
PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 3º ANO A e B 

CURSO: TÉCNICO EM PETRÓLEO E GÁS 

COMPONENTE CURRICULAR: ANÁLISE LABORATORIAL DE ROCHAS E FLUIDOS 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): CLARICE OLIVEIRA DA ROCHA 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (35%): 

28h 

 

TÓPIC 

O 

UNIDADE 

(BIMESTRE 

/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGIC 

OS 

INSTRUMENT 

O DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIV 

A/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRI 

A 
(h/a) 

1 1º Bimestre 1 Apresentaçã 

o da 

disciplina 

Identificação o 

formato da 

disciplina, bem 

como os recursos e 

formatos de avaliação 

a serem utilizados; 

Computador
/ tablet/ 

smartphone, 
internet, 

Momento 
síncrono no 

Google 
Meet 

Fórum (não 

avaliativo) 

19/10/2020 

a 

23/10/2020 

Sem pontuação Sem pontuação 4h 

2 1º Bimestre 2 Introdução 

aos métodos 

de coleta de 

amostras 

• Correlacionar a 

importância das 

amostras, no âmbito 

da exploração em 

PeG; 

• Compreende 

r os conceitos 

relacionados à coleta 

de amostras. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

complementar, 

slides, Vídeo 
aula 

Resolução de 

atividade com 

teste. 

26/10/2020 

a 

30/10/2020 

Resolução de 

atividade com 

teste/ 50 pontos 

Sem pontuação 4h 

3 1º Bimestre 3  

 
Tipos de 

amostragem 

• Adquirir 

conhecimentos 

relacionados à 

amostragem; 

•Identificar como  são 

coletadas, 

acondicionadas, 

transportadas e 

identificadas as 

amostras. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

complementar, 

slides, Narração 
de slides 
(Podcast). 

Resolução de 

atividade com 

teste 

02/11/2020 

a 

06/11/2020 

Resolução de 

atividade com 

teste/ 50 

pontos. 

Interação com 

comentários no 

tópico de tira- 

dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

4 2º Bimestre 4 Tipos de 

amostras 
• Conhecer  os 

diferentes tipos de 

amostras nos 

tanques de 

armazenamento de 

petróleo. 

• Interagir sobre a 

importância na área 

de petróleo sobre as 

características que 

a amostra pode 

trazer para a área. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

complementar, 

slides, Vídeo 

aula 

Resolução de 

atividade 

com teste 

09/11/2020 

a 

13/11/2020 

Resolução de 

atividade 

com teste/ 50 

pontos 

Sem pontuação 4h 



 

5 2º Bimestre 5 Armazenam 

ento e 

conservação 

• Caracterizar 

básicas dos 

recipientes de 

amostragem para 

petróleo e 

derivados. 

• Conhecer a NBR 

14883. 

Computador/ 

tablet/ 
smartphone, 

internet, texto 
complementar, 

slides, Arquivo 

em pdf 

Resolução de 

atividade com 

teste. 

16/11/2020 

a 

20/11/2020 

Resolução de 

atividade com 

teste/ 50 pontos 

Sem pontuação 4h 

6 2º Bimestre 6 Norma 

Padrão 

ANP06 – 

Amostragem 

de Rochas e 

Fluidos 

• Interpretar a 

norma da ANP 

que aborda sobre 

a amostragem de 

Rochas e Fluidos 

• Definir sobre a

amostra- 

testemunha 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

texto 

complement

ar, slides,  

Momento 

síncrono. 

Resolução de 

atividade com 

teste. 

23/11/2020 

a 

27/11/2020 

Resolução de 

atividade com 

teste/ 50 pontos 

Interação com 

comentários no 

tópico de tira- 

dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

7 2º Bimestre 7 Caracterizaç 

ão de rochas 

e fluidos 

• Correlacionar as 

propriedades dos 

fluidos e das 

rochas. 

• Adquirir 

conhecimento 

sobre 

densidade, 

viscosidade, etc. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

complementar, 

slides, Vídeo 

aula 

Resolução de 

atividade 

com teste. 

30/11/2020 

a 

05/12/2020 

Resolução de 

atividade com 

teste/ 50 

pontos 

Interação com 

comentários no 

tópico de tira- 

dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

 

 

 

 

Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA 

Pontos no total: 300 PONTOS, sendo 100 para o 2° avaliação do I bimestre 

e 200 para a média das duas avaliações do II Bimestre. 
(Pontuação média máxima: 100 PONTOS POR BIMESTRE) 

A pontuação será contabilizada a partir do cálculo da média ponderada de cada atividade em relação ao bimestre correspondente. 

 

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. 

 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 3º ANO A 

CURSO: TÉCNICO EM PETRÓLEO E GÁS 

COMPONENTE CURRICULAR: ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PETRÓLEO E DERIVADOS 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): CLARICE OLIVEIRA DA ROCHA 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (35%): 

28h 

 

TÓPIC

O 

UNIDADE 

(BIMESTRE

/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGIC

OS 

INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIV

A/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRI

A 

(h/a) 

1 1º Bimestre 1 Apresentaçã

o da 

disciplina 

Identificar o formato 

da disciplina, bem 

como os recursos e 

formatos de avaliação 

a serem utilizados; 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

Momento 

síncrono no 

Google Meet 

Fórum (não 

avaliativo) 

14/09/2020 

a 

18/09/2020 

Sem pontuação Sem pontuação 4h 

2 1º Bimestre 2 Tipos de 

tetos 
• Correlacionar a 

importância da 

diferença dos tetos 

nos tanques de 

armazenamento; 

• Identificar os 

conceitos de cada 

teto. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

complementar, 

slides, Vídeo 

aula 

Resolução de 

atividade com 

teste. 

21/09/2020 

a 

25/09/2020 

Resolução de 

atividade com 

teste/ 50 pontos 

Interação com 

comentários no 

tópico de tira-

dúvidas/Sem 

pontuação 

4h 

3 1º Bimestre 3  

Tipos de 

tetos 

 

 

• Adquirir 

conhecimentos 

relacionados ao 

armazenamento 

seguro nos tanques; 

•  Avaliar qual os tipos 

de tetos para os 

diferentes derivados 

para o 

armazenamento. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

complementar, 

slides, Narração 

de slides 

(Podcast). 

Participação no 

fórum 

28/09/2020 

a 

02/10/2020 

Resolução de 

atividade com 

teste / 50 

pontos. 

Interação com 

comentários no 

tópico de tira-

dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

4 2º Bimestre 4 Itens de 

segurança 

 

• Compreender os 

itens de segurança 

nos tanques de 

armazenamento de 

petróleo e de 

derivados. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

complementar, 

slides, Vídeo 

aula 

Aplicação de 

exercício na 

plataforma 

05/10/2020 

a 

09/10/2020 

Realização da 

com questões 

objetivas/ 50 

pontos 

Sem pontuação 4h 

5 2º Bimestre 5 Localização 

num parque 

de 

• Relacionar os 

locais onde 

deverá ser 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

Resolução de 

atividade com 

teste. 

12/10/2020 

a 

16/10/2020 

Resolução de 

atividade com 

teste/ 50 pontos 

Sem pontuação 4h 



armazename

nto 

construídos os 

tanques. 

complementar, 

slides, Arquivo 

em pdf 

6 2º Bimestre 6 Capacidade 

de 

armazename

nto de uma 

unidade 

operacional  

• Avaliar os 

diferentes 

parâmetros para 

construir um 

tanque 

• Analisar o 

volume e a altura 

(volume do 

tanque) 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

complementar, 

slides, Momento 

síncrono. 

Resolução de 

atividade com 

teste. 

19/10/2020 

a 

23/10/2020 

Resolução de 

atividade com 

teste/ 50 pontos 

Interação com 

comentários no 

tópico de tira-

dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

7 2º Bimestre 7 Determinaçã

o do número 

de tanques 

de 

armazename

nto  

• Identificar como 

são realizados o 

número de 

tanques por 

parque de 

armazenamento. 

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, texto 

complementar, 

slides,Vídeo 

aula 

Resolução de 

lista de 

exercício. 

 

26/10/2020 

a 

30/10/2020 

Resolução da 

lista proposta/ 

50 pontos 

Interação com 

comentários no 

tópico de tira-

dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

 

 

 

Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA 

 Pontos no total: 300 PONTOS, sendo 100 para o 2° avaliação do I bimestre 

e 200 para a média das duas avaliações do II Bimestre. 

(Pontuação média máxima: 100 PONTOS POR BIMESTRE) 

tgtttt  

A pontuação será contabilizada a partir do cálculo da média ponderada de cada atividade em relação ao bimestre correspondente.  

   

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.  

 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL 
TURMA: 3º ANO A 
CURSO: PETRÓLEO E GÁS 
COMPONENTE CURRICULAR: AVALIAÇÃO DE FORMAÇÕES E COMPORTAMENTO DE RESERVATÓRIOS 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): DANIELLY VIEIRA DE LUCENA ROCHA SOUTO 

PERÍODO: 2020.1 
CARGA HORÁRIA 
(38%): 45h 

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 1º Bimestre 1 Ambientação 

e Revisão do 
conteúdo visto 

de modo 
presencial 

• Interagir com os
participantes do curso 
• Revisar de modo geral
o conteúdo sobre a
introdução a avaliação 
de formações. 
• Explicar os conceitos
de rochas e formações. 

Computador/ tablet/ 
smartphone, slides, 
internet e videoaula 

(momento 
síncrono). 

Resolução de 
atividade com 

teste. 

31/09/2020 a 
04/09/2020 

Resolução de 
atividade com 

teste/ sem 
pontuação. 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ 100 

pontos. 

4h 

2 1º Bimestre 2 Cronologia 
inicial da 

avaliação de 
formações. 

• Conhecer os 
métodos básicos 
que norteiam a
avaliação de
formações.

• Conhecer os 
métodos de 
acompanhamento
geológico (registro
de lama,
testemunhagem,
detector de gás,
tempo de
penetração).

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides e videoaula. 

Resolução de 
atividade com 

teste. 

07/09/2020 a 
11/09/2020 

Resolução de 
atividade com 

teste/ 100 pontos 

- 4h 

3 1º Bimestre 3 Perfilagem a 
poço aberto 

(Fundamentos 
de perfilagem 

e tipos de 
perfis) 

• Conhecer os
princípios básicos
da atividade de
perfilagem.

