
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: Alunos do 2º semestre 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática para o Ens. Médio 2 

PROFESSOR: Salomão Pereira de Almeida 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (CH) TOTAL DO PERÍODO: 80 aulas 

CH JÁ MINISTRADA DE FORMA PRESENCIAL: 24 aulas  

CH QUE SERÁ MINISTRADA DE FORMA NÃO PRESENCIAL: 56 aulas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 2: Determinantes  
Período: 31/08/2020 a 06/09/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Determinantes: 
definição e formas de 

cálculo 
 Calcular determinantes. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

35 0 

Capítulo 2: Determinantes    
Período: 07/09/2020 a 13/09/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Propriedades dos 
determinantes 

 Usar as propriedades dos 
determinantes na resuloção de 
problemas. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

35 0 

Capítulo 2: Determinantes    
Período: 14/09/2020 a 20/09/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Resolução de 
problemas que 

envolvem 
determinantes 

 Usar os métodos e as propriedades 
dos determinantes na resolução de 
problemas. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

30 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: Sistemas Lineares    
Período: 21/09/2020 a 27/09/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Equações lineares: 
definição e solução. 

Sistema linear: 
definição e 

representação 

 Identificar e resolvere equações 
lineares; 

 Definir e saber representar sistemas 
lineares. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 

Capítulo 3: Sistemas Lineares    
Período: 28/09/2020 a 04/10/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Resolução de 
sistemas: método da 
adição, método da 

substituição, regra de 
Cramer, 

escalonamento 

 Saber aplicar os métodos para 
resolver um sistema linear. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios.; 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 

Capítulo 3: Sistemas Lineares    
Período: 05/10/2020 a 11/10/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Sistemas não-
lineares 

 Identificar e resolver sistemas não-
lineares. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: Sistemas Lineares    
Período: 12/10/2020 a 18/10/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Discussão de 
sistemas 

 Saber analisar o números de soluções 
de uma sistema; 

 Identificar SDP, SDI e SI. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 

Capítulo 4: Análise Combinatória 
Período: 19/10/2020 a 25/10/2020  

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Princípio 
Fundamental da 

Contagem 

 Aplicar o princípio fundamental de 
contagem para um número finito de 
experimentos simultâneos. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 

Capítulo 4: Análise Combinatória 
Período: 26/10/2020 a 01/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Permutações 
simples e com 

repetições 

 Reconhecer as situações em que se 
aplicam e calcular o número de 
permutações simples e com 
repetições. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 



 

 

 

 

 

Capítulo 4: Análise Combinatória    
Período: 02/11/2020 a 08/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Fatorial 

 Calcular o fatorial de um número 
natural;  

 Resolver problemas que envolvam 
fatorial. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 

Capítulo 4: Análise Combinatória    
Período: 09/11/2020 a 15/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Arranjos e 
combinações 

 Reconhecer as situações em que se 
aplicam e calcular o número de 
arranjos e combinações de n 
elementos tomados p a p. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 

Capítulo 5: Binômio de Newton   
Período: 16/11/2020 a 22/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Números binomiais: 
definição e 

propriedades 

 Calcular e aplicar as propriedades dos 
números binomiais. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 



 

 

 

 

 

Capítulo 5: Binômio de Newton   
Período: 23/11/2020 a 29/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Triângulo de Pascal  Utilizar a relação de Stiffel na 
construção do triângulo de Pascal. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 

Capítulo 5: Binômio de Newton 
Período: 30/11/2020 a 06/12/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Termo geral do 
binômio de Newton 

 Aplicar a fórmula do termo geral na 
determinação de um termo particular 
do desenvolvimento de (x + a)n, com n 
∈ N. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 

Capítulo 5: Binômio de Newton 
Período: 07/12/2020 a 13/12/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Termo geral do 
binômio de Newton 

 Aplicar a fórmula do termo geral na 
determinação de um termo particular 
do desenvolvimento de (x + a)n, com n 
∈ N. 

 Videoaula produzida pelo docente e 
encaminhada aos alunos através do 
Google Sala de Aula;  

 Encontro virtual através do Google Meet 
para discutir o assunto da videoaula; 

  Lista de exercícios. 

 Exercícios da lista cuja 
resolução deverá enviada 
através do Google Sala de 
Aula. 

