
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA: I INTED
CURSO: INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES
COMPONENTE CURRICULAR: ARTES
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Germando Sertão
CONTATO WHATSAPP: (DDD) 83-99644-4292

PERÍODO: 26/10 a 18/12 de 2020

BLOCO:   (  ) verde      (  X) azul      (   ) contínuo

CARGA HORÁRIA ONLINE (48% ):32h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:67h/a

CARGA HORÁRIA CUMPRIDA NO INÍCIO DE MARÇO:2h/a

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS
DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS

INSTRUMENTO DE
AVALIAÇÃO

PERÍODO ATIVIDADE
INDIVIDUAL/
PONTUAÇÃO

ATIVIDADE
COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO

CARGA HORÁRIA
(h/a)

1 I 
Bimestre

1
. As Culturas 
Indígenas

 Conhecer aspectos 
culturais e artísticos das 
sociedades indígenas

 Comentar as violências 
sofridas por esses povos 
no processo de 
colonização

 Descrever o preconceito 
do olhar do colonizador

 Observar a presença 
conquistada pelas 
lideranças indígenas

 Refletir a cultura e a arte 
do povo indígena

 Livro /
Textos 

/
Image

ns /
video

Atividade 1
Questionário
Tarefa

26/10 a 30/10 Atividade 1
50 pontos

4h
sendo:

1sincrona
1dúvidas e

2assincronas

2 2
. As culturas 
Africanas

 Conhecer aspectos 
culturais e artísticos 
das sociedades 
africanas

 Entender o conceito de 
diáspora africana

 Descrever violência 
cultural que o sistema 
escravagista impingiu

 Descrever o preconceito 
do olhar do colonizador

 Observar o protagonismo 
dos atores negros, 

 Livro /
Textos 

/
Image

ns /
video

Atividade 2
Questionário
Tarefa

02/11 a 06/11 Atividade 2
50 pontos

4h
sendo:

1sincrona
1dúvidas e

2assincronas



conquistado no século xx
 Refletir a cultura e a arte 

do povo africano

3 3
. A Cultura da 
Grécia Antiga

 Conhecer aspectos 
culturais e artísticos 
das sociedades da 
Grécia antiga

 Expor exemplo de 
incorporação dos valores 
culturais europeus pelos 
afrodescendentes 
estadunidenses

 . Apresentar 
exemplos de HQ e moda 
em que se nota a presença
da cultura grega

 . Apresentar breve 
história da difusão dos 
valores estéticos da 
Grécia antiga

 . Representar a 
extensão da influência da 
cultura grega em diversas
partes do mundo, no 
decorrer do tempo

 Refletir a cultura e a 
arte do povo grego

 Livro /
Textos 

/
Image

ns /
video

Atividade 3
Questionário
Tarefa

09/11 a 13/11 Atividade 3
50 pontos

4h
sendo:

1sincrona
1dúvidas e

2assincronas

4 4
. Arte e 
colonização

 Conhecer aspectos 
culturais e artísticos 
da arte brasileira

 Apresentar trabalhos 
de artistas 
contemporâneos que 
denunciam as 

 Livro /
Textos 

/
Image

ns /
video

Atividade 4
Questionário
Tarefa

16/11 a 20/11 Atividade 4
50 pontos

4h
sendo:

1sincrona
1dúvidas e

2assincronas



relações perversas de 
exploração, 
decorrentes do 
racismo velado em 
nossa sociedade

 Expor os preceitos da 
contrarreforma católica e 
exemplificar em imagens 
como essas propostas se 
manifestaram na arte 
barroca no Brasil

 Apresentar trabalho 
de artista contemporâneo 
que aponta dinâmicas 
sociais existentes em 
algumas relações de 
trabalho no Brasil

 Refletir a cultura e a 
arte brasileira: 
colonização

5 II 
Bimestre

5
. Modernismo 
no Brasil

 Conhecer aspectos 
culturais e artísticos 
da arte brasileira

 Expor o interesse dos 
artistas modernistas 
pela cultura 
tradicional do interior
do Brasil e apresentar
grupo musical de 
Cajazeiras, 
fotografado em 1938

 Apresentar trabalho 
de artista 
contemporâneo que 
se inspira na estética 
precária e 

 Livro /
Textos 

/
Image

ns /
video

Atividade 5
Teste
Tarefa

23/11 a 27/11 Atividade 5
50 pontos

4h
sendo:

