 6 Tempos verbais: 

aspecto simples 

(Present, Past, Future) 

• Compreender os grupos verbais 

com aspecto simples, nos tempos 

presente, passado e futuro 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 30/07 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

7  1 7 Tempos verbais: 

aspecto simples 

(Present, Past, Future) 

• Praticar a compreensão textual e 

compreender o papel dos verbos 

no aspecto simples presentes no 

mesmo 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 31/07 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

8 1 8 Tempos verbais: 

aspecto simples 

(Present, Past, Future) 

• Praticar a compreensão textual e 

compreender o papel dos verbos 

no aspecto simples presentes no 

mesmo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form  06/08 Prova/100 _ 2 

9 1 9 Grupo nominal 

complexo e Tempos 

verbais: aspecto 

• Revisar o conteúdo do 1º bimestre Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 07/08 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

_ 2 



simples (Present, Past, 

Future) 

pontuação 

10 1 10 Grupo nominal 

complexo e Tempos 

verbais: aspecto 

simples (Present, Past, 

Future) 

• Praticar a compreensão textual e 

identificar no texto o papel dos 

grupos nominais e dos tempos 

verbais de aspecto simples 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form  13/08 Prova/ 100 _ 2 

11 2 11 Tempos verbais: 

aspecto continuous 

(Present, Past, Future) 

• Compreender os grupos verbais 

com aspecto continuous, nos 

tempos presente, passado e futuro 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 20/08 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

12 2 12 Tempos verbais: 

aspecto continuous 

(Present, Past, Future) 

• Identificar na compreensão textual 

o papel dos verbos no aspecto 

continuous presentes no mesmo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 27/08 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

13 2 13 Tempos verbais: 

aspecto continuous 

(Present, Past, Future) 

• Praticar a compreensão textual e 

compreender o papel dos verbos 

no aspecto continuous presentes no 

mesmo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 03/09 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

14 2 14 Tempos verbais: 

aspecto continuous 

(Present, Past, Future) 

• Praticar a compreensão textual e 

compreender o papel dos verbos 

no aspecto continuous presentes no 

mesmo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 10/09 Prova/100 _ 2 

15 2 15 Tempos verbais: 

aspecto perfect 

(Present, Past, Future) 

• Compreender os grupos verbais 

com aspecto perfect, nos tempos 

presente, passado e futuro 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 17/09 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

16 2 16 Tempos verbais: 

aspecto perfect 

(Present, Past, Future) 

• Identificar na compreensão textual 

o papel dos verbos no aspecto 

perfect presentes no mesmo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 24/09 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

17 2 17 Tempos verbais: 

aspecto perfect 

(Present, Past, Future) 

• Praticar a compreensão textual e 

compreender o papel dos verbos 

no aspecto perfect presentes no 

mesmo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 01/10 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

18 2 18 Tempos verbais: 

aspecto perfect 

(Present, Past, Future) 

• Praticar a compreensão textual e 

compreender o papel dos verbos 

no aspecto perfect presentes no 

mesmo 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Forms 08/10 Prova/100 _ 2 

19 2 19 Tempos verbais: 

aspecto continuous e 

perfect 

• Revisar o conteúdo do 2º bimestre Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Forms 09/10 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

20 2 20 Tempos verbais: 

aspecto continuous e 

perfect 

• Praticar a compreensão textual e 

identificar no texto os grupos 

verbais de aspecto continuous e 

perfect 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 

(prova) 

15/10 Prova/100 _ 2 

21 3 21 Verbos Modais: Can e 

Could 
• Compreender o papel dos verbos 

modais na compreensão textual 

• Discutir os diferentes sentidos dos 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 22/10 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 



modais Can e Could 

22 3 22 Verbos: May e Might • Discutir os diferentes sentidos que 

os modais May e Might carregam 

nos textos lidos 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 29/10 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

23 3 23 Verbos Modais • Praticar a identificação dos 

sentidos dos modais Can, Could, 

May e Might na compreensão 

textual 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 05/11 Prova/100 _ 2 

24 3 24 Verbos Modais: Must 

e  Ought to 
• Compreender os diferentes sentidos 

que os modais Must e Ought to 

carregam 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 12/11 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

25 

 

3 25 Verbos Modais: Will, 

Shall e Should 
• Compreender os diferentes sentidos 

que os modais Will, Shall e Should 

carregam 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 

 

 

19/11 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

26 3 26 Verbos Modais • Praticar a identificação dos 

diferentes sentidos que os modais 

Must, Ought to, Will, Shall e 

Would podem exercer no texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 26/11 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

 2 

27 3 27 Verbos Modais • Revisar os sentidos dos modais no 

texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form 

Google Form 03/12 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

28 3 28 Verbos Modais • Praticar a compreensão textual e 

identificação dos sentidos que os 

modais carregam 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 10/12 Prova/100 _ 2 

29 3 29 Verbos Modais • Revisar os sentidos dos Modais Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 11/12 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

30 3 30 Verbos Modais • Praticar a compreensão textual e 

identificação dos sentidos dos 

modais no texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 17/12 Prova/100 _ 2 

31 4 31 Marcadores 

discursivos 
• Entender o papel dos marcadores 

discursivos nas conexões das 

ideias em um texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 28/01 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

32 4 32 Marcadores 

discursivos 
• Identificar os marcadores 

discursivos no texto e a ideia que 

eles transmitem na oração 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 04/02 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

33 4 33 Marcadores 

discursivos 
• Praticar a compreensão textual e 

identificar os marcadores 

discursivos no texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Google Form 11/02 Prova/ 100 _ 2 



Form) 

34 4 34 Referentes Lexicais • Compreender o papel dos 

referentes lexicais no texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 18/02 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

35 4 35 Referentes 

gramaticais 
• Compreender o papel dos 

referentes gramaticais no texto 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 25/02 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

36 4 36 Referentes lexicais e 

gramaticais 
• Identificar os referentes em um 

texto e compreender ser papel na 

oração 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 04/03 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

37 4 37 Referentes lexicais e 

gramaticais 
• Praticar a compreensão textual e 

perceber o papel dos referentes nas 

orações 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 05/03 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

38 4 38 Referentes lexicais e 

gramaticais 
• Praticar a compreensão textual e 

perceber o papel dos referentes nas 

orações 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 11/03 Prova/100 _ 2 

39 4 39 Marcadores 

discursivos e 

referentes  

• Praticar a compreensão textual e 

perceber o papel dos referentes nas 

orações 

Sábado letivo: Aula 

assíncrona (Google 

Form) 

Google Form 12/03 Atividade de 

compreensão 

textual/ sem 

pontuação 

_ 2 

40 4 40 Grupos nominais 

complexos, Tempos 

verbais, Verbos 

Modais, Referentes 

lexicais e gramaticais 

• Revisar todo o conteúdo anual 

inserido na compreensão textual 

Aula síncrona 

(Google Meet) e aula 

assíncrona (Google 

Form) 

 

Google Form 18/03 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: 3º ANO B 

 
PERÍODO: 2021.1 e 2021.2 
(1º, 2º , 3º e 4º BIMESTRE) 

CURSO: QUÍMICA  
 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

CARGA HORÁRIA (100%): 80aulas/ 40 encontros  
 

PROFESSOR(A): KATIANNY KÉSIA MENDES NEGROMONTE TARGINO   

 
 

 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIV

A/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

 
1 

 
1º Bimestre 

 

 
Semama 

1 
 

 
Texto dissertativo-

argumentativo  

 
Reveras características 
principais do gênero 

Discutir a produção textual no 
Enem 2020 

Interpretar textos motivadores 
da proposta de escrita Enem 

2020 
 

 
Webaula 

Slides anexos 
 

Prova do Enem 
anexada à 
plataforma 

 
________ 

 
 

 
01/07 

 
________ 

 
________ 

 
2 horas/aula 

 
2 

 
1º Bimestre 

 

 
Semama 

2 

 
A introspecção na 

literatura 
brasileira: Clarice 
e Elisa Lsiepctor  

 
 

 
Identificar o contexto histórico 
e social do início do século XX 
Compreender as caracteríticas 

da literatura introspectiva  
Conhecer a biografia da família 

Lispector 
Ler e interpretar textos com 

monólogo interior   

 
Antologia de contos  
Documentário com 
Clarice Lispector   

Leitura de “Sangue 
no sol”, de Elisa 

Lispector 
 

 
________ 

 

 
08/07 

 
_______ 

 
________ 

 
2 horas/aula 

 
2 

 
1º Bimestre 

 

 
Semama 

3 

 
A introspecção na 

literatura 
brasileira: outros 

autores   
 

 
Conhecer a vida e obra de 

Lygia Fagundes Telles 
Saber de que maneira a 

sociedade brasileira 
recepcionou a proposta 

modernista 
 

 
Texto “Venha ver o 

pôr do sol” 
Texto  “Feliz 

aniversário”, de 
Clarice Lispector 

Documentário 
“Lygia Fagundes 

Telles: a inventora 
de memórias” 

(Youtube) 

 
_______ 

 
15/07 

 
_______ 

 
 

 
_______ 

 
2 horas/aula 



 
4 

 
1º Bimestre 

 

 
Semana 

 4 

 
A contística 

contemporânea 

 
Identificar a proposta estética 

da narrativa curta 
Conhecer os principais nomes 

dessa expressão  

 
Webaula 

Antologias de 
contos 

 
________ 

 
22/07 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
4 

 
1º Bimestre 

 

 
Semana 

 5 

 
A contística 

contemporânea 

 
Mobilizar conhecimentos sobre 
a contística moderna brasileira 
Conhecer os autores da época 

 
Debates orais  

Roteiros e slides 

 
Exercício 

 

 
24/07. 

(Sábado 
letivo) 

 
________ 

 
100 pontos 

 
2 horas/aula 

 
4 

  
1º Bimestre 

 

 
Semama 

6 

 
A contística 

contemporânea 

 
Mobilizar conhecimentos sobre 
a contística moderna brasileira 
Conhecer os autores da época 

 
Debates orais  

Roteiros e slides 

 
Seminário 

 
29/07  

 
________ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
5 
 

 
1º Bimestre 

 

 
Semama 

7 

 
Drama e teatro do 

século XX 
 

 
Reconhcer as principais 
características do gênero 

dramático  pós-1950 

 
Videoaula  
(gravada) 

Encontro assíncrono 

 
_______ 

 

 
31/07 

(Sábado 
letivo) 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
5 

 
1º Bimestre 

 

 
Semama 

8 

 
Drama e teatro do 

século XX 
 
 
 

 
Identificar relações 

intertextuais do gênero 
dramático com o gênero 

fílmico 
Identificar relações 

intertextuais do gênero  
dramático com a cultura 

popular  

 
Debates orais  

Roteiros e slides 

 
Seminário 

 

 
05/08 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
5 

 
1º Bimestre 

 

 
Semama 

9 

 
Drama e teatro do 

século XX 
 
 

 
Mobilizar conhecimentos sobre 

o teatro moderno brasileiro  
Conhecer as principais peças e 

autores da época 

 
Debates orais  

Roteiros e slides  

 
Seminário 

 
12/08 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
6 

 
1º Bimestre 

 

 
Semana 

10  

 
A poesia do século 

XX 
 
 

 
Analisar a proposta estética da 

poesia moderna  
Identificar recursos e temas 

inovadores da poesia em 
questão 

  

 
Webaula  
Apostila 
Slides 

 

 
_______ 

 
19/08 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
6 

 
2º Bimestre  

 
Semana 

11 

 
A poesia de Carlos 

Drummond de 
Andrade 

 
Perceber as inovações estéticas 

da poesia drummoniana 
Ler textos representativos da 

poética do autor 
 

 
Webaula  

Antologia de 
poemas 

 

 
_______ 

 
26/08. 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 



 
6 

 
2º Bimestre 

 
Semana 

12 

 
A poesia de Carlos 

Drummond de 
Andrade 

 
Perceber as inovações estéticas 

da poesia drummoniana 
Ler textos representativos da 

poética do autor 
 

 
Webaula  

Antologia de 
poemas 

 

 
_______ 

 
02/09 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
7 

 
2º Bimestre 

 
Semana 

13 

 
A musicalidade e a 

poesia  

 
Perceber a presença da 

musicalidade em poemas 
contemporâneos 

Estudar os poetas Vinícuis de 
Moraes e Cecília Meireles 

 
Webaula  

Antologia de 
poemas 

Vídeos com poemas 
musicados 

 
Produção de 

antologia 

 
09/09 

 