AI AC 

25 0 



Legenda: AI = Atividade Individual   AC = Atividade Colaborativa 

 

Avaliação: A avaliação dos capítulos 2, 3, 4 e 5 será feita através das  lista exercícios disponibilizada pelo professor através do Google Sala de Aula, cuja resolução 

também deverá ser enviada pelos alunos através do Google Sala de Aula. A nota dos capítulos 2, 3, 4 e 5 será calculada pelo somatório das notas obtidas em cada 

lista; A média da disciplina será calculada pela média aritmética dos 5 capítulos. 

 

Observação: O capítulo 1 (Matrizes) já foi estudado e avaliado no período de aulas presenciais. 

 

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: ÚNICA PERÍODO: 2020.1 

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO I 

CARGA HORÁRIA: 58h/a. 

 Ministradas até 17/03: 22h/a 

     Faltam 58h/a  

Carga Horária total da Disciplina: 67h ou 80h/a 

PROFESSOR(A): BALDOINO SONILDO DA NÓBREGA 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO/P
EDAGÓGIC

OS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

Ambientação Unidade -1  Aula -0 Semana de Ambientação 
Aprender conceitos sobre a 

plataforma 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

- 
26/08/2020 

28/08/2020 
- Fórum de interação - 

1- Limites Unidade -1  Aula -1 Limites e continuidade 
Aplicar definições e propriedades de 

limites e continuidadae 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões objetivas; 

31/08/2020 

06/09/2020 

Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

Limites e continuidade 
4h/a 

2- Derivadas Unidade -2 Aula – 2 
Reta Tangente; 

Derivada de uma função; 

Entender o conceito de Reta 

Tangente; 

Compreender a Definição de 

Derivada. 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões dissertativas; 

08/09/2019 

13/09/2020 

Atividade com 4 questões 

dissertativas; / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

Derivada 
4h/a 

3- Regras de derivação Unidade -2 Aula – 3 
Regras de derivação: Constante, 

Potência, Produto e Quociente. 
Aplicar as Regras de Derivação. 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões Verdadeiro ou 

Falso; 

14/09/2020 

20/09/2020 

Questionário com questões 

de Verdadeiro ou Falso. 

80/% 

Fórum de discussão / 20% 

Regras de Derivação 
4h/a 

4- Continuidadede

funções deriváveis; 
Unidade -2 Aula – 4 

Velocidade e aceleração; 

Continuidade de funções 

deriváveis; 

Derivadas Laterais 

Aplicar derivada nos conceitos de 

velocidade e aceleração; 

Entender continuidade de funções 

deriváveis; 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões objetivas; 

21/09/2020 

27/09/2020 

Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

Velocidade e aceleração 
4h/a 

5 – Derivada da 

Função Composta 
Unidade -2 Aula – 5 

Derivada da Função composta; 

Derivada da função inversa 

Aplicar a Regra da cadeia; 

Compreender o Teorema da Função 

Inversa; 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões dissertativas; 

28/09/2020 

04/10/2020 

Atividade com 4 questões 

dissertativas; / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

Derivada da Função 

Composta 

4h/a 

6 – Derivadas das 

Funções 

Trigonométricas e 

elemnetares 

Unidade -2 Aula – 6 

Derivadas de Funções 

Trigonométricas; 

Entender Derivadas das funções 

trigonométricas; 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões Verdadeiro ou 

Falso; 

05/10/2020 

11/10/2020 

Questionário com questões 

de Verdadeiro ou Falso. / 

80% 

Fórum de discussão / 20% 

Derivadas de Funções 

Trigonométricas; 

4h/a 

7- Derivadas de

funções elementares 
Unidade -2 Aula – 7 

Derivadas de funções 

elementares; 

Aplicar as derivadas de funções 

elemmentares. 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões objetivas; 

13/10/2020 

18/10/2020 

Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

derivadas de funções 

elemmentares. 