• Discutir sobre como
os fundamentos 
refletem na 
avaliação de um
reservatório.

• Conhecer quais os
tipos de perfis
apropriados para a
perfilagem a poço
aberto

• Compreender o uso
de cada um dos
perfis

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides e videoaula. 

Atividade com 
produção de texto 
sobre a temática 

do assunto. 

14/09/2020 a 
18/09/2020 

Produção de texto 
sobre a temática 
abordada/ / 100 

pontos. 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 



4 1º Bimestre 4 Testes de 
pressão em 

poços 

 

• Conhecer os 
objetivos dos testes. 

• Discutir sobre como 
os tipos de testes de 
pressão. 

• Conhecer as 
condições de 
produtividade. 

• Reconhecer uma 
carta de teste de 
pressão 

• Conhecer em 
detalhes o que 
significa cada ponto 
da carta 

• Interpretar a 
possibilidade de 
produção de um poço 
a partir das cartas de 
pressão. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides e videoaula. 

Atividade com 
interpretação de 
gráficos e cartas 

de testes de 
pressão (perguntas 

e respostas). 

21/09/2020 a 
25/09/2020 

Realização da 
atividade com 

interpretação de 
gráficos e cartas 

de testes de 
pressão/ 100 

pontos 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

5 2º Bimestre 5 Reservatórios 
(Definições/ 
O que é um 
reservatório) 

 
• Explicar as 

definições atreladas 
aos reservatórios. 

• Conhecer as 
características e 
especificidades que 
estão relacionadas 
com os 
reservatórios. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 
links, slides e 

videoaula. 

Resolução de 
atividade com 

teste. 

28/09/2020 a 
02/10/2020 

Resolução de 
atividade com 

teste/ 100 pontos 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

6 2º Bimestre 6 Reservatórios 
(Formação do 
reservatório/ 
Propriedades 

Básicas) 

 

• Conhecer como 
ocorre a formação 
de um reservatório 
e quais as 
condições 
necessárias para a 
mesma. 

• Estabelecer 
conhecimento 
sobre as 
propriedades 
básicas de um 
reservatório: 
Porosidade e seus 
cálculos -
Permeabilidade e 
seus cálculos -
Compressibilidade 
-Saturação 

Computador/ tablet/ 
smartphone, 

internet e videoaula 
(momento 
síncrono). 

Resolução de 
atividade com 

teste. 

05/10/2020 a 
09/10/2020 

Resolução de 
atividade com 

teste/ 100 pontos 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 



7 2º Bimestre 7 Reservatórios 
(Cálculos 

atrelados as 
propriedades 

básicas) 
 

• Construir a 
capacidade de 
desenvolvimento 
de cálculos 
referentes à 
Porosidade, 
permeabilidade e 
saturação. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides e videoaula. 

Resolução de lista 
de exercício. 

 

12/10/2020 a 
16/10/2020 

Resolução da lista 
proposta/ 100 

pontos 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

8 2º Bimestre 8 Classificação 
dos 

Reservatórios 
 

• Conhecer os tipos 
de Reservatórios 

• Reconhecer as 
diferenças e 
especificidades de 
cada tipo de 
reservatório. 

Computador/ 
tablet/ 

smartphone, 
internet, texto 
complementar, 

slides e videoaula. 

Resolução de 
atividade com 

teste. 

19/10/2020 a 
23/10/2020 

Resolução de 
atividade com 

teste/ 100 pontos 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 

9 2º Bimestre 9 Cálculo de 
variação de 
volume dos 

reservatórios 

• Construir a 
capacidade de 
desenvolvimento 
de cálculos 
referentes ao 
cálculo de volume 
das formações, 
volumes de água, 
volume de óleo no 
reservatório. 

Computador/ tablet/ 
smartphone, texto 

complementar, 
slides, internet e 

videoaula 
(momento 
síncrono). 

Resolução de lista 
de exercício. 

 

26/10/2020 a 
30/10/2020 

Resolução da lista 
proposta/ 100 

pontos 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ sem 

pontuação. 

5h 

10 2º Bimestre 10 Cálculo de 
variação de 
volume dos 

reservatórios/ 
Comportamen

to dos 
reservatórios- 
transformaçõe

s de fases 

• Reforçar os 
conhecimentos e 
aprendizado sobre 
os cálculos de 
variação de volume 
dos reservatórios 

• Conhecer o 
comportamento 
das de fases. 

• Conhecer as curvas 
dos pontos de 
bolha e curva dos 
pontos de orvalho 

• Reconhecer o 
diagrama de fases 
de substâncias 
puras, misturas, 
dos reservatórios 
de óleo e de gás. 

Computador/ tablet/ 
smartphone, texto 

complementar, 
slides, internet e 

videoaula. 
 

Resolução de 
atividade com 

teste. 

02/11/2020 a 
06/11/2020 

Resolução de 
atividade com 

teste/ 100 pontos 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ sem 

pontuação. 

4h 



11 2º Bimestre 11 Revisão do 
conteúdo visto 
no 2 bimestre 

•Estabelecer 
conhecimento conjunto 
de todo conteúdo 
abordado nas unidades 
trabalhadas. 
•Avaliar se os alunos 
conseguiram associar 
todos os conteúdos 
ministrados de modo a 
aplicar o conhecimento 
de modo global à 
disciplina. 

Computador/ tablet/ 
smartphone, 

internet e videoaula 
(momento 
síncrono). 

Atividade com 
produção de texto 
sobre a temática 

do assunto. 

09/11/2020 a 
13/11/2020 

Produção de texto 
sobre a temática 
abordada/ / 100 

pontos. 

Interação com 
comentários no tópico 
de tira-dúvidas/ sem 

pontuação 

4h 

 
 
 

Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA 
1100 Pontos no total  
(Pontuação média máxima: 100 PONTOS POR BIMESTRE) 

tgtttt  
A pontuação será contabilizada a partir do cálculo da média ponderada de cada atividade em relação ao bimestre correspondente.  

   

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.  

 

 
 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: 3A  

 CURSO: PETRÓLEO E GÁS 

 COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA III 

EDUCAÇÃO FÍSICA III PROFESSOR(A): SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (35%): 67 H/80 AULAS 

 

TÓPIC

O  

UNIDAD

E  

AUL

A  

TEMA  OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICO
S  

INSTRUME NTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDAD

E 

INDIVIDU
AL/ 

PONTUAÇ

ÃO 

ATIVIDAD

E 

COLABOR
ATIVA/ 

PONTUAÇÃ

O 

 

1 1ª 1 

Ambientaç

ão 

• Conhecer o 
Ambiente Virtual 
de Aprendizagem – 
Google sala de 
aula; 

• Interagir com 
os alunos da 
Disciplina 
Educação 
Física. 

 

Google Meet Fórum não avaliativo 

De 02/110 a 06/11 

 

 

  

2 

2 1ª  2 

A história 

do Lazer 

Entender o processo 

histórico da 

construção do 

conceito de lazer 

Slides narrados 

Material de 

apoio(texto)  

Produção de texto (redação) 

De 02/110 a 06/11 

 

 

40  

2 

3 1ª  3 Lazer, 

trabalho e 

tempo livre  

 

Conhecer os 

aspectos 

conceituais do lazer 

Slides narrados 

Material de 

apoio(texto)  

Estudo dirigido 

De 09/110 a 13/11 

 

 

 20 

2 



Relacionar os 

conceitos de lazer 

trabalho e tempo 

livre 

  

4 1ª 4 
Lazer 

enquanto 

necessidad

e humana 

 

Discutir as 

formatações de 

lazer que 

contemplem o 

“novo normal” 

Textos 

inspiradores 

(matérias de 

revistas, jornais, 

e textos 

científicos)  

 Produção de texto (redação) 

De 09/110 a 13/11 

 

 

40  

2 

5 2ª 5 

Cultura 

corporal do 

movimento  

Apresentar os 

elementos da 
cultura corporal do 

movimento e seus 

elementos 

Compreender as 

transformações 

ocorridas na cultura 

corporal do 

movimento 

 

Slides narrados 

e texto 
Estudo dirigido 

De 16/110 a 20/11 

 
 

 10 

2 

6 2ª  6 Manifestaçõ

es 

corporais 

de 
movimento 

originárias 

de 

necessidad

es 

cotidianas 

e suas 

inovações 

tecnológic

as 

Relacionar as 

manifestações 

corporais de 

movimento e a 

evolução 

tecnológica. 

. 

Slides narrados 

e texto. 
Estudo dirigido 

De 16/110 a 20/11 

 

 

 10 

2 



7 2ª  7 
Os 

esportes e 

as novas 

tecnologias 

Entender as 

mudanças ocorridas 

nos esportes em 

consequência das 

novas tecnologias 

Slides narrados 

Formulário 

Exercícios com questões 

objetivas 

De 23/11 a 27/11 

 

10  

2 

8 2ª 8 Evolução 

dos 

esportes 

através dos 

novos 

paradigma

s 
tecnológic

os  

Entender e 

comparar a 

evolução dos 

esportes através da 

história 
Slides narrados 

Texto 
Estudo dirigido 

De 23/11 a 27/11 

 

 10 

2 

9 2ª 9 

Virtualizaç

ão 

esportiva  

Analisar a 

interferência da 

virtualização 

esportiva na cultura 

corporal de 

movimento 

Google Meet 

Texto 
Produção de texto (redação) 

De 30/11 a 05/12 

 

20  

2 

10 2ª 10 

Evolução 

tecnológic

a na Dança 

Conhecer os novos 

recursos 

tecnológicos na 

dança. 

 

Slides narrados 

Texto 

Produção de texto (redação) De 30/11 a 05/12 

 

20  

2 

11 2ª  11 

Evolução 

tecnológic

a nas lutas. 

Conhecer a 

evolução técnica 
das lutas de acordo 

com a evolução 

tecnológica. 

 

Slides narrados 

Texto 

Estudo dirigido De 07/12 a 11/12 

 

 10 

2 

12 2ª 12 A evolução 

tecnológic

a e 

científica 

Analisar a 

interferência da 

evolução 

tecnológica e 

Slides narrados 

Texto 

Estudo dirigido De 07/12 a 11/12 

 

 10 

2 



na 

ginástica 

científica no 

mercado fitness 

 

13 2ª 13 

Fitness e 

mídias 

sociais  

Analisar o impacto 

das mídias sociais 

no mercado de 

trabalho para o 

profissional da 

Educação Física. 

Google meet Fórum não avaliativo De 14/12 a 18/12 

 

  

2 

14 2ª 14 
Revisão de 

conteúdo  

Fixação do 

conteúdo abordado 

na segunda unidade 

Google Meet Fórum não avaliativo De 14/12 a 18/12 

 

  2 

* Recursos didático pedagógicos (RDP), ** Instrumento de avaliação (IA), *** Período (P), **** Atividade individual/pontuação (AIP), ***** Atividade 

colaborativa/pontuação (ACP)  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

Atividade individual/pontuação (AIP) 160 

Atividade colaborativa/pontuação (ACP) 40 

Total  200 

 

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: 3A  

 CURSO: PETRÓLEO E GÁS 

 COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA III 

EDUCAÇÃO FÍSICA III PROFESSOR(A): SASKIA LAVYNE BARBOSA DA SILVA 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (35%):  28 AULAS 

 

TÓPIC

O  

UNIDAD

E  

AUL

A  

TEMA  OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICO
S  

INSTRUME NTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDAD

E 

INDIVIDU
AL/ 

PONTUAÇ

ÃO 

ATIVIDAD

E 

COLABOR
ATIVA/ 

PONTUAÇÃ

O 

 

1 1ª 1 

Ambientaç

ão 

• Conhecer o 
Ambiente Virtual 
de Aprendizagem – 
Google sala de 
aula; 

• Interagir com 
os alunos da 
Disciplina 
Educação 
Física. 

 

Google Meet 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

Fórum não avaliativo 

De 02/11 a 06/11 

 

 

  

2 

2 1ª  2 

A história 

do Lazer 

Entender o processo 

histórico da 

construção do 

conceito de lazer 

Slides narrados 

Material de 

apoio(texto)  

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

Produção de texto (redação) 

De 02/11 a 06/11 

 

 

40  

2 



3 1ª  3 

Lazer, 

trabalho e 

tempo livre  

 

Conhecer os 

aspectos 

conceituais do lazer 

Relacionar os 

conceitos de lazer 

trabalho e tempo 

livre 

  

Slides narrados 

Material de 

apoio(texto) 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados  

Estudo dirigido 

De 09/11 a 13/11 

 

 

 20 

2 

4 1ª 4 

Lazer 

enquanto 
necessidad

e humana 

 

Discutir as 

formatações de 

lazer que 

contemplem o 
“novo normal” 

Textos 

inspiradores 

(matérias de 

revistas, jornais, 
e textos 

científicos)  

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

 Produção de texto (redação) 

De 09/11 a 13/11 

 

 

40  

2 

5 2ª 5 

Cultura 

corporal do 

movimento  

Apresentar os 

elementos da 

cultura corporal do 

movimento e seus 

elementos 

Compreender as 

transformações 
ocorridas na cultura 

corporal do 

movimento 

 

Slides narrados 

e texto 

Computador ou 

smartphone 
Rede wifi ou 

pacote de dados 

Estudo dirigido 

De 16/11 a 20/11 

 

 

 10 

2 

6 2ª  6 Manifestaçõ

es 

corporais 

de 

movimento 

originárias 

de 

Relacionar as 

manifestações 

corporais de 

movimento e a 

evolução 

tecnológica. 

. 

Slides narrados 

e texto. 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

Estudo dirigido 

De 16/11 a 20/11 

 

 

 10 

2 



necessidad

es 

cotidianas 

e suas 

inovações 

tecnológic

as 

7 2ª  7 

Os 

esportes e 

as novas 

tecnologias 

Entender as 

mudanças ocorridas 

nos esportes em 

consequência das 

novas tecnologias 

Slides narrados 

Formulário 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 
pacote de dados 

Exercícios com questões 

objetivas 

De 23/11 a 27/11 

 

10  

2 

8 2ª 8 Evolução 

dos 

esportes 

através dos 

novos 

paradigma

s 

tecnológic

os  

Entender e 

comparar a 

evolução dos 

esportes através da 

história 

Slides narrados 

Texto 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

Estudo dirigido 

De 23/11 a 27/11 

 

 10 

2 

9 2ª 9 

Virtualizaç

ão 
esportiva  

Analisar a 

interferência da 

virtualização 

esportiva na cultura 
corporal de 

movimento 

Google Meet 

Texto 

Computador ou 

smartphone 
Rede wifi ou 

pacote de dados 

Produção de texto (redação) 

De 30/11 a 05/12 

 

20  

2 

10 2ª 10 

Evolução 

tecnológic

a na Dança 

Conhecer os novos 

recursos 

tecnológicos na 

dança. 

 

Slides narrados 

Texto 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

Produção de texto (redação) De 30/11 a 05/12 

 

20  

2 



11 2ª  11 

Evolução 

tecnológic

a nas lutas. 

Conhecer a 

evolução técnica 

das lutas de acordo 

com a evolução 

tecnológica. 

 

Slides narrados 

Texto 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

Estudo dirigido De 07/12 a 11/12 

 

 10 

2 

12 2ª 12 
A evolução 

tecnológic

a e 

científica 

na 

ginástica 

Analisar a 

interferência da 

evolução 

tecnológica e 

científica no 

mercado fitness 
 

Slides narrados 

Texto 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

Estudo dirigido De 07/12 a 11/12 

 

 10 

2 

13 2ª 13 

Fitness e 

mídias 

sociais  

Analisar o impacto 

das mídias sociais 

no mercado de 

trabalho para o 

profissional da 

Educação Física. 

Google meet 

Texto 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

Fórum não avaliativo De 14/12 a 18/12 

 

  

2 

14 2ª 14 

Revisão de 

conteúdo  

Fixação do 

conteúdo abordado 

na segunda unidade 

Google Meet 

Texto 

Computador ou 

smartphone 

Rede wifi ou 

pacote de dados 

Fórum não avaliativo De 14/12 a 18/12 

 

  2 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem referente ao primeiro bimestre 

Pontos 

Atividade individual/pontuação (AIP) 80 

Atividade colaborativa/pontuação (ACP) 20 

Total (nota máxima bimestral) 100 

 

 



Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem referente ao segundo bimestre 

Pontos 

Atividade individual/pontuação (AIP) 50 

Atividade colaborativa/pontuação (ACP) 50 

Total (nota máxima bimestral) 100 

 

 

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: 3° Semestre A (35669 – TIN.0051) 
CURSO: CURSO TÉCNICO INTEGRADO PETRÓLEO E GÁS 

COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO 

PROFESSOR: MICHELE ARAUJO DA COSTA OLIVEIRA 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 33H/a 

 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRU

MENTO 

DE 

AVALIA

ÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUA

L/ 

PONTUAÇÃ

O 

ATIVIDADE 

COLABOR

ATIVA/ 

PONTUAÇÃ

O 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 Conhecendo os 

alunos e disciplina. 

Empreendedorismo: 

conceitos e 

definições 

• Apresentar o plano da 

disciplina. 

• Explicar o conceito e 

definições de 

Empreendedorismo 

Aula sincrônica 

no Google meet/ 

Kahoot. 

Tarefa  

(Questio

nário) 

31/08 a 04/09 

 

(31/08 as 13h) 

- - 6 

2 1 2 Perfil, habilidades e 

características do 

empreendedor 

• Explicar o perfil e 

características do 

empreendedor 

• Discutir as habilidades do 

empreendedor 

• Apresentar as 

características do 

empreendedor 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

Tarefa  

(Questio

nário) 

07/09 a 11/09 - - 6 

3 1 3 Consolidando 

conceitos ministrados 

até o momento 

• Revisar os conceitos vistos 

até o momento 

Aula sincrônica 

no Google meet/ 

Kahoot. 

Tarefa  

(Questio

nário) 

14/09 a 

18/09/2020 

 

(dia 14;09 as 

13h) 

- -  

2 

4 1 4 Processo 

Empreendedor: 

criatividade e novas 

ideias. 

•  Discutir sobre recursos para 

um novo empreendimento. 

Conhecer as fases distintas do 
processo empreendedor. 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

Tarefa  

(Questio

nário) 

21/09 a 

25/09/2020 

10 - 2 

5 1 5  

Conceitos e 

definições de Plano 

de negócios – parte I 

• Discutir o que significa 

planejar. 

• Compreender a 

importância de planejar. 

• Apresentar o que é o Plano 

de Negócios 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

Tarefa  

(Questio

nário) 

28/09 a 

02/10/2020 

10 - 2 



TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRU

MENTO 

DE 

AVALIA

ÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUA

L/ 

PONTUAÇÃ

O 

ATIVIDADE 

COLABOR

ATIVA/ 

PONTUAÇÃ

O 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

6 1 6 Conceitos e 

definições de Plano 

de negócios – parte II 

• Compreender os casos de 

insucesso. 

• Conhecer as finalidades do 

plano de negócios. 

• Discutir sobre porque 

escrever um plano de 

negócios. 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

Tarefa  

(Questio

nário) 

05/10 a 

09/10/2020 

      - - 2 

7 2 7 Consolidando os 

conceitos 
• Fixando os conceitos de 

Processo empreendedor e 

plano de negócios. 

Finalização Avaliação 1 

Aula síncrona 

no google meet. 

 13/10 a 

16/10/2020 

 

(dia 14/10 as 

13h) 

 

30 -- 2 

8 2 8 Estrutura do plano de 

negócios - parte I 
• Discutir a estrutura do 

plano de negócios. 

• Apresentar o que compõe o 

Sumário executivo – parte 

I 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

 19/10 a 

23/10/2020 

- - 2 

9 2 9 Estrutura do plano de 

negócios - parte 

 II 

 

 

• Apresentar o que compõe o 

Sumário executivo – parte 

II 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

Tarefa  

(Questio

nário) 

26/10 a 

30/10/2020 

- - 2 

10 2 10 Estrutura do plano de 

negócios – Análise 

do mercado. 

 

 

 

 

• Discutir sobre Análise de 

mercado 

• Compreender o perfil dos 

clientes. 

• Compreender o estudo dos 

concorrentes. 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

Tarefa  

(Questio

nário) 

03/11 a 

06/11/2020 

-         5 2 

     11 2 11 Estrutura do plano de 

negócios – Plano de 

Marketing. 

• Definir plano de 

marketing. 

• Discutir os itens que 
compõem o plano de 
marketing. 
 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

 09/11 a 

13/11/2020 

- 5 2 



TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRU

MENTO 

DE 

AVALIA

ÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUA

L/ 

PONTUAÇÃ

O 

ATIVIDADE 

COLABOR

ATIVA/ 

PONTUAÇÃ

O 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

12 2 12 Consolidando os 

conceitos 

Fixar os conceitos de 

Processo empreendedor e 

plano de negócios 

 

 

Aula síncrona 

no google meet 

 16/11 a 

20/11/2020 

 

(16/11 as 13h) 

- 5 2 

13 2 13 Estrutura do plano de 

negócios  

– Plano Operacional. 

– Plano Financeiro. 

- Construção de 

cenários 

• Compreender  a 

importância do layout e 

arranjo físico. 

• Discutir  sobre a 

capacidade produtiva/ 

comercial/serviços. 

• Comentar sobre os 

processos operacionais. 

•    Discutir a importância da 

avaliação estratégica do 

plano de negócios. 

• Compreender sobre a 

construção de cenários 

para o negócio. 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

 23/11 a 

27/11/2020 

- -  

2 

14 2 14 Estrutura do plano de 

negócios: 

- Avaliação 

Estratégica. 

- Avaliação do Plano 

de negócios.  

• Discutir a importância da 

avaliação estratégica do 

plano de negócios. 

Slides narrados 

(Vídeo)/Aprese

ntação com 

conteúdo. 

Tarefa  

(Questio

nário) 

30/11 a 

04/12/2020 

- 5 2 

15 2 15 Finalização Plano de 

Negócios 
• Discussões finais do Plano 

de negócio 

Aula síncrona 

no google meet 

Entrega 

Plano de 

negócios 

07/12 a 

11/12/2020 

-         30 2 

16 2 16 Exercício final de 

consolidação dos 

assuntos abordados 

• Compreender todos os 

assuntos abordados na 

disciplina 

Avalição de 

recuperação  

 14/12 a 

18/12/2020 

   

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

Classroom; 
100 Pontos 



OBS: Explicando a parte avaliativa: o primeiro bimestre vale 50 e o segundo 50, sendo que a média final é a soma dos dois bimestres. 

Em relação aos recursos didáticos os alunos precisarão de dispositivo com acesso à internet, preferencialmente computador. 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 3º ANO A 
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 e 
Política I 

1º 
Bimestre 

1 Ambientação / 
Filosofia e Política: 
apresentação de 
conceitos gerais. 

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 e 
Política I 

1º 
Bimestre 

2 Principais teorias 
políticas da 
Antiguidade e do 
Medievo. 

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 e 
Política I 

1º 
Bimestre 

3 Principais teorias 
políticas da 
Modernidade 
 
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 

Filosofia e 
Política II 

2º 
Bimestre 

4 Liberalismos  
 
 

Identificar, sistematizar, criticar e 
posicionar-se argumentativamente 
acerca das teorias e temas 
estudados nas teorias políticas 
liberais. 

Videoconferência 
(Google Meet) 

Pesquisa e leitura 
de texto 

 

 
 
 
- 

23 a 27 de 
novembro 

Participação na 
videoconferênc
ia e no debate. 

 
 
 

 
 
 
- 

4 aulas 

Filosofia e 
Política II 

2º 
Bimestre 

5 Anarquismos, 
Socialismos e 
Comunismo  

Identificar, sistematizar, criticar e 
posicionar-se argumentativamente 
acerca das teorias e temas 
estudados nas teorias políticas 
socialistas. 

Videoaula, 
Pesquisa e leitura 

de texto 

Fórum de 
discussão 

30 de 
novembro 

a 05 de 
dezembro 

 
 
 
- 

Participação nas 
discussões online 

(50 pontos) 
 
 
 
- 

4 aulas 

Filosofia e 
Política II 

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 



de compreender, problematizar e 
interpretar os textos, estruturar 
logicamente. 

- 

Filosofia e 
Política II 

2º 
Bimestre 

7 RECUPERAÇÃO DO 
2º BIMESTRE 
 

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. 

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: 35671 - TIN.0041 FÍSICA III 

CURSO: PETRÓLEO E GÁS  

COMPONENTE CURRICULAR: PROFESSOR(A): 

VALDENES CARVALHO GOMES 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 28h/80 Aulas 

 

TÓPICO UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE) 

SEM
ANA 

TEMA OBJETIVOS *RDP **IA **** 
P 

****
AIP 

ACP CARGA - 
HORÁRIA 

(h/a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1ª 1  EQUAÇÃO DE 
TAYLOR  

 

SABER APLICAR A 
EQUAÇÃO DE 

TAYLOR PARA O 
ESTUDO DAS 

ONDAS.  

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom); 
Aula Síncrona, 

Arquivo de 

Texto, 

Slides Narrados, 

Atendimento 

on-line 

Aula  Síncrona , 
Resolução de 
questionários.  

02/11 
A 

06/11 

- - 4 

1ª  2 ONDAS  
ESTACIONÁRIAS 

Conhecer as 
características das 

ondas estacionárias 
e suas aplicações 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 

Arquivo 

de Texto e 

Slides 

Narrados 

A Resolução de 
questionários 
ula  Síncrona , 

09/11 
A 

13/11 

80 20 4 

1ª  3 FENÔMENOS DE 
REFLEXÃO E 

REFRAÇÃO DE 
PULSOS 

SABER DIFERENCIAR 
E DEFINIR refração e 
reflexão das ondas 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom); 
Aula Síncrona, 

Arquivo de 

Texto, 

Slides Narrados, 

Atendimento 

on-line 

Aula  Síncrona 
,Resolução de 
questionários.  

16/11 
A 

20/11 

80 20 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

      2 

2ª 4 ONDAS 
ESTACIONÁRIAS EM 

CORDAS 

ESTUDAR OS 
PRINCÍPIOS DE 

PROPAGAÇÃO DE 
ONDAS 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 

Arquivo 

de Texto e 

Slides 

Narrados, 

Atendimento 

on-line 

Aula  Síncrona 
,Atividade de 
avaliação de 
desempenho 

23/11 
A 

27/11 

80 20 4 

2ª  5 TUBOS SONOROS 
 

Conhecer  a 
importância, 

natureza ,tipo e 
aplicação dos tubos 

sonoros abertos 
 
 
 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom), 
Atendimento 

on-line 

Aula  Síncrona 
,Atividade de 
avaliação de 

desempenho.  

30/11 
A 

04/11 

80 20 4 

2ª  6 ACÚSTICA Conhecer as 
características das 
ondas sonoras e 
suas aplicações 

Google Sala de 
Aula (Google 
Classrom); 
Aula Síncrona, 

Link 

de Vídeos, 

Arquivo 

Aula  Síncrona., 
Resolução de 
questionários 

07/12 
A 

11/12 

80 20 4 



de Texto e 

Slides 

Narrados, 

Atendimento 

on-line 
2ª 7 QUALIDADES 

FISIOLOGICAS DO 
SOM 

Identificar todas as 
qualidades 

fisiológicas do som 

Google Sala de 
Aula (Google 

Classrom); 
Aula Síncrona, 

Arquivo de 

Texto, 

Slides Narrados, 

Atendimento 

on-line 

, Aula  Síncrona. 
, Resolução de 
questionários 

14/12 
A 

18/12 

80 20 4 

* Recursos didático pedagógicos (RDP), ** Instrumento de avaliação (IA), *** Período (P), **** Atividade individual/pontuação  

(AIP), ***** Atividade colaborativa/pontuação (ACP)  

                                              1º  BIMESTRE  

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

Atividade individual/pontuação (AIP)  ( JÁ REALIZADA) 50% 

Atividade colaborativa/pontuação (ACP) 50% 

Total  100% 

                                              2º BIMESTRE   

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

Atividade individual/pontuação (AIP) 80% 

Atividade colaborativa/pontuação (ACP) 20% 

Total  100% 

 

 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 3 ° ano 

 

CURSO: 20201.3.003.1D, Curso Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio, Matriz 228, 3º Período, Diurno 
 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 

 

PROFESSOR(A): Leonardo Barboza da Costa 

PERÍODO:  

 

31/08/2020 até 

16/10/2020 

CARGA 

HORÁRIA: 

 4 a/s - 80 h/a  

*Total de semanas previstas para o 1° bimestre - 2 semanas. 2° bimestre - 5 semanas 

TÓPICO UNIDAD

E  

AUL

A 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGIC

OS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

C/H 

Apresentação das 

ferramentas a 

serem utilizadas 

nas aulas online. 

Revisão dos 

conteúdos vistos 

antes da 

paralização. 

Unidade 

1 /      1° 

Bimestre 

1, 2, 

3,4. 

Revisão. O que é 

geografia? Tipos de 

clima e domínios 

morfoclimáticos. 

O estudante terá 

que reconhecer a 

partir de imagens, 

características da 

vegetação e do 

clima e os 

elementos que 

definem os 

domínio 

morfoclimático 

brasileiro. 

computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, livros 

digitais.. 

Nota dos 

seminários já 

realizados e 

postadas. E 

questionário online. 

(Blank quiz). 

Entre dia 

31/08/2020 

até 

04/09/2020 

Questionário 

de questões 

para revisão 

Seminários já 

realizados antes da 

paralização. (Para 

nota) 

4 horas 

semanais. 

(sendo uma 

aula em vídeo) 

A formação 

espacial e 

industrial do 

Brasil  

Unidade 

2 /      2° 

Bimestre 

5,6,7, 

8. 

A formação territorial 
do Brasil, os tratados 

entre Brasil e Espanha; 
as divisões regionais 

do Brasil, dos estudos 

de Fábio Macedo 
Soares Guimarães, até 

a proposta oficial do 

IBGE e as propostas 
de Pedro Pinchas 

Geiger, Ruy Moreira e 

Milton Santos.  
  

Descrever o 

processo 

histórico de 

formação do 

território 

brasileiro e suas 

regiões 

administrativas.  

Computador/ 

tablet/ 

smartphone, 

internet, 

vídeos, livros 

digitais. 

Fórum de 

Discussão, 

realização de 

atividades. 

07/09/2020 

até 

11/09/2020 

Responder a 

um 

questionário. 

Não pontua 

para nota, mas 

serve como 

revisão para a 

prova 

relacionada ao 

conteúdo. 

__________. 

4 horas 

semanais. 

Vídeos 

explicativos 



A formação 

espacial e 

industrial do 

Brasil  

 

Unidade 

2/  2° 

bimestre 

9,10,

11,12 

Do Brasil rural 

ao Brasil 

industrial (O 

Êxodo rural e o 

processo de 

urbanização no 

Brasil) 

O objetivo aqui 

é que o 

estudante possa 

interpretar a 

passagem de um 

Brasil rural com 

tradição agrária, 

exportadora e 

escravista para 

um Brasil 

urbano 

industrial. As 

permanecias e 

as mudanças 

desse processo.  

Uso de 

questionários 

como o blank 

quiz. Vídeos 

dos conteúdos 

e exercícios 

para revisão 

antes da prova 

da unidade. 

Teste realizado 

online a partir da 

plataforma blank 

quiz. (exercício de 

revisão, não 

pontuado) 

14/09/2020 

até 

18/10/2020 

Questionário 

online. 

(exercício de 

revisão, não 

pontuado) 

 

4 horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário, e 

aula ao vivo de 

revisão a partir 

das dúvidas 

apresentadas). 

A formação 

espacial e 

industrial do 

Brasil  

 

Unidade 

2/  2° 

bimestre 

13,14,

15,16,

17,18, 

19, 

20, 

21,21,

23,24. 

Industrialização 

e política 

industrial no 

Brasil; 

Industrialização 

e reabertura 

política no 

Brasil: década 

de 1990 e o 

modelo 

neoliberal 

O objetivo é a 

interpretação 

das diversas 

fases e planos 

políticos e 

econômicos do 

Brasil e de 

como isso vem 

modificando a 

dinâmica 

espacial do 

território 

brasileiro.  

Uso de 

questionários 

como o blank 

quiz. Vídeos 

dos conteúdos 

e exercícios 

para revisão 

antes da prova 

da unidade. 

Teste realizado 

online a partir da 

plataforma blank 

quiz. E resumo 

sobre o 

documentário o dia 

que durou 21 anos.  

21/09/2020 

até 

09/10/2020 

Questionário 

online. (para 

nota) 

Resenha crítica 

sobre documentário 

o dia que durou 21 

anos. (para nota) 

4 semanas com 

4 horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário, e 

aula ao vivo de 

revisão a partir 

das dúvidas 

apresentadas).  



Revisão dos 

conteúdos  

Unidade 

3/ 2° 

Bimestre 

33,34

. 

Revisão do 

conteúdo do ano. 

Com resolução de 

questionários, 

marcação de 

avaliação finais 

caso necessário. E 

preparatório com 

questões do 

ENEM.  

Aqui visamos 

um feedback, 

com analise dos 

resultados 

obtidos e que 

tipo de exercício 

e metodologia 

foi mais eficaz. 

O que pode ser 

melhorado nesse 

novo modelo 

online?  

Participação 

dos alunos no 

fórum e na 

aula de 

encerramento  

Questionários 

participativos (sem 

critério de nota) e 

participação no 

fórum.  

12/10/2020 

até 

16/10/2020 

Comentários 

no fórum e 

participação 

na aula online.  

Comentários no 

fórum e 

participação na aula 

online. 

4 horas 

semanais. 

(aplicação de 

questionário, e 

aula ao vivo de 

revisão a partir 

das dúvidas 

apresentadas). 

  

Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA 

 

Para cada unidade temos duas atividades. Uma colaborativa utilizando as 

diversas ferramentas online ou elaboração de resenhas sobre materiais de 

leituras e/documentários e outra individual na ferramenta do google Blank Quiz. 

Com atribuição de 100 pontos para cada atividade.  

Pontos 

 

200 

 

 

Atividade individual (questionários) (100 pontos) + atividade coletiva (100 pontos) /  2 = Nota bimestral  

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 3º Ano A 

CURSO: Técnico Integrado em Petróleo e Gás  

COMPONENTE CURRICULAR: História III 

PROFESSOR (A) FORMADOR (A): Michelle Dayse Marques de Lima  

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (25%): 28 

horas/aula 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE

/SEMESTRE

) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA – 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

1 Breve 

apresentação dos 

objetivos da 

disciplina na 

modalidade 

remota e revisar o 

que já foi visto 

- Debater sobre o 

retorno das 

atividades de forma 

remota;  

- Revisar os 

conteúdos do 1º 

bimestre já 

trabalhados em sala 

de aula 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Fórum de 

discussão 

02/11/20 

– 

06/11/20 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 

1 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

2 A era do 

imperialismo 

- Discutir o contexto 

histórico do 

imperialismo na 

África e na Ásia 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Fórum de 

discussão 

09/11/20 

– 

13/11/20 

Sem 

Pontuação.  

Sem 

Pontuação. 

4h/a 

2 1º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

3 Europa e EUA no 

século XIX 

- Compreender o 

processo que leva à 

hegemonia de parte 

da Europa e dos 

EUA 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Terefa: 

questões 

16/11/20 

– 

20/11/20 

50 pontos __ 4h/a 

3 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

4 Primeira Guerra 

Mundial 

- Compreender o 

contexto que levou à 

IGM; 

- Discutir aspectos 

gerais do conflito 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático 

23/11/20 

– 

27/11/20 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 

4 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

5 Revolução Russa 

(parte 1) 
- Compreender o 

contexto histórico 

que leva à 

Revolução Russa; 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático 

30/11/20 

– 

04/12/20  

 

Sem 

Pontuação. 

Sem 

Pontuação. 

4h/a 



5 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

6 Revolução Russa 

(parte 2) 
- Descrever e 

discutir as principais 

fases da história da 

URSS 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Indicação de 

leitura do 

livro 

didático 

07/12/20 

– 

11/12/20 

Sem 

Pontuação. 

- 4h/a 

6 2º 

Bimestre

/1º 

Semestre 

7 Brasil: Primeira 

República 
- Estudar as 

principais 

características do 

início da república 

brasileira 

Computador

/Google 

Sala de 

Aula 

Tarefa: 

fórum de 

discussão 

14/12/20 

– 

18/12/20 

__ 50 pontos 4h/a 

 

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

Atividades Colaborativas: até 50 pontos 

Atividades Individuais: até 50 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:  

 

 



PLANO INSTRUCIONAL
TURMA: 3ºA (G1)
CURSO: Petróleo e Gás
COMPONENTE CURRICULAR: Manutenção Eletromecânica de Equipamentos de Superfície
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

Manutenção Industrial: 
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

02/11/2020 - Aula 
síncrona. Atividade 
disponível: 02/11 a 

06/11/2020

O aluno deverá escrever um pequeno texto 
sobre um dos seguintes assuntos: 1- tipos de 
manutenção industrial;  2- manutenção 
produtiva total. N1 = 30 Pontos

4

Tipos de Manutenção. Aula 2 Manutenção Preditiva. Aprender conceitos e objetivos da manutenção 
preditiva, diagnosticar e analisar tendência de falhas.

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. N2 = 35 Pontos

4

Planejamento e 
acompanhamento  da 
Manutenção.

Aula 3 Método do Caminho Crítico. Construir diagramas que permitam representar  e 
gerenciar as atividades de manutenção.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 16/11-20/11
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N3 = 35 Pontos

4

Ferramentas mecânicas

2º

Aula 4 Ferramentas de aperto.
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 23/11-27/11
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N4 = 25 Pontos

4

Aula 5 Alicates e torquímetros.

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 30/11-05/12

O aluno deverá descrever um pequeno texto 
abordando os cuidados necessários durante o 
manuseio de ferramentas mecânicas. N5 = 25 
pontos

4

Montagem e 
desmotangem de 

equipamentos

Aula 6 Desmontagem de elementos 
mecânicos

Aprender técnicas corretas de desmontagem  de 
equipamentos mecânicos.

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. N6 = 25 Pontos

4

Aula 7 Montagem de conjuntos 
mecânicos

Aprender técnicas corretas de montagem  de 
equipamentos mecânicos.

Computador contendo 
programa para 
apresentação de slides.

Formulário 14/12-18/12
O aluno deverá responder a um 
formulário contendo questões sobre o 
assunto estudado. N7 = 25 Pontos

4

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)                                                                                                                                                                                                                                                                          
Média do 2º Bim = Soma das notas obtidas da aula 6 até a aula 14, dividida por 2. Média B2= (N4+N5+N6+N7)/2

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



PLANO INSTRUCIONAL

TÓPICO AULA TEMA OBJETIVOS

Revisão 1 Bimestre  Aula 1

Revisão 1 Bimestre Aula 2

1 Bimestre Aula 3

2 Bimestre Aula 4

2 Bimestre Aula 5

TURMA: 3 ano – Turma A 
CURSO: Tecnico Integrado em Petróleo e Gás
COMPONENTE CURRICULAR: Manutenção Eletromecânica de Equipamentos de Superfície 
PROFESSOR(A): Samuel Alves da Silva 

UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE)

RECURSOS DID.-
PEDAGÓGICOS

Revisão: origem e 
importância da 

gestão da 
manutenção 

industrial

Mencionar a nova 
dinâmica da 
disciplina e 
relembrar os 

conceitos 
introdutórios já 
mencionados

Internet, video e nota 
de aula 

Revisao: missão, 
objetivos e metas da 

manutenção 
industrial 

atualmente

Entender a evolução 
de ideias 

relacionadas a 
missão, objetivos e 

metas dos diferentes 
tipos de manutenção 

aplicada a 
equipamentos 

industriais 

Internet, video e notas 
de aula

Tipos de 
manutenção 
industrial: 

man. 
corretiva

conceituar ações de 
manutenção 

corretiva 
( vantagens, 

desvantagens e 
aplicações )

conceituar ações de 
manutenção 

corretiva 
( vantagens, 
aplicações e 

desvantagens ) 
planejadas e não-

planejadas

Internet, video e notas 
de aula

Manunteção 
corretiva: 

diagramas e 
indicadores

Construir diagramas 
de disponibilidade e 

entender os 
indicadores de 
manutenção 

aplicados a técnicas 
corretivas  

Apresentação dos 
primeiros 

indicadores de 
manutenção ( tmef, 

tmpr, dispon. ) e 
conceitos de 

mortalidade infantil, 
plenitude e 

senilidade de 
equipamentos

Internet, video e notas 
de aula

Manutenção 
corretiva: 

ferramentas 
utilizadas e  
elaboração 

de 
documentos

Apresentar 
características de 

ferramentas e 
elaboração de 
ordens e fichas 
utilizadas na 
mautenção

Utilizar catalogos de 
ferramentas. 

