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

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20201.1.714.1M, Curso Técnico em Química Subsequente ao Ensino Médio, Matriz 125, 1º 
Período, Matutino 

PERÍODO: 31/08 a 23/10  

CURSO: Coordenação do Curso Técnico em Química CTQUIM-CB ATIVIDADE SÍNCRONA: sexta-feira                               HORÁRIO: 09:00 – 10:00 (Google Meet). 

COMPONENTE CURRICULAR: 36844 - TSUB.0049 - Matemática Aplicada - Médio ATENDIMENTO AOS DISCENTES: sexta-feira  HORÁRIO: 10:00 – 11:00 (Google Meet) 

PROFESSOR(A): Jesus Marlinaldo de Medeiros CARGA HORÁRIA (% a definir): 32 h ( 80% ) 

 

TÓPI

CO 

UNIDADE (BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PERÍODO ATIVIDADE INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - HORÁRIA 

(h/a) 

1  1  

 

1  Números reais 

(Revisão) 

 

- Números 

racionais. 

- Números 

irracionais. 

- Operações 

aritméticas. 

 

 

- Identificar todos os 

conjuntos numéricos 

e seus elementos 

 

- Realizar operações 

aritméticas com 

números reais. 

 

 

 Síncrono: 1h 

- Web-aula (Google 

Meet).  

 

Assícrono: 3h 

- Vídeos educativos 

de curta duração. 

- Leitura de material. 

- Documentos 

Google.  

 - Lista de Exercícios 

(Google Formulários 

– atividade 

individual) 

 

(Doc. Google – 

Atividade em 

grupo). 

 

 

 

 

31/08 a 

04/09 

 100 100  4h 
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2 1  

 

2 Matemática 

fundamental 

(Revisão) 

 

- Razão. 

- Proporção. 

- Grandezas 

proporcionais. 

- Média  

ponderada. 

- Porcentagem 

 

- Entender o que é 

razão e proporção.  

 

- Aplicar as grandezas 

proporcionais (direta 

ou inversamente 

proporcionais). 

- Conhecer e calcular 

a média ponderada e 

a porcentagem.  

Síncrono: 1h 

- Web-aula (Google 

Meet).  

 

Assícrono: 3h 

- Vídeos educativos 

de curta duração. 

- Planilhas Google. 

- Leitura de material. 

- Documentos 

Google. 

- Lista de Exercícios 

(Google Formulários 

– atividade 

individual) 

 

(Doc. Google – 

Atividade em 

grupo). 

 

 

 

07 a 

11/09 

100 100 4 

3 1 

  

 3 Notação 

Científica 

 

- Potenciação. 

- Transformar para a 

notação científica, 

qualquer número 

racional. 

- Resolver problemas 

utilizando notação 

cientifica. 

Síncrono: 1h 

- Web-aula (Google 

Meet).  

Assícrono: 3h 

- Vídeos educativos 

de curta duração. 

- Planilhas Google. 

- Leitura de material. 

- Documentos 

Google. 

 - Lista de Exercícios 

(Google Formulários 

– atividade 

individual) 

 

 

 

 

 

14 a 

18/09 

100  4 
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4 1 

 

4 Unidades de 

medidas: 

- Comprimento; 

- Superfície; 

- Volume; 

- Massa; 

- Densidade; 

- Tempo; 

- Temperatura; 

- Pressão. 

- Identificar as 

unidades de medidas 

de diferentes 

grandezas. 

 

- Interpretar e 

resolver problemas 

que envolvam 

diferentes unidades 

de medida. 

 

Síncrono: 1h 

- Web-aula (Google 

Meet).  

 

Assícrono: 3h 

- Vídeos educativos 

de curta duração. 

- Planilhas Google. 

- Leitura de material. 

- Documentos 

Google. 

- Lista de Exercícios 

(Google Formulários 

– atividade 

individual) 

 

 

 

 

 

21 a 

25/09 

100  4 

5 1 

 

5 Funções 

Polinomiais  

 

- Função linear 

 

- Função 

quadrática 

- Compreender e 

analisar as funções 

polinomiais do 1º e 2º 

graus e traçar seus 

gráficos. 