1sincrona
1dúvidas e

2assincronas



improvisada do 
ambiente urbano da 
periferia

 Refletir a cultura e a 
arte brasileira: 
modernismo

6 6
. Uma arte 
tropical

 Conhecer aspectos 
culturais e artísticos 
da arte brasileira

 Apresentar o jazz 
como legado do 
encontro entre as 
distintas culturas 
africanas na América,
sob a opressão do 
sistema escravagista

 Apresentar músicos 
afrodescendentes e 
ritmos característicos 
da cultura negra, 
como o funk

 Refletir a cultura e a 
arte brasileira: uma 
arte tropical

 Livro /
Textos 

/
Image

ns /
video

Atividade 6
Teste
Tarefa

30/11 a 04/12 Atividade 6
50 pontos

4h
sendo:

1sincrona
1dúvidas e

2assincronas

7 7
. 
Multiculturalis
mo

 Conhecer aspectos 
culturais e artísticos 
da arte 
contemporânea

 Apresentar produção 
cinematográfica 
contemporânea que 
discute racismo e 
violência racial na 
periferia das grandes 
cidades do Brasil

 Livro /
Textos 

/
Image

ns /
video

Atividade 7
Teste
Tarefa

07/12 a 11/12 Atividade 7
50 pontos

4h
sendo:

1sincrona
1dúvidas e

2assincronas



 Expor o conceito de 
multiculturalismo e 
alertar para a tensão 
entre os diversos 
grupos culturais e 
raciais

 Comentar a forte 
presença da cultura 
periférica na cena 
artística 
contemporânea no 
Brasil e no mundo

 Refletir a cultura e a 
arte contemporânea: 
multiculturalismo

8 8
. Arte de nosso 
tempo

 Conhecer aspectos 
culturais e artísticos 
da arte 
contemporânea

 Apresentar e colocar 
em discussão o 
feminismo na cultura 
juvenil

 Comentar a 
diversidade e a 
importância da 
cultura juvenil no 
cenário artístico hoje

 Refletir a cultura e a 
ate contemporânea: 
arte de nosso tempo

 Livro /
Textos 

/
Image

ns /
video

Atividade 8
Teste
Tarefa

14/12 a 18/12 Atividade 8
50 pontos

4h
sendo:

1sincrona
1dúvidas e

2assincronas

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

400 pontos

Sugestão 2: 0 a 100 pontos por avaliação 



1o bimestre A1 + A2 = 200 pontos 

AV1 = At1(50) + At2(50) = 100 pontos 

AV2 = At3(50) + At4(50)  = 100 pontos 

MB1= AV1 + AV2 / 2

             2o bimestre A1 + A2 = 200 pontos 

AV1 = At5(50) + At6(50) = 100 pontos 

AV2 = At7(50) + At8(50) = 100 pontos 

MB2= AV1 + AV2 / 2

Assinatura do Docente:

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

Local/Data da Aprovação:



 

 

  PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 1 ano 

CURSO: Inted 

COMPONENTE CURRICULAR: História 

PROFESSOR(A): João Ricardo Ferreira Pires 

 

CONTATO WHATSAPP: (DDD) _83- 981766617 

PERÍODO: 2020/1 

BLOCO:   (  ) verde      ( x ) azul      (   ) contínuo 

CARGA HORÁRIA ONLINE (% a definir): 17 (50%) – 1 = 16    

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 33 

CARGA HORÁRIA CUMPRIDA NO INÍCIO DE MARÇO: 1 
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1  1 Bimestre 1 O que são  

Conceitos 

históricos 

-Compreender o que 

são conceitos e, mais 

particularmente, o que 

são conceitos 

históricos 

-Entender a 

importância dos 

conceitos no ensino 

de História 

Aplicarei a metodologia da sala 

de aula invertida enviando os 

materiais listados abaixo 

anteriormente 

Solicitar que os alunos assistam 

ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?

v=apG-eY3sAu4    Definição de 

Conceitos 

Assistir o vídeo e pontuar as 

questões que ficaram em dúvida 

ou que queira discutir 

No canal Leitura ObrigaHistória: 

https://www.youtube.com/channe

l/UCtMjnvODdK1Gwy8psW3dzrg 

Acessar a parte dos conceitos 

históricos. Escolher pelo menos 

dois conceitos. Assistir os vídeos 

e pontuar as questões que 

ficaram em dúvida ou que queira 

discutir 

https://efabiopablo.files.wordpres

s.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-

conceitos-histc3b3ricos.pdf 

Baixar o seguinte livro: Dicionário 

de Conceitos Históricos. Fazer 

como acima: escolher dois 

conceitos que não sejam os 

mesmos dos escolhidos no canal 

acima. Ler e fazer os 

apontamentos que considerar 

necessário de dúvidas e ou 

discussões. 

