
 

                       

                                                   

                                                               

 

 

                                                                      

 

Turma: 2° INTED Período: 2020/1 

Curso: Integrado em Edificações 

Componente: Educação Física Carga Horária: 20h 

Professor: Juan Parente Santos 

 

     
O 

UNIDADE 
(BIMESTRE

/ 
SEMESTRE

) 

AUL
A 

TEMA OBJETIVOS          
         - 

            

          
     

          

      
O 

ATIVIDADE 
          

  
        

O 

          
           

   
          

      - 
      
A (h/a) 

1° 1° 1° Estresse e Vícios 
Posturais 

 Definição do 
termo 

“estresse” 

 Quais os tipos 
de estresse 

 Definição do 
termo “vícios 
posturais” 

 Quais os tipos 
de vícios 
posturais 

 Texto 

 Slides 

Resumo 
sobre o 

conteúdo 
dado. 

24 a 28 
de 

agosto 
de 2020 

Relatório 
pessoal 
sobre o 

tema (20 
pontos)   

x 2 

2° 1° 2° Estresse e Vícios 
Posturais 

 Qual a relação 
do estresse 

com a 
Qualidade de 

Vida? 

 Qual a relação 
dos vícios 

posturais com 
a Qualidade 

 Texto 

 Vídeo 

Questionário 
de avaliação 

31 de 
agosto a 

04 de 
setembr

o de 
2020 

x Relatório em 
dupla sobre o 

tema (20 
pontos) 

2 



de Vida? 

 Relação 
Estresse X 

Vícios 
Posturais 

3° 1° 3° Estresse e Vícios 
Posturais 

 Relação 
Estresse X 

Vícios 
Posturais X 
Pandemia 

(Quarentena) 

 Estratégias 
para se 

minimizar os 
efeitos 

nocivos desta 
relação 

 Diálogos e 
Debates 
no AVA 

 Podcast 

Participação 
do aluno com 
interação no 
chat na aula 
Síncrona e 
Assíncrona 

07 a 11 
de 

setembr
o de 
2020 

Relatório 
pessoal 
sobre o 

tema (20 
pontos) 

x 2 

4° 1° 4° Capacidades 
Físicas 

 Conhecendo 
as 

Capacidades 
Físicas do 

Corpo 
Humano 

 Explorando a 
Força 

 Explorando a 
Resistência 

 Explorando a 
Flexibilidade 

 Explorando a 
Velocidade 

 Explorando a 
Agilidade 

 Vídeo 

 Slides 

Participação 
do aluno com 
interação no 
chat na aula 
Síncrona e 
Assíncrona 

14 a 18 
de 

setembr
o de 
2020 

x Relatório em 
dupla sobre o 

tema (20 
pontos) 

2 

5° 1° 5° Natação estilo 
Crawl – Livre 

 Conceito de 
Natação 

 Histórico da 
Natação 

 Texto 

 Vídeo 

Participação 
do aluno com 
interação no 
chat  na aula 

21 a 25 
de 

setembr
o de 

Relatório 
pessoal 
sobre o 

tema (20 

x 2 



 Regras da 
Natação 

Síncrona e 
Assíncrona 

2020 pontos) 

6° 1° 6° Natação estilo 
Crawl – Livre 

 Técnicas de 
aprendizado 

do estilo 
Crawl 

 Tipos de 
provas do 

Crawl 

 Campeões 
mundiais no 
estilo Crawl 

 Slides 

 Vídeo 

Participação 
do aluno com 
interação no 
chat  na aula 

Síncrona e 
Assíncrona 

28 de 
setembr

o a 02 
de 

outubro 
de 2020 

x Relatório em 
dupla sobre o 

tema (20 
pontos) 

2 

7° 2° 7°  Fair Play 
– Valores 
Sociais do 

Esporte 

 Esporte 
coletivo - 
Basquete 

 O que é Fair 
Play? 

 Onde vemos e 
onde não 
vemos? 

 Como tornar 
um hábito? 