Síncrono: 1h 

- Web-aula (Google 

Meet).  

Assícrono: 3h 

- Vídeos educativos 

de curta duração. 

- Planilhas Google. 

- Leitura de material. 

- Documentos 

Google. 

- Lista de Exercícios 

(Google Formulários 

– atividade 

individual) 

 

 

 

 

 

28/09 a 

02/10 

100  4 
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6 1 

 

6 Funções não 

polinomiais 

 

- Função 

exponencial. 

- Função 

logarítmica. 

- Compreender e 

analisar as funções 

exponenciais e 

logarítmicas e traçar 

seus gráficos  

Síncrono: 1h 

- Web-aula (Google 

Meet).  

 

Assícrono: 3h 

- Planilhas Google. 

- Leitura de material. 

- Documentos 

Google. 

- Lista de Exercícios 

(Doc. Google – 

Atividade em 

grupo). 

 

 

05 a 

09/10 

 100 4 

7 1 

 

7 Geometria plana 

 

- Polígonos. 

- Círculos. 

- Áreas. 

- Perímetro. 

 

- Calcular as áreas e 

perímetros de 

algumas figuras 

planas. 

Síncrono: 1h 

- Web-aula (Google 

Meet).  

 

Assícrono: 3h 

- Planilhas Google. 

- Leitura de material. 

- Documentos 

Google. 

- Lista de Exercícios 

(Doc. Google – 

Atividade em 

grupo). 

 

 

 

12 a 

16/10 

 100 4 

8  1 

 

 8 Geometria 

Espacial 

 

- Calcular o volume de 

sólidos bem como 

Síncrono: 1h 

- Web-aula (Google 

Meet).  

 - Lista de Exercícios  

 

 

 100 4 
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- Pirâmides. 

- Poliedros. 

- Prismas. 

- Cilindros. 

- Cones.  

- Esferas. 

suas áreas laterais e 

totais; 

 

Assícrono: 3h 

- Planilhas Google. 

- Leitura de material. 

- Documentos 

Google. 

(Doc. Google – 

Atividade em 

grupo). 

19 a 

23/10 

9  1 

Avaliação Final 

 9 Todos os temas 

abordados nos 

tópicos 1 a 8. 

Todos os objetivos 

tratados nos tópicos 1 

a 8. 

Todos os recursos 

didáticos 

pedagógicos 

abordados nos 

tópicos 1 a 8. 

 - Lista de Exercícios 

(Doc. Google – 

Atividade 

individual). 

 

 

26 a 

30/10 

 100  

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

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

Toda atividade individual ou coletiva vale 100 pontos. A média do aluno é a média aritmética das atividades individuais e coletivas ao longo do semestre. 

A atividade em grupo será composta por até 5 alunos de forma remota e postada por um dos integrantes na turma do google sala de aula. 

Por optar por avaliação semanal, a falta de uma atividade ou baixo rendimento do aluno implicará em atividade de recuperação na semana seguinte no horário de atendimento. 

média semestral = (5*avaliações individuais + 5*avaliações coletivas) / 10 

O aluno que tiver média semestral ≥ 40 e < 70 terá direito a fazer a avaliação final. Média final = (6*media semestral + 4*nota final) / 10. Será aprovado com média final ≥ 50. 