4h/a 

8- Derivadas

Sucessivas 
Unidade -2 Aula – 8 Derivadas Sucessivas 

Determinar as Derivadas Sucessivas; 

de uma função. 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões objetivas; 

19/10/2020 

25/10/2020 

Atividade com 4 questões 

dissertativas; / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

Derivadas Sucessivas. 
4h/a 



9- Derivação Implícita Unidade -2 Aula – 9 Derivação Implícita 
Determinar a Derivada de uma 

função na forma implícita. 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões objetivas; 

26/10/2020 

01/11/2020 

Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

Derivação Implícita 
4h/a 

10-  Aplicações da 

Derivada 
Unidade 3 Aula – 10 Máximo e Mínimos 

Resolver problemas envolvendo 

máximos e mínimos de funções de 

uma variável. 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões Verdadeiro ou 

Falso; 

03/11/2020 

08/11/2020 

Questionário com questões 

de Verdadeiro ou Falso. / 

80% 

Fórum de discussão / 20% 

Derivadas Sucessivas. 
4h/a 

11 – Aplicações da 

Derivada 
Unidade 3 Aula – 11 

Teoremas sobre derivadas; 

Funções crescentes e 

decrescente; 

Compreender os principais teoremas 

de aplicações da derivada; 

Determinar funções crescetes e 

decrescentes. 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões dissertativas; 

09/11/2020 

15/11/2020 

Atividade com 4 questões 

dissertativas / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

Derivadas Sucessivas. 
4h/a 

12 – Aplicações da 

Derivada 
Unidade 3 Aula – 12 

Critérios para determinaros 

extremos de uma função. 

Determinar extremos de uma 

funçãos. 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões Verdadeiro ou 

Falso; 

16/11/2020 

22/11/2020 

Questionário com questões 

de Verdadeiro ou Falso / 

80% 

Fórum de discussão / 20% 

Critérios para determinaros 

extremos de uma função. 

4h/a 

13 – Aplicações da 

Derivada 
Unidade 3 Aula – 13 

Concavidade e Pontos de 

inflexão. 

Determinar a concavidade e pontos 

de inflexão. 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões objetivas; 

23/11/2020 

29/11/2020 

Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

Concavidade e Pontos de 

inflexão. 

4h/a 

14 – Comportamento 

de uma função; 

Regra de L’Hospital; 

Unidade 3 Aula – 14 

Análise geral do comportamento 

de uma Função; 

Regra de L’Hospital; 

Analisar o comportamento de uma 

função e seus gráficos; 

Aplicar a regra de L’Hospital 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 

questões dissertativas; 

30/11/2020 

06/12/2020 

Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

Comportamento de uma 

função 

4h/a 

15 – Resolução de 

Questões 
Unidade 3 Aula -15 

Resolução de Questões sobre 

aplicações da derivada 
Aplicar os conceitos de derivadas 

Vídeos; 

Softwares; 

Notebook; 

Livros/links 

Avaliação com 

questões objetivas; 

06/12/2020 

13/12/2020 

Questionário interativo 

(Não vale nota) 
- 2h/a 

 

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

Pontos: 

Individuais = 80% 

Colaborativas = 20% 

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

i = atividade individual :média das atividades individuais realizadas no período; 

c = atividade colaborativa: média das atividades colaborativas no período; 

 

São 14 semanas, logo, 14 atividades individuais e 14 colaborativas. 

𝑴é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒂𝒍𝒖𝒏𝒐 =
0,80 ∗ 𝑖 + 0,20 ∗ 𝑐

14
 

 

  Assinatura do Docente:_________________________________________________________ 

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

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA: 20201.2.123.1N PERÍODO: 31/08 a 18/12/2020
CURSO: Licenciatura em Matemática

COMPONENTE CURRICULAR: Álgebra Vetorial e Geometria Analítica CARGA HORÁRIA (78 %): 58 h/a
PROFESSOR: Joab dos Santos Silva

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS
RECURSOS
DIDÁTICO -

PEDAGÓGICOS

INSTRUMENTO
DE AVALIAÇÃO PERÍODO

ATIVIDADE
INDIVI-
DUAL/

PONTUA-
ÇÃO

ATIVIDADE
COLABORA-

TIVA/
PONTUA-

ÇÃO

CARGA-
HORÁRIA

(h/a)

1 1 1
Equações da reta, po-
sições relativas entre
retas

• Diferenciar as retas
através de suas
equações obtidas
utilizando-se pro-
priedades vetoriais;

• Mostrar as posições
relativas, interse-
ções, ângulos entre
as retas por meio de
conceitos vetoriais.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

31/08 à
04/09/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais



2 1 2
Equações do plano,
posições relativas en-
tre planos

• Diferenciar as
planos através
de suas equações
obtidas utilizando-
se propriedades
vetoriais;

