
ANEXO I 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 2018 

CURSO: Licenciatura em Educação Física 

COMPONENTE CURRICULAR: Mìdia e Novas Tecnologias na Educação 

PROFESSOR(A): Alessandra Teresinha da Rosa 

PERÍODO: 2020.1 

Horário de Aula Síncrona: 08h05 a 08h55min 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 60h / =  72h/a  

Obs: Não foi ministrada aula anteriormente devido a professora estar de licença 

saúde no início do semestre. 

 

TÓPICO/ 
AULA 

UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE 

TEMA OBJETIVOS INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
e RECURSOS DIDÁTICOS 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 2020.1 
 

Conversa com os alunos e 
apresentação do Plano 
Instrucional da disciplina. 

 Apresentar o plano instrucional; 
 Esclarecer e possíveis dúvidas em 

relação ao andamento da 
disciplina de Educação Física 
durante o período de pandemia; 

 Mostrar/apresentar a sala de aula 
virtual da disciplina dentro do 
AVA-MOODLE/PRESENCIAL; 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
26/08/2020); 

 Questionário - 
autoavaliação: Instrumento 
para avaliação diagnóstica 
para conhecer e 
compreender melhor as 
possibilidades e sugestões 
para a disciplina; Pontuação 
pela participação e 
devolução do questionário; 
 

24/08/2020 a 
28/08/2020 

10 Não se aplica 4 

2 2020.1 
 

 

Conceitos, caracterização 
e processo histórico dos 
meios de comunicação; 
Netiqueta; 
 
Atividade de Pesquisa; 

 Conhecer os conceitos relacionados 
às mídias e tecnologias 
educacionais; 

 Saber o que é Netiqueta e como pôr 
este conceito em prática. 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
02/09/2020); 

 Avaliação: Quiz de 
perguntas e respostas; 

 

31/08/2020 a 
04/09/2020 

10 Não se aplica 4 



3 2020.1 
 

Revoluções industriais e 
tecnológicas. 

 Destacar pontos importantes nas 
revoluções industriais e 
tecnológicas. 
 

 Textos e artigos; 
 Fixação do conhecimento 

através de questionário; 

09/09/2020 a 
11/09/2020 

20 Não se aplica 4 

4 2020.1 
 
 

Relação com outros 
conceitos: 
recursos/materiais 
didáticos/educacionais, 
tecnologias educacionais; 
Tics (tecnologias da 
informação e da 
comunicação 

 Compreender, refletir e dialogar 
sobre a correlação entre 
tecnologias educacionais, 
comunicação e processo ensino-
aprendizagem. 

 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
16/09/2020); 

 

14/09/2020 a 
18/09/2020 

 

Não se aplica 
 

Não se aplica 4 

5 2020.1 
 
 

Apresentação dos temas 
propostos para a 
pesquisa. 

 Apresentar e dialogar com a turma 
sobre os conteúdos pesquisados. 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
23/09/2020); 
 

21/09/2020 a 
25/09/2020 

50 Não se aplica 4 

6 2020.1 
 
 

Continuação da aula 
anterior. 

 Continuação da aula anterior. 
 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
30/09/2020); 
 

28/09/2020 a 
02/10/2020 

Não se aplica Não se aplica 4 

7 2020.1 
 

As diferentes mídias 

(fontes de comunicação) e 

suas possibilidades de 

trabalho na escola. 

 Identificar as diversas 
possibilidades de trabalho com o 
conteúdo mídia no ambiente 
escolar. 

 

 Textos; 
 Artigos; 
 Avaliação: Fórum interativo; 

 
 

05/10/2020 a 
09/10/2020 

Não se aplica 20 4 

8 2020.1 
 

Continuação da aula 

anterior...  

 Discutir sobre o uso das 
tecnologias na educação; 

 Identificar e verbalizar sobre as 
novas tecnologias disponíveis 
para o ensino-aprendizado. 
 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
15/10/2020); 

13/10/2020 a 
16/10/2020 

 
Dia 12 – 
Feriado 

Nacional 

Não se aplica Não se aplica 4 

9 2020.1 
 

A fotografia, o rádio, o 

cinema, TV e o vídeo em 

seu papel pedagógico; 

 

 Diferenciar os tipos de recursos 
pedagógicos midiáticos que 
poderão ser utilizados na 
educação e como desenvolver em 
cada faixa etária. 