 
50 pontos  

_______  
2 horas/aula 

 
7 

 
2º Bimestre 

 
Semana 

14 

 
A musicalidade e a 

poesia 

 
Estudar as poetisas Adélia 

Prado, Ana Cristina César e 
Hilda Hist 

 
Webaula  

Antologia de 
poemas 

 

 
_______ 

 
16/09 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
8 

 
2º Bimestre 

 
Semana 

15 

 
Gênero Debate 

 
Identificar o contexto de 

produção do gênero 
Reconhecer as características 

de estilo e linguísticas do 
gênero 

 
Videoaula  
(Gravada- 

disponibilizada na 
sala google) 

 

 
_______ 

 
18/09 

(Sábado 
letivo) 

 
_______ 

 
_______ 

 

 
2 horas/aula 

 
8 

 
2º Bimestre 

 
Semana 

16 

 
Gênero Debate 

 
Comprender de que maneira 

organizar as ideias em razão da 
defesa de um ponto de vista 

 
Webaula  
Filmes  

Proposta de 
atividade 

 
_______ 

 
23/09 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
8 

 
2º Bimestre 

 
Semana 

17 

 
Gênero Debate 

 
Relacionar o gênero com 
outras expressões orais e 

escritas, tais como a mesa-
redonda 

 
Webaula  
Apostila  

 

 
Atividade avaliativa 
Roteiro para debate 

oral 

 
30/09 

 
50 pontos  

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
9 

 
2º Bimestre 

 
Semana 

18 

 
O roteiro para 

gêneros visuais 

 
Reconhcer os contextos de 

produção, forma 
composicional e estilo do 

gênero 

 
Webaula  
Apostila  

Roteiros fílmicos 

 
_______ 

 
07/10  

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
9 

 
2º Bimestre 

 
Semana 

19 

 
O roteiro para 

gêneros visuais 

 
Comprender a importância do 

texto escrito/planejamento para 
a produção do audio-visual 

 
Videoaula 

(Assíncrona) 

 
_______ 

 
09/10 

(sábado 
letivo) 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 

 
9 

 
2º Bimestre 

 
Semana 

20 
 
 

 
A sensibilidade 

poética do século 
XX 

Gêneros debate e 

 
Revisar os conteúdos do 
bimestre e demonstrar a 

aquisição do conhecimento 
Avaliar o curso  

 
Webaula 

Avaliação escrita  

 
_______ 

 
14/10 

 
_______ 

 
_______ 

 
2 horas/aula 



roteiro  

10 3ºBimestre Semana 
21 

Relações de 
sentido: 

sinonímia, 
antonímia, 
hipônimos, 

hiperônimos, 
ambiguidade e 

polissemia) 

• Identificar os 
elementos da 
coerência na 
construção do  texto.  

• Analisar os 
elementos da 
coerência textual 
para a construção de 
efeitos de sentido  do 
texto.  

 

Webaula 
 

 21/10   2 horas/aula 

10 3º Bimestre Semana 
22 

Processo de 
referenciaçã
o e 
progressão 
referencial e 
o uso dos 
substantivos, 
adjetivos e 
pronomes.  

 

• Utilizar, ao produzir 
e ler texto, recursos 
de coesão 
sequencial 
(articuladores) e 
referencial (léxica e 
pronominal), 
construções 
passivas e 
impessoais, discurso 
direto e indireto e 
outros recursos 
expressivos 
adequados ao 
gênero textual. 

Inferir efeitos de sentido 
decorrentes do uso de 

recursos de coesão 
sequencial (conjunções e 
articuladores textuais). 

Formulários/ 
material teórico 
via sala google 

Formulário/ 
Questionário 

28/10 50  2 horas/aula 

11  3º Bimestre Semana 
23 

Regional, social, 
estilística e 

histórica 

• Reconhecer as 
variedades 
linguísticas e sua 
adequação em 
determinadas 
situações de 
comunicação.  

• Identificar, em textos 
de diferentes gêneros, 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 
via sala google 

Formulário/ 
Questionário 

04/11   2 horas/aula 



as marcas linguísticas 
que singularizam as 
variedades linguísticas 
sociais, regionais e de 
registro. 

Relacionar as variedades 
linguísticas a situações 

específicas de uso social 
11 3ºBimestre Semana 

24 
 

Regional, social, 
estilística e 

histórica 

• Reconhecer as 
variedades 
linguísticas e sua 
adequação em 
determinadas 
situações de 
comunicação.  

• Identificar, em textos 
de diferentes gêneros, 
as marcas linguísticas 
que singularizam as 
variedades linguísticas 
sociais, regionais e de 
registro. 

Relacionar as variedades 
linguísticas a situações 

específicas de uso social 

Formulários/ 
material teórico 
via sala google 

 11/11 50  2 horas/aula 

12 3º Bimestre Semana 
26 

Tirinha, 
charge,  

cartum, 
anúncios, 
notícias, 

reportagem 

• Realizar leitura 
analítica e crítico-
interpretativa de 
gêneros textuais 
diversos. 

Desenvolver estratégias de 
leitura analítica e crítico-
interpretativa de gêneros 

textuais diversos. 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 
via sala google 

 18/11   2 horas/aula 

12 3ºBimestre Semana 
27 

Tirinha, 
charge,  

cartum, 
anúncios, 
notícias, 

reportagem 

• Realizar leitura 
analítica e crítico-
interpretativa de 
gêneros textuais 
diversos 

• Desenvolver 
estratégias de leitura 
analítica e crítico-

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 
via sala google 

 25/11   2 horas/aula 



interpretativa de 
gêneros textuais 
diversos. 

 
13 3ºBimestre Semana 

28 
Crônica, conto, 

poema 
• Realizar leitura 

analítica e crítico-
interpretativa de 
gêneros literários  

• Desenvolver 
estratégias de leitura 
analítica e crítico-
interpretativa de 
gêneros literários 
(conto, crônica, 
poema). 

 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 
via sala google 

 02/12   2 horas/aula 

13  3ºBimestre Semana 
29 

Roman
tismo, 

Realismo 

▪ Reconhecer 
categorias 
pertinentes para a 
análise e 
interpretação dos 
textos literários 
produzidos no 
Brasil no século 
XIX, dos 
períodos 
denominados 
Parnasianismo e 
Simbolismo, 
situando-os nos 
contextos 
histórico, 
cultural, social e 
político e 
destacando as 
influências nas 
produções 
artísticas, 
culturais e do 
cotidiano, 
posteriormente. 

 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 
via sala google 

 09/12   2 horas/aula 

14 3ºBimestre  Semana 
30 

Roman
tismo, 

Realismo 

▪ Reconhecer 
categorias 
pertinentes para 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 

 16/12   2 horas/aula 



a análise e 
interpretação 
dos textos 
literários 
produzidos no 
Brasil no século 
XIX, dos 
períodos 
denominados 
Parnasianismo 
e Simbolismo, 
situando-os nos 
contextos 
histórico, 
cultural, social 
e político e 
destacando as 
influências nas 
produções 
artísticas, 
culturais e do 
cotidiano, 
posteriormente. 

 

via sala google 

15 4º Bimestre Semana 
31 

Revisão 
de 
semana  
de arte 
modern
a 

• Saber quem foram os 
principais autores que 
participaram da SAM. 

• Ler textos significativos do 
período. 
Observar a linguagem da 
época. 

Discutir a representatividade 
do autor para a literatura 
brasileira. 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 

  27/01/22  2 horas/aula 

15 4º Bimestre Semana 
32 

Mode
rnism
o 1ª 
fase 

• Ler textos de Carlos 
Drummond de 
Andrade 

Ler textos de 
Cecília Meireles 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 

  03/02/22  2 horas/aula 

16 4º Bimestre Semana 
33 

Mode
rnism
o 1ª 
fase 

• Ler textos de Carlos 
Drummond de 
Andrade 

Ler textos de 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 

  10/02/22  2 horas/aula 



Cecília Meireles 

16 4ºBimestre Semana 
34 

Regionalismo 
de 30 
 
Texto 
Argu
ment
ativo 

• Conhecer 
a literatura os 
escritores 
Raquel de 
Queiroz, Jorge 
Amado, 
Graciliano 
Ramos, José 
Lins do Rego 
• Produzir 
um texto 
argumentativo. 
•
 Reescrev
er o texto com 
base nos 
critérios o 
ENEM. 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 

  17/02/22  2 horas/aula 

17 4º Bimestre Semana 
35 

Regionalismo 
de 30 
 
Texto 
Argu
ment
ativo 

• Conhecer 
a literatura os 
escritores 
Raquel de 
Queiroz, Jorge 
Amado, 
Graciliano 
Ramos, José 
Lins do Rego 
• Produzir 
um texto 
argumentativo. 
•
 Reescrev
er o texto com 
base nos 
critérios o 
ENEM. 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 

Produção textual  50 24/02/22  2 horas/aula 

17 4º Bimestre Semana 
36   

Terceira fase 
do 
Modernismo. 
 

• Analisar 
as condições de 
produção 
textual do 

   03/03/22  2 horas/aula 



Redação Enem 
Literatura 
Contemporâne
a 

 

ENEM. 
• Conhecer 
a literatura de 
Clarice 
Lispector, 
Guimarães 
Rosa, João 
Cabral e Melo 
Neto. 

18 4º Bimestre Semana 
37 

Terceira fase 
do 
Modernismo. 
 
Redação Enem 
Literatura 
Contemporâne
a 

 

• Analisar 
as condições de 
produção 
textual do 
ENEM. 
• Conhecer 
a literatura de 
Clarice 
Lispector, 
Guimarães 
Rosa, João 
Cabral e Melo 
Neto. 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 

Formulários  10/03/22  2 horas/aula 

18 4ºBimestre Semana 
38 

Terceira fase 
do 
Modernismo. 
 
Redação Enem 
Literatura 
Contemporâne
a 

 

• Analisar 
as condições de 
produção 
textual do 
ENEM. 
• Conhecer 
a literatura de 
Clarice 
Lispector, 
Guimarães 
Rosa, João 
Cabral e Melo 
Neto. 

Webaula/ 
Formulários/ 

material teórico 

Produção de texto 50 17/03/22  2 horas/aula 

19 4ºbimestre Semana 
39 

Terceira fase 
do 
Modernismo. 
 
Redação Enem 
Literatura 
Contemporâne
a 

• Analisar 
as condições de 
produção 
textual do 
ENEM. 
 

   19/03/22  2 horas/aula 



 

20 4ºBimestre Semana 
40 

Terceira fase 
do 
Modernismo. 
 
Redação Enem 
Literatura 
Contemporâne
a 

 

Analisar as 
condições de 
produção 
textual do 
ENEM. 

   24/03/22  2 horas/aula 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Pontos:  
I bimestre: 
Atividade 1: 100 pontos (Seminário) 
II bimestre  
Atividade 1: 50 pontos  
Atividade 2: 50 pontos  
III bimestre  
Atividade 1- 50 pontos 
Atividade 2 – 50 pontos 
IV bimestre 
Atividade 1- 50 pontos 
Atividade 2 – 50 pontos 
 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. A soma de todasas atividades deverá 
contabilizar 100 pontos. 
 