1 pergunta-problema: 

Qual conceito você diria que 

É histórico e como? 

 26-10 a 30-10    50  2 h-a 

https://www.youtube.com/watch?v=apG-eY3sAu4
https://www.youtube.com/watch?v=apG-eY3sAu4
https://www.youtube.com/channel/UCtMjnvODdK1Gwy8psW3dzrg
https://www.youtube.com/channel/UCtMjnvODdK1Gwy8psW3dzrg
https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf
https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf
https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf


 

 

Aula Síncrona: 1 h-a: debater as 

dúvidas.  

2  1 Bimestre 2 Conceito de 

História 

Compreender o que é 

a história e sua 

importância na 

educação 

Material enviado antes: 

https://brasilescola.uol.com.br/o-

que-e/historia Resumo 

https://www.youtube.com/watch?

v=RsREswPzsYg Vídeo 

ATIVIDADE: Solicitar aos 

alunos que pensando na sua 

própria história faça uma 

pequena pesquisa com 

familiares e descubra alguns 

elementos ou pontos 

fundamentais da sua 

história. Depois escreva um 

texto apresentando 

02-11 a 06-11  100    2h-a 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia
https://www.youtube.com/watch?v=RsREswPzsYg
https://www.youtube.com/watch?v=RsREswPzsYg


 

 

https://www.algosobre.com.br/his

toria/conceitos-de-

historia.html#menu2 Alguns 

conceitos de História 

Aula Síncrona: 1 h-a: debater as 

dúvidas 

documentos que 

demonstrem o que está 

falando. 

 

3 1 Bimestre 3 Conceito de 

Tempo 

-Entender 

introdutoriamente as 

concepções de 

medição temporal ao 

longo da história 

--Compreender a 

importância do 

conceito de tempo no 

ensino de História 

Material enviado antes: 

https://efabiopablo.files.wordpres

s.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-

conceitos-histc3b3ricos.pdf 

Dicionário de Conceitos 

Históricos Leo o conceito de 

Tempo 

https://www.historiadomundo.co

m.br/curiosidades/o-que-tempo-

historico.htm Resumo sobre 

tempo histórico 

https://www.youtube.com/watch?

v=jq7tlZJOfc0   

Sobre o que é o tempo por 

Marcelo Gleiser 

https://www.youtube.com/watch?

v=WYjn4InHpZM   Aula Cultura, 

Tempo Cronológico e Tempo 

Histórico 

Aula Síncrona: 1 h-a: debater as 

dúvidas 

1 pergunta-problema: Como  

vocês definiria o tempo físico  

e o tempo histórico? 

09-11 a 13-11   50 2 h-a 

4  2 Bimestre 4 Conceito de 

Fontes-Do- 

cumentos 

Compreender o que 

são as fontes 

históricas e como elas 

Material enviado antes:  

Pedir que leia o verbete Fonte 

Histórica no Dicionário de 

Atividade: ver o canal: 

https://www.youtube.com/pla

 16-11 a 20-11    100  2 h-a 

https://www.algosobre.com.br/historia/conceitos-de-historia.html#menu2
https://www.algosobre.com.br/historia/conceitos-de-historia.html#menu2
https://www.algosobre.com.br/historia/conceitos-de-historia.html#menu2
https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf
https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf
https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf
https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/o-que-tempo-historico.htm
https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/o-que-tempo-historico.htm
https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/o-que-tempo-historico.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jq7tlZJOfc0
https://www.youtube.com/watch?v=jq7tlZJOfc0
https://www.youtube.com/watch?v=WYjn4InHpZM
https://www.youtube.com/watch?v=WYjn4InHpZM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0g2HWK8QfHbN9kZTvNm73AHQ4cOVOkAj


 

 