Entender estrutura 
organizacional da 
manutenção em 

ambientes fabris e 
seus documentos

Internet, video e notas 
de aula



2 Bimestre Aula 6

2 Bimestre Aula 7

2. 

Pontuação das atividades Individuais e Colaborativas realizadas no AVA 100 pontos / bimestre

Introdução a 
análise de 
falhas – 

mecânicas

Revisar esforços e 
apresentar 

carregamentos  
sobre componentes 

integrantes de 
equipamentos e 

estruturas 
industriais

Apresentar a relação 
entre os diferentes 

tipos de 
carregamentos 

dinâmicos e esforcos 
presentes em 

componentes de 
equipamentos 

industriais

Internet, video e nota 
de aula 

Introdução a 
análise de 
falhas – 
elétricas

Apresentar 
conceitos elétricos 

relacionados ao 
regime de 

funcionamento de 
equipamentos 

industriais

Entender os efeitos 
de surtos de 

sobre/subtensão 
junto ao regime de 
funcionamento dos 

equipamentos 
industriais e os 

dispositivos mais 
comuns de proteção

Internet, video e nota 
de aula 

Sistema de avaliação:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                    1.  Apos cada aula, haverá uma atividade ( com pontuação correspondente - previamente informada aos discentes na 1 aula ).                                                                               
                                         2.  A média de cada bimestre é obtida somando-se os acertos obtidos nas atividades ( fórum e questionarios ) , totalizando ao máximo 100 pontos no bimestre.                     
                                                3.  O aluno tem direito a repor – em caso de falta justificada, somente uma atividade dentre as ocorridas no bimestre.                                                                                
                                                      4.  Caso a pontuação no bimestre for inferior a 70 – desde que o aluno tenha feito todas as atividades, tera direito a uma recuperação bimestral.

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 da atividades e não sobrecarregue o estudante. 

Documento elaborado pela Coordenação Pedagógica do Campus Campina Grande.



PLANO INSTRUCIONAL

PERÍODO CARGA HORÁRIA
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

Forum 02/11 – 06/11 0 25 4 horas

Forum 09/11 – 13/11 0 25 4 horas

Questionário 16/11 – 20/11 50 0 4 horas

Questionário 23/11 – 27/11 25 0 4 horas

Questionário 30/11 – 05/12 25 0 4 horas

COMPONENTE CURRICULAR: Manutenção Eletromecânica de Equipamentos de Superfície 

PERÍODO: 

C. HORÁRIA: 28

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/



Questionário 07/12 – 11/12 25 0 4 horas

Questionário 14/12 – 18/12 25 0 4 horas

2. 

Sistema de avaliação:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                    1.  Apos cada aula, haverá uma atividade ( com pontuação correspondente - previamente informada aos discentes na 1 aula ).                                                                               
                                         2.  A média de cada bimestre é obtida somando-se os acertos obtidos nas atividades ( fórum e questionarios ) , totalizando ao máximo 100 pontos no bimestre.                     
                                                3.  O aluno tem direito a repor – em caso de falta justificada, somente uma atividade dentre as ocorridas no bimestre.                                                                                
                                                      4.  Caso a pontuação no bimestre for inferior a 70 – desde que o aluno tenha feito todas as atividades, tera direito a uma recuperação bimestral.

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 



PLANO INSTRUCIONAL

TÓPICO AULA TEMA OBJETIVOS PERÍODO
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

Revisão 1 Bimestre  Aula 1 Forum 0 25 4 horas

Revisão 1 Bimestre Aula 2 Forum 0 25 4 horas

TURMA: 3 ano – Turma A 
CURSO: Tecnico Integrado em Petróleo e Gás
COMPONENTE CURRICULAR: Manutenção Eletromecânica de Equipamentos de Superfície 
PROFESSOR(A): Samuel Alves da Silva                                                                                                     (  3 FOLHAS AO TODO  )

PERÍODO: 

C. HOR: 28

UNIDADE 
(BIMESTRE/ 
SEMESTRE)

RECURSOS 
DID.-

PEDAGÓGI
COS

INSTRUMEN
TO DE 

AVALIAÇÃO

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/

ATIVIDADE 
COLABOR./ CARGA 

HORÁRIA

Revisão: origem e 
importância da 

gestão da 
manutenção 

industrial

Mencionar a nova 
dinâmica da 
disciplina e 
relembrar os 

conceitos 
introdutórios já 
mencionados

Internet, 
video e 
nota de 

aula 

02/11 – 
06/11

Revisao: missão, 
objetivos e metas 
da manutenção 

industrial 
atualmente

Entender a evolução 
de ideias 

relacionadas a 
missão, objetivos e 

metas dos diferentes 
tipos de manutenção 
aplicada a máquinas 

industriais 

Internet, 
video e 
notas de 

aula

09/11 – 
13/11



1 Bimestre Aula 3 50 0 4 horas

2 Bimestre Aula 4 25 0 4 horas

2 Bimestre Aula 5 25 0 4 horas

Tipos de 
manutenção 
industrial: 

man. 
corretiva

conceituar ações 
de manutenção 

corretiva 
( vantagens, 

desvantagens e 
aplicações )

conceituar ações de 
manutenção 

corretiva 
( vantagens, 
aplicações e 

desvantagens ) 
planejadas e não-

planejadas

Internet, 
video e 
notas de 

aula

Questio 
nário 

16/11 – 
20/11

Manunteção 
corretiva: 

diagramas e 
indicadores

Construir 
diagramas de 

disponibilidade e 
entender os 

indicadores de 
manutenção 
aplicados a 

técnicas corretivas 
 

Apresentação dos 
primeiros 

indicadores de 
manutenção ( tmef, 

tmpr, dispon. ) e 
conceitos de 

mortalidade infantil, 
plenitude e 

senilidade de 
máquinas

Internet, 
video e 
notas de 

aula

Questio 
nário

23/11 – 
27/11

Manutenção 
corretiva: 

ferramentas 
utilizadas e  

elaboração de 
documentos

Apresentar 
características de 

ferramentas e 
elaboração de 
ordens e fichas 
utilizadas na 
mautenção

Utilizar catalogos de 
ferramentas. 

Entender estrutura 
organizacional da 
manutenção em 

ambientes fabris e 
seus documentos

Internet, 
video e 
notas de 

aula

Questio 
nário

30/11 – 
04/12



2 Bimestre Aula 6 25 0 4 horas

2 Bimestre Aula 7 25 0 4 horas

 

2. Pontuação das Ativ. Individuais e Colaborat. realizadas no AVA 100 pontos / bimestre

2.1 Sistema de avaliação:

          a.  Apos cada aula, haverá uma atividade ( com pontuação correspondente - previamente informada aos discentes na 1 aula ).   

          b.  A média de cada bimestre é obtida somando-se os acertos obtidos nas atividades ( fórum e questionarios ) , totalizando

                ao máximo 100 pontos no bimestre

          c.  O aluno tem direito a repor – em caso de falta justificada, somente uma atividade dentre as ocorridas no bimestre.

          d.  Caso a pontuação no bimestre for inferior a 70 – desde que o aluno tenha feito todas as atividades, tera direito a uma 

               recuperação bimestral

Introdução a 
análise de 
falhas – 

mecânicas

Revisar esforços e 
apresentar 

carregamentos  
sobre 

componentes 
integrantes de 

equipamentos e 
estruturas 
industriais

Apresentar a relação 
entre os diferentes 

tipos de 
carregamento 

dinâmico e esforços 
presentes em 

componentes de 
máquinas

Internet, 
video e 
nota de 

aula 

Questio 
nário

07/12 – 
11/12

Introdução a 
análise de 
falhas – 
elétricas

Apresentar 
conceitos elétricos 

relacionados ao 
regime de 

funcionamento de 
equipamentos 

industriais

Entender os efeitos 
de surtos de 

sobre/subtensão 
junto ao regime de 
funcionamento de 

máquinas industriais 
e os dispositivos 
mais comuns de 

proteção

Internet, 
video e 
nota de 

aula 

Questio 
nário

14/12 – 
17/12



 

CURSO: Petróleo & Gás  
PERÍODO: 2020.1 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática III 

PROFESSOR: Orlando Batista de Almeida  

ESTÁGIOS: 1º e 2º 
CARGA HORÁRIA NÃO PRESENCIAL: 56 Aulas  

 

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS 

 

1ª Semana 
Período: 31/08/2020 a 06/09/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Acolhimento, 

Ambientação e 

Retomada do 

Curso  

 Apresentar o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem(AVA) - O Google 

Classroom ou Google Sala de Aula. 

 

 Expor o trabalho a ser desenvolvido 

de forma remota ao longo do período 

letivo (no modo remoto), procurando 

desenvolver o trabalho de forma on-

line em horário presencial da 

disciplina. 

 Apresentar o Google Meet como 

ferramenta para interação  e 

integração entre o professor e o aluno, 

que estão matriculados na disciplina. 

 Reunião de forma remota, on-

line(no horário presencial) através 

do Google Meet; 

 

 Pdf  expondo o trabalho a ser 

desenvolvido de forma remota ao 

longo do período letivo (no modo 

remoto); 

 Google Classroom; 

 Participação na reunião de 

forma síncrona; 

0 0 

 
 
 
 



2ª Semana 
Período: 14/09/2020 a 20/09/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Estudo do Ponto no 

Plano Cartesiano: 

Medida algébrica 

de um segmento, 

Distância entre dois 

pontos, Ponto 

médio, Baricentro, 

Condição de 

alinhamento de três 

pontos e Área de 

triâgulo 

 Calcular a medida algébrica de um 

segmento de reta; 

 Calcular a distância entre dois pontos; 

 Determinar o ponto Médio de um 

segmento de reta; 

 Determinar o baricentro de um triângulo; 

 Verificar se três pontos estão 

alinhados(são colineares); 

 Calcular área de um triângulo; 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Pdf; 

 Notebook com webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 

 

 

3ª Semana 
Período: 21/09/2020 a 27/09/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios sobre o 

estudo do 

ponto(Professor) 

Aplicar os conhecimentos transmitidos 

sobre estudo do ponto. 
 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 

 



 

 

4ª Semana 
Período: 28/09/2020 a 04/09/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios 

colaborativo sobre 

estudo do ponto 

(Aluno) 

Aplicar os conhecimentos assimilados 

sobre estudo do ponto. 
 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Exercício individual aplicado em 

um Documento Google. 