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: 3 º ano B 
CURSO: Química 

COMPONENTE CURRICULAR: matemática 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A):  Juliana Holanda 

PERÍODO: 2021.1 
CARGA HORÁRIA: 100 h 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSO 
DIDÁTICO 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO AI/ 
PONTOS 

AC/ 
PONTOS 

AULA CARGA 
HORÁRIA 

1 1 1 Análise 

combinatória 
• Realizar 

operações com 

fatorial 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

 30/06 a 

03/06 

  Vídeo 

gravado 

4 

2 1 2 Análise 

combinatória 
• Desenvolver 

capacidade de 

dedução e 

raciocínio 

lógico 

organizado 

• Desenvolver 

capacidade de 

relacionar 

matemática 

com problemas 

práticos 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Tarefa 05/07 a 

10/07 

20  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

3 1 3 Análise 

Combinatória 
• Utilizar a 

técnica 

adequada de 

contagem para 

cada tipo de 

problema 

• Saber utilizar o 

Princípio 

Fundamental 

da Contagem 

 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 12/07 a 

17/07 

20  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 



4 1 4 Análise 

Combinatória 
• Distinguir os 

conceitos entre 

arranjo, 

combinação e 

permutação 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 19/07 a 

24/07 

20  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

5 1 5 Análise 

combinatória 
• Distinguir os 

conceitos entre 

arranjo, 

combinação e 

permutação 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 26/07 a 

31/07 

20  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

6 1 6 Análise 

Combinatória 
• Distinguir os 

conceitos entre 

arranjo, 

combinação e 

permutação 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 02/08 a 

07/08 

20  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

7 2 7 Binômio de 

Newton 
• Analisar e 

identificar um 

número 

binomial 

• Reconhecer e 

desenvolver 

um binômio de 

Newton 

• Reconhecer e 

aplicar a 

fórmula do 

termo geral do 

binômio de 

Newton 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Tarefa 09/08 a 

14/08 

25  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

8 3 8 Probabilidade • Identificar 

Espaço 

amostral 

• Calcular 

probabilidade 

em espaços 

amostrais 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 16/08 a 

21/08 

25  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 



equiprováveis 

9 3 9 Probabilidade • Calcular 

probabilidade 

da união de 

dois eventos 

 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 23/08 a 

28/08 

25  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

10 3 10 Probabilidade • Calcular 

probabilidade 

condicional 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 30/08 a 

04/09 

25  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

11 1,2 e 3 11 Análise 

Combinatória, 

Binômio de 

Newton e 

Probabildiade 

• Revisar 

conteúdo 

bimestral para 

atividades de 

recuperação 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 06/09 a 

11/09 

100  Vídeo 

gravado 

4 

12 4 12 Noções 

Básicas de 

Estatística 

• Compreender 

o que seja uma 

distribuição de 

frequência 

• Representar 

graficamente 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Tarefa 13/09 a 

18/09 

20  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

13 4 13 Noções 

básicas de 

Estatística 

• Compreender 

e construir 

histogramas e 

polígonos de 

frequência 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

tarefa 20/09 a 

25/09 

20  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

14 4 14 Noções 

básicas de 

estatística 

• Calcular 

medidas de 

posição e 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

Questionário 27/09 a 

02/10 

20  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 



dispersão vídeos, 

arquivo de 

texto. 

15 4 15 Noções 

básicas de 

estatística 

• Resolver 

situações 

problemas de 

aplicações 

estatísticas 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Tarefa 04/10 a 

09/10 

 40 Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

16 5 16 Matemática 

financeira 

• Calcular 

porcentagem e 

taxa 

percentual 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 11/10 a 

16/10 

25  Vídeo 4 

17 5 17 Matemática 

financeira 

• Calcular juros 

simples e 

desconto 

comercial 

simples 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 18/10 a 

23/10 

25  Vídeo 4 

18 5 18 Matemática 

financeira 

• Calcular juros 

compostos e 

valor atual na 

capitalização 

composta 

 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 25/10 a 

30/10 

25  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

19 5 19 Matemática 

Financeira 

• Resolver 

situações 

problemas 

envolvendo 

matemática 

financeira 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Tarefa 01/11 a 

06/11 

25  Vídeo 

gravado 

4 

20 4 e 5 20 Noções 

básicas de 

estatística e 

Matemática 

• Revisar 

conteúdo 

bimestral para 

atividades de 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

Questionário 08/11 a 

13/11 

100  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 



Financeira recuperação vídeos, 

arquivo de 

texto. 

21 6 21 Ponto • Calcular ponto 

médio 

• Calcular 

distância entre 

dois pontos 

• Identificar 

quando três 

pontos estão 

alinhados 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 16/11 a 

20/11 

100  Vídeo 

Gravado 

4 

22 7 22 Reta • Definir uma 

reta 

• Identificar 

posição 

relativa entre 

retas 

• Calcular 

distância entre 

ponto e reta 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 22/11 a 

27/11 

30  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

23 7 23 Reta • Calcular a área 

de um 

triângulo a 

partir dos 

vértices 

• Resolver 

problemas 

envolvendo 

distância  

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 29/11 a 

04/12 

30  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 

24 6 e 7 24 Ponto e Reta • Resolver 

problemas 

envolvendo 

geometria 

analítica 

(ponto e reta) 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

Questionário 06/12 a 

11/12 

40  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 



 

Obs. 1: As atividades referentes a unidade 1 somarão 100 pontos para compor a primeira nota do 1º bimestre. Ou seja, a primeira nota do primeirodo 

bimestre será a soma das notas das cinco atividades propostas 

Obs. 2: As atividades referentes as unidades 2 e 3 somarão 100 pontos a fim de compor a segunda nota do 1º bimestre.  

Obs. 3: As atividades referentes a unidade 4 somarão 100 pontos a fim de compor a primeira nota do 2º bimestre. 

Obs. 4: As atividades referentes a unidade 5 somarão 100 pontos a fim de compor a segunda nota do 2º bimestre. 

Obs. 5: A atividade referente a unidade 6 será a primeira nota do 3º bimestre. 

Obs. 6: As atividades referentes a unidade 7 somarão 100 pontos a fim de compor a segunda nota do 3º bimestre. 

 

 

25 6 e 7 25 Ponto e Reta • Revisar 

conteúdo 

bimestral para 

atividades de 

recuperação 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, 

arquivo de 

texto. 

 

Questionário 

13/12 a 

18/12 

100  Webaula/ 

vídeo 

gravado 

4 
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 PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO 
PRESENCIAIS 

 
 

TURMA: 3º ano – diurno 
 
PERÍODO: 28/06 – 06/04/2022 
 

CURSO: Curso Ensino Médio Integrado ao Técnico em Química (Turma B) 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 
 
 

 

CARGA HORÁRIA  
 

- Disciplina com 67 h/80 Aulas 
- Aulas ministradas antes da pandemia- Não houve 

- Carga horária desse PI para o ensino remoto: 80h/a 
 

❖ 40 h/a via procedimento Síncrono(via google 

meet); 
❖ 40 h/a via procedimento assíncrono (Via Google 

Classroom); 
 

PROFESSOR(A): Márcia Gardênia Lustosa Pires 
 

 
 

 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTR

E/ 

SEMESTR

E) 

 

AULA 
TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS DIDÁTICO

 - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1  

 

 

 

 

 

I 

Bimestre 

1 Apresentação dos 

Modelos de Trabalhos 

de Conclusão de Curso 

(TCC) – 

Monografias, Artigos 

Científicos, Relatórios 

(estágios, técnicos, de 

pesquisa, aula de campo, 

etc.), Memorial, etc.. 

- Debater sobre o 

modelo de TCC 

adotado no IFPB e 

sobre a adequação 

no período remoto; 

 

 

- Estimular o 

interesse pela 

pesquisa e 

produção textual; 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Procedimentos: 

 

Síncrono:  
 

Apresentação de Slides 

sobre modelos de 

TCC’s 

 

Participação em Chat 

(via Google 

Meet)/Horário:  

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  
 

Envio de material 

escrito com texto 

produzido pela 

professora sobre os tips 

de TCC; 

 

 

 

 

 

 

 

29/06/2021 

 

Escolha do Tema 

do TCC 

(ativiade não 

pontuada) 

Debate sobre TCC 

(atividade não 

pontuada) 

2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

2  

 

 

I 

Bimestre 

2 Conhecimento 

Científico e Trabalhos 

Acadêmicos: 

Conceituando o  

Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC) 

- Conhecer as 

exigências 

institucinais e 

normativas para a 

elaboração do 

TCC; 

 

- Debater sobre a 

escrita do TCC; 

Computador e 

Smartphone 

Atividadede Produção 
textual  

 

Procedimento: 
Participação em Chat 

(via Google 

Meet)/Horário:  

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivos 

(Slides) sobre conteúdo 

complementar as aulas 

síncronas; 

 

 

 

 

 

06/07/2021 

Atividade de 

Produção 

Textual: 

Exploração 

incial sobre o 

tema deestudos 

escolhido 

Valendo 30 

pontos  

 

Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

3 I 

Bimestre 

3 A pesquisa científica 

na internet: 

conhecendo as 

principais bases de 

dados;  

(Minicurso dos 

Bibliotecários) 
 

 

 

  

 

- Conhecer bases 

de dados que 

possam contribuir 

com a escrita da 

fundamentação 

teórica do TCC; 

 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação/ 
Discussão 
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo 

(pdf) com a descrição 

de bases de dados para 

pesquisa na internet. 

 

 

 

 

 

 

13/07/2021 

Não haverá Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

4 I 

Bimestre 

4 Para entender o que é 

Plágio   
 

 

 

  

 

- Fomentar o 

debate sobre o 

plágio na vida 

acadêmica e as 

implicações ético-

legais sobre o tema; 

 

 

 

Computador e 

Smartphone 

  Atividade de 
Produção textual 
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo 

(pdf) com uma cartilha 

sobre Plágio; 

 21/07/2021 Escrita do Pré-

projeto de TCC: 

definindo um 

tema e 

levantando 

problemas sobre 

o objeto de 

estudo -   

(atividade não 

pontuada ) 

Debate sobre a 

elaboração do 

TCC – escolha de 

um tem original 

(atividade não 

pontuada) 

2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 



5 I 

Bimestre 

5 A Pesquisa Científica; 

 

 

 - Apresentar aos 

alunos conceitos 

sobre a pesquisa 

científica, com base 

na literatura 

especializada  na 

área. 

 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

Procedimento: 
Síncrono 
via Google Meet - 

Horário:  

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo 

(pdf) com texto sobre a 

pesquisa científica.  

 

 

 

 

28/07/2021 

 Escrita inicial 

do Projeto de 

TCC –  

Justificativa do 

estudo, 

apresentandoa 

relevância social 

e acadêmica do 

estudo 

(Atividade não 

pontuda); 

 

Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

6 I 

Bimestre 

6 O Projeto de Pesquisa;  

 

 

 

- Conhecer os 

passos de um 

projetode pesquisa;  

 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
Procedimento: 
Síncrono 
via Google Meet - 
 

15h e 50 min  

 
 

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo 

(pdf) com modelo de 

Projeto de TCC. 

31/07/2021 

(Sábado 

Letivo) 

- Elaboração do 

Projeto de TCC 

(Parte I) 

Valendo 70 

pontos  

 

 

 

Não haverá 2 h 

(assíncrona) 

7 I 

Bimestre 

7 Avaliação Parcial dos 

Conteúdos do I 

bimestre; 

 

- Avaliação do 

processo de esnino 

e aprendizagem; 

 

Computador e 

Smartphone 

 

Participação 
Procedimento: 
Síncrono 

via Google Meet - 
15h e 50 min  

 

Assíncrono: 
 

Aplicação de atividade 

Avaliativa da disciplina 

(Prova) ; 

 

 

 

 

 

04/08/2021 

Avaliação 
escrita; 

(100 pntos) 

 Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

8 I 

Bimestre 

8 Apresentação dos 

Modelos de Trabalhos 

de Conclusão de Curso 

(TCC) – 

Monografias, Artigos 

Científicos, Relatórios 

(estágios, técnicos, de 

pesquisa, aula de campo, 

etc.), Memorial, etc.. 

- Debater sobre o 

modelo de TCC 

adotado no IFPB e 

sobre a adequação 

no período remoto; 

 

 

- Estimular o 

interesse pela 

pesquisa e 

produção textual; 

 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Procedimento: 
Síncrono:Apresentação 

de slide sobre o tema 

em estudo: 

“Modelos de Trabalhos 
de Conclusão de Curso 

(TCC)”. 
via google meet. 

 

Horário 10:40-12:20 

(na quarta-feira) 

 

Assíncrono: 
 

Envio de Link para 

acesso a conteúdo 

compementar; 

 

  

 

 

11/08/2021 

Avaliação 
escrita; 

(100 pntos) 

 Debate sobre 

TCC 

(atividade não 

pontuada) 

2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

9 I 

Bimestre 

9 Apresentação dos 

Modelos de Trabalhos 

de Conclusão de Curso 

(TCC) – 

Monografias, Artigos 

Científicos, Relatórios 

(estágios, técnicos, de 

pesquisa, aula de campo, 

etc.), Memorial, etc.. 

- Debater sobre o 

modelo de TCC 

adotado no IFPB e 

sobre a adequação 

no período remoto; 

 

 

- Estimular o 

interesse pela 

pesquisa e 

produção textual; 

 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

 

Procedimento: 
Síncrono:Apresentação 

de slide sobre o tema 

em estudo: 

“Modelos de Trabalhos 
de Conclusão de Curso 

(TCC)”. 
via google meet. 

 

Horário 10:40-12:20 

(na quarta-feira) 

 

Assíncrono: 
 

Envio de Link para 

acesso a conteúdo 

compementar; 

 

 

 

 

18/08/2021 

  

Debate sobre o 

tema TCC:  

(atividade não 

pontuada) 

 

 

 

Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

10 II 

Bimestre 

10 O referencial Teórico do 

TCC 

 

 

 

 - Conhecer e 

aplicar as Normas 

da ABNT, para 

citações e 

referências; 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de Vídeo  (via 

plataforma do google 

classroom) 

complementando o 

momento síncrono. 

 

 

25/08/2021 

Envio do 
Projeto de TCC 
– Parte II 

(Referencial 
Teórico - 70 

pntos) 

Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

11 II 

Bimestre 

11 Principais Normas da 

ABNT acerca dos 

trabalhos científicos; 

(ABNT – 14724/2011 - 

Regras Gerais)  

- Conhecer e 

aplicar as Normas 

da ABNT; 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 
Procedimento: 
 
Síncrono 

01/09/2021 Resolução de 
Lista de 
Exercícios/ 
Produção 
Textual 

Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 



 via Google Meet - 
Horário: 

15h e 50 min  

 
 

Assíncrono:  

- Aula gravada sobre 

Regras da ABNT; 

 

(valendo 

30pntos) 

assíncrona 

12 II 

Bimestre 

12 Organização das fontes 

de citação, de acordo 

com a ABNT e sua 

aplicação no TCC;  

- Compreender a 

construção das 

citações no TCC; 

 

- Apresentar os 

tipos de Citações: 

Direta e Indireta; 

Conhecer o modelo 

de Referência 

(Livros e Artigos). 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Aula gravada sobre 

Regras da ABNT; 

 

 

 

 

 

08/09/2021 

Não haverá 

Atividade:  

elaboração de 

um questionário 

de Pesquisa; 

(Atividade não 

pontada) 

Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

13 II 

Bimestre 

13 Conhecendo o Gênero 

textual: Relatorio 

Técnico Científico; 

 

 

 

- Exercitar a escrita 

acadêmica no 

modelo Reltório 

Técnico Científico, 

de acordo com as 

exigências 

normativas para 

este gênero; 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo (em 

pdf) complementar ao 

momento síncrono; 

 

 

 

15/09/2021 

Não haverá Debate sobre TCC 

(atividade não 

pontuada) 

 

2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

14 II 

Bimestre 

14 O Relatório e o Estágio:- 

ampliando nossos 

conhecimentos; 

Apresentação da Lei do 

Estágio e a Instrução 

Normativa que rege o 

Estágio no IFPB.  

 

 

Conhecer as 

exigências 

normativas para o 

Relatório de 

estágio; 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário: 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo (em 

pdf) complementar ao 

momento síncrono; 

22/09/2021 Não haverá Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

15 II 

Bimestre 

15 - A Classificação das 

Pesquisa: quanto aos 

objetivos e quanto aos 

procedimentos técnicos 

e operacionais; (Antônio 

Carlos Gil) 

 

 

 

  

 

 

- Explorar os 

métodos e técnicas 

de pesquisa, 

amplamente 

debatidos no meio 

acadêmico e na 

literatura 

especializada na 

área; 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo (em 

pdf) complementar ao 

momento síncrono; 

 29/09/2021 Não haverá Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

16 II 

Bimestre 

16 Plataforma Lattes  Orientações sobre 

como elaborar  

ocurrículo lattes e 

registrar as 

experiências de 

participação em 

eventos científicos; 

Computador e 

Smartphone 

 

Assíncrono: 

- Envio de arquivo, em 

PDF, para leitura; 

 

 

02/10/2021 

(sábado     

letivo) 

Não haverá Não haverá 2 h 

(assíncrona) 

17 II 

Bimestre 

17  

 

 

Avaliação Parcial dos 

Conteúdos do 

II bimestre; 

 

 

 

 

- Avaliação do 

processo de esnino 

e aprendizagem; 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

Procedimento: 
 

Síncrono:Apresenta- 

ção de slide sobre o 

tema em estudo, 

via google meet. 

15h e 50 min  

 

Assíncrono: 

- Estudo de texto. 

Material complementar 

ao momento síncrono; 

 

 

06/10/2021 

Avaliação 
escrita; 

(100 pntos) 
 
 

Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

18 II 

Bimestre 

18 Realização do momento 

de síntese e finalização 

do ano letivo com os 

alunos; 

 

 

Revisão dos 

conteúdos 

ministrados durante 

o ano letivo; 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

Síncrono: 

15h e 50 min  

 

 

 

13/10/2021 

Não haverá Não haverá 2 h 

 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 

19 II 

Bimestre 

19 Eventos Científicos Orientações sobre 

como participar de 

eventos científicos; 

Computador e 

Smartphone 

 

Assíncrono: 

- Envio de arquivo, em 

PDF, para leitura; 

 

 

16/10/2021 

(sábado     

letivo) 

Não haverá Não haverá 2 h 

(assíncrona) 

20 II 

Bimestre 

20 Realização do momento 

de síntese e finalização 

do ano letivo com os 

alunos; 

Revisão dos 

conteúdos 

ministrados durante 

o ano letivo; 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

Síncrono: 

15h e 50 min  

 

19/10/2021 Não haverá Não haverá 2 h 

(50% 

síncrona e 

50% 

assíncrona 



21 II 

Bimestre 

21 Avaliação Final Avaliação dos 

conteúdos 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

Assíncrono: 

 

- Prova 

26/03/2022 Avaliação 
escrita; 

(100 pntos) 

Não haverá 

 

0 h/a 

Assíncrona 

 

* Planejamento anual, 2021. 

 

Pontuação das Atividades Individuais (AI) e Atividades Colaborativas (AC) realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

Observação: 

Em cada bimestre as avaliações se darão de forma processual, por meio da realização de atividades 

individuais, colaborativas (complementares, valendo 100 pontos as duas) e avaliação escrita (valendo 

100), que somadas deverão atingir duzentos pontos (em cada bimestre), que serão dividos por dois para 

obtenção de média 100. 

O direito a recuperação será dado apenas aos alunos que tenham relizado as atividades avaliativas do 

bimestre e que não obtiveram nota superior a 69.  

Pontos 200 
Sendo:  

 
❖ 1º Bimestre 

 

• Atividade Avaliativa Individual 

I  (AI) = 50 pontos (Trabalho); 

 

• Atividades Avaliativa 

Colaborativa II (AII) = 50 

pontos (Trabalho); 

 

• AIII= 100  (Avaliação 

Escrita); 

 

❖ 2º Bimestre 
 

• Atividade Avaliativa 

Individual I  (AI) = 50 

pontos (Trabalho); 

 

• Atividades Avaliativa 

Colaborativa II (AII) = 50 

pontos (Trabalho); 

 

• AIII= 100  (Avaliação 

Escrita); 

 

 
 
 

❖ Avaliação Final 
 

• AF= 100 pontos 

(Avaliação Escrita) 

 

 

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

Onde: AI + AC somam 100 pontos  

 

+ 
 

Avaliação Escrita Individual (AE) = 

100 

 

Sendo: 
 

(AI + AII)  + AE = 200/2 

 

Média Final (por bimestre) = 100 

 

Assinatura do Docente:  

 

 

 

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

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

 
TURMA: 3º ano – diurno 

 
PERÍODO:  2021.1 
 
 

CURSO: Curso Ensino Médio Integrado ao Técnico em Química 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 
 
 

 

CARGA HORÁRIA  
 

- Disciplina com 33 h/40 Aulas 
- Aulas ministradas antes da pandemia- Não houve 
- Carga horária desse PI para o ensino remoto: 20 h/a 

 

PROFESSOR(A): Márcia Gardênia Lustosa Pires 
 

 
 

 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTR

E/ 

SEMESTR

E) 

 

AULA 
TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS DIDÁTICO

 - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1  

 

 

 

 

 

I 

Bimestre 

1 Apresentação dos 

Modelos de Trabalhos 

de Conclusão de Curso 

(TCC) – 

Monografias, Artigos 

Científicos, Relatórios 

(estágios, técnicos, de 

pesquisa, aula de campo, 

etc.), Memorial, etc.. 

- Debater sobre o 

modelo de TCC 

adotado no IFPB e 

sobre a adequação 

no período remoto; 

 

 

- Estimular o 

interesse pela 

pesquisa e 

produção textual; 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Procedimentos: 
 

Síncrono:  
 

Apresentação de Slides 

sobre modelos de 

TCC’s 
 

Participação em Chat 

(via Google 

Meet)/Horário:  

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  
 

Envio de material 

escrito com texto 

produzido pela 

professora sobre os tips 

de TCC; 

 

 

 

 

 

 

 

28/06 à 

02/07/2021 

 

Escolha do Tema 

do TCC 

(ativiade não 

pontuada) 

Debate sobre TCC 

(atividade não 

pontuada) 

2h 

2  

 

 

I 

Bimestre 

2 Conhecimento 

Científico e Trabalhos 

Acadêmicos: 

Conceituando o  

Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC) 

- Conhecer as 

exigências 

institucinais e 

normativas para a 

elaboração do 

TCC; 

 

- Debater sobre a 

escrita do TCC; 

Computador e 

Smartphone 

Atividadede Produção 
textual  

 

Procedimento: 
Participação em Chat 

(via Google 

Meet)/Horário:  

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivos 

(Slides) sobre conteúdo 

complementar as aulas 

síncronas; 

 

 

 

 

 

05  à 

09/07/2021 

Atividade de 

Produção 

Textual: 

Exploração 

incial sobre o 

tema deestudos 

escolhido 

Valendo 30 

pontos  

 

Não haverá 2h 

3 I 

Bimestre 

3 A pesquisa científica 

na internet: 

conhecendo as 

principais bases de 

dados;  

(Minicurso dos 

Bibliotecários) 
 

 

 

  

 

- Conhecer bases 

de dados que 

possam contribuir 

com a escrita da 

fundamentação 

teórica do TCC; 

 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação/ 
Discussão 
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo 

(pdf) com a descrição 

de bases de dados para 

pesquisa na internet. 

 

 

 

 

 

 

12  à 

16/07/2021 

Não haverá Não haverá 2h 

4 I 

Bimestre 

4 Para entener o que é 

Plágio   
 

 

 

  

 

- Fomentar o 

debate sobre o 

plágio na vida 

acadêmica e as 

implicações ético-

legais sobre o tema; 

 

 

 

Computador e 

Smartphone 

  Atividade de 
Produção textual 
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo 

(pdf) com uma cartilha 

sobre Plágio; 

19  à 

22/07/2021 

Escrita do Pré-

projeto de TCC: 

definindo um 

tema e 

levantando 

problemas sobre 

o objeto de 

estudo -   

(atividade não 

pntuada ) 

Debate sobre a 

elaboração do 

TCC 

(atividade não 

pontuada) 

2h 

5 I 

Bimestre 

5 A Pesquisa Científica; 

 

 

 - Apresentar aos 

alunos conceitos 

sobre a pesquisa 

científica, com base 

na literatura 

especializada  na 

área. 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

Procedimento: 
Síncrono 
via Google Meet - 

Horário:  

15h e 50 min  

26 à 

30/07/2021 

 Escrita inicial 

do Projeto de 

TCC –  

Justificativa do 

estudo, 

apresentandoa 

relevância social 

Não haverá 2h 



 

 

 

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo 

(pdf) com texto sobre a 

pesquisa científica.  

e acadêmica do 

estudo 

(Atividade não 

pontuda); 

 

6 I 

Bimestre 

6 O Projeto de Pesquisa;  

 

 

 

- Conhecer os 

passos de um 

projetode pesquisa;  

 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
Procedimento: 
Síncrono 
via Google Meet - 
 

15h e 50 min  

 
 

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo 

(pdf) com modelo de 

Projeto de TCC. 

02 à 

06/08/2021 

- Elaboração do 

Projeto de TCC 

(Parte I) 

Valendo 70 

pontos  

 

 

 

Não haverá 2h 

7 I 

Bimestre 

7 Avaliação Parcial dos 

Conteúdos do I 

bimestre; 

 

- Avaliação do 

processo de esnino 

e aprendizagem; 

 

Computador e 

Smartphone 

 

Participação 
Procedimento: 
Síncrono 

via Google Meet - 
15h e 50 min  

 

Assíncrono: 
 

Aplicação de atividade 

Avaliativa da disciplina 

(Prova) ; 

09 à 

13/08/2021 

Avaliação 
escrita; 

(100 pntos) 

 Não haverá 2 h 

8 I 

Bimestre 

8 Como escrever a 

introdução do Projeto de 

TCC 

 

 

 

 - Definir os 

obejtivos de uma 

pesquisa; 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

Participação 
Procedimento: 
Síncrono 
via Google Meet – 

Horário: 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo (em 

pdf) complementar ao 

momento síncrono 

 

16 à 

20/08/2021 

Não haverá  Debate sobre 

TCC 

(atividade não 

pontuada) 

2h 

9 II 

Bimestre 

9 O referencial Teórico do 

TCC 

 

 

 

 - Conhecer e 

aplicar as Normas 

da ABNT, para 

citações e 

referências; 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de Vídeo  (via 

plataforma do google 

classroom) 

complementando o 

momento síncrono. 

 

23 à 

27/08/2021 

Envio do 
Projeto de TCC 
– Parte II 

(Referencial 
Teórico - 70 

pntos) 

Não haverá 2h 

10 II 

Bimestre 

10 Organização das fontes 

de citação, de acordo 

com a ABNT e sua 

aplicação no TCC;  

 

- Compreender a 

construção das 

citações no TCC; 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 

Procedimento: 
 
Síncrono 
via Google Meet - 

Horário:  

 

15h e 50 min  

 
Assíncrono:  
 

Envio de material 

escrito com texto 

produzido pela 

professora sobre os 

elementos necessários a 

escrita do Projeto de 

TCC; 

30-08 à 

03/09/2021 

Não haverá Não haverá 2h 

11 II 

Bimestre 

11 Principais Normas da 

ABNT acerca dos 

trabalhos científicos; 

(ABNT – 14724/2011 - 

Regras Gerais)  

 

- Conhecer e 

aplicar as Normas 

da ABNT; 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 
Procedimento: 
 
Síncrono 
via Google Meet - 
Horário: 

15h e 50 min  

 
 

Assíncrono:  

- Aula gravada sobre 

Regras da ABNT; 

 

06 à 

10/09/2021 

Resolução de 
Lista de 
Exercícios/ 
Produção 
Textual 

(valendo 

30pntos) 

Não haverá 2h 



12 II 

Bimestre 

12 Organização das fontes 

de citação, de acordo 

com a ABNT e sua 

aplicação no TCC;  

- Compreender a 

construção das 

citações no TCC; 

 

- Apresentar os 

tipos de Citações: 

Direta e Indireta; 

Conhecer o modelo 

de Referência 

(Livros e Artigos). 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Aula gravada sobre 

Regras da ABNT; 

 

13 à 

17/09/2021 

Não haverá 

Atividade:  

elaboração de 

um questionário 

de Pesquisa; 

(Atividade não 

pontada) 

Não haverá 2h 

13 II 

Bimestre 

13 Conhecendo o Gênero 

textual: Relatorio 

Técnico Científico; 

 

 

 

- Exercitar a escrita 

acadêmica no 

modelo Reltório 

Técnico Científico, 

de acordo com as 

exigências 

normativas para 

este gênero; 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo (em 

pdf) complementar ao 

momento síncrono; 

20 à 

24/09/2021 

Não haverá Debate sobre TCC 

(atividade não 

pontuada) 

 

2h 

14 II 

Bimestre 

14 O Relatório e o Estágio:- 

ampliando nossos 

conhecimentos; 

Apresentação da Lei do 

Estágio e a Instrução 

Normativa que rege o 

Estágio no IFPB.  

 

 

Conhecer as 

exigências 

normativas para o 

Relatório de 

estágio; 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário: 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo (em 

pdf) complementar ao 

momento síncrono; 

27/09 à 

01/10/2021 

Não haverá Não haverá 2h 

15 II 

Bimestre 

15 - A Classificação das 

Pesquisa: quanto aos 

objetivos e quanto aos 

procedimentos técnicos 

e operacionais; (Antônio 

Carlos Gil) 

 

 

 

  

 

 

- Explorar os 

métodos e técnicas 

de pesquisa, 

amplamente 

debatidos no meio 

acadêmico e na 

literatura 

especializada na 

área; 

 

 

Computador e 

Smartphone 

Participação  
 

Procedimento: 
via Google Meet - 

Horário:  

 

15h e 50 min  

 

Assíncrono:  

- Envio de arquivo (em 

pdf) complementar ao 

momento síncrono; 

04  à 

08/10/2021 

Não haverá Não haverá 2h 

16 II 

Bimestre 

16 Avaliação dos conteúdos 

Do II Bimestre; 

 

 

Avaliação dos 

conteúdos 

Computador e 

Smartphone 

Participação 
Procedimento: 
via Google Meet –  

Horário:  

 

15h e 50 min  

 

Assíncrono: 

 

 

- Prova 

Horário:   

(aulas na quarta-feira) 

 

11  à 

15/10/2021 

 Avaliação 
escrita; 

(100 pntos) 

Não haverá 

 

2 h 

Pontuação das Atividades Individuais (AI) e Atividades Colaborativas (AC) realizadas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 200 
Sendo:  

 

AI = 50 pontos (Trabalho); 

AII = 50 pontos (Trabalho); 

AIII= 100  (atividades complentares); 

AF= 100 pontos (Avaliação Escrita) 

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

Soma simples: AI + AC dividida 2 

Ou seja, (AI+AC/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 PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA: B 3ª série do ensino médio PERÍODO: 28/06/2021 a 24/03/2022
CURSO: Técnico em Química
COMPONENTE CURRICULAR: Microbiologia CARGA HORÁRIA (100%):  80 horas aula (50% síncrona e 50% assíncrona)
PROFESSOR(A): Cíntia de Sousa Bezerra
PLATAFORMA: Google Classroom

aulas síncronas às terças-feiras de 13:00 às 14:!5

TÓPICO

BIME

STRE

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO - PEDAGÓGICOS INSTRUMENTO DE

AVALIAÇÃO

PERÍODO
AI/P AC/P CARGA -

HORÁRIA

(h/a)

1º 1 Breve história da
microbiologia

Identificar as contribuições de diversos
pesquisadores no desenvolvimento da microbiologia
ao longo da história.

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

Debate em aula síncrona 28/06 a
03/07/2021

2

1º 2 Vírus e formas semelhantes Contextualizar o COVID-19 (coronavírus) com as
características principais e o modo de reprodução
dos vírus, sua evolução e pontos principais sobre a
transmissão de doenças e prevenção.

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

Resolução de questões de revisão
do assunto disponível no
classroom.

05/07 a
10/07/2021

2

1º 3 Bactérias e arqueas Comparar os domínios Archaea e Bacteria Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
video, aula síncrona, lápis  e papel.

Elaboração de mapa conceitual
sumarizando  o conteúdo

12/07 a
17/07/2021

2

1º 4 Revisão Vírus e procariotos Diferenciar vírus e bactérias e os modos de cultivo
de cada um

Dispositivo eletrônico com acesso à internet questionário disponível no
classroom

19/07  a
23/07/2021

100 2

1º 5 Fungos Listar a características que definem os fungos Dispositivo eletrônico com acesso à internet Resolução de questões
disponíveis no classroom

26/07 a
31/07/2021

4

1º 6 Semana do meio Ambiente reconhecer nas atividades e palestras da Semana do
Meio ambiente a importância dos microrganismos

Dispositivo eletrônico com acesso à internet Debate sobre as palestras da
semana do meio ambiente

02/08 a
07/03/2021

2

1º 7 protozoários e algas Caracterizar protozoários e algas e diferenciá-los Dispositivo eletrônico com acesso à internet Resolução de questões
disponíveis no classroom

09/08 a
14/08/2021

2

1º 8 Revisão microrganismos
eucariotos

Identificar o papel dos microrganismos na indústria,
saúde e qualidade de alimentos.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet questionário disponível no
classroom

16/08 a
21/08/2021

100 2

2º 9 Fatores necessários para o
crescimento microbiano

Identificar as fases do crescimento microbiano e os
fatores que o influenciam.

dispositivo eletrônico com acesso à internet,
aula síncrona.

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

2

2º 10 Meio de cultura Classificar os meios de cultura. Justificar o uso de
meio seletivo, diferencial e de enriquecimento.

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

Debate de questões propostas no
durante aula síncrona.

30/08 a
04/09/2021

4



2º 11 Crescimento das culturas
bacterianas

Definir crescimento microbiano, as fases da curva
de crescimento e métodos para quantificar o
crescimento

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

Debate de questões propostas no
livro didático durante aula
síncrona. semana do meio
ambiente.

06/09 a
11/09/2021

2

2º 12 Revisão dos conteúdos de
crescimento microbianos e
fatores que o afetam.

Identificar as fases do crescimento microbiano e os
fatores  físicos e químicos que o controlam.

Plataforma Google classroom. Dispositivo
eletrônico com acesso à internet

questionário  online disponível no
classroom

13/09 a
18/09/2021

100 2

2º 13 Esterilização e desinfecção Diferenciar esterilização de desinfecção e indicar
em que caso cadê uma deve ser aplicada

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

Mapa conceitual elaborado
individualmente.

20/09  a
25/09/2021

2

2º 14 Controle do crescimento
microbiano

Definir os seguintes termos essenciais relacionados
ao controle microbiano: antissepsia, degerminação,
sanitização, biocida, germicida, bacteriostase e
assepsia.

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

.Apresentação de trabalho sobre
os órgãos sensoriais

27/09  a
02/10/2021

2

2º 15 Métodos físicos de controle
microbiano

Descrever como os métodos físicos são efetivos em
suprimir o crescimento microbiano

Dispositivo eletrônico com acesso à internet, Debate na aula síncrona 04/10 a
09/10/2021

4

2º 16 Métodos químicos de
controle microbiano

Relacionar os tipos de desinfetantes químicos ao
seu métodos de ação e uso preferencial

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

Debate de questões propostas no
durante aula síncrona.

11/10 a
16/10/2021

2

2º 17 Revisão do controle do
crescimento microbiano

Diferenciar os métodos necessário para o controle
microbiano e suas aplicações e modo de ação

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

Questionário disponível o
classroom

18/10 a
23/10/2021

100 2

3º 18 Técnicas de semeadura e
cultivo de microrganismos

Conhecer e relacionar as técnicas de semeadura ao
tipo de análise executada.

Aula síncrona  e Dispositivo eletrônico com
acesso à internet.

Debate na aula síncrona. 25/10 a
30/10/2021

2

3º 19 Métodos para classificação
e identificação de
microrganismos

Comparar e confrontar classificação  identificações Aula síncrona. Dispositivo eletrônico com
acesso à internet. vídeos no youtube.

elaboração de chave dicotômica
para identificação de bactérias

01/11 a
06/11/2021

2

3º 20 Microbiologia ambiental: Papel dos microrganismos no meio ambiente Aula síncrona. Dispositivo eletrônico com
acesso à internet. vídeos no youtube

Elaboração de mapa conceitual
sumarizando  o conteúdo

08/11 a
13/11/2021

2

3º 21 Biorremediação Citar dois exemplos da utilização de bactérias na
remoção de poluentes.  Definir biorremediação.

Aula síncrona  e Dispositivo eletrônico com
acesso à internet.

Discutir na aula síncrona
biorremediação em
derramamento de petróleo

15/11 a
20/11/2021

2

3º 22 revisão Classificar e cultivar microrganismos Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
Vídeos disponíveis  no youtube.

Questionário tipo google forms
disponível no google classroom

22/11 a
27/11/2021

100 2

3º 23 Genética microbiana Definir óperon. Explicar a regulação
pré-transcricional da expressão
gênica em bactérias.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
Google classroom. Simulação computacional
online.

Executar simulação sobre
expressão gênica e discutir os
resultados encontrados

29/11 a
04/12/2021

4

3º 24 DNA recombinante e
biotecnologia

Listar pelo menos cinco aplicações da tecnologia do
DNA recombinante.

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

debate em aula síncrona 06/12 a
11/12/2021

2

3º 25 Instrumentos de
microscopia

Identificar um uso para a microscopia de campo
escuro, de contraste de fase, de fluorescência e
confocal e compará-las com  iluminação de campo
brilhante

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

Identificação através de fotos do
tipo de microscopia empregada

13/12 a
18/12/2021

2



3º 26 Preparação de amostras para
microscopia óptica

Comparar as colorações simples, diferenciais e
especiais. Listar as etapas de preparação de uma
coloração de Gram.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
Google classroom. Simulação computacional
online.

Esquematizar o processo de
coloração de Gram

20/12 a
23/12/2021

2

3º 27 Revisão genética e
microscopia

diferenciar a expressão gênica em procariotos e
eucariotos e conhecer as técnicas de observação de
microrganismos ao microscópio.

Dispositivo eletrônico com captura de
imagens e  acesso à internet.

Questionário disponível no
classroom

24/01  a
29/01/2022

100 2

4º 28 Análise de Bolores e
leveduras

Identificar os alimentos que necessitam de  análise
de bolores e leveduras .

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

Resolução de exercício
disponivel no google classroom

31/01 a
05/02/2022

2

4º 29 Coleta, transporte e
estocagem de amostras.

Adquirir conhecimentos teóricos necessários para
correta coleta, transporte e estocagem de amostras
para análises microbiológicas

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

Questionário disponível no
classroom

07 a
12/02/2022

2

4º 30 Análise microbiológica em
alimentos

Discutir  as análises microbiológicas de alimentos
com base na Instrução normativa 60 RDC 331.

Dispositivo eletrônico com acesso à internet e
captura de imagens.

Mapa conceitual. 14 a
19/02/2022

2

4º 31 Análise microbiológica de
água.

Discutir as principais  técnicas de análise  de água e
a legislação vigente.

Dispositivo eletrônico com captura de
imagens e  acesso à internet.

Visita técnica virtual a empresa
de de água mineral

21/02 a
26/02/2022

100 2

4º 32 Microrganismos
indicadores.

Identificar os microrganismos indicadores e suas
características

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

Apresentação de seminários 02/03 a
05/03/2022

2

4º 33 Detecção de coliformes em
água e alimentos

Comparar as técnicas de análise de coliformes em
água e alimentos

Dispositivo eletrônico com acesso à internet.
google classroom.

Apresentação de seminários 07/03 a
12/03/2022

2

4º 34 Revisão dos conteúdos de
análises microbiológicas.

Discutir  as análises microbiológicas de alimentos
com base na Instrução normativa 60 RDC 331. Os
microrganismos indicadores .

Plataforma Google classroom. Dispositivo
eletrônico com acesso à internet

Questionário disponível o
classroom

14/03 a
19/03/2022

4

4º 35 Microbiologia aplicada a
análise de qualidade de água
e alimentos

Comparar as análises dos diferentes tipos de
alimentos e os limites microbiológicos para os
alimentos

Plataforma Google classroom. Dispositivo
eletrônico com acesso à internet

Webinário 21 a
24/03/2022

100 2

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
Recuperação será em data a ser combinada com os alunos que precisarem.

** 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:



MODELAGEM DE 
PROCESSOS

Unidade 1 Aula 1 Análise Dimensional. 

MODELAGEM DE 
PROCESSOS

Unidade 1 Aula 2 Análise Dimensional. 

MODELAGEM DE 
PROCESSOS

Unidade 1 Aula 3
Tipos de Processos e 

tipos de correntes.

MODELAGEM DE 
PROCESSOS

Unidade 1 Aula 4 BALANÇO MATERIAL

MODELAGEM DE 
PROCESSOS

Unidade 1 Aula 5
SISTEMA DE 
EQUAÇÕES

MODELAGEM DE 
PROCESSOS

Unidade 1 Aula 6 ESTUDO DE CASOS

AULA TEMA

TURMA: 3B
CURSO: Técnico em Química
COMPONENTE CURRICULAR: Princípios de Engenharia de Processos
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)



MODELAGEM DE 
PROCESSOS

Unidade 1 Aula 7 ESTUDO DE CASOS

REATORES Unidade 2 Aula 8
Equação geral para 
cálculo de reatores

REATORES Unidade 2 Aula 9 Tipos de Reatores

REATORES Unidade 2 Aula 10 Tipos de Reatores

REATORES Unidade 2 Aula 11 Tipos de Reatores

REATORES Unidade 2 Aula 12 Tipos de Reatores

REATORES Unidade 2 Aula 13 Tipos de Reatores

REATORES Unidade 2 Aula 14
Dimensionamento de 

um Reator



REATORES Unidade 2 Aula 15
Análise da influência de 
parâmetros de processo

OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

Unidade 3 Aula 16

INTRODUÇÃO AO 
ESTUDO DE 
OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

Unidade 3 Aula 17
Operações Unitárias de 

Fragmentaçãoe transporte 
de sólidos

OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

Unidade 3 Aula 18
Operações Unitárias de 
Transporte de Fluidos

OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

Unidade 3 Aula 19
Operações Unitárias de 

mistura e separação 
mecânica

OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

Unidade 3 Aula 20
Operações Unitárias de 

separação de fases.

OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

Unidade 3 Aula 21
Operações Unitárias de 

trocadores de calor

OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

Unidade 3 Aula 22
Fluxograma de 

Processos



OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

Unidade 3 Aula 23 ESTUDO DE CASOS

OPERAÇÕES 
UNITÁRIAS

Unidade 3 Aula 24 ESTUDO DE CASOS

SIMULAÇÃO E 
CONTROLE DE 
PROCESSOS

Unidade 4 Aula 25
Ferramentas 

Computacionais

SIMULAÇÃO E 
CONTROLE DE 
PROCESSOS

Unidade 4 Aula 26 APLICAÇÃO

SIMULAÇÃO E 
CONTROLE DE 
PROCESSOS

Unidade 4 Aula 27
Ferramentas 

Computacionais

SIMULAÇÃO E 
CONTROLE DE 
PROCESSOS

Unidade 4 Aula 28 APLICAÇÃO

SIMULAÇÃO E 
CONTROLE DE 
PROCESSOS

Unidade 4 Aula 29
Ferramentas 

Computacionais

SIMULAÇÃO E 
CONTROLE DE 
PROCESSOS

Unidade 4 Aula 30 APLICAÇÃO



SIMULAÇÃO E 
CONTROLE DE 
PROCESSOS

Unidade 4 Aula 31
Noções de Controle de 

processos

SIMULAÇÃO E 
CONTROLE DE 
PROCESSOS

Unidade 4 Aula 32
Gestão da Qualidade 

de Processos

SIMULAÇÃO E 
CONTROLE DE 
PROCESSOS

Unidade 4 Aula 33 Indústria 4.0

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 sistema de medidas e 
converter unidades de tempo, massa 

e mol

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

livres.

Reconhecer sistema de medidas e 
converter unidades de temperatura e 

pressão

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

livres.

Diferenciar processos estacionários, 
transientes, contínuos, semi-

contínuos, batelada, com e sem 
reaçãi química. Correntes de reciclo, 

bypass e purga.

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

livres.

Escrever em base mássica e molar 
os balançoes globais e parciais dos 

mais diversos processos.

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

livres.

Determinação de garu de liberdade. 
Reconhecimento de equações 

linearmente dependentes. 
Classificação do sistema de 

equações em sub-especificado, 
especificado ou super-especificado.

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

livres.

Resolução de balanços materiais em 
etapas de processos.

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



Resolução de balanços materiais em 
em um processos, envolvendo 

análise econômica.

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

livres.

Descrever e interpretar a equação 
geral para dimensionamento e 

operação de reatores

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

livres.

Descrever funcionamento, 
características construtivas e 

aplicações de reatores tipo batelada. 

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

livres.

Descrever funcionamento, 
características construtivas e 

aplicações de reatores tipo CSTR.

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

livres.

Descrever funcionamento, 
características construtivas e 

aplicações de reatores tipo PFR.

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

livres.

Descrever funcionamento, 
características construtivas e 

aplicações de reatores tipo PBR.

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

livres.

Descrever funcionamento, 
características construtivas e 

aplicações de reatores tipo Leito 
Fluidizado.

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

livres.

Interpretar o processo, montar banco 
de dados, pesquisar propriedades 
dos materiais e dados cinéticos, 

realizar modelagem matemática e 
imprimir resultados em tabelas e 

gráficos.

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

livres.



Interpretar o processo, montar banco 
de dados, pesquisar propriedades 
dos materiais e dados cinéticos, 

realizar modelagem matemática e 
imprimir resultados em tabelas e 

gráficos.

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

livres.

Definição de Processos e Operações 
Unitárias. Diferenciação entre 

transformações físicas equímicas.

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

livres.

Descrever funcionamento e reconhecer 
aplicações indicadas, associando com as 

propriedades da matéria e demandas.

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

livres.

Descrever funcionamento e reconhecer 
aplicações indicadas, associando com as 

propriedades da matéria e demandas.

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

livres.

Descrever funcionamento e reconhecer 
aplicações indicadas, associando com as 

propriedades da matéria e demandas.

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

livres.

Descrever funcionamento e reconhecer 
aplicações indicadas, associando com as 

propriedades da matéria e demandas.

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

livres.

Descrever funcionamento e reconhecer 
aplicações indicadas, associando com as 

propriedades da matéria e demandas.

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

livres.

Analisar a sequência lógica de 
operações unitárias, com os 

equipamentos adequados, para 
obtenção de um produto com 
características especificadas.

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

livres.



Montar fluxograma de processo 
(projeto de processo)

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

livres.

Realizar experimentação do processo 
projetado.

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

livres.

Utilização de pacotes comerciais de 
planilhas eletrônicas para análise de 

processos.

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

livres.

Realizar estudo de caso utilizando 
planilhas eletrônicas

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

livres.

Desenvolvimento de algorítmos e 
linguagem de programação para 

descrição e resolução em processos.

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

livres.

Realizar estudo de caso utilizando 
linguagem de programação.

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.

Realizar estudo de caso utilizando 
software de engenharia

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

livres.



Malhas de controle aberta e fechada. 
Tipo de varáveis (manipulada e de 
controle). Tipos de controladores.

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

livres.

Conceitos e ferramentas da gestão 
da qualidade total.

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

livres.

Conceitos e aplicações em uma 
indústria 4.0.

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%) 120 hrs - aula

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

PARTICIPAÇÃO 01/07/2021 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 08/07/2021 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 15/07/2021 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 22/07/2021 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 29/07/2021 10 0 3

ATIVIDADE EM GRUPO 05/08/2021 0 20 6

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 EM GRUPO 12/08/2021 0 30 6

PARTICIPAÇÃO 26/08/2021 5 0 3

PARTICIPAÇÃO 02/09/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 09/09/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 16/09/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 23/09/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 30/09/2021 5 10 3

ATIVIDADE EM GRUPO 07/10/2021 0 10 6



ATIVIDADE EM GRUPO 14/10/2021 0 10 6

PARTICIPAÇÃO 21/10/2021 5 0 3

PARTICIPAÇÃO 28/10/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 04/11/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 11/11/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 18/11/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 25/11/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 02/12/2021 0 0 3



ATIVIDADE EM GRUPO 12/12/2021 0 10 6

ATIVIDADE EM GRUPO 16/12/2021 0 10 6

PARTICIPAÇÃO 23/12/2021 5 0 3

ATIVIDADE EM GRUPO 27/01/2022 0 20 3

PARTICIPAÇÃO 03/02/2022 5 0 3

ATIVIDADE EM GRUPO 10/02/2022 0 20 3

PARTICIPAÇÃO 17/02/2022 5 0 3

ATIVIDADE EM GRUPO 24/02/2022 0 20 3



PARTICIPAÇÃO 03/03/2022 5 0 3

PARTICIPAÇÃO 10/03/2022 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 17/03/2022 10 0 6

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



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

Assunto: Plano Instrucional

Assinado por: Andrey Souza

Tipo do Documento: Plano

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Ostensivo (Público)

Tipo do
Conferência: Cópia Simples

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

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

Documento assinado eletronicamente por:

Andrey Ol i vei ra  de SouzaAndrey Ol i vei ra  de Souza , PROFESSOR ENS BASI CO TECN TECNOLOGI COPROFESSOR ENS BASI CO TECN TECNOLOGI CO , em 10/06/2021 08:54:30.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/06/2021. 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:

249781

c2052a70f1

Cópia  de documento digi ta l  impresso por ANTONIO GADELHA (1646446) em 15/09/2021 20:35.