Históricos são trabalhadas na 

pesquisa e no ensino 

de História 

Conceitoshttps://efabiopablo.files

.wordpress.com/2013/04/dicionc

3a1rio-de-conceitos-

histc3b3ricos.pdf 

http://blog.editoracontexto.com.br

/voce-sabe-o-que-sao-fontes-

historicas/#:~:text=Esses%20ves

t%C3%ADgios%20s%C3%A3o%

20o%20que,reconstruir%20e%2

0recontar%20a%20hist%C3%B3

ria. Matéria curta sobre o que 

são fontes 

http://escritasdahistoria.blogspot.

com/2011/01/fonte-historica-1-o-

que-e-fonte.html Matéria de um 

blog o que é fonte histórica 

https://www.youtube.com/watch?

v=c8qh8o0WtXA Vídeo aula 

Aula Síncrona: 1 h-a: debater as 

dúvidas 

ylist?list=PL0g2HWK8QfHbN

9kZTvNm73AHQ4cOVOkAj 

Dividir em grupo cada aluno 

pega um tipo de fonte. Vai 

selecionar um na net e fazer 

uma análise que tente 

responder as questões 

colocadas na aula e nas que 

eu enviarei para vocês 

 

5  2 Bimestre 5 Conceito de 

Narrativa 

-Compreender as 

formas de narrativa e 

sua importância na 

história 

Material enviado antes: 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encycloped

ia/narrativa/ Definição Literária 

https://www.significadosbr.com.b

r/narrativa Significados 

https://escolakids.uol.com.br/hist

oria/a-importancia-da-narrativa-

para-a-historia.htm 

Pequeno resumo da importância 

da narrativa para a história 

s-a 23-11 a 27-11      2 h-a 

https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf
https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf
https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf
https://efabiopablo.files.wordpress.com/2013/04/dicionc3a1rio-de-conceitos-histc3b3ricos.pdf
http://blog.editoracontexto.com.br/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/#:~:text=Esses%20vest%C3%ADgios%20s%C3%A3o%20o%20que,reconstruir%20e%20recontar%20a%20hist%C3%B3ria.
http://blog.editoracontexto.com.br/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/#:~:text=Esses%20vest%C3%ADgios%20s%C3%A3o%20o%20que,reconstruir%20e%20recontar%20a%20hist%C3%B3ria.
http://blog.editoracontexto.com.br/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/#:~:text=Esses%20vest%C3%ADgios%20s%C3%A3o%20o%20que,reconstruir%20e%20recontar%20a%20hist%C3%B3ria.
http://blog.editoracontexto.com.br/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/#:~:text=Esses%20vest%C3%ADgios%20s%C3%A3o%20o%20que,reconstruir%20e%20recontar%20a%20hist%C3%B3ria.
http://blog.editoracontexto.com.br/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/#:~:text=Esses%20vest%C3%ADgios%20s%C3%A3o%20o%20que,reconstruir%20e%20recontar%20a%20hist%C3%B3ria.
http://blog.editoracontexto.com.br/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/#:~:text=Esses%20vest%C3%ADgios%20s%C3%A3o%20o%20que,reconstruir%20e%20recontar%20a%20hist%C3%B3ria.
http://blog.editoracontexto.com.br/voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/#:~:text=Esses%20vest%C3%ADgios%20s%C3%A3o%20o%20que,reconstruir%20e%20recontar%20a%20hist%C3%B3ria.
http://escritasdahistoria.blogspot.com/2011/01/fonte-historica-1-o-que-e-fonte.html
http://escritasdahistoria.blogspot.com/2011/01/fonte-historica-1-o-que-e-fonte.html
http://escritasdahistoria.blogspot.com/2011/01/fonte-historica-1-o-que-e-fonte.html
https://www.youtube.com/watch?v=c8qh8o0WtXA
https://www.youtube.com/watch?v=c8qh8o0WtXA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0g2HWK8QfHbN9kZTvNm73AHQ4cOVOkAj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0g2HWK8QfHbN9kZTvNm73AHQ4cOVOkAj
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/narrativa/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/narrativa/
https://www.significadosbr.com.br/narrativa
https://www.significadosbr.com.br/narrativa
https://escolakids.uol.com.br/historia/a-importancia-da-narrativa-para-a-historia.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/a-importancia-da-narrativa-para-a-historia.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/a-importancia-da-narrativa-para-a-historia.htm


 

 

http://blog.editoracontexto.com.br

/sobre-historia-e-narrativas-

jaime-pinsky-e-carla-bassanezi-

pinsky/ 

Material curta sobre história e 

narrativas 

 

https://educacao.uol.com.br/disci

plinas/portugues/narrativa-de-

ficcao-e-de-nao-ficcao-a-

realidade-e-o-limite.htm 

Discussão não muito extensa 

sobre diferenças entre narrativas 

 

Aula Síncrona: 1 h-a 

6  2 Bimestre 6 Conceito de 

Memória 

-Compreender 

diferenças e 

semelhanças entre 

memória e história 

-Entender a importância 

da memória para a 

sociedade e para a 

história 

Material enviado antes: 

https://conceito.de/memoria 

Conceito de Memória 

https://www.youtube.com/watch?

v=XRDzvuc4AAU 

Qual a diferença entre memória 

e história vídeo do canal História 

Obrigaleitura 

https://www.youtube.com/watch?

v=lfy55jJhqS8 

Vídeo bem curto e legal História 

e Memória 

s-a 30-11 a 04-12      2 h- a 

http://blog.editoracontexto.com.br/sobre-historia-e-narrativas-jaime-pinsky-e-carla-bassanezi-pinsky/
http://blog.editoracontexto.com.br/sobre-historia-e-narrativas-jaime-pinsky-e-carla-bassanezi-pinsky/
http://blog.editoracontexto.com.br/sobre-historia-e-narrativas-jaime-pinsky-e-carla-bassanezi-pinsky/
http://blog.editoracontexto.com.br/sobre-historia-e-narrativas-jaime-pinsky-e-carla-bassanezi-pinsky/
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/narrativa-de-ficcao-e-de-nao-ficcao-a-realidade-e-o-limite.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/narrativa-de-ficcao-e-de-nao-ficcao-a-realidade-e-o-limite.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/narrativa-de-ficcao-e-de-nao-ficcao-a-realidade-e-o-limite.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/narrativa-de-ficcao-e-de-nao-ficcao-a-realidade-e-o-limite.htm
https://conceito.de/memoria
https://www.youtube.com/watch?v=XRDzvuc4AAU
https://www.youtube.com/watch?v=XRDzvuc4AAU
https://www.youtube.com/watch?v=lfy55jJhqS8
https://www.youtube.com/watch?v=lfy55jJhqS8


 

 

 

https://www.itaucultural.org.br/ent

re-tempo-memoria-e-historia-se-

constroem-as-narrativas-do-

passado 

Reportagem interessante história 

e memória 

 

Aula Síncrona: 1 h-a 

7  2 Bimestre 7 Discutindo 

Narrativas 

Memória e 

Patrimônio 

Usando de um filme  

    fazer uma reflexão 

geral sobre os últimos 

conceitos 

Usar as duas horas aula para 

Assistir ao filme 

Narradores de Javé: 

https://www.youtube.com/watch?

v=Trm-

CyihYs8&feature=emb_logo 

 

Atividade: em grupos os 

alunos farão uma resenha 

orientada com questões 

colocadas por mim 

07-12 a 11-12  100 2 h-a 

8 2 Bimestre 8 Conceito de 

Patrimônio 

-Entender a importância 

do patrimônio para a 

sociedade e para a 

história 

-Relacionar o conceito 

de patrimônio ao 

filme assistido 

na última aula 

Usar parte das duas horas para 

fazer a atividade além de ler o 

material abaixo para relacioná-los 

na resenha do filme: 

http://portal.iphan.gov.br/ 

Explorar o portal do IPHAN 

Ler o verbete Patrimônio Histó- 

rico no Dicionário de Com- 

ceitos Históricos 

 

Aula Síncrona: 30 minutos para 

discutir dúvidas com essa última 

atividade 

Mesma atividade acima 14-12 a   2 h - a 

  

https://www.itaucultural.org.br/entre-tempo-memoria-e-historia-se-constroem-as-narrativas-do-passado
https://www.itaucultural.org.br/entre-tempo-memoria-e-historia-se-constroem-as-narrativas-do-passado
https://www.itaucultural.org.br/entre-tempo-memoria-e-historia-se-constroem-as-narrativas-do-passado
https://www.itaucultural.org.br/entre-tempo-memoria-e-historia-se-constroem-as-narrativas-do-passado
https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8&feature=emb_logo
http://portal.iphan.gov.br/


 

 

* Planejamento de 2 bimestres ou 1 semestre. 