 Conceito e 
histórico do 

Basquete 

 Regras do 
Basquete 

 Texto 

 Slides 

Participação 
do aluno com 
interação no 
chat na aula 
Síncrona e 
Assíncrona 

05 a 09 
de 

outubro 
de 2020 

Relatório 
pessoal 
sobre o 

tema (40 
pontos) 

x 2 

8° 2° 8°  Esporte 
individual 

– 
Atletismo 

 Esporte 
Adaptado 
– Grupos 
Especiais 

 Esporte 
Alternativ

o I – 
Corrida 

de 

 Conceito 
desses 

Esportes 

 Histórico e 
regras do 
Atletismo 

 Quem precisa 
do Esporte 
Adaptado? 

 Regras da 
Corrida de 
Orientação 

 Podcast Participação 
do aluno com 
interação no 
chat na aula 
Síncrona e 
Assíncrona 

12 a 16 
de 

outubro 
de 2020 

x Relatório em 
dupla sobre o 

tema (40 
pontos) 

2 



Orientaçã
o 

9° 2° 9° Revisão Geral do 
conteúdo visto 

 Debater o 
Conheciment
o adquirido, 
tirar dúvidas 
aplicar um 

breve 
questionário 
de Avaliação 

com os alunos 

 Vídeo 

 Slides 

Resolução do 
questionário 
de Avaliação 

19 a 23 
de 

outubro 
de 2020 

x x 4 

 

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

Atividades Individuais 100 

Atividades Colaborativas 100 

 
 
 
 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA: Progressão parcial do 2º INTED

CURSO: Integrado em Edificações

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia II

PROFESSOR(A): Teobaldo Gabriel de Souza Júnior

CONTATO E-MAIL OFICIAL: teobaldo.souza@ifpb.edu.br

PERÍODO: 2020.1

BLOCO: ( ) verde ( ) azul ( ) contínuo

CARGA HORÁRIA ONLINE (% a definir): 17 h (equivalente a um bimestre)

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA: 17 h

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 Não se aplica 1

 Urbanização

mundial;

 Lugar, cidade e

cidadania; e

 A cidade e o

desenvolviment

o urbano.

 Compreender o conceito

de lugar em Geografia;

 Discutir o conceito de

cidadania e a aplicação

cotidiana; e

 Relacionar processos de

industrialização ao de

urbanização.

 Encontro síncrono para

apresentação do

professor e da dinâmica

da disciplina de

progressão parcial em

geografia;

 Vídeo-aula e/ou podcast

(autoral ou

disponibilizada

gratuitamente em

plataformas virtuais na

internet);

 Texto complementar

para leitura,

disponibilizado

gratuitamente na

internet.

 Aplicação de

atividade com

questões objetivas

(programadas no

Google Forms) sobre

o conteúdo repassado.

26/10/2020

a

30/10/2020

20 pontos

(N1)
Não haverá atividade

colaborativa
3h



2 Não se aplica 2

 Rede e

hierarquia

urbana;

 Urbanização no

mundo

desenvolvido; e

 Urbanização no

mundo em

desenvolviment

o.

 Compreender a influência

mútua do binômio cidade-

campo;

 Conhecer o conceito da

rede hierárquica urbana e

sua ligação com o mundo

globalizado; e

 Discutir o papel das

cidades na organização do

espaço geográfico

ampliando os

conhecimentos da sua

realidade local.

 Encontro síncrono para

sanar eventuais dúvidas;

 Vídeo-aula e/ou podcast

(autoral ou

disponibilizada

gratuitamente em

plataformas virtuais na

internet);

 Texto complementar

para leitura,

disponibilizado

gratuitamente na

internet.

 Produção de texto

sobre o conteúdo

repassado.

02/11/2020

a

06/11/2020

20 pontos

(N1)
Não haverá atividade

colaborativa
2h

3 Não se aplica 3

 Processo de

urbanização no

Brasil; e

 Hierarquia e

rede urbana no

Brasil.

 Compreender o processo

de urbanização brasileiro e

suas tendências; e

 Perceber o caráter

excludente da urbanização

no Brasil.

