
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMETO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20201.1.871.1D 

CURSO: Superior de Tecnologia em Agroecologia 

COMPONENTE CURRICULAR:   Português Instrumental 

PROFESSOR(A): Alexandre de Assis Monteiro 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 60 horas/72 aulas. 
 * Das 72 aulas foram ministradas 16 aulas presencialmente, restando 56 aulas a serem ministradas como atividades não presenciais.  
* O semestre apresentado neste plano instrucional corresponde a 72 aulas. 
* Os tópicos estão divididos em quinzenas.  

 

TÓPICO UNIDADE 
(bimestre/ 
semestre) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 
PONTUAÇÃ

O 

ATIVIDADE 
COLABORA

TIVA/ 
PONTUAÇÃ

O 

CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 
1 SEMESTRE  
 

Aulas 
17 a 
24 

Apresentação do 
Plano Instrucional; 
revisão dos 
conteúdos 
ministrados 
presencialmente; 
O ato de ler: 
Conceituações 
sobre leitura; 
Características do 
processo de 
leitura. 

Identificar marcas 
estilísticas 
caracterizadoras da 
linguagem técnica, 
científica e/ou 
acadêmica. 

Roteiro para as 
aulas.  
Ambiente virtual 
Moodle  

Respostas às listas 
de exercícios 
propostos e 
entrega de 
atividades escritas 

Semanas de 
24.8 a 4.9 
Atividade 
postada em 
26.8 com 
prazo para 
2.9 10 pontos -  8 h/a  



2 1 SEMESTRE 

Aulas 
25 a 
32 

Linguagem e 
construção de 
sentidos: 
Concepções de 
linguagem, língua 
fala. 

Reconhecer traços 
configuradores de 
gêneros técnicos, 
científicos e/ou 
acadêmicos. 

Roteiro para as 
aulas. 
Ambiente virtual 
Moodle 

Respostas às listas 
de exercícios 
propostos e 
entrega de 
atividades escritas 

Semanas de 
7 a 18.9 
Atividade 
postada em 
9.9 com 
prazo para 
16.9 10 pontos  -  8 h/a  

3 1 SEMESTRE 

Aulas 
33 a 
40 

Concepção de 
texto: 
Mecanismos da 
textualidade. 

Expressar-se em estilo 
adequado aos gêneros 
técnicos, científicos 
e/ou acadêmicos. 

Ambiente virtual 
Moodle. 
 

Tarefa dissertativa.  
Respostas às listas 
de exercícios 
propostos e 
entrega de 
atividades escritas 

Semanas de 
21.9 a 2.10 
Atividade 
postada em 
23.9 com 
prazo para 
30.9  10 pontos  - 8 h/a  

4 1 SEMESTRE 

Aulas 
41 a 
48 

Gêneros textuais / 
sequências 
tipológicas. 

Utilizar-se de 
estratégias de 
pessoalização e 
impessoalização da 
linguagem. 

Roteiro para as 
aulas.  
Ambiente virtual 
Moodle 

Respostas às listas 
de exercícios 
propostos e 
entrega de 
atividades escritas 

Semanas de 
5 a 16.10 
Atividade 
postada em 
7.10 com 
prazo para 
14.10  10 pontos  - 8 h/a  

5 1 SEMESTRE 

Aulas 
49 a 
56 

O texto 
argumentativo; 
estratégias 
argumentativas. 

Desenvolver a 
competência textual 
na prática de leitura 
(interação) e produção 
de texto. 

Roteiro para as 
aulas. 
Arquivo em pdf 
com a síntese dos 
temas 
trabalhados.  
Ambiente virtual 
Moodle 

Respostas às listas 
de exercícios 
propostos e 
entrega de 
atividades escritas 

Semanas de 
19 a 30.10 
Atividade 
postada em 
21.10 com 
prazo para 
28.10 10 pontos - 8 h/a  



6 1 SEMESTRE 

Aulas 
57 a 
64 

Revisão dos 
conteúdos 
trabalhados no 
semestre.  
 

Revisar temas 
desenvolvidos no 
semestre. 

Roteiro para 
aulas de revisão.  

 Participação 
discente no debate 
proposto 

Semanas de 
2 a 13.11 
Atividade 
postada em 
4.11 com 
prazo para 
11.11  10 pontos  -  8 h/a  

7 1 SEMESTRE 

Aulas 
65 a 
72 

Avaliações e 
recuperações 
semestrais.  

Avaliar os 
conhecimentos dos 
discentes sobre os 
temas trabalhados no 
primeiro semestre. 

Roteiro para 
avaliação 
semestral.  

Tarefa dissertativa.  
 

Semanas de 
16 a 23.11 
Atividade 
postada em 
18.11 com 
prazo para 
25.11 40 pontos - 8 h/a  

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem  100 pontos 

** A média final do discente será obtida a partir da SOMA das pontuações parciais relativas a cada tópico  100 pontos 

 

**As atividades serão avaliadas a partir de dois critérios: 

a) A cada aula será realizada uma avaliação de forma contínua, chegando ao peso de 10 a 40 pontos por tópico/aula. 

 

Assinatura do Docente:  

 

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

Local/Data da Aprovação: 
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