
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAL 

TURMA: Segundo Período do Curso Superior em Licenciatura em Matemática 

CURSO: Superior em Licenciatura em Matemática 

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Ambiental 

PROFESSOR(A): Wilza Carla Moreira Silva 

PERÍODO: 2020.2 

CARGA HORÁRIA: 33 horas 

 

Carga horária da disciplina: 33 h 
 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMEST

RE/SEME

STRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS- 

PEDAGÓGIC

OS 

INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORA

TIVA/ 

PONTUAÇÃ

O 

CARGS- 

HORÁRIA 

(h/r) 

1 0 1 Ambientação  Conhecer o Ambiente 
virtual;  

 Interagir com os 
participantes. 

 Apresentar a forma de 
trabalhar os conteúdos 
da disciplina . 

Webaula 
(aula 
Síncrona) e 
slide 
narrado. 

Interação na 

aula síncrona 

25/01/2021 
a 

30/01/2021 

-  - 3h 

2 1 2 A questão 
ambiental e a 
educação.  
Introdução a 
Educação 
Ambiental, seus 
princípios e 
objetivos 

 Analisar a Lei 9.795, 
de 27 de abril de 
1999. 

 Sintetizar os principais 

pontos da Lei. 

 Selecionar os princípios 

e objetivos da Educação 

Ambiental segundo a 

Lei. 

 

Webaula 
(aula 
Síncrona), 
slide 
narrado, 
Leitura da Lei 
n. 
9.795/1999. 

Tarefa:  

Elaboração de 

um mapa 

mental 

01/02/2021 
a 

06/02/2021 

50 (AI) - 4h 

3 1 3 As 
Principais 

conferências 

sobre meio 

ambiente e 

diversidade. A 

preocupação com 

conservação do 

meio ambiente. 

 Resumir os principais 

eventos na história de 

Educação Ambiental 

 Discutir a evolução da 

Educação Ambiental no 

Mundo e no Brasil 

 Compreender a 

importância da 

educação na mudança 

de atitudes 

Webaula 
(aula 
Síncrona), 
slide 
narrado. 

Tarefa: 

elaboração da 

linha do tempo 

08/02/2021 
a 

13/02/2021 

50 (AI) - 4h 



  

 Avaliar como se 

encontra atualmente a 

implementação da Lei 

de Educação ambiental. 

 

4 1 4 a 5 Principais 

impactos 

ambientais do 

mundo atual. 

Grandes desastres 

ambientais 

 Identificar os principais 

impactos ambientais da 

nossa cidade, estado, pais 

e planeta. 

  Compreender a 

interferência dos 

impactos ambientais no 

planeta.  

Webaula 
(aula 
Síncrona), 
slide, artigo 
científico e 
vídeos 

Interação na 

aula síncrona 

15/02/2021 

a 

20/02/2021 

- - 4h 

5 1 5 Impactos 
ambientais e 
Desenvolvimento 
Sustentável. 
 

 Definir o termo 

desenvolvimento 

sustentável. 

 Analisar os Objetivos 

do Desenvolvimento 

Sustentável da agenda 

2030. 

 

Webaula 
(aula 
Assíncrona) –
vídeo. 

Tarefa: 

Desafio de 

ideia. 

 

22/02/2021 

a 

27/02/2021 

- 50 (AC) 4h 

6 2 6 a 8 A importância da 
diversificação de 
linguagens, 
recursos didáticos 
e sua aplicação no 
ensino. 
 

 Identificar as 
principais metodologias, 
ferramentas e técnicas para 
utilizar nas aulas de 
Matemática X Educação 
Ambiental 

 Planejar uma aula 
que utilize um vídeo curto 
que interligue Matemática 
e Educação ambiental. 

 

 

Webaula 
(aula 
Síncrona), 
slide narrado 
e modelo de 
um plano de 
aula. 

Interação na 

aula síncrona. 

01/03/2021 

a 

06/03/2021 

- 

 

- 4h 



7 2 7 O papel das 
atividades 
práticas. 
Elaboração de 
aulas práticas e de 
laboratório. 
Utilização de jogos 
didáticos, games, 
plataformas e 
outras 
ferramentas  para 
assimilação de 
conceitos 
Matemáticos e 
ambientais. 

 Identificar as 
principais metodologias, 
ferramentas e técnicas 
para utilizar nas aulas de 
Matemática X Educação 
Ambiental 

 Apresentar a 
construção de um tangram 
que aborde informações de 
Matemática e Educação 
ambiental. 

 

Webaula 
(aula 
Síncrona). 

Tarefa:  

Desafio de 

ideia 

08/03/2021 

a 

13/03/2021 

- 50 (AC) 5h 

8 2 8 A importância da 

diversificação de 

linguagens, 

recursos didáticos 

e sua aplicação no 

ensino. 

 Utilizar a literatura para 
trabalhar conteúdos 
matemáticos 
associados a Educação 
Ambiental. 

 Planejar uma aula de 
conteúdo matemático 
que seja introduzido 
um recurso didático 
inovador e leve em 
consideração as 
questões ambientais. 
 

Webaula 
(aula 
Síncrona), 
slide. 

Tarefa: 

Elaboração de 

um plano de 

aula 

15/03/2021 

a 

20/03/2021 

- 100 (ACP) 5h 

Pontuação das Atividades Individuais (AI) e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AC) 

100 (AI) 100 (AC) - 

Pontuação da Atividade de Conclusão do Período Letivo – (ACP) 100 (ACP) - 

Total de horas 33h 

 

 

 



 

- Pontuação das Atividades Individuais (AI) e  100  

- Pontuação das Atividades Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AC) 100 

- Pontuação da Atividade de Conclusão do Período Letivo (ACP)- Elaboração de Plano de Aula 100 

TOTAL DA PONTUAÇÃO DA UNIDADE 300 

A pontuação final será calculada pela média aritmética das duas maiores pontuações: 

Média =  Soma das duas maiores notas 

                 2 

 

 

 

Assinatura do Docente: 

 

 

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

 

 

Local/Data da Aprovação: 

 