 Encontro síncrono para

sanar eventuais dúvidas;

 Vídeo-aula e/ou podcast

(autoral ou

disponibilizada

gratuitamente em

plataformas virtuais na

internet);

 Texto complementar

para leitura,

disponibilizado

gratuitamente na

internet.

 Criação gráfica de uma

linha do tempo sobre o

processo de

urbanização no Brasil.

09/11/2020

a

13/11/2020

20 pontos

(N1)
Não haverá atividade

colaborativa
2h

4 Não se aplica 4

 Principais

problemas

urbanos no

Brasil; e

 Especulação

imobiliária e

 Reconhecer as políticas

governamentais de

moradia no Brasil bem

como as principais causas

da segregação espacial nas

grandes cidades; e

 Encontro síncrono para

sanar eventuais dúvidas;

 Vídeo-aula e/ou podcast

(autoral ou

disponibilizada

gratuitamente em

 Avaliação oral sobre o

conteúdo, a ser

realizada durante o

encontro síncrono. Ou,

no caso de

impossibilidade

16/11/2020

a

20/11/2020

40 pontos

(N1)
Não haverá atividade

colaborativa
2h



favelização.  Analisar criticamente a

questão da moradia no

Brasil.

plataformas virtuais na

internet);

 Texto complementar

para leitura,

disponibilizado

gratuitamente na

internet.

técnica, envio de áudio

com as respostas das

perguntas efetuadas.

5 Não se aplica 5

 Demografia: a

população

mundial;

 Crescimento

populacional e

teorias

demográficas;

 População

mundial e

recursos

naturais.

 Aprofundar conhecimentos

sobre os principais

conceitos demográficos;

 Compreender, através da

contextualização histórica,

as principais teorias

demográficas; e

 Relacionar a composição

etária ao estágio de

desenvolvimento de um

país.

 Encontro síncrono para

sanar eventuais dúvidas;

 Vídeo-aula e/ou podcast

(autoral ou

disponibilizada

gratuitamente em

plataformas virtuais na

internet);

 Texto complementar

para leitura,

disponibilizado

gratuitamente na

internet.

 Aplicação de

atividade mesclando

questões objetivas e

subjetivas

(programadas no

Google Forms) sobre

o conteúdo repassado.

23/11/2020

a

27/11/2020

20 pontos

(N2)
Não haverá atividade

colaborativa
2h

6 Não se aplica 6

 População e

atividades

econômicas;

 Globalização e

trabalho; e

 População e

distribuição de

renda.

 Analisar os impactos

socioespaciais das

tecnologias na produção

de mercadorias, no

comércio e nos serviços;

 Compreender a

problemática dos altos

níveis de subempregos

entre os trabalhadores; e

 Discutir a os impactos da

flexibilização das relações

trabalhistas.

 Encontro síncrono para

sanar eventuais dúvidas;

 Vídeo-aula e/ou podcast

(autoral ou

disponibilizada

gratuitamente em

plataformas virtuais na

internet);

 Texto complementar

para leitura,

disponibilizado

gratuitamente na

 Leitura e interpretação

de texto executado da

seguinte forma:

pequeno texto de

apoio, sobre o

conteúdo, com

questões subjetivas a

serem respondidas.

30/11/2020

a

04/12/2020

20 pontos

(N2)
Não haverá atividade

colaborativa
2h



internet.

7 Não se aplica 7

 Globalização e

migrações;

 Tráfico

humano; e

 Fronteiras e

xenofobia.

 Analisar os movimentos

migratórios e suas diversas

motivações: políticas,

econômicas, sociais e

ambientais;

 Conscientizar-se dos

inúmeros casos de

migrações forçadas e do

tráfico humano; e

 Diferenciar imigrante de

refugiado, posicionando-se

em relação ao papel da

globalização nos

movimentos

populacionais.

 Encontro síncrono para

sanar eventuais dúvidas;

 Vídeo-aula e/ou podcast

(autoral ou

disponibilizada

gratuitamente em

plataformas virtuais na

internet);

 Texto complementar

para leitura,

disponibilizado

gratuitamente na

internet.