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

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: 20201.1.714.1M, Curso Técnico em Química Subsequente ao Ensino Médio, Matriz 125, 1º Período, 

Matutino 

   

CURSO: Técnico Subsequente em Química  ATIVIDADE SÍNCRONA:  Quinta-feira                              HORÁRIO: 9:00 as 10  

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução a gestão ambiental ATENDIMENTO AOS DISCENTES:  Quinta-feira             HORÁRIO: 10:00 as 11:00 

PROFESSOR(A): Fernanda Maria de Lima Paiva CARGA HORÁRIA (% a definir): 32 h/a2 

 

 

 

TÓPICO UNIDADE 

(SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDAD

E 

INDIVIDU

AL/ 

PONTUAÇ

ÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARG

A - 

HORÁ

RIA 

(h/a) 

1 

 

Semestre 
2020.1 
Módulo I 
 
Conceitos 
básicos 
sobre 
meio 
ambiente 

 1 

  

Ambientação Reorganizar as 
atividades de 
forma online do 
projeto da 
empresa já 
discutido em sala 
anteriormente 

 Fórum de 
discussão 
(Vamos discutir as 
novas ideia para 
continuar com as 
suas empresas 
fictícias para 
implantar os 
temas da gestão 
ambiental) 

 Fórum não 
avaliativo para 
discutir a 
questão do 
trabalho 
iniciado nas 
empresas e 
como vamos nos 
reinventar... 

31/08 a 
04/09 
  

- Sem 
pontuação 

1 h 
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  (Revisão) Introdução aos 
conceitos básicos relativos à 
área ambiental. E a construção 
da empresa  

Apresentar ao 
discente os 
principais 
instrumentos de 
gestão ambiental, 
públicos e 
privados, a fim de 
que ele possa 
aplica-los às 
atividades 
produtivas. 
 
 

 Web aula 
no Google 
meet 

 google 
docs 

Elaboração de 
uma Linha do 
Tempo 
(Google doc) 
 

 20 -  3 h 

2   
Semestre 
2020.1 
Módulo I 
 
 Histórico 
da gestão 
ambiental 
no mundo 
e no Brasil 

 2 Gestão ambiental: Histórico e 

conceitos 

 

 Identificar 
quando os 
instrumentos 
para a gestão 
ambiental devem 
ser utilizados.  

 Web aula 
no Google 
meet 

 planilhas 
google 
 

Formulário de 
exercícios 
(planilhas 
google) 
 

 07 a 11/09 
 

 20  - 4 h 

3 Semestre 
2020.1 
Módulo I 
 
O meio 
ambiente 
Na 
Constituiç
ão 

 3 O meio ambiente na 
Constituição Federal 

Reconhecer a 
interface entre as 
atividades 
desenvolvidas por 
um técnico e a 
gestão ambiental. 

 Web aula 
no Google 
meet 

 google 
docs) 

Pesquisa online 
e depois 
responder um 
questionário no 
(google docs) 

14 a 18/09 20 - 4 h 
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Federal; 
Política 
Nacional 
de Meio 
ambiente 

4 Semestre 
2020.1 
Módulo I 
 
Gestão  
ambiental 
no âmbito 
público e 
privado 

 4 Estudo da Política Nacional de 
Meio Ambiente (Lei Federal 
6.938/81). 

Ter uma 
compreensão 
maior sobre o 
tema 

 Web aula 
no Google 
meet 
 

 Forum 

Leitura da lei 
(Fórum 
discursão) sobre 
o entendimento 
da lei 

21 a 25/09 20 - 4 h 

5 Semestre 
2020.1 
Módulo I 
 
Principais 
Instrumen
tos de 
gestão 
ambiental 

 5 Estudo de Legislações 
ambientais com interface na 
atuação do técnico em 
química: Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; Política 
Nacional de Recursos Hídricos; 
Lei de Crimes ambientais. 

Ter uma 
compreensão das 
diversas 
legislações 
ambientais para 
serem 
empregadas na 
vida profissional 
do aluno 

 Web aula 
no Google 
meet 

 google 
docs 

Questionário no 
(google docs) 

28/09 a 
02/10 

20 - 4 h 

6 Semestre 
2020.1 
Módulo II 
 
Legislaçõe
s 
ambientai

 6 Gestão ambiental empresarial: 
Benefícios sociais, econômicos 
e ambientais da gestão 
ambiental  

Compreender os 
benefícios sociais, 
econômicos e 
ambientais que 
serão aplicadas 
no mercado de 
trabalho do 

 Web aula 
no Google 
meet 

 Planilha 
google 

Formulário de 
exercícios 
(planilhas 
google) 
 

05 a 09/10 30 - 4 h 
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s em 
química 

profissional na 
área de química 

7 Semestre 
2020.1 

Módulo II 
 
Gestão 
ambiental 
empresari
al 

 7 Sistemas de gestão ambiental 
(SGA) e ISO 14000 

Identificar as 

etapas para 

implantação da 

ISO 14001. 

 

 Web aula 
no Google 
meet 

 google 
docs 
 

 Leitura de 
um texto 
pequeno  

 

Questionário no 
(google docs) 

12 a 16/10 40 - 4 h 

8 Semestre 
2020.1 

Módulo II 
 
Auditoria 
de 
sistemas 
de gestão 
ambiental 

8 Simulação da auditoria de 
sistemas de gestão ambiental 

Conhecer os 
procedimentos 
para realização de 
uma auditoria 
ambiental. 
 

 Web aula 
no Google 
meet 
 

 Google 
docs 

Elaborar um 
texto, com 
bases em 
atividade 
estruturada na 
aula síncrona e 
no projeto da 
empresa já 
iniciado 

19 a 23/10 30  4 h 

* Planejamento de 1 semestre. 

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

O cálculo para obtenção da média da disciplina ocorrerá da seguinte maneira: A disciplina será dividida em dois módulos, onde cada módulo deverá ser pontuado até 100 pontos. 

Módulo I – 5 tópicos (a nota do módulo será o somatório das atividades do módulo I) 

Módulo II – 3 tópicos (a nota do módulo será o somatório das atividades do módulo II) 

MÉDIA DO semestre = NOTA MÓDULO I + NOTA MÓDULO II / 2 
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Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 

 

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

no dia 21/12); nessa ocasião a média final será: (6*media semestral + 4*nota final)/10, e será aprovado se obter média final ≥ 50. 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TÓPI
CO 

UNIDADE 
(Bimes 
tre ou 
semes 

tre) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDU 

AL/ 
PONTUA 

ÇÃO 

ATIVIDA
DE 

COLABO
RA 

TIVA/ 
PONTUA

ÇÃO 

CARGA 
HORÁ 

RIA (h/a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1  
Siste- 
mas 

quími- 
cos, 

Subs- 
tâncias 

e 
mistu-

ras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Revisão: Sistemas 
químicos, 
Substâncias e 
misturas 

 Revisar os conteúdos: Definição de 
química, Matéria, Energia, Sistemas, 
Grandezas, Múltiplos e submúltiplos 

 Conhecer as propriedades da matéria: 
Massa, volume e temperatura, 
Densidade, Pressão e solubilidade 

 Correlacionar as características 
microscópicas e macroscópicas dos 
estados físicos da matéria  

  Identificar o estado físico do material 
em determinada temperatura  

 Compreender o processo de mudança 
de estado físico 

 Diferenciar substâncias e misturas 

 Identificar as fases de um material,  

 Compreender as características 
associadas às soluções, dispersões 

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

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/08 a 
04/09 

50   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h 

TURMA: 20201.1.714.1M, Curso Técnico em Química 
Subsequente ao Ensino Médio, Matriz 125, 1º Período, Matutino 

PERÍODO: 31/08 a 30/10/20 

CURSO: Técnico em Química Subsequente ATIVIDADE SÍNCRONA: Quarta-feira                              HORÁRIO: 09:00h – 10:00h 

COMPONENTE CURRICULAR: Química Geral ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Quarta-feira                                          HORÁRIO: 10h – 11h 

PROFESSOR(A): Ane Josana Dantas Fernandes CARGA HORÁRIA (% a definir): 64h/a 
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grosseiras e coloidais 

Processos de 
separação de 
misturas 

 Conhecer os seguintes processos de 
separação de misturas: separação 
magnética, dissolução fracionada, 
filtração comum e a vácuo, 
decantação, sifonação, centrifugação e 
catação 

 Conhecer os demais processos de 
separação de misturas: peneiração, 
flotação, ventilação, extração por 
solvente, evaporação, destilação 
simples e fracionada e cromatografia. 

