
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: Segundo ano B do Técnico em Integrado ao Ensino Médio 

 
PERÍODO: 2020.1 (19/10/2020 a 18/12/2020) 

CURSO: Petróleo e Gás 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – MODALIDADE LUTAS 
CARGA HORÁRIA (35%): 42h/a 

PROFESSOR(A): ADENILSON TARGINO DE ARAÚJO JÚNIOR 
 

 

 
 

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 

Primeiro 

Bimestre 
19-20 

Revisão sobre os 

assuntos 

relacionados à 

introdução às 

lutas de contato: 

Jiu-Jitsu, Judô e 

Defesa pessoal 

(luta sem 

quimono) 

• Revisar os 

aspectos que 

caracterizam e 

diferenciam entre 

si o Jiu-Jitsu, o 

Judô, e a luta sem 

quimono; 

• Entender o 

funcionamento e 

objetivos da luta 

de contato 

corporal.  

Vídeos do Youtube 

(links). 

Google Classroom 

Participação no 

Fórum e Preencher 

o Formulário  

Google Forms 

19/10/2020 a 

23/10/2020 
-- -- 2 

 
2 

Primeiro 

Bimestre 

21-22-23-

24-25 

As Lutas como 

manifestação da 

cultura corporal 

de movimento 

• Identificar as lutas 

como uma 

manifestação da 

cultura corporal de 

movimento 

humano e objeto 

da disciplina; 

• Diferenciar as lutas 

dos demais 

componentes 

(Jogos, Esportes, 

Danças, 

Ginásticas). 

Textos e apostilas 

disponibilizados no 

Google Drive 

 Produção textual 

(Nota II) 

 

26/10/2020 a 

30/10/2020 
100 -- 5 

 
3 

Segundo 

Bimestre 

26-27-28-

29-30 

Regras básicas 

do Jiu-Jitsu e 

Judô I 

• Conhecer os 

princípios e regras 

básicas do Jiu-Jitsu 

e Judô; 

• Entender os 

sistemas de 

pontuação e 

graduação (parte 

I). 

Videoaula (slides 

narrados) e 

material de apoio 

(apostila) 

Google Classroom 

Participação no 

Fórum Avaliativo  

(Nota I) 

02/11/2020 a 

06/11/2020 
-- 40 5 

 
4 

Segundo 

Bimestre 

31-32-33-

34-35 

Termos básicos 

relacionados à 

Educação Física 

e Saúde 

• Identificar os 

termos Atividade 

Física e Exercício 

Físico;  

• Distinguir os 

conceitos de 

Qualidade de vida 

e 

Condicionamento 

Físico. 

Momento síncrono 

– Google Meet 

Apostila com 

exercícios 

Google Classroom 

Estudo dirigido 

Google Forms 

(Nota II) 

09/11/2020 a 

13/11/2020 
40 -- 5 

 
5 

Segundo 

Bimestre 

36-37-38-

39-40 

Exercício físico 

e COVID-19 

• Entender a relação 

do exercício físico 

com a COVID-19; 

• Assimilar as 

precauções e 

cuidados com a 

prática dos 

exercícios em 

tempos de 

pandemia. 

Videoaula (slides 

narrados) 

Google Classroom 

Participação no 

Fórum 

16/11/2020 a 

20/11/2020 
-- -- 5 

 
6 

Segundo 

Bimestre 

41-42-43-

44-45 

Lutas e COVID-

19 II 

• Saber quais as 

recomendações 

para a práticas das 

lutas durante a 

COVID-19; 

• Aprender 

movimentos 

específicos das 

lutas para prática 

em casa com 

segurança. 

Videoaula (slides 

narrados) e 

material de apoio 

(apostila) 

Google Classroom 

Produção de um 

vídeo com os 

movimentos 

específicos das 

lutas 

(Nota III) 

23/11/2020 a 

27/11/2020 
-- 40 5 



 
7 

Segundo 

Bimestre 

46-47-48-

49-50 

Noções de 

primeiros 

socorros 

aplicado às lutas 

I 

• Saber o que 

caracteriza as 

principais lesões 

que ocorrem nas 

lutas; 

• Compreender 

algumas alterações 

dos sinais vitais 

que podem ocorrer 

durante as lutas 

Videoaula (slides 

narrados) 

Google Classroom 

Participação no 

Fórum  

(Nota IV) 

30/11/2020 a 

04/12/2020 
-- 40 5 

 
8 

Segundo 

Bimestre 

51-52-53-

54-55 

Fundamentos 

básicos de Jiu-

Jitsu e Judô I 

• Valorizar a 

disciplina como 

princípio basilar 

das aulas de lutas; 

• Executar de modo 

correto as 

saudações ao 

professor, colegas 

e tatame. 

Apostila 

Google Classroom 
-- 

07/12/2020 a 

11/12/2020 
 -- 5 

 
9 

Segundo 

Bimestre 

56-57-58-

59-60 

Fundamentos 

básicos de Jiu-

Jitsu e Judô II 

• Entender os 

objetivos das artes 

marciais Jiu-Jitsu 

e Judô; 

• Aprender técnicas 

básicas de 

amortecimento de 

quedas e controle 

corporal 

(equilíbrio). 

Momento síncrono 

– Google Meet  

Vídeos do Youtube 

Questionário 

Google Forms 

(Nota V) 

14/12/2020 a 

18/12/2020 
40 -- 5 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

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

pontuação. 

Nota calculada por meio da média das avaliações: 

1 Bimestre {[Nota I (0-100)] + [Nota II (0-100)]} / 2 

*Nota I – Nota antes da interrupção das aulas 

2 Bimestre {[Nota I (0-40) + Nota II (0-40) + Nota III (0-40) + Nota IV 

(0-40) + Nota V (0-40)]} / 2 

 

 

  

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Av. João da Mata, 256 - Jaguaribe, JOÃO PESSOA / PB, CEP 58015-020 

http://ifpb.edu.br - (83) 3612-9701 
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PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 2º ANO B 
CURSO: Técnico em Petróleo e Gás Integrado - Campina Grande (CAMPUS CAMPINA GRANDE) 
COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA II 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Augusto César Dias de Araujo (Principal) 

PERÍODO: 2020.1 
CARGA HORÁRIA: 28h/a 

 

TÓPICO UNIDADE 
BIMESTRE 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 
Filosofia da 

Ciência 
1º 

Bimestre 
1 Ambientação / 

Filosofia moderna e 
crise da metafísica 

Conhecer o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e introduzir a 
temática. 

Videoconferência 
(Google Meet) 
livro didático 

 
- 

02 a 11 de 
novembro  

 
- 

Participação na 
videoconferência e 
no debate. 

4 aulas  

Filosofia da 
Ciência 

1º 
Bimestre 

2 Método científico e 
sua discussão 
filosófica 

Identificar os princípios norteadores 
da pesquisa e do método científico, 
bem como suas bases filosóficas. 

Leitura orientada 
do livro didático. 

- 09 a 13 de 
novembro 

-  
 
 
 
- 

4 aulas 

Filosofia da 
Ciência 

1º 
Bimestre 

3 Ciências exatas, 
naturais e 
humanidades. 
 
Avaliação 1º 
bimestre 
 
 
 

Identificar e sistematizar os aspectos 
gerais dos grandes campos das 
ciências; 

Avaliar o domínio das categorias 
filosóficas estudadas. 

 

Videoaula, 
Pesquisa e leitura 
de texto. 
 
Questionário com 
questões 
fechadas, 
baseadas nos 
capítulos 
estudados do livro 
didático. 

- 
 

16 a 20 de 
novembro 

 
 
 
 

Responder 
questionário 
(100 pontos) 

 
 
 
 

- 
 

4 aulas 

Antropologia 
Filosófica I 

2º 
Bimestre 

4 Introdução geral à 
Antropologia 
filosófica;  
 
Natureza x Cultura 

Identificar, sistematizar, criticar e 
posicionar-se argumentativamente 
acerca das teorias e temas 
estudados dentro do amplo aspecto 
de Antropologia Filosófica, 
relacionando-os ao cotidiano e às 
questões de ordem ética e política 

Videoconferência 
(Google Meet) 

Pesquisa e leitura 
de texto 

 

 
 
 
- 

23 a 27 de 
novembro 

Participação na 
videoconferênc
ia e no debate. 

 
 
 

 
 
 
- 

4 aulas 

Antropologia 
Filosófica I 

2º 
Bimestre 

5 Crítica Cultural, 
Multiculturalismo e 
Identidades 
 

Identificar e expor sinteticamente 
concepções e questões estéticas 
tradicionais, correntes artísticas e 
posicionar-se justificadamente sobre 
a importância da Arte e de sua 
relação com o cotidiano. 

Videoaula, 
Pesquisa e leitura 

de texto 

Fórum de 
discussão 

30 de 
novembro 

a 05 de 
dezembro 

 
 
 
- 

Participação nas 
discussões online 

(50 pontos) 
 
 
 
- 

4 aulas 

Antropologia 
Filosófica I 

2º 
Bimestre 

6 (AVALIAÇÃO DO 
2º BIMESTRE) 

Avaliar as competências e habilidades 
relacionadas à articulação dos 
conteúdos de filosofia, a capacidade 

Formulário 
Google 

Atividade com 
teste 

07 a 11 de 
dezembro 

Responder 
questionário 
(100 pontos) 

 
 
 

4 aulas 



Introdução geral à 
Antropologia 
filosófica;  
Natureza x Cultura; 
Crítica Cultural, 
Multiculturalismo e 
Identidades 

de compreender, problematizar e 
interpretar os textos, estruturar 
logicamente o raciocínio e expressar 
o pensamento numa redação 
coerente. 

- 

Antropologia 
Filosófica I 

2º 
Bimestre 

7 (RECUPERAÇÃO DO 
2º BIMESTRE) 

Introdução geral à 
Antropologia 
filosófica;  
Natureza x Cultura; 
Crítica Cultural, 
Multiculturalismo e 
Identidades 

Avaliar as competências e habilidades 
relacionadas à articulação dos 
conteúdos de filosofia, a capacidade 
de compreender, problematizar e 
interpretar os textos, estruturar 
logicamente o raciocínio e expressar 
o pensamento numa redação 
coerente. 