 Aplicação de

atividade mesclando

questões objetivas e

subjetivas

(programadas no

Google Forms) sobre

o conteúdo repassado.

07/12/2020

a

11/12/2020

20 pontos

(N2)
Não haverá atividade

colaborativa
2h

8 Não se aplica 8

 Fluxos

migratórios no

Brasil;

 Migrações

internas,

movimentos e

preconceitos.

 Compreender os

movimentos imigratórios

no Brasil (estrangeiros e

internos) e as suas

principais razões; e

 Relacionar as migrações

de retorno à nova

dinâmica territorial da

economia brasileira.

 Encontro síncrono para

sanar eventuais dúvidas;

 Vídeo-aula e/ou podcast

(autoral ou

disponibilizada

gratuitamente em

plataformas virtuais na

internet);

 Texto complementar

para leitura,

disponibilizado

gratuitamente na

internet.

 Produção de texto

dissertativo-

argumentativo de uma

lauda sobre o

conteúdo.

14/12/2020

a

18/12/2020

40 pontos

(N2)
Não haverá atividade

colaborativa
2h

9 Não se aplica 9
 Semana reservada para avaliação final, caso o/a discente não atinja a pontuação

mínima de 70 pontos no decorrer da execução da disciplina.

 Aplicação de trabalho

mesclando questões

objetivas e subjetivas

21/12/2020

a

25/12/2020

100 pontos

(AVF)
Não haverá atividade

colaborativa
-



sobre o conteúdo

ministrado ao longo

da disciplina.

* Planejamento bimestral.

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem A média será dada seguindo a fórmula (N1 + N2) / 2 no qual o resultado mínimo esperado é 70.

Caso o discente não atinja a nota mínima esperada nos trabalhos regulares previstos nesse Plano

Instrucional (PI), conforme os regulamentos vigentes, terá direito a uma avaliação final com uma nota

variando de 0 a 100 pontos.

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

Assinatura do Docente:

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

Local/Data da Aprovação:



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Turma: 40474 - TIN.0034 - Química III - Médio (Progressão Parcial)
Curso: Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio
Componente: Química III 
Professor: Oswald Cezar Viana Silva 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS

0 1 1 Conteúdo 
Programático, 

ambiente 
virtual de 

aprendizagem, 
boas práticas 
de educação à 

distância 
(BPEA) 

Metodologia 
Critério de 
Avaliação 
Diagnose 

 

- Apresentar os 
conteúdos que 

serão abordados 
no curso

- Informar sobre as 
BPEA

- Abordar a 
metodologia a ser 
utilizada nas aulas

- Apresentar os 
critérios de 
avaliação

1 1 2 Estudo 
qualitativo das 

soluções 
aquosas 

- Definir uma 
solução e 

descrever as partes 
de uma solução.  

Conceituar as 
diferenças entre 
eletrólitos e não 

eletrólitos.  

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS
 

Médio (Progressão Parcial) 
Integrado ao Ensino Médio 

 
OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 
PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO 

Apresentar os 
conteúdos que 

serão abordados 
no curso 

Informar sobre as 
BPEA 

Abordar a 
metodologia a ser 
utilizada nas aulas 

Apresentar os 
critérios de 
avaliação 

Encontro 
síncrono via 
Google Meet 

Não avaliativo 26/10/2020 
a 

30/10/2020 

Definir uma 
solução e 

descrever as partes 
de uma solução.  -

Conceituar as 
diferenças entre 
eletrólitos e não 

eletrólitos.   

-Encontro 
síncrono via 
Google Meet  
- Simulação 

prática virtual 
- Fórum, link 

de vídeos, 
material 

Não avaliativo 02/11/2020 
a 

06/11/2020 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Período: 1 
Bloco 2 (azul) 
Carga Horária: (16h)  

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

 

- - 2 

 

- - 2 



-Escrever a 
equação química 

de dissociação 
 de compostos 

iônicos solúveis. 

online 
complementar 

1 1 3 Coeficiente de 
solubilidade 

- Definir 
coeficiente de 
solubilidade. 

- Interpretar os 
gráficos de curvas 
de solubilidade.   