• Mostrar as posições
relativas, inter-
seções, ângulos
entre os planos por
meio de conceitos
vetoriais.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

07/09 à
11/09/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais

3 1 3
Intersecção entre reta
e plano e, plano e
plano

• Determinar as inter-
secções e suas re-
presentações gráfi-
cas.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

14/09 à
18/09/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais

4 1 4 Distância

• Determinar a dis-
tância entre dois
pontos, entre ponto
e reta, entre ponto
e plano, entre duas
retas.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

21/09 à
25/09/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais



5 1 5 Oficina de problemas

• Discutir as propri-
edades algébricas e
geométricas de re-
tas e planos, utili-
zando os conceitos
analíticos e geomé-
tricos de vetores no
plano e no espaço
tridimensional.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

28/09 à
02/10/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais

6 1 6 Parábola

• Classificar a pará-
bola nas formas re-
duzidas;

• Categorizar a pará-
bola por meio de
suas equações ge-
rais.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

05/10 à
09/10/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais

7 1 7 Parábola e Elipse

• Determinar as
equações paramé-
tricas da parábola;

• Classificar a elipse
nas formas reduzi-
das.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

12/10 à
16/10/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais



8 1 8 Elipse

• Categorizar a elipse
por meio de suas
equações gerais;

• Determinar as
equações paramé-
tricas da elipse.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

19/10 à
23/10/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais

9 1 9 Propriedade reflexiva
da parábolas

• Demonstrar ana-
liticamente a
propriedade refle-
xiva e trabalhar
algumas aplicações.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

26/10 à
30/10/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais

10 1 10 Oficina de problemas

• Discutir as propri-
edades algébricas e
geométricas das cô-
nicas, utilizando os
conceitos analíticos
e geométricos de
vetores no plano e
no espaço tridimen-
sional.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

02/11 à
06/11/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais



11 1 11 Hipérbole

• Classificar a hipér-
bole nas formas re-
duzidas;

• Categorizar a hipér-
bole por meio de
suas equações ge-
rais.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

09/11 à
13/11/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais

12 1 12 Hipérbole

• Determinar as
equações paramé-
tricas da hipérbole.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

16/11 à
20/11/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais

13 1 13 Quádricas

• Classificar as super-
fícies de revolução,
hiperbolóides, pa-
rabolóides, superfí-
cies cônicas cilín-
dricas por meio de
equações.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

23/11 à
27/11/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais



14 1 14 Oficina de problemas

• Discutir as propri-
edades algébricas
e geométricas das
quádricas, utili-
zando os conceitos
analíticos e geomé-
tricos de vetores no
plano e no espaço
tridimensional.

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

30/11 à
04/12/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

4 horas
sema-
nais

15 1 15 Reposição de ativida-
des

Web-aula
(Google

Meet), vídeo,
livro, apostila.

Entrega de
atividades

07/12 à
11/12/2020

Responder
atividade
ou teste

Participar
dos

momentos
de

discussões
(síncrono,

chat ou
fórum)

2 horas
sema-
nais

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

Atividades semanais: até 100 pontos.

A média bimestral é calculada da seguinte forma:

M =
somatório das atividades

súmero de atividades

100





ANEXO I 

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA:1º Período 

 
PERÍODO: 31/08 a 15/12/2020 

CURSOS: Licenciatura em Física; Licenciatura em Matemática 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Educação em Diversidade 
   CARGA HORÁRIA (% a definir): 

 Disciplina com 33 h/40 Aulas  

 Aulas ministradas antes da pandemia*: 6 de 40 aulas  

 Carga horária cumprida: 15%   

• Lembro que ficou faltando cumprir: 5h - 6 aulas = 

15% (referente ao período de minha Lic. por Motivo de 
Doença em Pessoa da Família: 03 a 22/02/2020)  

PROFESSOR(A): Aparecida da Silva Xavier Barros  

Aulas remotas: 32 aulas  

 

 
 

TÓPICO 

 

 

UNIDADE 

(SEMESTRE) 

 

AULAS 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 

 

 

 

 

 

I.  

 

 

 

1 e 2 Apresentação 

da disciplina 

(ambientação); 

 

 

 

 

Os conceitos 

de diversidade, 

identidade, 

diferença e 

igualdade. 