Página  1 de 1

http://localhost:8002/#


CONEITOS BÁSICOS Unidade 1 Aula 1
Propriedades Física dos 
Compostos Orgânicos

CONEITOS BÁSICOS Unidade 1 Aula 2
Ácidos e bases 

Orgânicos

CONEITOS BÁSICOS Unidade 1 Aula 3
Classificação das 

Reações Orgânicas

CONEITOS BÁSICOS Unidade 1 Aula 4
Efeitos eletrônicos e 

Mecanismo de Reações

CONEITOS BÁSICOS Unidade 1 Aula 5
Principais reações 

Orgânicas

CONEITOS BÁSICOS Unidade 1 Aula 6 ESTUDO DE CASOS

TURMA:  3B
CURSO: Técnico em Química
COMPONENTE CURRICULAR: Processos Orgânicos 
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)

AULA TEMA



CONEITOS BÁSICOS Unidade 1 Aula 7 ESTUDO DE CASOS

REAÇÕES 
ORGÂNICAS

Unidade 2 Aula 8
Reaçoes de Adição e 

Eliminação

REAÇÕES 
ORGÂNICAS

Unidade 2 Aula 9
Reações de 

substituição eletrofílica 
e nuclofílica

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 2 Aula 10
Definição de Processos 

Químicos Industriais

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 2 Aula 11
Estrutura da Indústria 

Química Orgânica

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 2 Aula 12
Insumos de Processos 

e Cadeia Produtiva

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 2 Aula 13
Matérias-Primas, 
Produtos Básicos, 

Intermediários e Finais

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 2 Aula 14 ESTUDO DE CASOS



PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 2 Aula 15 ESTUDO DE CASOS

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 3 Aula 16 Setores industriais

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 3 Aula 17
Conceitos de Polo e 
Central Petroquímica

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 3 Aula 18
Matérias-Primas da 

Indústria Petroquímica

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 3 Aula 19 Petróleo e Gás natural

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 3 Aula 20
Refino e 

Processamento do 
Petróleo

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 3 Aula 21
Cadeias produtivas dos 
petroquímicos básicos 

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 3 Aula 22 Operações Unitárias



PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 3 Aula 23 Olefinas Básicas

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 3 Aula 24 Aromáticos (BTX)

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 4 Aula 25 ESTUDO DE CASOS

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 4 Aula 26 ESTUDOS DE CASOS

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 4 Aula 27 Química Fina

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 4 Aula 28 Química Fina

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 4 Aula 29 Biocombustíveis

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 4 Aula 30 Biocombustíveis



PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 4 Aula 31
Reações aplicadas a 

indústria química.

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 4 Aula 32 ESTUDO DE CASOS

PROCESSOS 
INDUSTRAIS

Unidade 4 Aula 33 ESTUDO DE CASOS

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

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



Identificar as propriedades físicas 
dos compostos orgânicos

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

livres.

Identificar o caráter ácido-base dos 
compostos orgânicos.

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

livres.

Classificar os diferentes tipos de 
reações orgânicas

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

livres.

A partir do reconhecimentos dos 
efeitos eletrônicos entender as 

etapas dos mecanismos de reações 
orgânicas.

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

livres.

Apresentar as principais reações 
orgânicas de cada tipo.

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

livres.

Realizar atividade a partir dos 
conceitos estudados

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



Realizar atividade a partir dos 
conceitos estudados

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

livres.

Prever produtos e mecanimso de 
reações de adição e eliminação.

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

livres.

Prever produtos e mecanismos de 
reações de substituição.

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

livres.

Definir Processos Químicos 
Industriais

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

livres.

Reconhecer a estrutura da Indústria 
Química Orgânica

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

livres.

Reconhecer os insumos típicos da 
cadeia produtiva na indústria química 

orgânica. 

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

livres.

Reconhecer os principais materiais 
de entrada e saída da indústria 

química orgânica.

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

livres.

Realizar atividade a partir dos 
conceitos estudados

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

livres.



Realizar atividade a partir dos 
conceitos estudados

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

livres.

Identificar os setores Petroquímico, 
carboquímico e de produtos naturais

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

livres.

Diferenciar polo de central 
petroquímica.

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

livres.

Reconhecer os principais materiais 
de entrada e saída da indústria 

petroquímica

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

livres.

Reconhecer natureza e composição
Computador/ tablet/ smartphone, internet, 

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

Descrever etapas de processamento 
do refino de petróleo.

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

livres.

Reconhecer cadeias produtivas dos 
produtos petroquímicos básicos.

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

livres.

Identifcar Operações Unitárias 
presentes nas cadeias produtivas

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

livres.



Reconhecer principais processos e 
produtos: eteno, propeno, butenos

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

livres.

Reconhecer principais processos e 
produtos: Ácidos carboxílicos, ácidos 

sulfônicos, ésteres.

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

livres.

Realizar atividade a partir dos 
conceitos estudados

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

livres.

Realizar atividade a partir dos 
conceitos estudados

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

livres.

Conceituar e reconhecer 
características íntrisecas e a 

diferença para química de base.

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

livres.

Estudar defensivos agrícolas, 
fármacos, catalisadores, 

corantes,pigmentos e especialidades.

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

livres.

Definição, tipos, gerações.
Computador/ tablet/ smartphone, internet, 

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

Metodologias de Produção de 
biodiesel e etanol

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

livres.



Estudo de outras reações relevantes 
na indústria de processos orgânicos.

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

livres.

Realizar atividade a partir dos 
conceitos estudados

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

livres.

Realizar atividade a partir dos 
conceitos estudados

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

livres.

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

valiação que tem suas pontuações máximas explícitas neste plano.



PERÍODO: 2021.1 e 
2021.2

CARGA HORÁRIA: 
(100%) 120 hrs - aula

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

PARTICIPAÇÃO 01/07/2021 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 08/07/2021 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 15/07/2021 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 22/07/2021 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 29/07/2021 10 0 3

ATIVIDADE EM GRUPO 05/08/2021 0 20 6

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 EM GRUPO 12/08/2021 0 30 6

PARTICIPAÇÃO 26/08/2021 5 0 3

PARTICIPAÇÃO 02/09/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 09/09/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 16/09/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 23/09/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 30/09/2021 5 10 3

ATIVIDADE EM GRUPO 07/10/2021 0 10 6



ATIVIDADE EM GRUPO 14/10/2021 0 10 6

PARTICIPAÇÃO 21/10/2021 5 0 3

PARTICIPAÇÃO 28/10/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 04/11/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 11/11/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 18/11/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 25/11/2021 5 10 3

PARTICIPAÇÃO 02/12/2021 0 0 3



ATIVIDADE EM GRUPO 12/12/2021 0 10 6

ATIVIDADE EM GRUPO 16/12/2021 0 10 6

PARTICIPAÇÃO 23/12/2021 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 27/01/2022 10 3

PARTICIPAÇÃO 03/02/2022 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 10/02/2022 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 17/02/2022 10 0 3

PARTICIPAÇÃO 24/02/2022 10 0 3



PARTICIPAÇÃO 03/03/2022 10 0 3

ATIVIDADE EM GRUPO 10/03/2022 0 15 3

ATIVIDADE EM GRUPO 17/03/2022 0 15 6

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 

Análise 

Gravimétrica 

Interagir com os 

participantes do curso. 

Apresentar o conteúdo 

programático e abrir espaço 

para discussão acerca dos 

tópicos que poderão ser 

apresentados de forma 

remota e os que necessitam 

de presença no Laboratório 

de Química Analítica. 

Comparar os Métodos 

Clássicos e Métodos 

Instrumentais. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

02/07 

a   

08/07 

Sem pontuação 

Interagir na 

sala 

Google para 

esclarecimen

to de 

dúvidas/sem 

pontuação 

3h, sendo: 

(1h30min. 

síncrona 

e 

1h30min. 

assíncrona) 

2 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

09/07 

a   

15/07 

Sem pontuação 

02 

3 

Apresentar a Análise 

Gravimétrica e suas 

aplicações; discutir os tipos de 

Gravimetria, suas 

características, vantagens e 

desvantagens, requisitos de 

infraestrutura , utensílios e 

equipamentos. Revisar a 

utilização dos cálculos 

estequiométricos necessários 

para estimar os resultados. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

10/07 

Sábado 

Letivo 

Sem pontuação 

4 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

16/07 

a   22/07 
Sem pontuação 

TURMAS: 50983 e 51130  - TIN.0720  
PERÍODO: 2021 

CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR: Química Analítica 
CARGA HORÁRIA TOTAL (100%): 120 h 
 
SÍNCRONA (50%): 60 h 

ASSÍNCRONA (50%): 60 h 
PROFESSOR: MARCELO RODRIGUES DO NASCIMENTO 

PLATAFORMA (AVA): GOOGLE CLASSROOM 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

03 

5 

Discutir sobre utilização do 

forno mufla e a programação 

de rampas, permitindo o 

controle da queima. Análise 

sobre gráficos de perda de 

massa, em função da 

temperatura. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

17/07 

Sábado 

Letivo 

Sem pontuação 

6 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 

Avaliativo 

23/07 

a    

29/07 

Avaliação da 

Aprendizagem com 

questões subjetivas/ 

100 pontos 

3h 

assíncronas 

04 

7 

Análise 

Gravimétrica 

Apresentar e discutir as 

reações de Precipitação; 

conhecer como se dá a 

formação de precipitados e 

etapas necessárias para a 

obtenção dos precipitados, 

tipos de precipitados e a 

importância dos papéis de 

filtro adequados na separação 

dos precipitados 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

30/08 

a 

05/08 

Sem pontuação Interagir na 

sala 

Google para 

esclarecimen

to de 

dúvidas/sem 

pontuação 

3h, sendo: 

(1h30min. 

síncrona 

e 

1h30min. 

assíncrona) 
8 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

06/08 

a   

 12/08 

Sem pontuação 

05 

9 

Conhecer a teoria sobre 

formação dos precipitados, 

coagulação x precipitação, 

dupla camada elétrica; 

precipitados cristalinos e seus 

tipos versus precipitados 

coloidais e seus tipos. 

Compreender como ocorre a 

estabilização dos precipitados 

coloidais e peptização; 

lavagem de precipitados.   

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 

Avaliativo 

07/08 

Sábado 

Letivo 

Avaliação da 

Aprendizagem com 

questões objetivas 

/ 100 pontos 

- 
3h 

assíncronas 

10 

Conhecer o Fator 

Gravimétrico e a Forma de 

Pesagem. Resolver Exercícios 

sobre Gravimetria, 

envolvendo cálculos 

estequiométricos e estratégias 

de raciocínio 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

13/08 

a   

 18/08 

Sem pontuação 

Interagir na 

sala 

Google para 

esclarecimen

to de 

dúvidas/sem 

3h, sendo: 

(1h30min. 

síncrona 

e 

1h30min. 

assíncrona) 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

06 

2º 

11 

Aspectos gerais 

sobre volumetrias e 

suas aplicações, 

Indicadores, 

condições 

experimentais 

importantes; 

preparação e 

padronização de 

soluções e Curvas de 

titulação; 

. Volumetria ácido-

base; 

. Volumetria de 

complexação; 

Apresentar a Análise 

Volumétrica: O que é 

volumetria, análise titrimétrica 

ou titulação? Reconhecer um 

Padrão Primário, Padrão 

Secundário, Titulante, 

Titulado, amostra e analito... 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

20/08 

a   

26/08 

Sem pontuação 

pontuação 

12 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

27/08 

a   

02/09 

Sem pontuação 

07 

13 

Conhecer sobre a 

Padronização de uma Solução 

de Hidróxido de Sódio e 

Aprender como se estruturam 

Curvas de Titulação para 

volumetria de Neutralização. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

03/09 

a   

09/09 

Sem pontuação 

14 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

10/09 

a   

16/09 

Sem pontuação 

08 

15 

Assimilar como ocorre a 

Padronização de soluções 

ácidas e alcalinas, resolver 

problemas gerais de titulação, 

indicadores e análise de 

curvas de titulação 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 

Avaliativo 

17/09 

a   

23/09 

Avaliação da 

Aprendizagem com 

questões 

subjetivas/ 100 pontos 

3h 

assíncronas 

16 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

24/09 

a   

30/09 

Sem pontuação 

3h, sendo: 

(1h30min. 

síncrona 

e 

1h30min. 

assíncrona) 

09 

17 

Conhecer e analisar as reações 

entre bases fortes e ácidos 

fracos e entre bases fracas e 

ácidos fortes; análise das 

curvas de titulação na escolha 

dos indicadores ácido-base e 

relação entre pH e pKa dos 

indicadores. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

01/10 

a   

07/10 

Sem pontuação 

Interagir na 

sala 

Google para 

esclarecimen

to de 

dúvidas/sem 

pontuação 

18 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

08/10 

a   

14/10 

Sem pontuação 

10 

19 

Compreender as reações entre 

cátions metálicos e ligantes, 

em geral. Conhecer os 

compostos complexos e a 

importância das reações de 

complexação em várias áreas 

e  discutir sobre os 

Indicadores Metalocrômicos e 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

09/10 

Sábado 

Letivo 

Sem pontuação 

20 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 

Avaliativo 

15/10 

a   

18/10 

Avaliação da 

Aprendizagem com 

questões 

objetivas/ 100 pontos 

- 
3h 

assíncronas 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

equilíbrios iônicos; abordagem 

sobre análise 

ambiental/industrial e de 

alimentos. Resolução de 

exercício sobre a pureza de 

um reagente químico, 

aplicando a volumetria de 

complexação. 

11 

3º 

21 

Aspectos gerais 

sobre volumetrias e 

suas aplicações, 

Indicadores, 

condições 

experimentais 

importantes; 

preparação e 

padronização de 

soluções e Curvas de 

titulação; 

. Volumetria de 

precipitação; 

. Volumetria de 

oxirredução; 

Revisar conceitos importantes 

nas reações de precipitação e 

apresentar como se padroniza 

uma solução argentimétrica, a 

partir do Método de Mohr.  

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

22/10 

a   

27/10 

Sem pontuação 
Interagir na 

sala 

Google para 

esclarecimen

to de 

dúvidas/sem 

pontuação 

3h, sendo: 

(1h30min. 

síncrona 

e 

1h30min. 

assíncrona) 

22 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

29/10 

a   

04/11 

Sem pontuação 

12 

23 Apresentar problemas de 

caracterização de uma solução  

utilizando como resolução o 

Método de Volhard. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

05/11 

a   

11/11 

Sem pontuação 

24 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 

Avaliativo 

12/11 

a   

18/11 

Avaliação da 

Aprendizagem com 

questões 

subjetivas/ 100 pontos 

- 
3h 

assíncronas 

13 

25 
Discutir como a volumetria de 

óxido-redução pode ajudar na 

determinação do teor de H2O2 

numa amostra de água 

oxigenada comercial. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

19/11 

a   

25/11 

Sem pontuação 

Interagir na 

sala 

Google para 

esclarecimen

to de 

dúvidas/sem 

pontuação 

3h, sendo: 

(1h30min. 

síncrona 

e 

1h30min. 

assíncrona) 

26 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

26/11 

a   

02/12 

Sem pontuação 

14 

27 

Discutir como a volumetria 

de óxido-redução pode 

ajudar na padronização de 

soluções e na determinação 

do teor de cloro ativo em 

produtos comerciais de 

higienização.  

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

03/12 

a   

09/12 

Sem pontuação - 

28 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

10/12 

a   

16/12 

Sem pontuação -  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

15 

29 Avaliar como o 

Discente interpretou e pôde 

aplicar  o conhecimento 

adquirido. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 

Avaliativo 

11/12 

Sábado 

Letivo 

Avaliação da 

Aprendizagem com 

questões 

objetivas/ 100 pontos 

Interagir na 

sala 

Google para 

esclarecimen

to de 

dúvidas/sem 

pontuação 

3h 

assíncronas  

3h, sendo: 

(1h30min. 

síncrona 

e 

1h30min. 

assíncrona) 

30 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

17/12 

a   

21/12 

Sem pontuação 

16 

4º 

31 

. Análise dos cátions 

em grupos 

analíticos. 

. A identificação de 

ânions. 

 

Noções de Análise 

Instrumental 

. Espectrofotometria 

. Espectroscopia de 

Absorção na Região 

do UV-Visível 

 

Entender como determinar 

cada um dos cinco grupos de 

cátions, relacionar cada 

experimento com a 

abordagem na investigação na 

indústria química, em diversos 

segmentos.  

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

28/01 

a   

03/02 

Sem pontuação 

32 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

04/02 

a   

10/02 

Sem pontuação 

17 

33 

Entender como determinar 

cada um dos grupos de ânions 

e relacionar cada experimento 

com a abordagem na 

investigação na indústria 

química, em diversos 

segmentos. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

05/02 

Sábado 

Letivo 

Sem pontuação 

34 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

11/02 

a   

17/02 

Sem pontuação 

18 

35 

Entender como determinar o 

espectro de absorção de um 

composto e definir o melhor 

comprimento de onda para a 

sua análise quantitativa e 

como construir uma curva de 

calibração. 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Formulário 

Avaliativo 

12/02 

Sábado 

Letivo 

Avaliação da 

Aprendizagem com 

questões 

subjetivas/ 100 pontos 

- 
3h 

assíncronas 

36 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

18/02 

a  

24/02 

Sem pontuação - 

3h, sendo: 

(1h30min. 

síncrona 

e 

1h30min. 

assíncrona) 
19 

37 Determinar o teor de 

Fe(III) em solução, por 

espectroscopia molecular 

na região visível. 

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 

38 

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

04/03 

a   

10/03 

Sem pontuação 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

20 

39 

Apresentar uma proposta de 

analisar uma solução 

problema, utilizando as 

técnicas estudadas 

anteriormente.  

Quadro branco, pincéis, smartfone, 

Notebook, internet, Slides e Textos 

Complementares.  

Fórum  

(não avaliativo) 

de Exercícios 

11/03 

a   

17/03 

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 

18/03 

a   

22/03 

Avaliação da 

Aprendizagem com 

questões 

objetivas/ 100 pontos 

- 
3h 

assíncronas 

* 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 
TURMA: 3º ANO B 
CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA 
COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA III 
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 Equilíbrio 
químico 

• Compreender os 
conceitos relacionados à 
reversibilidade das 
reações químicas e ao 
equilíbrio químico e 
aplicá-los a situações do 
cotidiano. 

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 Equilíbrio 
químico 

• Aprender a expressar 
a constante de equilíbrio 
de uma reação por meio 
de concentrações ou 
pressões parciais. 

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 Equilíbrio 
químico 

• Correlacionar a 
magnitude do valor da 
constante de equilíbrio 
com o progresso da 
reação química. 

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 Equilíbrio 
químico 

• Correlacionar o 
estado de equilíbrio 
químico com a Energia 
Livre de Gibbs. 

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) 

2 1º Bimestre 7 Equilíbrio 
químico 

• Realizar cálculos 
envolvendo constantes 
de equilíbrio. 

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) 

2 1° Bimestre 8 Equilíbrio 
químico 

• Resolver problemas 
de equilíbrio 
envolvendo o Quociente 
Reacional (Q). 

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) 

2 1° Bimestre 9 Equilíbrio 
químico 

• Aplicar corretamente 
o conceito e os cálculos 
relacionados ao Grau de 
Equilíbrio. 

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) 

2 1º Bimestre 10 Equilíbrio 
químico 

• Reconhecer as 
alterações no equilíbrio 
e suas implicações 
através do Princípio de 
Le Chatelier. 

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) 

2 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) 

3 2º Bimestre 12 Equilíbrio 
iônico 

• Conhecer diferentes 
conceitos, definições e 
aplicações acerca de 
ácidos e bases. 

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) 

3 2º Bimestre 13 Equilíbrio 
iônico 

• Compreender o 
equilíbrio de auto-
ionização da água e o 
seu produto iônico. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

04/09 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
assíncronas 

3 2º Bimestre 14 Equilíbrio 
iônico  

• Adquirir 
conhecimentos acerca 
das escalas de pH e 
pOH e suas aplicações 
em situações práticas. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

08/09 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 



complementar, 
slides. 

3 2º Bimestre 15 Equilíbrio 
iônico  

• Realizar cálculos 
relacionados ao pH de 
soluções tampão e 
aplicações em 
situações do dia a dia. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides. 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

15/09 Realização da 
com questões 
objetivas/ 100 

pontos 

Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 

3 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) 

3 2º Bimestre 17 Equilíbrio 
iônico 

• Adquirir 
conhecimentos 
relacionados à força de 
ácidos e bases por meio 
de suas constantes de 
ionização. 

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) 

3 2º Bimestre 18 Equilíbrio 
iônico 

• Compreender as 
forças de ácidos em 
bases em escala 
logarítmica (pKa e 
pKb). 

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) 

3 2º Bimestre 19 Equilíbrio 
iônico 

• Assimilar o Grau de 
Ionização de ácidos e 
bases como expressão 
de sua força. 

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 

3 2º Bimestre 20 Equilíbrio 
iônico 

• Compreender a 
importância e 
aplicabilidade da Lei 
de Diluição de 
Ostwald. 

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) 

3 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) 

4 3º Bimestre 22 Hidrólise 
salina  

• Compreender o 
caráter ácido ou 
alcalino de soluções 
salinas. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

27/10 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
assíncronas 

4 3º Bimestre 23 Hidrólise 
salina  

• Adquirir 
conhecimentos 
relacionados à 

Computador/ 
tablet/ 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios 

03/11 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 

2h 



constante de hidrólise a 
ao grau de hidrólise. 

smartphone, 
internet 

dúvidas/sem 
pontuação 

(1h síncrona 
e 1h 

assíncrona) 
4 3º Bimestre 24 Hidrólise 

salina 
• Executar cálculos 
de pH de soluções 
salinas na presença da 
hidrólise. 

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) 

4 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) 

5 3º Bimestre 26 Equilíbrio 
heterogêneo 

• Assimilar o equilíbrio 
de precipitação por meio 
de seu produto de 
solubilidade (Ks). 

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) 

5 3º Bimestre 27 Equilíbrio 
heterogêneo 

• Discernir entre a 
solubilidade e o produto 
de solubilidade de um 
composto. 

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) 

5 3º Bimestre 28 Equilíbrio 
heterogêneo 

• Compreender a 
aplicabilidade do Efeito 
do Íon Comum.   

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 

5 3º Bimestre 29 Equilíbrio 
heterogêneo 

• Prever a precipitação 
de um eletrólito e sua 
relação com o pH do 
meio.  

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) 

5 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) 

6 4º Bimestre 31 Radioatividad
e 

• Compreender a 
definição e as diferentes 
formas de decaimento 
radioativo.  

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides 

Fórum (não 
avaliativo) 
Exercícios  

26/01 Sem pontuação Interagir na sala 
Google para 

esclarecimento de 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 



6 4º Bimestre 32 Radioatividad
e 

• Assimilar a forma de 
expressar reações 
nucleares. 

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) 

6 4º Bimestre 33 Radioatividad
e 

• Identificar condições 
e importância da 
transmutação. 

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) 

6 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) 

6 4º Bimestre 35 Radioatividad
e 

• Apreender a cinética 
das emissões radioativas 
(meia-vida e velocidade 
de desintegração). 

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) 

6 4° Bimestre 36 Radioatividad
e 

• Apreender a cinética 
das emissões radioativas 
(vida-média e datação 
radioativa). 

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 

6 4° Bimestre 37 Radioatividad
e 

• Reconhecer as 
aplicações da 
radioatividade 
(produção de energia, 
fissão nuclear e fusão 
nuclear). 

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 

6 4° Bimestre 38 Radioatividad
e 

• Identificar outras 
aplicações da 
radioatividade (bomba 
atômica, reatores 
nucleares e acidentes 
nucleares). 

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 

6 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 
dúvidas/sem 
pontuação 

2h 
(1h síncrona 

e 1h 
assíncrona) 



6 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 (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: 
 
Local/Data da Aprovação: 
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