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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 7º período PERÍODO: 24/05/2021 – 24/07/2021 

CURSO: Licenciatura em Ciências Biológicas ATIVIDADE SÍNCRONA:                                HORÁRIO: 

COMPONENTE CURRICULAR: Geologia e Paleontologia ATENDIMENTO AOS DISCENTES:               HORÁRIO:   

PROFESSOR(A): Elizângela Justino de Oliveira CARGA HORÁRIA (% a definir): 60 H/A 

 

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 1 1  -Ambientar os alunos acerca da 
dinâmica adotada no processo de 
 ensino-aprendizagem da disciplina 

-Ambientar os 
alunos acerca da 
dinâmica adotada 
no processo de 
ensino-
aprendizagem da 
disciplina 

 -Web aula via Google; 
-Slides (Apresentação da 
disciplina) 

 -Fórum de boas-vindas  24 a 29/05  -  -  6h/a 

2 1 2 -Formação e evolução da Terra;  
-Estrutura da Terra. 

-Entender o 
processo de 
evolução do 
planeta; 
-Identificar as 
principais 
estruturas de 
constituição 
interna do globo 
terrestre;   

-Web aula via Google  
- Slides 
 -Texto 
- Vídeo.  

-Fórum de discussão sobre o 
documentário: “Origem do planeta 

ra e suas eras geológicas” (1h30min) 

 31/05 a  50    7h/a 

3 1 3  -Tempo geológico: Éons, Eras e 
s e Épocas. 

-Identificar os 
principais 
acontecimentos no 
tempo geológico e 
sua relação com a 
Biologia.          

-Web aula via Google 
 - Slides  
-Texto 

 -  07 a 12/06  -    7h/a 
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4 1 4  -As teorias da Deriva continental e de 
tectônicas de placas e suas influências 
na superfície da Terra. 

-Compreender as 
dinâmicas 
naturais que 
operam para a 
constante 
transformação das 
paisagens 
terrestres. 

-Web aula via Google 
- Slides 
-Texto 
 

 

Documentário “Pangeia” (24 
 min.). 

14 a 19/06 -  7h/a 

5 1 5 -Tipos de Rochas: Rochas Ígneas ou 
magmáticas, rochas sedimentares, 
rochas metamórficas, sua formação     
e seus componentes. 

-Entender os 
principais 
minerais que 
compõem as 
rochas ígneas, 
sedimentares e 
metamórficas;   
-Identificar os 
principais tipos de 
rochas que 
compõe a crosta 
terrestre. 

-Web aula via Google 
- Slides 
-Texto 

 

- 21 a 26/06 -  7h/a 

6 1 6 -Introdução à paleontologia: conceito 
 de paleontologia; O registro fóssil; 
importância dos fósseis para a 
 Biologia. 

-Apresentar os 
conceitos básicos 
da Paleontologia e 
suas aplicações na 
Geologia e na 
Biologia; 
-Compreender, a 
partir do registro 
fossilífero, as 
grandes 
transformações da 
vida e do planeta 
no tempo 
geológico. 

-Web aula via Google 
- Slides 
-Texto 
-Vídeo 

 

Resumo do artigo:  
Icnofósseis da Bacia do Rio 
do Peixe, PB (Leonardi; 
Carvalho, 2000, p. 103-111).   

28/06 a  
03/07 

50  7h/a 

7 1 7 -Classificação dos Fósseis: Restos e 
Vestígios; Fósseis e os processos de 
fossilização; Pseudofósseis e fósseis 
vivos. 

-Identificar os 
tipos de fósseis 
-Apresentar as 
diferentes formas 
de fossilização; 
-Entender as 
definições de 
pseudofósseis e 
fósseis vivos. 

-Web aula via Google 
- Slides 
-Texto 
 
 

 

Estudo dirigido sobre os  
Tópicos 6 e 7.  

05 a 10/07 100  7h/a 
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8 1 8 -Princípios da Estratigrafia -Estabelecer 
relação entre os 
Princípios da 
Estratigrafia e a 
ordem temporal 
de deposição de 
camadas de rocha. 

-Web aula via Google 
- Slides 
 

 

- 12 a 17/07   7h/a 

9 1 9 -Aula final.  
-Avaliação do processo de ensino-

zagem 

-Avaliar o processo 
de ensino-
aprendizagem 
juntamente com 
os alunos. 

-Web aula via Google 
 

- 19 a 24/07   5h/a 

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

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

A nota da disciplina será o somatório das pontuações obtidas nas três atividades avaliativas (50+50+100)/2. 100 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: 
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