
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: Projeto Interdisciplinar IV - PIV PERÍODO: 24/mai/2021 à 23/set/2021

CURSO: Licenciatura em Ciências Biológicas ATIVIDADE SÍNCRONA: Quinta feira
HORÁRIO: 15:30 às 16:30

COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Interdisciplinar IV ATENDIMENTO AOS DISCENTES: Quinta feira
HORÁRIO:  17:00 às 18:00

PROFESSORES(AS): Helder Neves de Albuquerque
Marcelo Loer Bellini Monjardim Barboza

CARGA HORÁRIA (% a definir): 60h

TÓPICO UNIDADE

(BIMESTRE/

SEMESTRE)

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PERÍODO ATIVIDADE

INDIVIDUAL/

PONTUAÇÃO

ATIVIDADE COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO

CARGA - HORÁRIA

(h/a)

1 2021.1 1 Ambientação

Apresentação da

disciplina

Organização dos

grupos e definição

dos temas

- Familiarizar os

estudantes com as

metodologias que serão

utilizadas ao longo da

disciplina.

- Esclarecer aos discentes

a forma avaliativa e

apresentar os

mecanismos de pesquisa

que deverão ser

utilizados.

- Compor os grupos para

a atividade avaliativa do

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Vídeos

- Material em pdf

- Pesquisa na WEB

- Gravação da atividade

síncrona com o OBS

Studio para posterior

disponibilização no

youtube para a turma

reassistir quando

necessitar.

A avaliação será de

modo contínuo através

de capítulo de livro a

ser desenvolvido pelos

discentes ao longo da

disciplina sob

orientação dos

professores.

A nota final da

avaliação será atribuída

através da rubrica que

será apresentada aos

discentes na aula do

tópico 02.

24/05

29/05

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

6h

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
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final da Disciplina (8

grupos).

- Organizar os temas

sugeridos/escolhidos

pelos discentes sem haver

repetição/sobreposição

dos mesmos.

PICs vislumbradas,

forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

ergética), período

de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

2 2021.1 2 Organização dos

grupos e definição dos

temas.

Definição da Rubrica

avaliativa.

Apresentação do

modelo a ser seguido

para o capítulo de

livro.

Sorteio da ordem de

apresentação

-Organizar os temas

sugeridos/escolhidos pelos

discentes sem haver

repetição/sobreposição dos

mesmos.

- Ordenar os ítens e a pontuação

de cada tópico a ser construído

no capítulo de livro, avaliado

através da Rubrica.

- Ilustrar para os discentes o que

se espera como produto a ser

avaliado.

-Organizar os grupos em uma

sequência de apresentação para

os tópicos 09 e 10.

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Vídeos

- Material em pdf

- Pesquisa na WEB

- Gravação da atividade

síncrona com o OBS Studio

para posterior

disponibilização no

youtube para a turma

reassistir quando

necessitar.

A avaliação será de modo

contínuo através de

capítulo de livro a ser

desenvolvido pelos

discentes ao longo da

disciplina sob orientação

dos professores.

A nota final da avaliação

será atribuída através da

rubrica que será

apresentada nesse tópico

02.

07/06

12/06

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

PICs vislumbradas,

forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

6h

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
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ergética), período

de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

3 2021.1 3 Acompanhamento -Acompanhar cada grupo no

desenvolvimento do capítulo

de livro.

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Material em pdf

- Pesquisa na WEB

A avaliação será de modo

contínuo através de

capítulo de livro a ser

desenvolvido pelos

discentes ao longo da

disciplina sob orientação

dos professores.

A nota final da avaliação

será atribuída através da

rubrica apresentada aos

discentes na aula do tópico

02.

21/06

26/06

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

PICs vislumbradas,

forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

ergética), período

de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

6h

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
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4 2021.1 4 Acompanhamento -Acompanhar cada grupo no

desenvolvimento do capítulo

de livro.

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Material em pdf

- Pesquisa na WEB

A avaliação será de modo

contínuo através de

capítulo de livro a ser

desenvolvido pelos

discentes ao longo da

disciplina sob orientação

dos professores.

A nota final da avaliação

será atribuída através da

rubrica apresentada aos

discentes na aula do tópico

02.