 

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

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.  Sugestão 2: 

1 bimestre: A1 + A2= 200 pontos 

A1: 2 questões problemas valendo 50 pontos 

cada 

A2: uma atividade valendo 100 pontos 

 

 2 bimestre: Duas atividades cada uma valendo  

100 pontos 

 

 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

 

Caroline Munoz Cevada Jeronymo
Numerar as atividades dentro do plano. Não fica claro para o aluno como serão compostas as atividades das notas dos Bimestres (N1 e N2 do 1º Bimestre / N1 e N2 do 2º Bimentre)



 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 1º INTED 

CURSO: Integrado em Edificações 

COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica 

PROFESSOR(A): Eva Maria Campos Pereira 

CONTATO WHATSAPP:  (83) 99350-1241 

PERÍODO: 2020/1 

BLOCO:   (  ) verde      (  ) azul      ( X ) contínuo 

CARGA HORÁRIA ONLINE (48%): 32h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 67h 

CARGA HORÁRIA CUMPRIDA NO INÍCIO DE MARÇO: 2h 

 

TÓPICO 

UNIDADE 

(BIM/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS 
RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRI

A (h/a) 

1

1 
1º BIM 

1

1 

INTEGRAÇÃO E 

AMBIENTAÇÃO 

● - Interagir com os alunos da disciplina; 
● – Debater e documentar metodologias de aula, regras 

de convivência 
- Verificar se o aluno instalou os principais aplicativos 

de uso educacional remoto: gmail, meet, classroom, 

whatsapp; 

- Apresentar o conceito de print de tela 

● - Slides narrados; 

● - Google Meet; 

● – Aplicativo Whatsapp 

●  
● Fórum de 

debate no 

Google meet e 

em Grupo de 

whatsapp 

24/08 

a 

28/08 

● Primeira semana será 

de ambientação, sem 

atividade avaliativa 

individual 

● Verificar, em dupla, a 

conectividade dos 

colegas de turma; 

● Checar participação de 

todos os alunos em 

pelo menos um grupo 

de whatsapp fechado; 

● Escolha de dois 

representantes ou 

líderes de turma; 

AC-B1 

100 pontos 

2h 

1

2 
1º BIM 

1

2 

UMA SALA DE 

AULA VIRTUAL 

● - Criar ou acessar o email acadêmico; 

- Apresentar e debater o uso e estrutura do Google 

Classroom; 

●  Texto em PDF; 

● Google drive; 

● Google forms. 

● Não haverá 

atividades 

avaliativas 

31/08 

a 

04/09 

Não haverá atividade 

avaliativa individual 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 

2

3 
1º BIM 

2

3 

ORGANIZAÇÃO DE 

AMBIENTES DE 

ESTUDO, RITMO E 

CONTEÚDOS DE 

APRENDIZAGEM 

● - Orientar como fazer pesquisas na Internet; 

● – Auxiliar o aluno a organizar seu ambiente e rotina 

de estudos; 

● – Acessar o Classroom e responder ao fórum as teclas 

de atalho para tirar print do celular 

● - Texto em PDF; 

● – Google forms; 

● – Aplicativo 

Whatsapp; 

● – Google classroom; 

●  - Google 

forms; 

07/09 

a 

11/09 

● – Responder no 

Google classroom 

como fazer print do 

seu celular com pelo 

menos uma interação; 

● - Enviar via Google 

forms o print da tela do 

acesso ao email 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 



 

 

acadêmico e responder 

sobre os aplicativos 

instalados e 

configurados no 

celular; 

AI-B1 

100 pontos 

3

4 
1º BIM 

3

4 
USO DE EMAIL 

Apresentar o uso do email e os principais elementos: 

Título; Destinatários; Corpo do texto; 

Anexos; Encaminhar; Barra de busca ou pesquisas no 

email; 

●  - Slides narrados; 

● - Google Meet; 

● – Aplicativo Youtube; 

● – Aplicativo Gmail; 

● – Google forms. 

●  

●  Envio no 

google forms 

um link do 

Youtube sobre 

como instalar 

e usar o Gmail 

14/09 

a 

18/09 

●  Enviar, via google 

forms, um link de um 

vídeo no Youtube 

abordando sobre como 

instalar e usar o Gmail 

AI-B1 

100 pontos 

●  Divisão da turma em 6 

grupos e três duplas de 

grupos. Cada dupla 

deve combinar de 

enviar e responder a 

um email. O print do 

envio e resposta desses 

email deve ser enviado 

via Google forms; 

AC-B1 

100 pontos 

2h 

4

5 
1º BIM 

4

5 

IDENTIDADE E 

MEMÓRIA DOS 

DISPOSITIVOS 

Apresentar o conceito de arquivo e tipos de arquivos: 

vídeo, imagem, texto doc e texto pdf, planilha, 

apresentação; 

●  - Texto em PDF; 

● – Aplicação Wordwall; 

●  Questionário 

gamificado no 

Wordwall 

sobre tipos de 

arquivos; 

21/09 

a 

25/09 

●  Responder ao 

questionário no 

Wordwall; 

AI-B1 

100 pontos 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 

5

6 
1º BIM 

5

6 

HARDWARE E 

SOFTWARE 

- Apresentar e debater os conceitos de hardware e 

software com base no dispositivo móvel 

celular/smartfone; 

- Apresentar e debater os conceitos de 

armazenamento interno, capacidade da câmera e 

bateria do celular.          

● - Slides narrados; 

● - Google Meet; 

● – Google forms; 

 

●  

●  Fórum não 

avaliativo para 

acompanhame

nto de 

aprendizagem 

28/09 

a 

02/10 

● Responder no Google 

forms a capacidade de 

armazenamento do 

celular do aluno e print 

da tela do acesso ao 

google drive; 

AI-B1 

100 pontos 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 

6

7 
1º BIM 

6

7 

COMPARTILHAND

O CONTEÚDOS 

- Orientar  o aluno a instalar um aplicativo scanner e 

gravador de tela 

● - Texto em PDF  

● – Google drive; 

● – Google forms; 

● Envio de vídeo 

no drive de 

uma atividade 

em grupo ou 

via Google 

forms;  

05/10 

a 

09/10 

Não haverá atividade 

avaliativa individual 

● Divisão da turma em 6 

grupos. Cada grupo 

deve decidir por um 

aplicativo de 

escaneamento e um 

gravador de tela do 

celular e enviar via 

Google forms; 

AC-B1 

100 pontos 

2h 



 

 

7

8 
1º BIM 

7

8 

CONECTANDO MEU 

SMARTFONE 

Apresentar o conceito de Internet e tipos de conexão 

em aparelhos móveis: 3 e 4G Wifi e bluetooth 

● - Slides narrados; 

● - Google Meet;  

● – Desenho em formato 

design thinking; 

● – Google forms 

● Utilização de 

técnica de 

design 

thinking e 

envio de 

atividade via 

google forms  

12/10 

a 

16/10 

● Responder à questão 

proposta usando a 

técnica de Desing 

Thinking e enviar pelo 

Google forms;  

AI-B1 

100 pontos 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 

8

9 
1º BIM 

8

9 
AUTOAVALIAÇÃO 

● Realização de autoavaliação e balanço de 

aprendizagem 

● Google Classroom; 

● Google forms;  

● Envio no 

google forms 

sobre 

autoavaliação 

de 

aprendizagem  

19/10 

a 

23/10 

● Responder no Google 

forms a autoavaliação; 

● Responder o fórum no 

google classrrom. 

AI-B1 

100 pontos 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 

9

10 
2º BIM 

9

10 
WHATSAPP 

Apresentar o uso e os recursos do Whatsapp como 

ferramenta de comunicação e aprendizagem; 

● Texto em PDF; 

● Google drive; 

● Google forms. 