Formulário 
Google 

Atividade com 
teste 

14 a 18 de 
dezembro 

Responder 
questionário 
(100 pontos) 

 
 
 
 
- 

4 aulas 

* Planejamento de 2 bimestre. 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: É importante que o (a) professor (a) considere a todo momento as diferenças entre o ensino remoto e o presencial, principalmente com relação à quantidade de 
conteúdos, às atividades e avaliações e aos momentos síncronos, a fim de não sobrecarregar o aluno. Deve analisar o tempo que irá destinar aos momentos síncronos sempre tendo em vista as 
dificuldades de conectividade dos alunos. No que diz respeito a divisão da carga horária, essa distribuição é semelhante àquela que o professor faz presencialmente: se a carga horaria é de 4h 
semanais (exemplo), o (a) professor (a) irá dividir essa carga considerando o tempo aproximado que as atividades (incluindo o momento síncrono, se houver) vão exigir. Nas atividades, do ponto 
de vista pedagógico, é aconselhável que o (a) professor (a) escolha apenas um tipo (individual ou colaborativa) por tópico, de forma que facilite a correção das atividades e não sobrecarregue o 
estudante. 

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 no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos: 100 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. Ativ. ind. + 
ativ. Col. / 2 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: 35651 - TIN.0033 

CURSO: Petróleo e Gás – 2º Ano B 

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA 

PROFESSOR: ALEX SANDER BARROS QUEIROZ 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 27 h 

 

TÓPICO 
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS 
RECURSOS DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 
INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

AI* 
PONTUAÇÃO 

AC** 
PONTUAÇÃO 

CH (h/a)*** 

1 1º 1 

Termologia: 
Revisão dos 
conteúdos 
abordados 
anteriormente 

• Revisar os conteúdos 
programáticos 
abordados no período 
das aulas presenciais 

• Computador e/ou 
tablet e/ou smatphone, 
com acesso à internet e 
webcam; 

• Livro didático; 
• Lista de exercícios; 
• Whiteboard; 
• Web-aula e/ou 

videoaulas; 

• Apresentação de slides 
e/ou simulações 
computacionais; 

• Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

• Postagem 
da resolução 
de 
exercícios 
no AVA e/ou 
questionário 
/ formulários 
do Google; 

• Interação no 
AVA. 

19/10/2020 
a 

23/10/2020 
10 - 3 

1 2º  2 
Dilatação 
Térmica nos 
sólidos 

• Estabelecer relações 
entre as variações de 
temperatura e as 
alterações nas 

• Computador e/ou 
tablet e/ou smatphone, 
com acesso à internet e 
webcam; 

• Livro didático; 

• Postagem 
da resolução 
de 
exercícios 
no AVA e/ou 

26/10/2020 
a 

30/10/2020 
10 5 

3 

1 2º 3 
Dilatação 
Térmica nos 
sólidos 

02/11/2020 
a 

06/11/2020 
3 



1 2º 4 

Dilatação 
Térmica nos 
Líquidos 

dimensões de sólidos 
e líquidos; 

• Comprovar o 
fenômeno de 
dilatação dos sólidos 
e dos líquidos e a sua 
aplicabilidade no 
cotidiano; 

• Mostrar autonomia em 
resolver problemas 
que envolvam a 
Dilatação Térmica nos 
sólidos e líquidos. 

• Lista de exercícios; 
• Whiteboard; 
• Web-aula e/ou 

videoaulas; 

• Apresentação de slides 
e/ou simulações 
computacionais; 

• Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

questionário 
/ formulários 
do Google; 

• Interação no 
AVA. 

09/11/2020 
a 

13/11/2020 
10 5 3 

2 2º 5 

Calorimetria: 
Propagação de 
Calor 

• Estabelecer relações 
e compreender as 
formas de propagação 
de energia; 

• Comprovar o 
fenômeno de 
propagação de calor e 
a sua aplicabilidade 
no cotidiano; 

• Mensurar as 

quantidades de calor 

transferidas entre 

corpos; 
• Mostrar autonomia em 

resolver problemas 
que envolvam a 
Propagação de Calor. 

• Computador e/ou 
tablet e/ou smatphone, 
com acesso à internet e 
webcam; 

• Livro didático; 
• Lista de exercícios; 
• Whiteboard; 
• Web-aula e/ou 

videoaulas; 

• Apresentação de slides 
e/ou simulações 
computacionais; 

• Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

• Postagem 
da resolução 
de 
exercícios 
no AVA e/ou 
questionário 
/ formulários 
do Google; 

• Interação no 
AVA. 

16/11/2020 
a 

20/11/2020 
10 5 3 

2 2º 6 

Calorimetria: 
Quantidade de 
calor - Calor 
específico e 
calor latente 

• Estabelecer relações 
entre as formas de 
quantidade de calor; 

• Computador e/ou 
tablet e/ou smatphone, 
com acesso à internet e 
webcam; 

• Postagem 
da resolução 
de 
exercícios 

23/11/2020 
a 

27/11/2020 
10 5 3 



2 2º 7 

Calorimetria: 
Quantidade de 
calor - Calor 
específico e 
calor latente 

• Mensurar o calor 
específico e o calor 
latente; 

• Registrar o fenômeno 
através de simples 
experimentos e a sua 
aplicabilidade no 
cotidiano; 

• Mostrar autonomia em 
resolver problemas 
que envolvam Calor 
específico e calor 
latente; 

• Fazer gráficos 
envolvendo a 
Calorimetria. 
 

• Livro didático; 
• Lista de exercícios; 
• Whiteboard; 
• Web-aula e/ou 

videoaulas; 

• Apresentação de slides 
e/ou simulações 
computacionais; 

• Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

no AVA e/ou 
questionário 
/ formulários 
do Google; 

• Interação no 
AVA. 

30/11/2020 
a 

05/12/2020 
3 

2 2º 8 

Termodinâmica: 
Calor e trabalho 
e 
Transformações 
gasosas 

• Conceituar Calor e a 
sua relação com o 
trabalho mecânico; 

• Compreender as 
formas de 
transformações 
gasosas e a sua 
aplicabilidade 
tecnológica; 

• Mostrar autonomia em 
resolver problemas 
que envolvam a 
relação entre Calor e 
trabalho e as formas 
de transformações 
gasosas; 

• Fazer gráficos 
envolvendo as 

• Computador e/ou 
tablet e/ou smatphone, 
com acesso à internet e 
webcam; 

• Livro didático; 
• Lista de exercícios; 
• Whiteboard; 
• Web-aula e/ou 

videoaulas; 

• Apresentação de slides 
e/ou simulações 
computacionais; 

• Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

• Postagem 
da resolução 
de 
exercícios 
no AVA e/ou 
questionário 
/ formulários 
do Google; 

• Interação no 
AVA. 

07/12/2020 
a 

11/12/2020 
10 5 3 



transformações 
gasosas. 

2 2º 9 

Termodinâmica: 
Primeira e 
Segunda leis da 
Termodinâmica 

• Conceituar as leis da 
Termodinâmica; 

• Mostrar autonomia em 
resolver problemas 
que envolvam as leis 
da Termodinâmica; 

• Compreender e aplicar 

as leis da 

Termodinâmica e a 

sua aplicabilidade 
tecnológica. 

• Computador e/ou 
tablet e/ou smatphone, 
com acesso à internet e 
webcam; 

• Livro didático; 
• Lista de exercícios; 
• Whiteboard; 
• Web-aula e/ou 

videoaulas; 

• Apresentação de slides 
e/ou simulações 
computacionais; 

• Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

• Postagem 
da resolução 
de 
exercícios 
no AVA e/ou 
questionário 
/ formulários 
do Google; 

• Interação no 
AVA. 

14/12/2020 
a 

18/12/2020 
10 5 3 

*AI ATIVIDADE INDIVIDUAL, **AC ATIVIDADE COLABORATIVA, ***CH CARGA HORÁRIA 

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

Atividade individual (AI) 60 

Atividade colaborativa (AC) 40 

Total  100 

 

Cálculo para obtenção da média do 2º bimestre: 

Média = AI + AC 

 

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: 2 B P&G (Diurno) 

 

 

CURSO: Técnico em Petróleo e Gás integrado ao Ensino Médio, 2º Período, Diurno 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 

 

 

PROFESSOR (A) FORMADOR (A): Rachel Freire Torrez de Souza  

PERÍODO: 26/08 e 16/10/2020 

 

CARGA HORÁRIA (70%): 28 

horas/aula; 

 

Total de semanas de aulas 

remotas: 7 (4h semanais);  

1° bimestre (2 encontros de 4h)  

2° bimestre (5 encontros de 4h) 

 

Horas ministradas até 12/03: 12h/a 

 

TÓPICO UNIDADE/ 

BIMESTRE 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATI

VA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA – 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1º Unidade 

 

1º 

Bimestre 

 

 

-  Ambientação  - Dialogar sobre o 

retorno das 

atividades de forma 

remota; 

 

 

Computador/ 

Google Sala de 

Aula ; 

 

 

- 26/08/20 

a 

28/08/20 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

- 

2 1º Unidade 

 

1º 

Bimestre 

 

Formação 

da Economia 

Global 

 

 

1 - Acolhimento e 

Reapresentação 

da disciplina na 

modalidade 

ensino remoto; 

(ementa/ 

metodologia/ 

avaliação/ 

calendário) 

 

- Revisão de 

conteúdos, 

debates e 

- Interagir com os 

participantes no 

AVA; 

 

- Dialogar sobre os 

limites e 

possibilidades desta 

disciplina na 

modalidade ensino 

remoto 

 

- Discutir os 

principais conceitos 

Computador/ 

Google Sala de 

Aula 

 

Redes sociais 

e/ou Google 

meet (momento 

síncrono no 

horário da 

disciplina) 

 

Suporte do 

Livro didático: 

Pesquisa, 

leitura e fórum 

de discussão 

 

Revisão do 

exercício 

valendo nota 

sobre o 

episódio de  

Cidade dos 

Homens 

(AV1) 

 

31/08/20 

a 

04/09/20 

Com 

Pontuação 
 

(AV1 – em 

20/02/20) 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 



avaliações 

realizadas antes 

da paralização 

 

Formação do 

espaço mundial 

capitalista: 