- Conhecer a 

maneira como a 

disiplina será 

trabalhada 

remotamente; 

 

 

- Conhecer a 

organização da 

atividade: 

WebQuest – “A 

diversidade e os 

conceitos de 

identidade, 

diferença e 

igualdade”. 

Acolhida no 

Google Meet 

(horário da 

disciplina) e tira 

dúvidas no 

Fórum assícrono 

durante a 

semana; 

 

Explicação sobre 

o trabalho em 

grupo valendo 

nota. 

(acolhida sem 

atribuição de 

notas) 

 

WebQuest (sem 

atribuição de 

notas nessa aula) 

31/08 a 

04/09/2020 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 aulas 

2 I. 3 e 4 O conceito de 

diversidade e a 

diversidade no 

âmbito 

educacional. 

- Analisar o 

conceito de 

diversidade e a 

diversidade no 

âmbito 

educacional. 

Resolução do 

primeiro desafio 

(tarefa) da 

WebQuest – 

grupo 1; 

 

Fórum assícrono 

durante a 

semana para 

tirar dúvidas. 

WebQuest 

(trabalho em 

grupo) 

08/09 a 

11/09/2020 

- 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

2 aulas 

3 II. 5 e 6 A concepção 

de identidade 

 
 

- Analisar o 

conceito de 

identidade. 

Resolução do 

segundo desafio 

(tarefa) da 
WebQuest – 

grupo 2; 

 

Fórum assícrono 

durante a 

semana para 

tirar dúvidas. 

WebQuest 

(trabalho em 

grupo) 

14/09 a 

18/09/2020 

- 

 

 

(idem) 2 aulas 

4 III. 7 e 8 Diferença e 

Igualdade 

- Analisar os 

conceitos de 

diferença e 

igualdade. 

Resolução do 

terceiro desafio 

(tarefa) da 

WebQuest – 

grupo 3; 

 

Fórum assícrono 

durante a 

semana para 

tirar dúvidas. 

WebQuest 

(trabalho em 

grupo) 

21/09 a 

25/09/2020 

- 

 

 

(idem) 2 aulas 



5 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

9 e 10 Sexualidade e 

Orientação 

Sexual 

 

- Realizar 

diálogos e 

fóruns de 

discussões 

sobre 

identidade de 

gênero, 

sexualidade e 

orientação 

sexual. 

 

 

Apresentação do 

conteúdo no 

PowerPoint com 

voz (feita por 

mim); 

 

Fórum assícrono 

durante a 

semana para 

tirar dúvidas. 

Explanação feita 

pelo professor 

(sem atribuição 

de notas nessa 

aula) 

28/09 a 

02/10/2020 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 aulas 

 

 

6 IV. 11 e 12 

 

 

 

Sexualidade e 

Orientação 

Sexual 

- Explicar as 

diferenças entre 

Sexo Biológico, 

Identidade de 

Gênero e 

Orientação 

Sexual. 

Resolução das 

questões 

enviadas por 

mim através de 

um  formulário 

do Google. 

Obs. Após a 

avaliação o 

questionário será 

apresentado com 

as respostas 

corretas no 

PowerPoint com 

voz. 

Questionário 1 05/10 a 

09/10/2020 

15 - 2 aulas 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

13 e 14 

 

 

 

 

Gênero e 

violência de 

gênero na 

escola: 

homofobia, 

lesbofobia e 

transfobia 

- Explicar o que 

é a violência de 

gênero. 
 

Disponível em: 

https://grupos.

moodle.ufsc.br/

pluginfile.php/1

687/mod_resou

rce/content/0/m

odulo2/mod2_u

nidade2_texto4.

pdf 

Apresentação do 

conteúdo no 

Padlet e 

Fórum de 

discussão 

assíncrona 

(produzidos pelo 

grupo 1). 

Trabalho em 

grupo 

(organização do 

conteúdo no 

Padlet e do 

Fórum 1);  

 

Participação no 

Fórum 1. 

 

13/10 a 

16/10/2020 

15 

(participação 

no Fórum de 

cada grupo) 

 

 

10 

(organização do 

conteúdo de seu 

grupo no Padlet e 

de seu respectivo 

Fórum) 

 

 

 

 

2 aulas 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

V. 15 e 16 Gênero e 

violência de 

gênero na 

escola: 

homofobia, 

lesbofobia e 

transfobia 

- