
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 2021.2   
CURSO: Técnico Subsequente em Transações Imobiliárias  
COMPONENTE CURRICULAR: Português aplicado 
PROFESSOR(A): Danielle Gomes Nascimento de Lima 

PERÍODO: 2021.2 
 
CARGA HORÁRIA: 60h (100%) 

 

Tópico Unidade Aula Tema Objetivos Recursos didático 
pedagógicos 

Instrumento de 
avaliação 

Período Atividade 
individual / 
pontuação 

Atividade 
colaborativa / 
pontuação 

Carga 
horária - h/a 

1 1 1 A leitura do mundo 
e dos textos: como 
lemos? 
Tipos de leitura 
Concepções de 
Leitura 
 
Língua, 
Linguagem,  
Texto 
 
Afinidades leitoras 

Reconhecer a língua 
e a linguagem como 
elementos para a 
leitura e produção de 
textos de diversos 
gêneros; 
 
Discutir a respeito do 
hábito da leitura; 
 
Estabelecer relação 
entre Língua, 
Linguagem e Texto 
 
Visitar o site: domínio 
público 
Escolher livro que 
tenha afinidades 
 

Aula síncrona; 
Vídeo aula; 
Arquivo; 
Página 
Livros virtuais 

 
 

Quiz 
 
 
 

Fórum 
 
 
 
 

29/11 a 
04/12 

x 10 4 h/a 
 
200 mins 

2 1 2 Conceito de texto; 
Texto verbal e não 
verbal e verbo-
visual  
 
 Gênero RESUMO 
 
Aspectos 
linguísticos 
aplicados ao texto: 
acentuação gráfica 
e o Novo Acordo 
Ortográfico 
(Decreto n. 
6.583/2008) etc. 

Debater o conceito de 
texto;  
 
Diferenciar texto 
verbal, não-verbal e 
verbo-visual; 
 
Resumir 
corretamente o texto; 
 
Acentuar as palavras 
e utilizá-las de acordo 
com o novo acordo 
ortográfico; 
 

Encontro síncrono; 
Apresentação de 
slides 
 
Textos diversos 
Charges áudios-
visuais 
Tirinhas 
Vídeo: Ensaio 
sobre a cegueira 
 
Texto para resumo 
 
 
 

Atividade 
colaborativa 
utilizando 
Jamboard ( 
colagem de 
imagens-textos 
representativos 
 
Tarefa – envio 
de arquivo 
 
Interpretação 
textual 
 

06/12 a 
11/12 

50 X 4 h/a 
 
200 mins 
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Conhecer as novas 
regras de 
acentuação; 
 

3 1 3 Noções de gênero 
 
Tipologias 
e o modo de 
organização social 
dos textos 
 
Sequências 
textuais 
 
Finalidade 
comunicativa 
 
Suporte textual 

Identificar a finalidade 
comunicativa dos 
gêneros;  
 
Identificar a tipologia 
adequada aos 
gêneros textuais; 
 
Perceber, no texto, as 
tipologias textuais 
predominantes e os 
diferentes suportes 
 
 
 

Encontro síncrono 
Apresentação de 
slides 
Arquivo 
 
Textos 
 
 
 
 

Pesquisa: 
criação de um 
painel dos 
gênero 
 
Interpretação 
textual 
 
 
 
 

 
13/12 a 
18/12 
 
 

30 10 4 h/a 
 
200 mins 

4 2 4 Os elementos da 
comunicação 
 
Funções da 
Linguagem 
 
Pontuação 

Relacionar os 
elementos da 
comunicação as suas 
funções; 
 
Identificar as funções 
da Linguagem;  
 
Pontuar corretamente 
o texto 
 

Encontro síncrono 
Apresentação de 
slides 
Arquivo 
Textos 
 
 

 

 

Questionário 
 
Fórum 
 

 

20/12 a 
23/12 
 
 

 
20 

x 4 h/a 
 
200 mins 

5 1 5 Variedades 
linguísticas 
Estrangeirismo, 
Neologismo,  
Gíria e 
Regionalismo; 
 
 
Uso da Crase 

Reconhecer as 
variedades 
linguísticas como 
diferentes formas de 
comunicação social 
 
 
 
Utilizar corretamente 
o sinal grave (à) 
 

Encontro síncrono 
Apresentação de 
slides 
Arquivo 
Fórum 
 
Apresentação de 
músicas (equipes) 
 

Glossário 
 
 
Quizz 
 
 
 
 

24/01 a 
29/01 

30 10 6 h/a 
 
300 mins 

6 1 6  
Níveis de 
Linguagem - 
adequação de 
textos a diversas 

 
Apresentar os 
parâmetros entre os 
níveis de formalidade 
e a adequação de 

 
Encontro síncrono 
Apresentação de 
slides 
Arquivo 

 
Questionário 
Fórum 
 

31/01 a 
05/02 

30 10 7 h/a 
 
350 
mins 



circunstâncias 
comunicativas 
 
 

textos para a 
comunicação verbal 

Fórum 
Questionário 

1 2 7 Elementos da 
Textualidade 
Coesão, coerência  
 
Sentido e 
Contexto. 
 
 
Gênero Resenha 

Especificar os 
elementos de 
textualidade;  
 
Relacionar o contexto 
ao sentido do texto 
  
Articular coesão, 
coerência e 
progressão dentro de 
um texto 
 

Encontro síncrono 
Apresentação de 
slides 
Arquivo 
Fórum 
Texto 
 
Vídeo: Da 
escravidão 
moderna 
 
 

Fórum 
 
Questionário 
 
Tarefa – envio 
de arquivo 
 

07/02 a 
12/02 

50 x 7 h/a 
 
350 mins 

2 2 8 Elementos da 
textualidade: 
progressão e 
sequenciação 
 
Concordância 
Verbal e nominal 
 
 
 

Identificar os recursos 
da progressão e 
sequenciação textual 
 
 
Utilizar corretamente 
as regras de 
concordância verbal e 
nominal 

Encontro síncrono 
Apresentação de 
slides 
Arquivo 
Fórum 
Texto 
 

Questionário 
Fórum 
 

14/02 a 
19/02 

30 10 6 h/a 
 
300 mins 

3 2 9 Argumentação: 
estratégias 
argumentativas; 
operadores 
argumentativos 
 
Relação de sentido 
dos conectivos 
 
 

Interpretar e 
especificar os 
recursos 
argumentativos. 
 
 
Utilizar corretamente 
os conectivos, 
estabelecendo as 
relações de sentido 

Encontro síncrono 
Apresentação de 
slides 
Arquivo 
 
 

Produção de 
texto 
argumentativo 
 

21/02 a 
26/10 

30 x 6 h/a 
 
300 mins 

4 2 10 Regência Verbal e 
Nominal 
 

 Identificar 
corretamente as 
regras de regência 
verbal e nominal 

Encontro síncrono 
Apresentação de 
slides 
Arquivo 
Questionário 
 

 03/03 
05/03 
 
 
 

30 x 6 h/a 
 
300 mins 

5 2 11 Aspectos da 
oratória 
(preparação, (in) 

Reconhecer a 
importância da 
oratória na formação 

Encontro síncrono 
Apresentação de 
slides 

 
Apresentação de 
equipes 

07/03 
12/03 
 

50 
 

x 6 h/a 
 
300 mins 



segurança, 
informação, 
entonação e ritmo 
de voz, linguagem 
corporal, 
expressões facial e 
sonora, entre 
outros) 

profissional 
Aprimorar as técnicas 
e desenvoltura para 
falar em público 
através da 
comunicação e 
oratória.  
Evitar o medo de falar 
em público; 

Arquivo 
Fórum 
Seminário  
 

Debate  
 

 

Pontuação de atividades individuais e colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem X Pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação Somatório das atividades 
Do tópico 1 ao 6, da unidade 1, somam-
se 200 pontos, distribuídas em duas 
notas de 100 pontos. 
Do tópico 1 ao 5, da unidade 2, somam-
se 200 pontos, distribuídas em duas 
notas de 100 pontos 

 

Assinatura do Docente 

 
 

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

 

 

Local / Data aprovação 
Cabedelo, 13 de outubro de 2021.