 Artigo 
 Slides 
 Fórum interativo 
 Avaliação: Mapa Mental 

19/10/2020 a 
23/10/2020 

50 Não se aplica 4 

10 2020.1 
 

Ciberespaço e 
Cibercultura: novos 

 Raciocinar sobre o que são 
estes espaços virtuais e 

 Fórum de discussões 
 

26/10/2020 a 
30/10/2020 

Não se aplica Não se aplica 4 



ambientes de 
aprendizagem 

como acontecem as 
relações de ensino-
aprendizagem. 

 
 

11 2020.1 
 
 

Sábado Letivo  Continuação das atividades da 
aula anterior. 

 Continuação das atividades 
da aula anterior. 

31/10/2020 
Referente ao 

feriado do dia: 
28/10 – PF Dia 

do Servidor 
Público 

 

Não se aplica Não se aplica 4 

12 2020.1 
 

Gamificação 

 

 Identificar e sugerir diferentes 
aplicativos e games que podem ser 
utilizados no processo escolar de 
ensino-aprendizagem. 

 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
05/11/2020); 

 

03/11/2020 a 
06/11/2020 

Dia 02- Feriado 
Nacional 

Não se aplica 20 4 

13 2020.1 
 

Educação 4.0  Conhecer o conceito de Educação 
4.0 e dialogar sobre esta nova 
teoria. 

  Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
26/10/2020); 

 Slides 
 

09/11/2020 a 
13/11/2020 

Não se aplica Não se aplica 4 

14 2020.1 
 

Indústria cultural, 
sociedade do espetáculo 
e mídia. 

 Discutir e formular conceitos sobre 
a indústria cultural; 

 Refletir sobre a influência da mídia 
no nosso cotidiano. 

 

 Textos; 
 Fórum de perguntas e 

respostas.  

16/11/2020 a 
20/11/2020 

Não se aplica. 10 4 

15 2020.1 
 

Interatividade e 
motivação no ambiente 
virtual de aprendizagem. 

 Formular estratégias de 
motivação para os alunos no 
ambiente virtual de 
aprendizagem. 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
25/11/2020); 

 Avaliação: Construção de 
tabela com dicas 
motivacionais para aulas 
online. 

 

23/11/2020 a 
27/11/2020 

10 Não se aplica 4 

16 2020.1 
 

A relação escola, 
professor e aluno X 
novas formas de 
comunicação no 
mundo educacional. 

 Analisar o processo de mudança 
que a educação vem passando ao 
longo dos tempos quanto ao 
avanço tecnológico e as mudanças 
na forma de se comunicar, de 
ensinar e aprender. 

 Fórum interativo; 
 Chat; 

30/11/2020 a 
04/12/2020 

Não se aplica Não se aplica 4 



  

17 2020.1 
 

Discussão sobre redes 
sociais – Orkut, Instagran, 
Tinder, Whatsapp, Skype, - 
e os impactos destas redes 
no cotidiano e no 
ambiente escolar. 

 Conversar sobre os impactos 
destes redes sociais no nosso 
cotidiano; 

 Expor pontos positivos e negativos 
quanto ao uso destas redes sociais 
para o processo de ensino-
aprendizagem; 
 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
09/12/2020); 

 

07/12/2020 a 
11/12/2020 

Não se aplica Não se aplica 4 

18 2020.1 Revisão e encerramento 
da disciplina. 

 Verificar o conhecimento 
apreendido pela turma. 

 Realizar o encerramento de 
disciplina. 

 Webaula realizada pelo 
Google Meet (dia 
16/12/2020); 
 

14/12/2020 a 
18/12/2020 

Não se aplica Não se aplica 4 

 

   Assinatura do Docente: 

  

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

 

   Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

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

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

Pontos: 200 (O total de pontos somará 200 e será 

dividido por 2, obtendo a média.) 

Somar-se-á as Atividades individuais + colaborativas 