Webaula (google 
meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
 

Experimento prático 
a ser realizado em 
casa pelo aluno 
sobre mistura de 
materiais e técnica 
de separação de 
misturas, com 
discussão dos 
resultados em fórum 
colaborativo e envio 
do arquivo de foto 

 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
Estru- 
tura  

Atômi- 
ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Estrutura atômica 
(Parte 1) 

 Observar as diversas descobertas que 
ocorreram ao longo do tempo, que 
permitiram a evolução da descrição do 
modelo atômico 

 Identificar e diferenciar os modelos 
propostos ao longo do tempo, quais 
sejam, modelo atômico de Dalton, 
Thomson, Rutherford e Bohr. 

 Conhecer as partículas fundamentais 
do átomo. Número atômico e número 
de massa 

 Compreender a diferenciação 
existente entre átomos e íons 

 Classificar os íons em cátions e ânions 

 Efetuar os cálculos envolvendo esses 
conceitos 

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

Elaboração de texto 
em google docs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 a 
11/09 

50   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h 

Estrutura atômica 
(Parte 2) 

 Classificar as espécies em isótopos, 
isótonos, isóbaros e isoeletrônicos 

 Compreender a evolução do modelo 
atômico e o espectro eletromagnético 

 Entender o Princípio da Incerteza de 
Heinsenberg e os Números quânticos 

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

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  
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 Compreender o Princípio da exclusão 
de Pauli; Regra de Hund e distribuição 
eletrônica em átomos e íons 

 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 
Tabela 
Perió- 
dica 

 

 
 
 
 
 

3 

Tabela periódica  Compreender a organização da tabela 
periódica em períodos e grupos ou 
famílias e conhecer o seu histórico 

 Identificar os blocos da tabela: s, p, d e 
f pela distribuição eletrônica 

 Classificar os elementos em 
representativos e  metais de transição 
externa e interna 

 Classificar os elementos químicos em 
metais, ametais, semi-metais, 
hidrogênio e gases nobres, bem como 
em elementos naturais e artificiais 

Webaula (google 
meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
Site tabelape- 
riodica.org 
 

Navegar pelo site 
tabelaperiodica.org e 
por fórum 
colaborativo indicar 
um elemento 
químico que tenha 
chamado à atenção, 
relatando suas 
propriedades e 
aplicações  

 
 
 
 

 
14 a 

18/09 

 50  
 
 
 

 
 

8h 

Propriedades 
periódicas 

 Compreender as propriedades 
periódicas: raio atômico e iônico, 
energia de ionização, afinidade 
eletrônica e eletronegatividade 

 Prever a variação dessas propriedades 
ao longo dos períodos e das famílias 

Webaula (google 
meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  

 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 

4 
Liga-
ções 

Quími- 
cas 

 
 
 
 
 
 

4 

Ligações químicas- 
Ligação iônica  

 Conhecer e classificar as ligações 
químicas 

 Compreender a Teoria do octeto 

 Compreender a formação e a 
ocorrência da ligação iônica e o seu 
balanço energético 

 Montar as fórmulas dos compostos 
iônicos 

 Identificar as simetrias dos compostos 
iônicos 

 Compreender as características dos 
compostos iônicos 

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

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

 
 
 
 
 

 
21 a 

25/09 

50   
 
 
 
 

 
8h 
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Ligação  
covalente 

 Conhecer as ligações covalentes 

 Identificar a ocorrência e os tipos de 
ligação covalente 

 Montar as estruturas eletrônicas ou de 
Lewis 

 Classificar a ligação covalente em 
polar ou apolar 

 Compreender a formação da ligação 
covalente dativa 

 Montar as estruturas de Lewis 

 Compreender conceitos sobre a 
ressonância e a carga formal 

 Prever os casos de contração e 
expansão do octeto 

 Identificar as propriedades dos 
compostos covalentes 

 Prever os efeitos da polarizabilidade e 
eletronegatividade nas ligações 
químicas 

 Compreender a ligação metálica e 
prever a sua existência 

 Conhecer as propriedades da ligação 
metálica e ligas metálicas 

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

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 
FIM e 
Fun-
ções 

inorgâ- 
nicas 

 
 
 
 
 

5 

Geometria 
molecular e FIM 

 Compreender a geometria molecular 
dos compostos covalentes 

 Conhecer se uma molécula é polar ou 
apolar 

 Predizer a solubilidade das 
substâncias em vários solventes. 