05/07

10/07

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

PICs vislumbradas,

forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

ergética), período

de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

6h

5 2021.1 5 Acompanhamento -Acompanhar cada grupo no

desenvolvimento do capítulo

de livro.

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Material em pdf

- Pesquisa na WEB

A avaliação será de modo

contínuo através de

capítulo de livro a ser

desenvolvido pelos

discentes ao longo da

19/07

24/07

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

6h

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
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disciplina sob orientação

dos professores.

A nota final da avaliação

será atribuída através da

rubrica apresentada aos

discentes na aula do tópico

02.

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

PICs vislumbradas,

forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

ergética), período

de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

6 2021.1 6 Acompanhamento -Acompanhar cada grupo no

desenvolvimento do capítulo

de livro.

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Material em pdf

- Pesquisa na WEB

A avaliação será de modo

contínuo através de

capítulo de livro a ser

desenvolvido pelos

discentes ao longo da

disciplina sob orientação

dos professores.

02/08

07/08

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

6h

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
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A nota final da avaliação

será atribuída através da

rubrica apresentada aos

discentes na aula do tópico

02.

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

PICs vislumbradas,

forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

ergética), período

de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

7 2021.1 7 Acompanhamento -Acompanhar cada grupo no

desenvolvimento do capítulo

de livro.

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Material em pdf

- Pesquisa na WEB

A avaliação será de modo

contínuo através de

capítulo de livro a ser

desenvolvido pelos

discentes ao longo da

disciplina sob orientação

dos professores.

A nota final da avaliação

será atribuída através da

rubrica apresentada aos

discentes na aula do tópico

02.

16/08

21/08

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

6h

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
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(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

PICs vislumbradas,

forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

ergética), período

de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

8 2021.1 8 Acompanhamento -Acompanhar cada grupo no

desenvolvimento do capítulo

de livro.

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Material em pdf

- Pesquisa na WEB

A avaliação será de modo

contínuo através de

capítulo de livro a ser

desenvolvido pelos

discentes ao longo da

disciplina sob orientação

dos professores.

A nota final da avaliação

será atribuída através da

rubrica apresentada aos

discentes na aula do tópico

02.

30/08

04/09

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

PICs vislumbradas,

6h

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
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forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

ergética), período

de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

9 2021.1 9 Apresentação e

entrega do capítulo de

livro.

Avaliar cada capítulo de livro

de forma conjunta com os

demais integrantes da turma,

com base na Rubrica

apresentada no tópico 02.

(50% da nota pelos professores

e 50% da nota pela turma)

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Gravação da atividade

síncrona com o OBS Studio

para posterior

disponibilização no

youtube para a turma

reassistir quando

necessitar.

Rubrica através de Google

Forms

13/09

18/09

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

PICs vislumbradas,

forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

ergética), período

6h

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
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de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

10 2021.1 10 Apresentação e

entrega do capítulo de

livro.

Avaliar cada capítulo de livro

de forma conjunta com os

demais integrantes da turma,

com base na Rubrica

apresentada no tópico 02.

(50% da nota pelos professores

e 50% da nota pela turma)

-  Google Meet

-  Google Classroom

- Gravação da atividade

síncrona com o OBS Studio

para posterior

disponibilização no

youtube para a turma

reassistir quando

necessitar.

Rubrica através de Google

Forms

20/09

23/09

- Capítulo de livro

(vislumbrando

Ebook da turma)

nos moldes da

revista PRAXIS-IFPB

(https://periodicos.i

fpb.edu.br/index.p

hp/praxis/ com o

tema: Plantas

medicinais

utilizadas na

Paraíba

(conhecimento

etnobiológico) (1

planta por aluno),

PICs vislumbradas,

forma de utilização

(fitoterápica/fitoen

ergética), período

de floração e seus

polinizadores.

(100 pontos)

6h

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/
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Prova Final Para a avaliação final

será desenvolvido um

formulário com 10

questões objetivas

tendo como base os

capítulos de livro

apresentados.

24/09

25/09

Formulário

Google

utilizando

Timify.me

(https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=QxDFBITIvy

I)

100 pontos

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre.

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 100 Pontos

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. Avaliação contínua durante todo o

Curso através da construção do

capítulo de livro  pontuação total de 0

a 100 através de rubrica.

Assinatura do Docente:

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

Local/Data da Aprovação:

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