Fases do 

Capitalismo e 

Revoluções 

Industriais 

 

geográficos e o olhar 

da Geopolítica sobre 

a realidade social; 

 

 

 

Unidade 1 

(capítulo 1 a 4) 

 

Videos do 

Youtube  

 

Apostila (xerox) 

entregue e 

disponível no 

SUAP 

 

Leitura dos 

capítulos do 

livro (1 a 4) 

3 1º Unidade 

 

1º 

Bimestre 

 

Formação 

da economia 

global 

 2  Formação do 

espaço mundial 

capitalista 

 

Espaço do 

campo/cidade 

 

Êxodo rural 

 

Divisão 

internacional 

do trabalho 

(DIT) 

 

Redes técnicas 

(meio técnico) 

- Discutir a produção 

do espaço capitalista 

através de estudos de 

caso e exercícios 

sobre as fases do 

capitalismo (no 

estudo dirigido) 

trabalhados 

anteriormente à 

paralização das 

aulas; 

 

 

 

Computador/ 

Google Sala de 

Aula 

 

Redes sociais 

e/ou Google 

meet (momento 

síncrono no 

horário da 

disciplina) 

 

Suporte do 

Livro didático: 

Unidade 1 

(capítulo 1 a 4) 

 

Slides 

(disponível no 

SUAP) 

 

Estudo dirigido 

(xerox) entregue 

e disponível no 

SUAP 

 

Fórum de 

Discussão; 

 

 

Leitura dos 

capítulos do 

livro (1 a 4) e 

dos slides  

 

Leitura, 

pesquisa e 

exercícios do 

Estudo 

Dirigido 

(AV2) 

 

 

 

 

08/09/20 

a 

11/09/20 

Sem 

pontuação. 

 

 

Com 

Pontuação 

(em dupla). 

 

(AV2 – 

proposto 

27/02. 

Combinar 

data de 

entrega) 

 

4h/a 

4 2º Unidade 

 

3 Geopolítica da 

Biodiversidade 

Discutir as relações 

socioespaciais 

Computador/ 

Google Sala de 

Fórum de 

Discussão; 

14/09/20 

a 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 



2º 

Bimestre 

 

 Geopolítica 

no século 

XXI 

desiguais entre os 

países periféricos 

(biodiversidade) e 

centrais (tecnologias 

avançadas). 

 

Problematizar a 

preservação da 

biodiversidade 

biológica mundial e 

o direito soberano 

dos Estados  de 

exploração dos 

recursos biológicos 

nacionais 

 

Aula 

 

Redes sociais 

e/ou Google 

meet (momento 

síncrono no 

horário da 

disciplina) 

 

Suporte do 

Livro didático: 

Unidade 2 

(capítulo 7 a 9) 

 

Videos do 

Youtube  

 

 

Slides 

(disponível no 

SUAP) 

 

 

 

 

Leitura dos 

capítulos do 

livro (7 a 9) e 

de slides . 

 

Analise de 

vídeos e/ou 

exercícios 

 

 

18/09/20  

5 2º  

Unidade 

 

2º 

Bimestre 

 

Geopolítica 

no século 

XXI 

Aula

4 
Geopolítica da 

Biodiversidade 

no contexto 

pandêmico 

atual 

Problematizar a crise 

sanitária e ambiental 

atual a partir de uma 

reflexão crítica sobre 

o modelo de 

desenvolvimento 

econômico, social, 

cultural dominante. 

Computador/ 

Google Sala de 

Aula 

 

Redes sociais 

e/ou Google 

meet (momento 

síncrono no 

horário da 

disciplina) 

 

Suporte do 

Livro didático: 

Unidade 3 

(capítulo 10) 

 

Fórum de 

Discussão; 

 

Leitura e 

analise  de 

textos e /ou 

videos 

 

21/09/20 

a 

25/09/20  

Sem 

pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 



 

 

6 2º Unidade 

 

2º 

Bimestre 

 

Geopolítica 

no século 

XXI 

Aula 

5 
O espaço 

mundial de 

poder no 

contexto do 

COVID-19: 

limites, 

possibilidades, 

e novas 

espacialidades  

Problematizar e 

discutir os limites e 

novas possibilidades 

geográficas das 

relações humanas no 

contexto pandemico  

Computador/ 

Google Sala de 

Aula 

 

Redes sociais 

e/ou Google 

meet (momento 

síncrono no 

horário da 

disciplina) 

 

Fórum de 

Discussão; 

 

Exercício de 

avaliação de 

aprendizagem 

do 1 bimestre  

28/09/20 

a 

02/10/20 

Com 

Pontuação. 

 

(AV 3) 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 

7 3º Unidade 

 

2º 

Bimestre 

 

Dinâmicas 

do espaço 

geográfico 

mundial 

6 A dinâmica 

demográfico-

cultural do 

espaço 

geográfico ao 

longo da história 

 

 Ler e interpretar 

gráficos 

populacionais; 

 

Discutir temas 

relevantes a uma 

abordagem política e 

cultural da geografia 

da população, na 

escala mundial e 

local. 

 

Computador/ 

Google Sala de 

Aula 

 

Redes sociais 

e/ou Google 

meet (momento 

síncrono no 

horário da 

disciplina) 

 

 

Fórum de 

Discussão; 

 

Analise de 

vídeos e 

produção 

textual 

 

 

05/10/20 

a 

09/10/20 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 

8 3º Unidade 

 

2º 

Bimestre 

 

Dinâmicas 

do espaço 

geográfico 

mundial 

7 A dinâmica 

demográfico-

cultural do 

espaço 

geográfico na 

atualidade 

 

Discutir temas 

relevantes a uma 

abordagem política e 

cultural da geografia 

da população, na 

escala mundial e 

local. 

Computador/ 

Google Sala de 

Aula 

 

Redes sociais 

e/ou Google 

meet (momento 

síncrono no 

horário da 

disciplina) 

 

Fórum de 

Discussão; 

 

 

Exercícios de 

avaliação da 

aprendizagem 

do 2 bimestre 

12/10/20 

a 

16/10/20 

Com 

Pontuação. 

 

(AV4) 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 

 



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas ( AV 1 a 4) realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem  

Atividades Colaborativas: (AV 2 – 20 pontos) 

Atividades Individuais: (AV 1 – 20 pontos)/ AV3 -30 pontos)/ (AV4 – 30 pontos)   

Média= AC + AI= 100 pontos  

 

 100 pontos 

 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação:  

 

 



ANEXO I 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMAS: 35653 - TIN.0305 – 2B PeG PERÍODO: 2020.1 

CURSO: Petróleo e Gás 

COMPONENTE CURRICULAR: Geologia do Petróleo 
CARGA HORÁRIA: 27 horas (67,5% para conclusão 
do 1º Semestre) 

PROFESSOR(A): Marcello Araújo Dantas 

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 6 
Teoria Orgânica 

Explicar a 
principal teoria da 
formação do 
Petróleo 

Computador/ 
tablet/ smartphone, 
internet, vídeos 

Questionário 
avaliativo 

31/08 a 
04/09 

20 - 3 

2 1 7 

Conceituação, 
classificação e 

composição 
química do 

petróleo 

Caracterizar os 
principais tipos de 
petróleo e suas 
classificações 

Computador/ 
tablet/ smartphone, 
internet, vídeos 

Questionário 
avaliativo 

07/08 a 
11/09 

20 - 3 

3 1 8 

Conceituação, 
classificação e 

composição 
química do 

petróleo 

Caracterizar os 
principais tipos de 
petróleo e suas 
classificações 

Computador/ 
tablet/ smartphone, 
internet, vídeos 

Questionário 
avaliativo 

14/09 a 
18/09 

20 - 3 

4 1 9 
Dinâmica 
Externa 

Descrever como 
ocorreram as 
modificações ou 
construções em 
estruturas 
geológicas 

Computador/ 
tablet/ smartphone, 
internet, vídeos Fórum de 

discussão 
21/09 a 
25/09 

- 20 3 

5 1 10 
Rochas 

Caracterizar as 
Rochas e suas 
classificações 

Computador/ 
tablet/ smartphone, 
internet, vídeos 

Questionário 
avaliativo 

28/09 a 
02/10 

20 - 3 

6 2 11 Minerais 

Identificar os 
principais 
minerais das 
rochas 
sedimentares e 
suas 
classificações

Computador/ 
tablet/ smartphone, 
internet, vídeos

Questionário 
avaliativo

05/10 a 
09/10

25 - 3

7 2 12 Estratigrafia 

Identificar os 
processos e 
eventos que 
formam as rochas 
através do estudo 
de 
sequenciamento 
das camadas 
geológicas

Computador/ 
tablet/ smartphone, 
internet, vídeos

Questionário 
avaliativo

12/10 a 
16/10

25 - 3

8 2 13 Ambientes de 
sedimentação 

Explicar a 
dinâmica de 
sedimentação de 
uma bacia 
sedimentar com 
vista a exploração 
do petróleo 

Computador/ 
tablet/ smartphone, 
internet, vídeos 

Fórum de 
discussão 

19/10 a 
23/10 

- 25 3 

9 2 14 Ambientes de 
sedimentação 

Explicar a 
dinâmica de 
sedimentação de 
uma bacia 
sedimentar com 
vista a exploração 
do petróleo 

Computador/ 
tablet/ smartphone, 
internet, vídeos 

Fórum de 
discussão 

26/10 a 
30/10 

- 25 3 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

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

200 pontos 



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

Nota 1º BIM = (∑ Notas das avaliações/2) 
Nota 2º BIM = (∑ Notas das avaliações/2) 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: 

IFPB – Campus Campina Grande/PB 

End.: Rua Tranqüilino Coelho Lemos, 671 - Dinamérica, Campina Grande/PB 

CEP 58432-300. Telefone: (83)2102-6200 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 2º ANO B 
CURSO: INTEGRADO EM PETRÓLEO E GÁS 

COMPONENTE CURRICULAR: HITÓRIA II 

PROFESSOR: ROSEMARY RAMOS RODRIGUES 

PERÍODO: 2020.1 

AVA: GOOGLE SALA DE AULA 

CARGA HORÁRIA: 28H remotas 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUME

NTO DE 

AVALIAÇÃ

O 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUA

L/ 

PONTUAÇÃ

O 

ATIVIDADE 

COLABOR

ATIVA/ 

PONTUAÇÃ

O 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 Idade Moderna • Revisar os conhecimentos 

sobre a Idade Moderna. 

Encontro síncrono 

(Google Meet) 

/Fórum 

assíncrono para 

tirar dúvidas 

- 19/10 a 

23/10/2020 

- - 4 

2 1 2 Projeto Colonial 

Português 
• Discutir a ideia de 

“descobrimento” do Brasil; 

• Explicar a formação das 

Capitanias Hereditárias e o 

Governo Geral. 

Texto 

online/Vídeo aula 

ou slides/Fórum 

assíncrono para 

tirar dúvidas 

- 26/10 a 

30/10/2020 

- -  3 

3 1 3 Projeto Colonial 

Português 
• Apresentar o modelo de 

colonização brasileira. 

Encontro 

Síncrono (Google 

Meet)/Texto 

online/Fórum 

assíncrono para 

tirar dúvidas 

- 02/11 a 

06/11/2020 

-  3 

4 1 4 O açúcar no Brasil 

e o Nordeste 

holandês 

• Interpretar o período do 

ciclo do açúcar no Brasil; 

• Identificar o nordeste 

holandês e expulsão dos 

holandeses. 

Texto 

online/vídeo aula 

ou slides/Fórum 

assíncrono para 

tirar dúvidas 

Questionári

o 

09/11 a 

13/11/2020 

100 - 3 

5 2 5 Heranças afro-

brasileiras e 

indígenas no Brasil 

• Discutir a presença e 

herança africanas no 

Brasil; 

• Identificar a presença e 

herança indígenas no 

Brasil. 

Encontro 

Síncrono (Google 

Meet)/Livro 

didático/Fórum 

assíncrono para 

tirar dúvidas 

Atividade 1 

– Lista de 

exercício 

16/11 a 

20/11/2020 

50 - 3 

6 2 6 A Formação das 

Monarquias 

Absolutistas 

• Interpretar a Formação das 

Monarquias Absolutistas. 

Texto 

online/vídeo aula 

ou slides/Fórum 

- 23/11 a 

27/11/2020 

- - 3 



assíncrono para 

tirar dúvidas 

7 2 7 A Colônia entre os 

séculos XVII e 

XVIII 

• Explicar a pecuária e a 

expansão territorial no 

Brasil; 

• Discutir as missões 

jesuíticas no Brasil. 

Texto 

online/Vídeo aula 

ou slides/Fórum 

assíncrono para 

tirar dúvidas 

Atividade 2 

– Lista de 

exercício 

30/11 a 

04/12/2020 

50 - 3 

8 2 8 Ciclo da Mineração • Identificar a ação dos 

bandeirantes; 

• Apresentar o que significou 

para o Brasil a descoberta 

do ouro. 

Encontro 

Síncrono (Google 

Meet)/Livro 

didático/Fórum 

assíncrono para 

tirar dúvidas 

Questionári

o 

08/12 a 

11/12/2020 

100 - 3 

9 2 9 Ciclo da Mineração • Discutir sobre a sociedade 

mineira; 

• Apontar os ideais da 

Inconfidência Mineira. 

Livro 

didático/vídeo 

aula ou 

slides/Fórum 

assíncrono para 

tirar dúvidas 

 14/12 a 

18/12/2020 

  3 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem – 1ºBimestre 
Atividade 1 antes da Pandemia (50) + Atividade 2 antes da pandemia (50) = 100 
Questionário = 100 
Forma de cálculo: Média entre atividades e questionário. 

100 Pontos 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem – 2ºBimestre 
Atividade 1 + Atividade 2 = 100 
Questionário = 100 
Forma de cálculo: Média entre atividades e questionário. 

200 Pontos 

 

 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: B 

 

CURSO: TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO EM 

PETRÓLEO E GÁS NATUTAL 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA II 

 

 

PROFESSOR(A): RODRIGO MOURA DA SILVA 

 

PERÍODO: 2020.1 (1º e 2º bimestres)  
 

CARGA HORÁRIA: 42 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) 

SEMANA 1 1º BIMESTRE 1 Ambientação com os 

recursos didáticos das 

aulas não presenciais  

•Conhecer o 

ambiente virtual 

de 

aprendizagem 

Google 

Classroom 

•  Integrar os 

discentes da 

disciplina. 

• Encontro 

remoto 

síncrono 

(webaula) 

através do 

google meet; 

Não será 

avaliativo. 

Apenas para 

fins de 

familiarização 

dos alunos  

31/08/2020 

a  

04/09/2020 

  6 h 

SEMANA 2 

Trigonometria 

1º BIMESTRE 2 • O triângulo Retângulo: 

Teorema de Pitágoras,  

Relações métricas, 

razões trigonométricas 

no triângulo retângulo.  

• O ciclo trigonométrico: 

Relação entre arcos e 

ângulos, Arcos côngruos 

e ângulos côngruos; O 

seno, o cosseno e a 

tangente no ciclo. 

• Entender as 

razões 

trigonométricas 

no triângulo 

retângulo  

• Resolver 

problemas 

envolvendo as 

razões 

trigonométricas 

no triângulo 

retângulo  

• Compreender 

a relação entre 

arcos e ângulos 

• Aula remota 

(webaula) 

através do 

google 

meet; 

• Powerpoint; 

• Webcam; 

• Quadro 

Branco, 

pincel e 

apagador; 

• Apostila. 

-  Participação 

no encontro 

síncrono; 

- Resolução de 

uma lista de 

exercícios. 

 

07/09/2020 

a 

11/09/2020 

30  6 h 



no ciclo 

trigonométrico ; 

• Entender a 

definição de 

seno, cosseno e 

tangente no 

ciclo 

trigonométrico 

SEMANA 3 

Trigonometria 

1º BIMESTRE 3 • As funções Seno e 

Cosseno − Propriedades 

dessas funções (domínio, 

período e imagem) − 

Gráfico da função seno 

• Entender as 

especificidades 

das funções 

seno e cosseno, 

(gráfico, 

imagem, 

período, 

domínio); 

• Entender a 

importância 

dessas funções 

no cotidiano e 

nas ciências 

• Aula remota 

(webaula) 

através do 

google 

meet; 

• Powerpoint; 

• Webcam; 

• Quadro 

Branco, 

pincel e 

apagador; 

• Apostila. 

-  Participação 

no encontro 

síncrono; 

- Resolução de 

uma lista de 

exercícios. 

14/09/2020 

a 

18/09/2020 

35  6 h 

SEMANA 4 

Trigonometria 

1º BIMESTRE 4 • A função tangente − 

Propriedades da função 

tangente (domínio, 

período e imagem) − 

Gráfico da função 

tangente 

• Entender as 

especificidades 

da função 

tangente 

(gráfico, 

imagem, 

período, 

domínio); 

• Entender a 

importância 

dessa função no 

cotidiano e nas 

ciências 

• Aula remota 

(webaula) 

através do 

google meet; 

• Powerpoint; 

• Webcam; 

• Quadro 

Branco, pincel 

e apagador; 

• Apostila. 

-  Participação 

no encontro 

síncrono; 

- Resolução de 

uma lista de 

exercícios. 

21/09/2020 

a 

25/09/2020 

35  6 h 

SEMANA 5 

Matrizes 

2º BIMESTRE 5 • O conceito de matriz  

• Tipos de matrizes  

• Operações com 

matrizes  

• A matriz inversa 

• Compreender 

o conceito de 

matriz  

• Classificar 

matrizes  

• Operar com 

facilidade, na 

• Aula remota 

(webaula) 

através google 

do meet; 

• Powerpoint; 

• Webcam; 

-  Participação 

no encontro 

síncrono; 

- Resolução de 

uma lista de 

exercícios. 

28/09/2020 

a 

02/10/2020 

30  6 h 



adição de 

matrizes, na 

multiplicação de 

uma matriz por 

um escalar e na 

multiplicação 

entre matrizes.  

• Entender as 

propriedades 

das matrizes 

• Quadro 

Branco, pincel 

e apagador; 

• Apostila. 

SEMANA 6 

Matrizes 

2º BIMESTRE 6 • Determinante de uma 

matriz quadrada; 

•  Algoritmos para o 

cálculo de determinantes 

(Regra de Sarrus, 

Teorema de Chió) – 

• Propriedades dos 

determinantes 

•Compreender o 

determinante 

como um 

número real 

associado a toda 

matriz 

quadrada; 

 • Aplicar 

corretamente os 

procedimentos 

de cálculo de 

determinantes;  

• Entender as 

propriedades 

dos 

determinantes;  

• Aula remota 

(webaula) 

através do 

google meet; 

• Powerpoint; 

• Webcam; 

• Quadro 

Branco, pincel 

e apagador; 

• Apostila. 

-  Participação 

no encontro 

síncrono; 

- Resolução de 

uma lista de 

exercícios. 

05/10/2020 

a 

09/10/2020 

35  6 h 

SEMANA 7 

Sistemas 

Lineares 

2º BIMESTRE 7 • Conceito de sistema 

linear; 

• Representação de um 

sistema através de uma 

equação matricial; 

• Regra de Cramer;  

• Escalonamento de 

sistemas lineares; 

 

•Definir 

equação linear e 

sistema de 

equação linear; 

• Compreender 

um sistema 

como uma 

equação 

matricial; 

 • Entender a 

representação 

gráfica de 

sistemas com 

duas e com três 

variáveis; 

• Aula remota 

(webaula) 

através do 

google meet; 

• Powerpoint; 

• Webcam; 

• Quadro 

Branco, pincel 

e apagador; 

• Apostila. 

-  Participação 

no encontro 

síncrono; 

- Resolução de 

uma lista de 

exercícios. 

12/10/2020 

a 

16/10/2020 

35  6 h 



 • Resolver 

sistemas 

utilizando a 

regra de 

Cramer; 

 • Escalonar 

sistemas 

lineares  

• Discutir 

sistemas 

lineares 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Pontos 

Somatório das notas das atividades do 1º bimestre (N1) 
 
Somatório das notas das atividades do 2º bimestre (N2) 
 
Média= (N1 +N2)/2 

0-100 
 
0-100 
 
0-100 

 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: 



Curso: Técnico Integrado em Petróleo e Gás Período: 
2020.1Turma: 2 ano B

Componente Curricular: Materiais para a Indústria do Petróleo Carga Horária Não
Presencial: 27 horasProfessora: Divanira Ferreira Maia

 PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO
PRESENCIAIS 

ATIVIDADES RELATIVAS AO 1º BIMESTRE

1ª Semana 19 a 23/10/2020  (3h)

Tema da aula
Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de

Avaliação
Pontuação
AI       AC

Ambientação 1. Conhecer o ambiente Virtual
2.  organizar  cronograma  de
atividades

Encontro remoto
através do google

sala de aula

Participação  no
encontro
Síncrono

0 0

 

2ª Semana 26 a 30/10/2020  (3h)
Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de

Avaliação
Pontuação
AI     AC

Defeitos nos
materiais
cristalinos

Identificar  os  diferentes
tipos de defeitos que podem
ocorrer  nos  materiais
cristalinos  com ênfase  nos
defeitos pontuais e lineares

1.Aula  remota
(webaula)  através
google  sala  de
aula;
2. Powerpoint; 
3. Webcam; 
4.  Quadro  Branco,
pincel e apagador; 
5. Apostila. 

1.  Participação  no
encontro Síncrono
2.  Resolução  de
questão

100 0

3ª Semana
02 a 06/11/2020  (3h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuaçã
o

AI   AC

Defeitos nos
materiais
cristalinos

Identificar  os  diferentes
tipos de defeitos que podem
ocorrer  nos  materiais
cristalinos  com ênfase  nos
defeitos  superficiais  e
volumétricos

1.Aula  remota
(webaula)  através
google sala de aula;
2. Powerpoint; 
3. Webcam; 
4.  Quadro  Branco,
pincel e apagador; 
5. Apostila. 

1.  Participação  no
encontro Síncrono
2.  Resolução  de
questão

100 0



ATIVIDADES RELATIVAS AO 2º BIMESTRE

4ª Semana
09 a 13/11/2020  (3h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuaçã
o

AI   AC
Propriedades
Mecânicas

dos materiais

 Aprender como se
determina as

propriedades mecânicas
dos Materiais,

determinação de Tensão 

1.Aula  remota
(webaula)  através
google sala de aula;
2. Powerpoint; 
3. Webcam; 
4.  Quadro  Branco,
pincel e apagador; 
5. Apostila. 

 1. Participação no
encontro Síncrono

2.  Resolução  de
questão

10 0

5ª Semana
16 a 20/11/2020  (3h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuaçã
o

AI  AC

Propriedades
Mecânicas

dos materiais

 Aprender como se
determina as

propriedades mecânicas
dos Materiais,

determinação de
deformação

1.Aula  remota
(webaula)  através
google sala de aula;
2. Powerpoint; 
3. Webcam; 
4.  Quadro  Branco,
pincel e apagador; 
5. Apostila. 

 1. Participação no
encontro Síncrono

2.  Resolução  de
questão

10 0

6ª Semana
23 a 27/11/2020  (3h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuaçã
o

AI   AC

Propriedades
Mecânicas

dos materiais

Aprender como é construída
a curva tensão versus

deformação 

1.Aula  remota
(webaula)  através
google sala de aula;
2. Powerpoint; 
3. Webcam; 
4.  Quadro  Branco,
pincel e apagador; 
5. Apostila. 

1.  Participação  no
encontro Síncrono
2.  Resolução  de
questão

10 0

7ª Semana
30/11 a 05/12/2020  (3h)



Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuação
AI   AC

Propriedades
Mecânicas

dos materiais

 Aprender como se
determina o módulo de

Elasticidade de um
material

1.Aula  remota
(webaula)  através
google sala de aula;
2. Powerpoint; 
3. Webcam; 
4.  Quadro  Branco,
pincel e apagador; 
5. Apostila. 

1.  Participação  no
encontro Síncrono
2.  Resolução  de
questão

10 0

8ª Semana
07 a 11/12/2020  (3h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuação
AI   AC

Propriedades
Mecânicas

dos materiais

 Aprender como se
determina a tensão de

escoamento de um
material e o limite de
resistência a tração

1.Aula  remota
(webaula)  através
google sala de aula;
2. Powerpoint; 
3. Webcam; 
4.  Quadro  Branco,
pincel e apagador; 
5. Apostila. 

1.  Participação  no
encontro Síncrono
2.  Resolução  de
questão

10 0

9ª Semana
14 a 18/12/2020  (3h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuação
AI   AC

Propriedades
Mecânicas

dos materiais

 Entender processos de
falha nos materiais

1.Aula  remota
(webaula)  através
google sala de aula;
2. Powerpoint; 
3. Webcam; 
4.  Quadro  Branco,
pincel e apagador; 
5. Apostila. 

1.  Participação  no
encontro Síncrono
2.  Resolução  de
questão

50 0

Legenda: AI = Atividade Individual   AC = Atividade Colaborativa. 
 
Observação 1: É importante enfatizar que do total da carga horária da disciplina para o 1º e para 2º 
bimestre (40 horas), 08 horas foram ministradas presencialmente e que 27 horas serão ministradas 
de forma remota e 05 horas destinadas a atendimento. 
 
Observação 2: A Nota Final da Atividade Individual (NFAI) será a média aritmética de todas as 
notas obtidas nas Atividades Individuais (AI), assim como a Nota Final na Atividade Colaborativa 
(NFAC) será a nota  obtida por apresentação do seminário Atividades Colaborativas (AC); 



 
Observação 3: A Nota Final de cada discente será a soma da Nota Final da Atividade Individual 
(NFAI) e da Nota Final na Atividade Colaborativa (NFAC), ou seja: 
NOTA  BIMESTRAL =(NFAI) +(NFAC)
 . 



ANEXO I 

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

TURMA: 20201.2.003.2D 

 

 

PERÍODO: 9 semanas 

 

 CURSO: Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Perfuração e Completação de Poços 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 27 aulas 

PROFESSOR(A): Iliana de Oliveira Guimarães 
 

 

 
 

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° Bimestre Aula 1 Explanação de 
como será a 

proposta da 

disciplina. 
Revisão dos 

conteúdos 

vistos em sala 
de aula. 

Informar os meios 
de apresentação do 

conteúdo 

programático e os 
tipos de avaliação. 

Rever os assuntos 

ministrados de 
forma presencial. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 

internet, 
materiais 

digitais. 

Prova (já foi 
realizada de forma 

presencial). 

31/08/2020 
a 

04/09/2020 

100 pontos  3 horas semanais 

 

2 

1° Bimestre Aula 2 Classificação 

dos poços; 

Nomenclatura 
dos poços; 

Sondas de 

perfuração. 

Analisar como é 

feita a 

classificação e a 
nomenclatura dos 

poços de petróleo. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 
internet, 

materiais 

digitais. 

Resolução de 

exercícios e/ou 

questionário. 

07/09/2020 

a 

11/09/2020 

  3 horas semanais 

 

3 

1° Bimestre Aula 3 Equipamentos 

da sonda de 

perfuração: 
Sistemas de 

sustentação de 

cargas; de 
movimentação 

de carga; de 

rotação; de 
geração e 

transmissão de 

energia; de 
monitoração. 

Identificar os 

sistemas, e 

consequentemente, 
os vários 

equipamentos, que 

compõem uma 
sonda de 

perfuração. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 
internet, 

materiais 

digitais. 

Resolução de 

exercícios e/ou 

questionário. 

14/09/2020 

a 

18/09/2020 

50 pontos  3 horas semanais 



4 1° Bimestre Aula 4 Equipamentos 
da sonda de 

perfuração: 

Sistemas de 
sustentação de 

cargas; de 

movimentação 
de carga; de 

rotação; de 

geração e 
transmissão de 

energia; de 
monitoração. 

Identificar os 
sistemas, e 

consequentemente, 

os vários 
equipamentos, que 

compõem uma 

sonda de 
perfuração. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 

internet, 
materiais 

digitais. 

Resolução de 
exercícios e/ou 

questionário. 

21/09/2020 
a 

25/09/2020 

50 pontos  3 horas semanais 

5 2° Bimestre Aula 5 Revisão 1° 

Bimestre. 

Distribuição de 

atividades. 

 

Dividir as equipes 

e temas dos 

trabalhos. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet. 

Atividade 

complementar 

28/09/2020 

a 

02/10/2020 

  3 horas semanais 

6 2° Bimestre Aula 6 Equipamentos 

da sonda de 
perfuração: 

Sistema de 

circulação; 
Sistema de 

segurança do 

poço. 

Identificar os 

sistemas, e 
consequentemente, 

os vários 

equipamentos, que 
compõem uma 

sonda de 

perfuração. 

Computador/ 

tablet/ 
smartphone, 

internet, 

materiais 
digitais. 

Resolução de 

exercícios e/ou 
questionário  

05/10/2020 

a 
09/10/2020 

50 pontos  3 horas semanais 

7 2° Bimestre Aula 7 Equipamentos 

da sonda de 

perfuração: 
Sistema de 

circulação; 

Sistema de 
segurança do 

poço. 

Identificar os 

sistemas, e 

consequentemente, 
os vários 

equipamentos, que 

compõem uma 
sonda de 

perfuração. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 
internet, 

materiais 

digitais. 

Resolução de 

exercícios e/ou 

questionário. 

12/10/2020 

a 

16/10/2020 

50 pontos  3 horas semanais 

8 2° Bimestre Aula 8 Colunas de 

perfuração: 
Funções; 

Componentes 

principais; 
Acessórios da 

coluna de 

perfuração; 
Ferramentas de 

manuseio da 

coluna. Brocas: 
Brocas sem 

partes móveis; 

Brocas com 
partes móveis. 

Descrever as 

funções, principais 
componentes, 

acessórios e 

ferramentas de 
manuseio da 

coluna de 

perfuração, assim 
como apresentar os 

tipos principais de 

brocas existentes. 

Computador/ 

tablet/ 
smartphone, 

internet, 

materiais 
digitais. 

Apresentação de 

trabalhos em 
grupo. 

19/10/2020 

a 
23/10/2020 

 100 pontos 3 horas semanais 

9 2° Bimestre Aula 9 Revisão 2° 

Bimestre 

Esclarecer tópicos 

relacionados ao 
conteúdo abordado 

no 2º bimestre. 

Computador/ 

tablet/ 
smartphone, 

internet. 

Atividade 

complementar 

26/10/2020 

a 
30/10/2020 

  3 horas semanais 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

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

pontuação. 

Somatório de pontos 

das atividades do 
bimestre /2. 

Assinatura do Docente: 

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

 

 

 

 

 

 

 
 



31/ago 07/set 14/set 21/set 28/set 05/out 12/out 19/out 26/out 02/nov 09/nov 16/nov 23/nov 30/nov 07/dez 14/dez

a a a a a a a a a a a a a a a a

04/set 11/set 18/set 25/set 02/out 09/out 16/out 23/out 30/out 06/nov 13/nov 20/nov 27/nov 05/dez 11/dez 17/dez

FORMAÇÃO GERAL h.a h.s

Português (edna) 120 60 6 6 6 6 6 6 6

Educação Física

(Adenilson)
120 60 2 5 5 5 5 5 5 5 5

Geografia (Rachel

Souza)
80 40 4 4 4 4 4 4 4

História (rosemary) 80 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Matemática (rodrigo) 120 60 6 6 6 6 6 6 6

Física (alex sander) 80 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Química (andrey) 120 60 6 6 6 6 6 6 6

Biologia (Germano) 120 60 5 5 5 5 5 5 5 5 2

Filosofia (Augusto) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Sociologia (Katia)) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Inglês (cristiane vieira) 80 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Geologia (marcello) 80 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Materiais (Diva) 80 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Perfuração (iliana) 80 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sistemas (luiz) 80 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Processamento (Iliana) 80 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tubulações (Marcos) 80 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hs anuais Hs semestrais

DISCIPLINAS 1
ª
 série

Curso Técnico em Petróleo e Gás

2B



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - REITORIA 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO CAMPUS CAMPINA GRANDE 

SUBCOMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
DISCIPLINA - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA II 

 

Turma: 2º ANO 
Período: 1º e 2º bimestres 

Curso: Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio 

Componente Curricular: Língua Portuguesa e Literatura II 
Carga Horária (% a definir): 42h 

Docente: Rute Leite Medeiros 
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P
o

n
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a
ç

ã
o

 

C
a
rg

a
 

H
o

rá
ri

a
 (

h
/a

) 

 
1 

 
I 

Aula introdutória com revisão 
de conteúdos já vistos. 

 Apresentar brevemente o contexto 
do ensino não presencial; 

 Revisar os conteúdos vistos na 
modalidade presencial. 

 Momento síncrono 
(Meet); Fórum de 
dúvidas. 

 

Fórum 

 
31/ago 

a 
04/set 

 
- 

 
- 

 
6h 

 
 

 
2 

 
 

 
I 

 
 

 
Prosa, Poema e Poesia. 

 
 Aprender o conceito de Prosa, 
Poema e Poesia; 

 Entender as diferenças entre 
gêneros literários; 

 Realizar leituras desses gêneros 
literários. 

 

 
 Momento síncrono 

(Meet); Roteiro de aula; 
Material de aula; Fórum 
de dúvidas. 

 
Questionário 

Tarefa 
(envio de 

produção de 
um texto em 
prosa e um 

poema) 

 
 
 

07/set 
a 

11/set 

 
 
 

50 
pontos 

  
 

6h 
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H
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h
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3 

 
I 

Estudo de gêneros literários: 
a Crônica. 

 Conhecer o gênero crônica; 

 Entender a diferença crônica e 

notícia e observar o contexto de 
uso. 

Momento síncrono 
(Meet); Roteiro de aula; 
Material de aula; Fórum 
de dúvidas. 

Tarefa (envio 
de produção 

de uma 
crônica) 

 
14/set 

a 
18/set 

 
50 

pontos 

  
6h 

 

 
4 

 

 
II 

 
Classes de palavras: 
preposição. 
Classes de palavras: numeral, 

conjunções. 

 Estudar a preposição, numeral, 
conjunções quanto a suas 
classificações, flexões e 
empregos. 

 Observar a aplicabilidade dessas 

classes nos textos. 

 
Momento síncrono 

(Meet); Roteiro de aula; 
Material de aula; Fórum 
de dúvidas. 

 

 
Questionário 

 
 

21/set 
a 

25/set 

 
 

70 
pontos 

  
 

6h 

5 
 

II 
Uso da Crase 

 Entender as regras de uso da 
crase; 

Momento síncrono 
(Meet); Roteiro de aula; 

Questionário 
28/set 

a 
02/out 

10 
pontos 

 6h 

 

6 

 
II 

  Observar o uso da crase em textos 
diversos. 

Material de aula; Fórum 
de dúvidas. 

 05/out 
a 

09/out 

10 
pontos 

 6h 

 
7 

 
II 

 
Técnicas de redação. 

 Observar técnicas de produção 
textual; 

 Aplicar as técnicas em produções 
próprias. 

Momento síncrono 
(Meet); Roteiro de aula; 
Material de aula; Fórum 
de dúvidas. 

Tarefa 
(envio de 
produção 
textual) 

12/out 
a 

16/out 

10 
pontos 

  

6h 

 

* Planejamento de 2 Bimestres e 1 Semestre. 

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

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

 

Unidade 
(Bimestre) 

Pontuação das 
atividades 

individuais e 
colaborativas 

Total da 
primeira 

etapa da 
nota 

Pontuação das 
atividades individuais 

e colaborativas 

Total da 
segunda 

etapa da nota 

 
Total Final 

I Bimestre 100 pontos 100 pontos 100 pontos 100 pontos 50 + 50 = 100 pontos 

II Bimestre 70 + 10 + 10 + 10  100 pontos 70 + 10 + 10 + 10  100 pontos 70 + 10 + 10 + 10 =  100 
pontos 

 
  



 

 
 

Docente da Disciplina Língua Portuguesa e Literatura II 
 

                                                    

 

 

 



ANEXO I 

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

TURMA: 20201.2.003.2D 

 

 

PERÍODO: 9 semanas 

 

 CURSO: Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR:  Processamento Primário de Fluidos 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 27 aulas 

PROFESSOR(A): Iliana de Oliveira Guimarães 
 

 

 
 

TÓPI

CO 

 

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° Bimestre Aula 1 Explanação de como 

será a proposta da 

disciplina. 

Distribuição de 

atividades. 
 

Informar os meios 

de apresentação do 

conteúdo 

programático e os 

tipos de avaliação. 

Dividir as equipes 

e temas dos 

trabalhos. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet. 

Sem avaliação. 19/10/2020 a 

23/10/2020 

  3 horas 

semanais 

 
2 

1° Bimestre Aula 2 Vasos separadores; 
Separação bifásica; 

Separação trifásica; 

Problemas 
operacionais nos 

separadores 

(Espuma, Areia, 
Parafinas, Arraste). 

Entender a 
separação do 

óleo, do gás e da 

água com suas 
impurezas em 

suspensão. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Resolução de 
exercícios e/ou 

questionário. 

26/10/2020 a 

30/10/2020 
50 pontos  3 horas 

semanais 

 
3 

1° Bimestre Aula 3 Vasos separadores; 

Separação bifásica; 
Separação trifásica; 

Problemas 

operacionais nos 
separadores 

(Espuma, Areia, 

Parafinas, Arraste). 

Entender a 

separação do 
óleo, do gás e da 

água com suas 

impurezas em 
suspensão. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Resolução de 

exercícios e/ou 
questionário. 

02/11/2020 a 

06/11/2020 
50 pontos   3 horas 

semanais 

4 1° Bimestre Aula 4 Vasos separadores; 
Separação bifásica; 

Separação trifásica; 

Problemas 
operacionais nos 

Entender a 
separação do 

óleo, do gás e da 

água com suas 
impurezas em 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Apresentação de 

trabalhos em grupo. 

09/11/2020 a 

13/11/2020 

 100 pontos 3 horas 

semanais 



separadores 
(Espuma, Areia, 

Parafinas, Arraste). 

suspensão. 

5 2° Bimestre Aula 5 Revisão 1° Bimestre. 

Tratamento do 

óleo: Emulsões; 
Fatores que afetam 

a estabilidade das 

emulsões 
(introdução). 

Estudar as 

emulsões e os 

fatores que 
afetam a 

estabilidade 

destas. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Atividade 

complementar 

16/11/2020 a 

20/11/2020 

  3 horas 

semanais 

6 2° Bimestre Aula 6 Tratamento do 

óleo: Emulsões; 

Fatores que afetam 
a estabilidade das 

emulsões (O 

tamanho das 
gotículas de água; 

O tipo e a 

quantidade de 
emulsificantes 

naturais; O volume 

da fase dispersa; A 
viscosidade do óleo 

cru; A presença de 

sólidos; O 
envelhecimento da 

emulsão). 

Estudar as 

emulsões e os 

fatores que 
afetam a 

estabilidade 

destas. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Resolução de 

exercícios e/ou 

questionário. 

23/11/2020 a 

27/11/2020 
50 pontos  3 horas 

semanais 

7 2° Bimestre Aula 7 Tratamento do 
óleo: Emulsões; 

Fatores que afetam 

a estabilidade das 
emulsões (O 

tamanho das 

gotículas de água; 
O tipo e a 

quantidade de 

emulsificantes 
naturais; O volume 

da fase dispersa; A 

viscosidade do óleo 

cru; A presença de 

sólidos; O 

envelhecimento da 
emulsão). 

Estudar as 
emulsões e os 

fatores que 

afetam a 
estabilidade 

destas. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Resolução de 
exercícios e/ou 

questionário. 

30/11/2020 a 

05/12/2020 
50 pontos  3 horas 

semanais 

8 2° Bimestre Aula 8 Tratamento do 

óleo: Métodos de 

desestabilização 
das emulsões 

(Adição de 

desemulsificante; 
Aquecimento; 

Campo elétrico). 

Estudar os 

métodos de 

desestabilização 
das emulsões. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Resolução de 

exercícios e/ou 

questionário. 

07/12/2020 a 

11/12/2020 

100 pontos  3 horas 

semanais 

9 2° Bimestre Aula 9 Revisão 2° Bimestre Esclarecer 
tópicos 

relacionados ao 

conteúdo 
abordado no 2º 

bimestre. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet. 

Atividade 

complementar 

14/12/2020 a 

18/12/2020 

  3 horas 

semanais 



* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

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

pontuação. 

Somatório de pontos 
das atividades do 

bimestre /2. 

Assinatura do Docente: 

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

 

 

 

 

 

 

 
 



PERÍODO*: 

2020.1

CARGA 

HORÁRIA**: 

42 horas

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

Introdução à 

Química 

Orgânica

Unidade 1 Aula 1

Estudo do 

átomo de 

carbono

Identificar os 

diferentes tipos de 

hibridização, tipos de 

ligação, geometria e 

ângulo entre ligações 

envolvendo 

carbonos.

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, vídeo-

aulas, livros 

digitais, slides, 

softwares  livres.. 

Resolução da 

avaliação 

parcial da 

unidade 1 

(entregue 

antes da 

quarentena)

31/08 a 

04/07
0 40 6

Introdução à 

Química 

Orgânica

Unidade 1 Aula 2

Cadeias 

Carbônicas e 

Hidrocarboneto

s

Classificar os 

carbonos, cadeias 

carbônicas e os 

diferentes tipos de 

hidrocarbonetos. 

Identificar 

nomenclaturas 

oficiais. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, vídeo-

aulas, livros 

digitais, slides, 

softwares  livres.. 

Questionário
08/09 a 

11/09
30 0 6

Hidrocarbonet

os
Unidade 1 Aula 3

Classificação 

de Cadeias e 

Nomenclatura 

de 

hidrocarboneto

s

Caracterizar 

estruturas de 

hidrocarbonetos de 

cadeia normal, 

ramificada, aberta, 

fechada e 

aromáticos.

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, vídeo-

aulas, livros 

digitais, slides, 

softwares  livres.. 

Questionário
14/09 a 

18/09
30 0 6

OBJETIVOS

RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS

TÓPICO

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE)

AULA TEMA

PLANO INSTRUCIONAL

TURMA: 2B 

CURSO: Técnico em Petróleo e Gás

COMPONENTE CURRICULAR: Química 2 

PROFESSOR(A): Andrey Oliveira de Souza

CARGA 

HORÁRIA

*Total de semanas previstas para conclusão do 1º e 2º bimestres no caso dos integrados, e para a conclusão do 1º semestre no caso dos subsequentes e

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO
PERÍODO



Fuções 

Orgânicas
Unidade 2 Aula 4

Funções 

Oxigenadas

Identificar funções 

oxigenadas, e suas 

respectivas 

nomenclaturas.

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, vídeo-

aulas, livros 

digitais, slides, 

softwares  livres.. 

Fórum de 

discussão e 

esclarcimento 

de dúvidas

21/09 a 

25/09
20 0 6

Funções 

Orgânicas
Unidade 2 Aula 5

Funções 

Nitrogenadas, 

tiocompostos, 

haletos 

orgânicos e 

organometálico

Identificar grupos 

funcionais diversos e 

suas respectivas 

nomenclaturas.

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, vídeo-

aulas, livros 

digitais, slides, 

softwares  livres.. 

Questionário
28/09 a 

02/10
20 0 6

Propriedades 

Físicas dos 

compostos 

orgânicos

Unidade 2 Aula 6

Estado, 

Volatilidade e 

solubilidade 

dos compostos 

orgânicos

Explicar a relação 

entre as estrutura 

dos compostos 

orgânicos com suas 

propriedades físicas. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, vídeo-

aulas, livros 

digitais, slides, 

softwares  livres.. 

Questionário
05/10 a 

09/10
20 0 6

Isomeria Unidade 2 Aula 7
Isomeria plana 

e espacial

Construir as diversas 

possibilidades de 

estruturas de 

compostos  isômeros 

e diferenciar suas 

propriedades.

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, vídeo-

aulas, livros 

digitais, slides, 

softwares  livres.. 

Seminário
12/10 a 

16/10
0 40 6

As notas das unidades serão o somatório das notas obtidas em cada instrumento de avaliação que tem suas pontuações máximas explícitas neste plano.

por unidade
Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

AVA
Pontos: 100



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

Local/Data da Aprovação Campina Grande, PB, ___ / ___ / ______

Assinatura do Docente:



PERÍODO: 2020.1

CARGA HORÁRIA: 27

ATIVIDADE INDIVIDUAL/ ATIVIDADE COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

Aula 1: 
Ambientação

Apresentação do Plano 
Instrucional. Revisão dos 
assuntos vistos em sala.

Verificar como se dará o andamento do 
conteúdo da disciplina. Rever os assuntos 
ministrados na etapa presencial.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Fórum

21/10/2020 - 
Aula síncrona. 

Atividade 
disponível: 21/10-

25/10

O aluno deverá escrever um pequeno 
texto sobre um dos seguintes assuntos: 1- 
O que é pneumática; 2 - Aplicações da 
pneumática na indústria do petróleo; 3 -
Vantagens da Pneumática; 4-
Desvantagens da Pneumática;  5-
Propriedades do Ar; 6-Lei Geral dos 
Gases Perfeitos. N1 = 25 Pontos

3

Aula 2

Princípio de Blaise Pascal. 
Desenvolvimento e cálculo 
da relação F1/A1 = F2/A2 
em um elevador/macaco 
hidráulico.

Verificar como funciona o princípio de Pascal; 
Calcular as relações entre cargas aplicadas a um 
macaco hidráulico.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 26/10-30/10

O aluno deverá responder a 
um formulário contendo 
questões sobre o assunto 
estudado. N2 = 25 Pontos

3

Aula 3
Definição de compressores e 
bombas. Classificação de 
compressores.

Diferenciar as funções de um compressor e de 
uma bomba com base nas propriedades dos 
fluidos.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 02/11-06/11

O aluno deverá responder a 
um formulário contendo 
questões sobre o assunto 
estudado. N3 = 25 Pontos

3

Aula 4

Descrição e aplicação de 
compressores de 
deslocamento dinâmico e 
positivo.

Descrever o funcionamento dos diversos tipos 
de compressores de deslocamento dinâmico e 
volumétrico

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 09/11-13/11

O aluno deverá responder a 
um formulário contendo 
questões sobre o assunto 
estudado. N4 = 25 Pontos

3

Aula 5

Redes de distribuição aberta 
e fechada. Singularidades, 
Vazamentos em redes de 
distribuição.

Descrever o funcionamento das redes de 
distribuição aberta e fechada e o efeitos da 
presença de singularidades e vazamentos na 
pressão do sistema.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Fórum 16/11-20/11

O aluno deverá escrever um pequeno 
texto sobre um dos seguintes assuntos: 1- 
Rede de distribuição aberta; 2 - Rede de 
distribuição fechada; 3 -Singularidades. 
N5 = 40 pontos

3

Aula 6
Unidade de 
Condicionamento de Ar 
Comprimido

Descrever o funcionamento e a importância da 
unidade de condicionamento de Ar 
Comprimido.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 23/11-27/11

O aluno deverá responder a 
um formulário contendo 
questões sobre o assunto 
estudado. N6 = 40 Pontos

3

Aula 7
Válvulas de Controle 
Direcional.

Identificar válvulas de controle direcional pela 
sua simbologia.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 30/11-05/12

O aluno deverá responder a 
um formulário contendo 
questões sobre o assunto 
estudado. N7 = 40 Pontos

3

Aula 8
Acionamento de Válvulas. 
Atuadores.

Identificar os tipos de acionamento de válvulas. 
Diferenciar os tipos de atuadores.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 07/12-11/12

O aluno deverá responder a 
um formulário contendo 
questões sobre o assunto 
estudado. N8 = 40 Pontos

3

Aula 9
Circuitos Pneumáticos 
básicos.

Descrever o funcionamento de circuitos 
pneumáticos básicos.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 14/12-18/12

O aluno deverá escrever um pequeno 
texto descrevendo o funcionamento de 
um circuito pneumático. N9 = 40 
pontos.

3

Fórmula de cálculo da pontuação. B1P1 = Segunda nota do 1º Bimestre (B1P1 = (N1+N2+N3+N4)). Média B2 = Média do segundo bimestre (Média B2= (N5+N6+N7+N8+N9)/2)

Pneumática e 
Hidráulica: Conceitos 
Iniciais sobre 
pneumática; Produção 
de ar comprimido; 
Conceitos de hidráulica 

1º

Pneumática: 
Distribuição e 
condicionamento do ar 
comprimido

Válvulas, atuadores, 
simbologia e circuitos 
pneumáticos

2º

2ª Nota do 1ºBim = Soma das notas obtidas da aula 1 até a aula 4. B1P1 = (N1+N2+N3+N4)       
Média do 2º Bim = Soma das notas obtidas da aula 5 até a aula 9, dividida por 2. Média B2= (N5+N6+N7+N8+N9)/2

Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA

PLANO INSTRUCIONAL
TURMA: 2ºB
CURSO: Petróleo e Gás
COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Hidropneumáticos
PROFESSOR(A): Luiz Fernando Alves Rodrigues

OBJETIVOSTÓPICO
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 
SEMESTRE)

AULA TEMA
RECURSOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS
INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO

PERÍODO CARGA HORÁRIA

*Total de semanas previstas para conclusão do 1º e 2º bimestres no caso dos integrados, e para a conclusão do 1º semestre no caso dos subsequentes e superiores.
**Total da carga horária das AENPs necessária para a conclusão do 1º e 2º bimestres no caso dos integrados, e para a conclusão do 1º semestre no caso dos subsequentes e superiores, excluindo-se a carga horária já executada antes da suspensão das atividades.



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 2° ANO B 

CURSO: INTEGRADO EM PETRÓLEO E GÁS 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA II 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): KÁTIA RAMOS SILVA 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA FINAL 28h 

 

TÓPICO UNIDADE 

BIMESTRE 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENT

OS DE 

AVALIAÇÂO  

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORAT

IVA/ 

PONTUAÇÃO 

AULA 

1 1º Bimestre 1 

 

 

 

Apresentação 

geral Sociologia 

como ciência da 

Sociedade.  

 

 

• Conhecer o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. 

• Interação alunos 

professor e alunos entre 

si.  

• Apresentação e revisão 

dos conteúdos estudados 

presencialmente (Objeto 

de estudo da Sociologia, 

fatores históricos que 

motivaram a origem da 

Sociologia). 

.   

 

 

 

 

Momento 

Síncrono. 

(Google Meet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 

 

 

 

 

 

31/08 a 

04/09/202

0 

 

 

 

 

 

Responder 

exercício  - 

A1/ 100 

pontos 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

4 

horas  

2 1º Bimestre 2 

 

 

 

 

 

A sociologia 

como ciência da 

sociedade: uma 

introdução ao 

pensamento 

sociológico 

clássico e alguns 

de seus 

conceitos. 

 

• Conhecer os estudos da 

sociedade moderna e de 

suas principais 

características pelos 

clássicos da Sociologia.  

 

Slides de aulas  

 

Vídeo aula 

Livro didático e 

vídeos de apoio 

 

 

 

 

 

(Questionário) 

 

 

 

 

07/09 a 

11/09/202

0 

 

 

 

 

 

Responder 

exercício – 

A2 / 100 

pontos 

 

A nota do 

bimestre 

(NB) é o 

somatório 

de A1 + A2 / 

2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

horas 



3 2º Bimestre 3 

 

 

 

 

As 

desigualdades 

sociais e a 

estratificação 

social 

 

• Estudar as desigualdades 

Sociais e as formas como 

se apresentam. 

 

Slides de aulas  

Vídeo aula 

Livro didático e 

vídeos de apoio 

 

 

- 

 

14/09 a 

18/09/202

0 

  4 

horas 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Estratificação 

social 

 

• Estudar a estratificação 

social e como se 

organizam nas diferentes 

sociedades.  

 

 

Slides, Vídeos 

de apoio e livro 

didático 

 

 

1ª avaliação do 

bimestre 

(Questionário ) 

 

 

21/09 a 

25/09/202

0 

Responder 

exercício – 

A1 / 100 

pontos  

 

 

 

- 

 

 

 

4 

horas 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2º Bimestre 

 

 

 

 

5 

 

 

 

As relações 

sociais e 

identidades de 

gênero, étnicas e 

etária e as 

formas de 

dominação. 

 

• Estudar e Identificar as 

relações de poder nas 

relações sociais. 

• Elaborar um pequeno 

vídeo em grupo que trate 

sobre as relações de 

poder na entre os grupos 

socias. 

Slides de aulas  

 

Vídeo aula 

Livro didático e 

vídeos de apoio 

 

 

- 

 

 

28/09 a 

02/10/202

0 

 

 

Responder 

exercício – 

A1 / 100 

pontos 

 

 

- 

 

 

4 

horas 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2º Bimestre 

 

 

 

 

6 

As relações 

sociais e 

identidades de 

gênero, étnicas e 

etária e as 

formas de 

dominação –  

Continuação 

 

• Estudar e Identificar as 

relações de poder nas 

relações sociais. 

• Elaborar um pequeno 

vídeo em grupo que trate 

sobre as relações de 

poder na entre os grupos 

socias. 

Slides de aulas  

 

Vídeo aula 

Livro didático e 

vídeos de apoio 

 

Tarefa 

 

2ª Avaliação 

do bimestre 

 

 

05/10 a 

09/10/202

0 

 

 

 

- 

 

Elaborar um 

vídeo em 

grupo 

apresentando 

um dos 

pontos do 

assunto 

discutido na 

disciplina – 

A2 

 

100 pontos 

 

A nota do 

bimestre 

(NB) será 

A1+ A2 / 2 

 

 

 

4h 



 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

O pensamento 

Sociológico 

clássico: as 

desigualdades 

sociais e a 

estratificação 

social;  

As relações 

sociais e 

identidades de 

gênero, étnicas e 

etária e as 

formas de 

dominação. 

 

 

• Realizar uma revisão de 

tudo o que foi estudado 

na disciplina.  

 

 

Momento 

Síncrono. 

(Google Meet) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

12/10 a 

16/10/20 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

horas 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL
TURMA: 2ºB
CURSO: Petróleo e Gás
COMPONENTE CURRICULAR: Tubulações Industriais
PROFESSOR(A):  Marcos Mesquita da Silva

PERÍODO: 2020.1

CARGA HORÁRIA: 28

*Total de semanas previstas para conclusão do 1º e 2º bimestres no caso dos integrados, e para a conclusão do 1º semestre no caso dos subsequentes  e superiores.
**Total da carga horária das AENPs necessária para a conclusão do 1º e 2º bimestres no caso dos integrados, e para a conclusão do 1º semestre no caso dos subsequentes e superiores, excluindo-se a carga horária já executada antes da suspensão das atividades.

TÓPICO
UNIDADE 

(BIMESTRE/  
SEMESTRE)

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO-
PEDAGÓGICOS

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO PERÍODO

ATIVIDADE INDIVIDUAL/ ATIVIDADE COLABORATIVA/
CARGA HORÁRIA

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

Tubulações Industriais: 
conceitos e 

importância.

1º

Aula 1: 
Ambientação

Apresentação do Plano 
Instrucional. Revisão dos assuntos 
vistos em sala.

Apresentar e explicar como se dará o andamento do 
conteúdo da disciplina. Rever os assuntos 
ministrados na etapa presencial.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Fórum

14/09/2020 - Aula 
síncrona. Atividade 
disponível: 14/09 a 

19/09/2020

O aluno deverá escrever um pequeno texto 
sobre um dos seguintes assuntos: 1- O que 
significa tubo; 2- O que são Tubulações 
Industriais. 3-Qual a importância das 
Tubulações Industriais.  N1 = 10 Pontos

2

Materiais para tubos

Aula 2
Aços carbonos: definição, 
classificação, especificação e 
aplicação.

Aprender o porquê dos aços carbonos serem de uso 
geral; Saber as limitações dos aços carbonos e 
indicar aplicações para esses materiais.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 21/09-25/09
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N2 = 20 Pontos

2

Aula 3
Aços liga: definições, 
classificação, especificação e 
aplicação.

Aprender quando é possível empregar os aços ligas 
em tubos; Saber as limitações dos aços ligas e 
indicar aplicações para esses materiais.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 28/09-02/10
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N3 = 20 Pontos

2

Aula 4
Aços inoxidáveis: definições, 
classificação, especificação e 
aplicação.

Aprender quando se justifica o uso dos aços 
inoxidáveis; Saber as limitações desses aços  e 
indicar aplicações para esses materiais.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 05/10-09/10
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N4 = 20 Pontos

2

Aula 5

Outros materiais (ligas metálicas 
e não metálicas) para tubos; 
Diâmetro nominal de tubos; 
Seleção de mateial para tubos.

Descrever situações onde é possível aplicar outros 
materiais diferentes dos aços; Dominar o conceito 
de diâmetro nominal de tubos; Selecionar o mellhor 
material para uma aplicação específica.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Fórum 12/10-16/10
O aluno deverá selecionar/especificar  os 
melhores materiais para 3(três)  situações 
propostas. N5 = 30 pontos

2

Meios de ligação de 
tubos

2º

Aula 6
Conceitos, classificação de 
ligações de tubos. Ligação 
rosqueada.

Aprender classificar as ligações de tubos; Saber as 
características e limitações das ligações rosqueadas.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 19/10-23/10
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N6 = 20 Pontos

2

Aula 7 Ligações Soldadas. Aprender as características e limitações das ligações 
soldadas.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 26/10-30/10
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N7 = 20 Pontos

2

Aula 8 Ligações Flangeadas: definições e 
tipos de flanges.

Aprender as características e limitações dos tipos de 
ligações flangeadas.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 02/11-06/11
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N8 = 20 Pontos

2

Aula 9
Ligações Flangeadas: faceamento,  
acessórios, fabricação, e juntas de 
vedação para flanges.

Identificar os tipos de faceamentos, acessórios e 
juntas de vedação para flanges.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 09/11-13/11
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N9 = 20 Pontos

2

Aula 10
Ligações Flangeadas: esforços 
numa junta flangeada, seleção de 
juntas, sequência de aperto.

Aprender selecionar a melhor junta de vedação; 
Balancear corretamente  uma sequência de aperto de 
uma junta flangeada.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Fórum 16/11-20/11
O aluno deverá selecionar/especificar  a 
melhor junta de vedação para uma situação 
específica. N10 = 30 Pontos

2

Aula 11 Outros meios de ligações de 
tubos.

Aprender quando se justifica outros meios de 
ligações para tubos.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 23/11-27/11
O aluno deverá responder a um 
formulário sobre o assunto estudado. 
N11= 20 Pontos

2

Válvulas Industriais

Aula 12
Válvulas Industriais: definições, 
características, classificação, 
construção e meios de operação.

Aprender classificar e operar válvulas industriais.
Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 30/11-05/12
O aluno deverá responder a um 
formulário  sobre o assunto estudado. 
N12= 20 Pontos

2

Aula 13
Válvulas Industriais: válvula 
gaveta, macho, globo, alívio, 
controle, borboleta e diafragma.

Identificar alguns tipos importantes de válvulas.
Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 07/12-11/12
O aluno deverá responder a um 
formulário sobre o assunto estudado. 
N13= 20 Pontos

2

Aula 14 Válvulas de retenção e seleção de 
válvulas.

Descrever o funcionamento das válvulas de 
rentenção; Aprender a selecionar válvulas 
industriais.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Fórum 14/12-18/12
O aluno deverá escrever um pequeno texto 
sobre a importância das válvulas industriais . 
N14 = 30 pontos.

2

Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA 2ª Nota do 1ºBim = Soma das notas obtidas da aula 1 até a aula 5. 2ªNota = (N1+N2+N3+N4+N5)                                                                                                                                                                                                                                                                           
Média do 2º Bim = Soma das notas obtidas da aula 6 até a aula 14, dividida por 2. Média B2= (N6+N7+N8+N9+N10+N11+N12+N13+N14)/2

Fórmula de cálculo da pontuação. Segunda nota do 1º Bimestre (Nota2= (N1+N2+N3+N4+N5)).  Média B2 = Média do segundo bimestre (Média B2= (N6+N7+N8+N9+N10+N11+N12+N13+N14)/2)