● Envio de vídeo 

no drive de 

uma atividade 

em grupo ou 

via Google 

forms;  

26/10 

a 

30/10 

●  Atividade gamificada 

usando Wordwall 

AI-B2 

100 pontos 

● Projeto em grupo de 

produção e vídeos 

sobre benefícios ou 

malefícios no uso da 

ferramenta Whatsapp 

AC-B2 

100 pontos 

2h 

1

11 
2º BIM 

1

11 
GSUITE 

Apresentar e discutir o uso do conjunto de Aplicativos 

Google:Planilha, Docs, drive, agenda, Jamboard 

● - Slides narrados;  

● - Seção síncrona no 

Google Meet;   

● Produção e 

Envio de vídeo 

no drive ou via 

Google forms;  

02/11  

a 

06/11 

Não haverá atividade 

avaliativa individual 

● Debate em grupo e 

apresentação usando o 

Jamborad; 

AC-B2 

100 pontos 

2h 

1

12 
2º BIM 

1

12 

ESCREVENDO E 

FORMATANDO 

TEXTOS 

COLABORATIVOS 

Apresentar os principais recursos de formatação de 

textos do Google Docs: tipos de fonte, formatação de 

fontes, compartilhando documentos e formatado em 

colaboração 

●  Google Docs; ●  Fórum não 

avaliativo para 

acompanhar o 

projeto 

relativo à aula 

nº11 

09/11 

a 

13/11 

Não haverá atividade 

avaliativa individual 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 

1

13 
2º BIM 

1

13 

CONECTANDO 

CONTEÚDOS COM 

TEXTOS 

Treinar Digitação, formatação e envio de algum tipo 

de texto (interdisciplinaridade com outra disciplina) 

●  Google Docs; ● Criação de 

documento 

compartilhado 

usando o 

Google Docs 

16/11 

a 

20/11 

Não haverá atividade 

avaliativa individual 

●  Debate em grupo e 

escrita colaborativa 

usando o Google docs; 

AC-B2 

100 pontos 

2h 

1

14 
2º BIM 

1

14 

TREINANDO 

APRESENTAÇÕES 

Usando o Apresentações do Google para construir 

apresentações e banners para as redes sociais 

● Slides narrados;  

● Google apresentações; 

● Não haverá 

atividades 

avaliativas 

23/11 

a 

27/11 

Não haverá atividade 

avaliativa individual 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 



 

 

1

15 
2º BIM 

1

15 

CONECTANDO 

CONTEÚDOS COM 

APRESENTAÇÕES 

Treinar a elaboração de apresentações ●  Google apresentações; ●  Fórum não 

avaliativo para 

acompanhame

nto de 

aprendizagem 

30/11 

a 

04/12 

Não haverá atividade 

avaliativa individual 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 

1

16 
2º BIM 

1

16 
AUTOAVALIAÇÃO 

Realização de autoavaliação dos conteúdos vistos no 

primeiro semestre e rendimento do aprendizado 

● Google Classroom; 

● Google forms;  

● Envio no 

google forms 

sobre 

autoavaliação 

de 

aprendizagem  

07/12 

a 

11/12 

● Responder no Google 

forms a autoavaliação; 

● Responder o fórum no 

google classrrom. 

AI-B2 

100 pontos 

Não haverá atividade 

avaliativa colaborativa 
2h 

 

* Planejamento de 2 BIMs ou 1 semestre. 

 

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

Pontuação (cálculo da média aritmética das atividades avaliativas individuais e atividades avaliativas colaborativas) descritas 

em cada tópico programado. 

NOTA 1º BIMESTRE 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL (AI-B1) 

Tópico 3 – 100 

Tópico 4 – 100 

Tópico 5 – 100 

Tópico 6 – 100 

Tópico 8 – 100 

Tópico 9 – 100 

SOMA/6 = NOTA A1-B1 

AVALIAÇÃO COLABORATIVA (AC-B1) 

Tópico 1 – 100 

Tópico 4 – 100 

Tópico 7 – 100 

SOMA/3 = NOTA AC-B1 

Nota 1º bimestre = (NOTA AI-B1 + NOTA AC-B1)/2 

Pontuação (cálculo da média aritmética das atividades avaliativas individuais e atividades avaliativas colaborativas) descritas 

em cada tópico programado. 

NOTA 2º BIMESTRE 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL (AI-B2) AVALIAÇÃO COLABORATIVA (AC-B2) 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL (AI-B2) 

Tópico 10 – 100 

Tópico 16 – 100 

SOMA/2 = NOTA AI-B2 

AVALIAÇÃO COLABORATIVA (AC-B2) 

Tópico 10 – 100 

Tópico 11 – 100 

Tópico 13 – 100 

SOMA/3 = NOTA AC-B2 

Nota 1º bimestre = (NOTA AI-B2 + NOTA AC-B2)/2 



 

 

 

 

Assinatura do Docente: 

 

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

 

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

Eva Campos
Assinatura Eva