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

 

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

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

 
 

 
 
 
28/09 a 
02/10 

50 
 

  
 
 
 

 
8h 
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Ácidos e Bases  Compreender os fenômenos de 
dissociação e ionização 

 Compreender a definição de ácidos, a 
nomenclatura de hidrácidos e 
oxiácidos 

 Classificar quanto ao número de 
hidrogênios ionizáveis 

 Compreender os fenômenos do grau 
de ionização, força dos ácidos 

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

 Definir bases 
 Classificar quanto ao número de 

hidroxilas 
 Prever a solubilidade e a força quanto 

ao grau de dissociação 
 Fornecer a nomenclatura das bases e 

prever as suas propriedades 

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

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  

 
 
 
 
 
 

6 

 
 

 
6  

Fun-
ções 

inorgâ-
nicas e 

Rea-
ções 

quími-
cas 

 

 
 
 
 
 
 

6 

Sais, Óxidos  Definir sais e óxidos 
 Compreender a nomenclatura,  

classificação e propriedades de sais e 
óxidos 

 Compreender a chuva ácida e o smog 

Webaula (google 
meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

 
 
 
 
 
 

05 a 
09/10 

50   
 
 
 
 
 

8h Reações químicas 
(Parte 1) 

 Definir reações químicas 
 Compreender o balanceamento das 

equações químicas  

Webaula (google 
meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  



 
 
 

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

 

 

 

 
 
 

7 

 
 
 

7 
Rea-
ções 

quími-
cas e 
cálcu-

los 
quími-

cos 

 
 
 

7 

Reações químicas 
(Parte 2) 

 Identificar os tipos de reações 
químicas e prever a sua ocorrência 

 Verificar a reatividade dos metais e 
dos ametais 

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

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

 
 
 
 

12 a 
16/10 

50   
 
 
 

8h 

Cálculos químicos  Efetuar cálculos químicos envolvendo 
massa, constante de Avogadro, 
quantidade de matéria (mol) e 
volume molar 

Webaula (google 
meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  

 
 
 

8 

 
 
 

8 
Cálcu-

lo 
este-
quio-
métri-

co 

 
 

 
8 

Cálculo 
estequiométrico 
teórico 

 Compreender a aplicação prática do 
cálculo estequiométrico 

 Realizar cálculos estequiométricos 
envolvendo massa, constante de 
Avogadro, quantidade de matéria 
(mol) e volume molar 

Webaula (google 
meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

 
 

19 a 
23/10 

50   
 
 

8h 

Cálculo 
estequiométrico 
prático 

 Efetuar cálculos práticos envolvendo 
rendimento das reações, pureza e 
reagentes limitante e em excesso 

Webaula (google 
meet) 
Videoaula  (OBS) 
Apostila  
Powerpoint 
 

Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

50  

- -  PROVA FINAL   Questionário a ser 
aplicado através do 
google formulários 

26 a 
30/10 

  - 

 

 

 



 
 
 

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

 

 

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

 

100 pontos por 

avaliação 

 Avaliação 01 (tópicos de 01 e 02) – (50+50+50+50)/2 = 100 

 Avaliação 02 (tópicos de 03 a 05) – (50+50+50+50+50+50)/3 = 100 

 Avaliação 03 (tópicos de 06 a 08) – (50+50+50+50+50+50)/3 = 100 

 Prova Final = 100 

 

Assinatura do docente:  

Assinatura da subcomissão Local de acompanhamento das atividades não-presenciais 

 