100 100 

5ª Semana 
Período: 05/10/2020 a 11/10/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Estudo da Reta: 

Teorema da 

determinação da 

reta, equação geral 

da reta, coeficiente 

angular(declividade) 

da reta, equação 

fundamental da reta, 

equação reduzida e 

equação segmentaria 

da reta; 

 Determinar a equação da reta; 

 Identificar o seu coeficiente angular e 

linear; 

 Calcular o coeficiente angular da reta; 

 esboçar o gráfico de uma reta; 

 Reconhecer as formas da equação da reta; 

 saber transformar uma forma da equação 

da reta em outra; 

 

 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook com webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Utilização do software: Geogebra; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 
 

 

 

 



6ª Semana 
Período: 12/10/2020 a 18/10/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Condição de 

paralelismo de duas 

retas, condição de 

Perpendicularismo 

de duas retas e 

ângulos formados 

por duas retas 

 Verificar a posição relativa entre duas 

retas; 

 Determinar os ângulos formados por duas 

retas; 

 Resolver problemas envolvendo 

paralelismo de duas retas; 

 Resolver problemas envolvendo 

perpendicularismo de duas retas; 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook com webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Utilização do software: Geogebra; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 

 

7ª Semana 
Período: 19/10/2020 a 25/10/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Bissetrizes dos 

ângulos formados 

por duas retas e 

estudo do sinal da 

função 

f(x,y)=ax+by+c 

Determinar as equações das retas 

bissetrizes dos ângulos formados por duas 

retas; 

Fazer o estudo do sinal da função 

f(x,y)=ax+by+c para resolver inequações 

com duas variáveis; 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook com webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Utilização do software: Geogebra; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 
 
 



8ª Semana 
Período: 26/10/2020 a 01/11/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Circunferência: 

Equação geral e 

equação reduzida, 

reconhecimento de 

uma circunferência, 

fórmula do centro e 

do raio de uma 

circunferência    

 Determinar o(s) intervalo(s) de 

crescimento e decrescimento de uma 

função; 

 Identificar se uma função é injetora, 

sobrejetora ou bijetora; 

 Identificar a paridade da função; 

 Calcular a função inversa de uma função; 

 Determinar a composição de funções; 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Pdf; 

 Notebook com webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Utilização do software: Geogebra; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 

9ª Semana 
Período: 26/10/2020 a 01/11/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Posição relativa 

entre: ponto e 

circunferência, reta 

e circunferência, 

circunferência e 

circunferência. 

 Determinar a posição relativa entre 

ponto e circunferência; 

 Determinar a posição relativa entre 

reta e circunferência; 

 Determinar a posição relativa entre 

circunferência e circunferência; 

 Resolver problemas envolvendo 

circunferência; 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Pdf; 

 Notebook com webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Utilização do software: Geogebra; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 
 
 



10ª Semana 
Período: 09/11/2020 a 15/11/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios sobre o 

estudo da reta e da 

circunferência 

(Professor) 

Aplicar os conhecimentos transmitidos 

sobre estudo da reta e da circunferência. 
 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 

 

 

 

11ª Semana 
Período: 16/11/2020 a 22/11/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios 

colaborativo sobre 

Função(Aluno) 

Aplicar os conhecimentos assimilados 

sobre função. 
 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Exercício individual aplicado em 

um Google Docs 

100 100 

 
 
 
 
 



12ª Semana 
Período: 23/11/2020 a 29/11/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Cônicas: Elipse, 

Parábola e 

Hipérbole 

 Definir elipse, parábola e hipérbole; 

 Determinar as equações reduzidas e geral 

da elipse, parábola e hipérbole; 

 Reconhecer uma cônica; 

 Resolver problemas sobre as cõnicas; 

 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook com webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Utilização do software: Geogebra; 

 Utilização do software: Geogebra; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 

13ª Semana 
Período: 30/11/2020 a 06/12/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios sobre o 

estudo das cônicas 

(Professor) 

Aplicar os conhecimentos transmitidos 

sobre estudo das cônicas. 
 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 
 

14ª Semana 
Período: 07/12/2020 a 13/12/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 



Exercícios 

colaborativo sobre o 

estudo das 

cônicas(Aluno) 

Aplicar os conhecimentos assimilados 

sobre função. 
 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Exercício individual aplicado em 

um Google Forms 

100 100 

 

Legenda: AI = Atividade Individual   AC = Atividade Colaborativa. 

Observação 1: É importante enfatizar que do total da carga horária da disciplina para o 1º e 2º bimestres são 80 horas das quais  18 horas  já foram 

ministradas presencialmente e que 56 horas serão ministradas de forma remota, on-line(no horário presencial). 

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 média aritmética de todas as notas obtidas nas Atividades Colaborativas (AC); 

 

Observação 3: A Nota Final de cada discente será a média ponderada da Nota Final da Atividade Individual (NFAI) e da Nota Final na Atividade 

Colaborativa (NFAC), tendo a primeira peso 80 e a segunda peso 20, ou seja: 

                
                   

   
   

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 (rute) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Educação Física 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Geografia (Antonio) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

História (michelle) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Matemática (orlando) 120 60 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Física (valdenes) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Filosofia (augusto) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Sociologia (crisitiane

leal)
80 40 4 4 4 4 4 4 4

Empreendedorismo 

(Michelle)
40 40 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Planejamento Amb.

(diva)
80 40 4 4 4 4 4 4 4

Química Petróleo (iliana) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Avaliação (Danielly) 120 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

Análise (clarice) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Armazenamento (clarice) 80 40 4 4 4 4 4 4 4

Manutenção (marcos/

Samuel)
80 40 4 4 4 4 4 4 4

Hs anuaisHs semestrais 26 26 30 30 30 32 34 22 22 34 32 30 30 30 26 26

DISCIPLINAS

Curso Técnico em Petróleo e Gás

3A



Curso: Técnico Integrado em Petróleo e Gás Período: 
2020.1Turma: 3 ano A

Componente Curricular: Planejamento e Gerenciamento Ambiental Carga Horária Não
Presencial: 28 horasProfessora: Divanira Ferreira Maia

 PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO
PRESENCIAIS 

1ª Semana 31/08 a 04/09/2020  (4h)

Tema da aula
Objetivos Recursos

Didáticos
Instrumento de

Avaliação
Pontuação
AI       AC

Ambientação/
Organização

da
apresentação
de trabalhos

1. Conhecer o ambiente Virtual
2.  Determinação  do  cronograma
de apresentações de trabalho 
3.  Determinação de  reposição  de
provas

Encontro remoto
através do google

Meet

Participação  no
encontro
Síncrono

0 0

 

2ª Semana 07 a 11/09/2020  (4h)
Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de

Avaliação
Pontuaçã

o
AI     AC

Avaliação de
Impactos

Ambientais e
auditoria
ambiental

Reconhecer  as  etapas
necessárias  para  um
licenciamento  ambiental  e
avaliação  de  impactos
ambientais 

1. Aula remota
(webaula) através

google sala de
aula;

2.Apresentações de
seminários pelos
alunos no google
meet ou google

sala de aula

1.  Participação  no
encontro Síncrono
2.  Apresentação  de
seminários pelos alunos
e participação no chat 

30 70

3ª Semana
14 a 18/09/2020  (4h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuaçã
o

AI   AC

Impactos da
mineração da
Bentonita e

da
exploração
marítima de

petróleo

Identificar  e  reconhecer  os
impactos  da mineração  da
bentonita e  da  produção  e
exploração de petróleo e gás
no mar

1. Aula remota
(webaula) através

google sala de aula;
2.Apresentações de

seminários pelos
alunos no google

meet ou google sala
de aula

1. Participação no
encontro Síncrono
2. Apresentação de
seminários pelos

alunos e participação
no chat

30 70



4ª Semana
21 a 25/09/2020  (4h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuaçã
o

AI   AC

Impactos da
exploração
terrestre de

petróleo

 Identificar e reconhecer
os impactos da produção
e exploração de petróleo

e gás em terra

1. Aula remota
(webaula) através

google sala de aula;
2.Apresentações de

seminários pelos
alunos no google

meet ou google sala
de aula

 Apresentação de
seminários pelos

alunos e participação
no chat

30 70

5ª Semana
28/09 a 02/10/2020  (4h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuaçã
o

AI  AC
Impactos do

uso de
combustíveis

fósseis

 Identificar e reconhecer
os impactos do uso de
combustíveis fósseis

1. Aula remota
(webaula) através

google sala de aula;
2.Apresentações de

seminários pelos
alunos no google

meet ou google sala
de aula

Apresentação de
seminários pelos

alunos e participação
no chat

30 70

6ª Semana
05 a 09/10/2020  (4h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuaçã
o

AI   AC
Recuperação

de áreas
degradadas

Identificar as formas de um
processo de recuperação de

áreas degradadas

1. Aula remota
(webaula) através

google sala de aula;
2.Apresentações de

seminários pelos
alunos no google

meet ou google sala
de aula

Apresentação de
seminários pelos

alunos e participação
no chat

30 70



7ª Semana
12 a 16/10/2020  (4h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuação
AI   AC

Certificações
Ambientais

 Explicar a importância
das certificações

ambientais

1. Aula remota
(webaula) através

google sala de aula;
2.Apresentações de

seminários pelos
alunos no google

meet ou google sala
de aula

Apresentação de
seminários pelos

alunos e participação
no chat

30 70

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), 10 horas foram ministradas presencialmente e que 28 horas serão ministradas 
de forma remota e 02 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)
 . 



 

 

TURMA: 3 A 
CURSO: P&G 
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Rute Leite Medeiros 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (20%): 28 



 TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 
DIDÁTICOS- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 
DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORA- 

TIVA/ 
PONTUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA  
(hora-aula) 

1 1 1 Apresentação e 
leitura e texto 
motivador. 

 Conhecer o ambiente virtual 
com o qual trabalharemos. 

 Interagir com os colegas. 

 Ler o texto motivador. 

 Discutir acerca do texto 
motivador. 

VÍDEOS 
GOOGLE 
MEET 

Fórum 31/08 
a 

04/09 

 20 4H/A 

2 1 2 Revisitando a 
SEMANA DE ARTE 
MODERNA 
Manuel Bandeira 
Poesia Moderna 

 Saber quem foram os 
principais autores que 
participaram da SAM. 

 Ler textos significativos do 
período. 

 Observar a linguagem da 
época. 

 Discutir a representatividade 
do autor para a literatura 
brasileira. 

LIVRO 
TEXTOS 
PODCAST 
VÍDEOS 

Questionário 08/09 
a 

11/09 

30  4H/A 

3 2 3   Conhecer a poesia de Manuel 
Bandeira 

  

LIVRO 
DIGITAL 
VÍDEOS 
CHAT 

TAREFA 14/09 
A 

18/09 

30  4H/A 

4 2 4 Modernismo 1ª fase  Ler textos de Carlos 
Drummond de Andrade 

 Ler textos de Cecília Meireles 

SLIDES 
VÍDEOS 
LINKS DE 
AUTORES 

Fórum 21/09 
A 

25/09 

20  4H/A 

5 2 5 Debate regrado  Identificar a características 
do gênero Debate. 

 Participar de um debate 
regrado virtual. 

GOOGLE 
MEET 

TAREFA 28/09 
A 

02/10 

 20 4H/A 

6 2 6 Regionalismo de 30 
 
Texto 
Argumentativo 

 Conhecer a literatura os 
escritores Raquel de Queiroz, 
Jorge Amado, Graciliano 
Ramos, José Lins do Rego 

 Produzir um texto 
argumentativo. 

 Reescrever o texto com base 
nos critérios o ENEM. 

VÍDEOS 
LINKS DE 
TEXTOS 
 

 
PRODUÇÃO 
TEXTUAL 

05/10 
A 

09/10 

30  4H/A 

7 3 7 Terceira fase do 
Modernismo. 
 

 Analisar as condições de 
produção textual do ENEM. 

LIVRO 
DIGITAL 
VÍDEOS 

FÓRUM 13/10 
A 

16/10 

 20 4H/A 



 

 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

 

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

Classroom 

 Pontos 

200 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Pontos 

Nota da 1ª unidade: 

1ª atividade: 50 

2ª atividade: 50 

Nota da 1ª unidade: 1ª+2ª=100 

 

Nota da 2ª unidade: 

1ª atividade: 50 

2ª atividade: 50 

Nota da 2ª unidade: 1ª+2ª=100 

 

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

pontuação. 

 

Redação Enem 
Literatura 
Contemporânea 
 

 Conhecer a literatura de 
Clarice Lispector, Guimarães 
Rosa, João Cabral e Melo 
Neto. 

 



 

 

Assinatura do Docente: Rute Leite Medeiros 

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

Aprovação: 

 

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

 

 



Curso: Técnico Integrado em Química Período: 
2020.1Turma: 3 ano A

Componente Curricular: Ciência dos Materiais Carga Horária Não
Presencial: 28 horasProfessora: Divanira Ferreira Maia

 PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO
PRESENCIAIS 

ATIVIDADES RELATIVAS AO 1º BIMESTRE

1ª Semana 14 a 18/09/2020  (4h)

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 21 a 25/09/2020  (4h)
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

50 0

3ª Semana
28/09 a 02/10/2020  (4h)

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

50 0



ATIVIDADES RELATIVAS AO 2º BIMESTRE

4ª Semana
05 a 09/10/2020  (4h)

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 e
da 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

25 0

5ª Semana
12 a 16/10/2020  (4h)

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

25 0

6ª Semana
19 a 23/10/2020  (3h)

Tema da aula Objetivos Recursos Didáticos Instrumento de
Avaliação

Pontuaçã
o

AI   AC

Propriedades
Mecânicas

dos materiais

Aprender como se determina
o módulo de Elasticidade de

um material, a tensão de
escoamento  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

25 0



7ª Semana
26 a 30/10/2020  (4h)

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

25 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), 10 horas foram ministradas presencialmente e que 27 horas serão ministradas 
de forma remota e 03 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: 20201.3.003.1D 

 

 

PERÍODO: 7 semanas 

 

 CURSO: Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR:  Química do Petróleo 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 28 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). 

 

 

14/09/2020 a 

18/09/2020 

100 pontos 

 

 4 horas 

semanais 

 
2 

1° Bimestre Aula 2 Distribuição de 

atividades. 
 

Dividir as equipes 

e temas dos 

trabalhos. 

Computador/ 

tablet/ smartphone, 

internet. 

Sem avaliação. 21/09/2020 a 

25/09/2020 

  4 horas 

semanais 

 
3 

1° Bimestre Aula 3 Composição 
química do 

petróleo. 

 

Identificar os 

diferentes 

componentes 

do petróleo, 

analisando as 

suas 

características e 

propriedades. 

Computador/ 

tablet/ smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Apresentação de 

trabalhos em 

grupo. 

28/09/2020 a 

02/10/2020 

 100 pontos 

 

4 horas 

semanais 

4 2° Bimestre Aula 4 Petróleo: 
refino e 

principais 

derivados. 

Identificar os 
principais 

processos de 

refino e as 

Computador/ 

tablet/ smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Resolução de 

exercícios e/ou 

questionário. 

05/10/2020 a 

09/10/2020 
50 pontos  4 horas 

semanais 



diversas frações 
do petróleo. 

5 2° Bimestre Aula 5 Petróleo: 

refino e 

principais 
derivados. 

Identificar os 

principais 

processos de 
refino e as 

diversas frações 

do petróleo. 

Computador/ 

tablet/ smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Resolução de 

exercícios e/ou 

questionário. 

12/10/2020 a 

16/10/2020 
50 pontos  4 horas 

semanais 

6 2° Bimestre Aula 6 A indústria 
petroquímica. 

Analisar as 
etapas da 

indústria 

petroquímica. 

Computador/ 

tablet/ smartphone, 

internet, materiais 

digitais. 

Apresentação de 

trabalhos em 

grupo. 

19/10/2020 a 

23/10/2020 

 100 pontos 4 horas 

semanais 

7 2° Bimestre Aula 7 Revisão 2° 

Bimestre 
Esclarecer 
tópicos 

relacionados ao 
conteúdo 

abordado no 2º 

bimestre. 

Computador/ 

tablet/ smartphone, 

internet. 

Atividade 

ccmplementar 

26/10/2020 a 

30/10/2020 

  4 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: 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 3° ANO A 

CURSO: INTEGRADO EM PETRÓLEO e GÁS 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA III 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): CRISTIANE LEAL R. SOARES 

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. (A 

origem do estado/ 

Sociedade Civil; Os 

contratualistas em 

questão: Hobles, Locke e 

Rosseau 

• Aplicação de exercícios.   

 

 

 

 

Momento 

Síncrono. 

(Google Meet) 
 
Vídeo aulas de 

revisão. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 

 

 

 

 

 

31/08 a 

04/09/202

0 

 

 

 

 

 

Atividade 1 

( A1)  

Responder  

exercício / 50 

pontos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4 

horas  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1º Bimestre 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Formação do 

Estado 

moderno em 

Maquiavel. 

 

 

• Estudar as ideias centrais 

em Maquiavel para a 

formação do Estado 

moderno.    

 

Slides de aulas  

 

Momento 

Síncrono. 

(Google Meet) 
 

Livro didático e 

vídeos de apoio 

 

 

 

 

 

(Questionário) 

 

 

 

07/09 a 

11/09/202

0 

 

 

 

Atividade 2 

(A2) 

 

Fazer resumo 

revisional do 

conteúdo. 

 

50 pontos 

 

A nota do 

bimestre 

(NB) é o 

somatório 

de A1 + A2 

  

 

 

 

4 

horas 



 

 

 

 

 

3 

 

 

2º Bimestre 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Questões 

políticas do 

século XX. O 

estado de bem 

estar social e 

suas 

repercussões. 

 

• Abordar as ideias sobre o 

Estado de Bem-Estar 

Social 

 

Textos e vídeos 

de apoio. 

 
 

 

- 

 

14/09 a 

18/09/202

0 

   

4 

horas 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Questões 

políticas do 

século XX. O 

Neoliberalismo. 

 

• Estudar as ideias centrais 

acerca do neoliberalismo. 

• Refletir sobre os 

principais efeitos do 

neoliberalismo no Brasil 

• Realizar atividade 

 

 

Textos e vídeos 

de apoio. 

 
 

 

 

1ª avaliação do 

bimestre  

Tarefa 

 

 

21/09 a 

25/09/202

0 

 

 

A1 

Responder 

exercício / 

100 pontos 

  

 

 

4 

horas 

 

 

5 

 

 

2º Bimestre 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Movimentos 

Sociais 

• Estudar o histórico dos 

movimentos sociais. 

• Movimentos sociais, 

classe e pobreza 

• Características dos 

movimentos sociais 

 

 

Momento 

Síncrono. 

Vídeos de apoio 

e livro didático 

 

 

 

- 

 

 

 

 

28/09 a 

02/10/202

0 

 

 

  

 

4 

horas 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2º Bimestre 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Cidadania, 

política e 

Estado  

• Estudar as origens dos 

conceitos de cidadão e 

cidadania 

• Investigar e discutir as 

condições de cidadania 

no Brasil.  

 

Textos e vídeos 

de apoio. 

 

 

 

 

2ª avaliação do 

bimestre  

Tarefa 

 

 

 

05/10 a 

09/10/202

0  

 

 

 

A2 

Responder 

exercício / 

100 pontos 

 

 

A nota do 

bimestre 

(NB) será 

A1+ A2/ 2 

  

 

 

4 

horas 



 

 

 

7 

 

 

 

2º Bimestre 

 

 

 

7 

O estado de 

bem estar 

social; 

Neoliberalismo 

Cidadania, 

política e 

Estado 

• Abordar as ideias sobre o 

Estado de Bem-Estar 

Social  

• Refletir sobre os 

principais efeitos do 

neoliberalismo no Brasil 

• Investigar e discutir as 

condições de cidadania 

no Brasil. 

 

 

 

Textos e vídeos 

de apoio. 

 

 

 

 

Tarefa 

 

 

 

12/10 a 

16/10/20 

 

 

Responder 

exercício / 

100 pontos 

 

 

  

 

4 

horas 

 

 

 

 

 

 

A1 – Atividade 1 do bimestre 

A2 – Atividade 2 do bimestre 

A3 – Atividade 3 do bimestre 

NB – nota bimestral  

 