- Efetuar cálculos 
com o coeficiente 

de solubilidade 

-Encontro 
síncrono via 
Google Meet   
-Simulação 

prática virtual 
sobre soluções 
- Fórum, link 

de vídeos, 
material 
online 

complementar 

Trabalho sobre 
solubilidade 

de compostos 
utilizando 
simulador 

virtual (PHET)   

09/11/2020 
a 

13/11/2020 

50 - 2 

1 1 4 Estudo 
quantitativo 
das soluções 

aquosas – 
parte 1 

- Descrever a 
concentração em 
mol/L de soluções 

quantitativamente.  
- Descrever a 

concentração de 
íons em solução na 

unidade mol/L   
- Realizar cálculos 

com a 
concentração em 

mol/L 

-Encontro 
síncrono via 
Google Meet   
-Simulação 

prática virtual 
- Fórum, link 

de vídeos, 
material 
online 

complementar 

Lista de 
exercícios  

16/11/2020 
a 

20/11/2020 

50 - 2 

1 1 5 Estudo 
quantitativo 
das soluções 

aquosas – 
parte 2 

 - Descrever a 
concentração em 
g/L de soluções.   
-  Descrever a 
concentração de 
solução em 
porcentagem em 
massa.   
- Descrever a 
densidade de 

-Encontro 
síncrono via 
Google Meet   
-Simulação 

prática virtual 
- Fórum, link 

de vídeos, 
material 
online 

complementar 

Não avaliativo 23/11/2020 
a 

27/11/2020 

- - 2 



soluções aquosas.  
 -Realizar cálculos 
com as unidades 
de concentração 

2 2 6 Calor, 
unidades de 

energia e 
caloria dos 
alimentos 

 - Descrever as 
unidades de 
energia. 
-  Realizar 
conversões entre 
as unidades de 
energia.  
 - Compreender o 
que é a caloria dos 
alimentos. 

-Encontro 
síncrono via 
Google Meet   
-Simulação 

prática virtual 
- Fórum, link 

de vídeos, 
material 
online 

complementar 

Não avaliativo 30/11/2020 
a 

04/12/2020 

- - 2 

2 2 7 Entalpia, 
equação 

termoquímica 

-Compreender o 
significado de 

entalpia e variação 
de entalpia.  

 -Interpretar as 
reações 

termoquímicas.  
Interpretar gráficos 

de reações 
endotérmicas e 

exotérmicas. 

-Encontro 
síncrono via 
Google Meet   
- Fórum, link 

de vídeos, 
material 
online 

complementar 

Trabalho sobre 
a reutilização 
de calor das 

reações 
químicas nos 

processos 
industriais 

07/12/2020 
a 

11/12/2020 

50 - 2 

2 2 8 Calor de 
formação, 
calor de 

combustão e 
energia de 

ligação 
Lei de Hess 

- Escrever 
equações de 
formação de 
compostos.   

-Realizar cálculos 
químicos com os 

calores de 
formação e de 

ligação. 
-Aplicar a lei de 

Hess para calcular 
a variacão de 

-Encontro 
síncrono via 
Google Meet   

sobre soluções 
- Fórum, link 

de vídeos, 
material 
online 

complementar 

Questionário 
investigativo 

14/12/2020 
a 

18/12/2020 

50 - 2 



entalpia de 
reações. 

2 2 9 Recuperação - Resgatar o 
aprendizado de 

conteúdos 

-Encontro 
síncrono via 
Google Meet   
- Fórum, link 

de vídeos, 
material 
online 

complementar 

Trabalho sobre 
o conteúdo a 

ser 
recuperado. 

21/12/2020 
a 

27/12/2020 

100 - - 

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

Somatório das notas de todas as atividades desenvolvidas no primeiro bimestre (AV1) 100 
Somatório das notas de todas as atividades desenvolvidas no primeiro bimestre (AV2) 100 

 
 

Cajazeiras, 19 de outubro de 2020 
 
 

___________________________________________ 
Oswald Cezar Viana Silva 

SIAPE 1608133 
 

___________________________________________ 
Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso 


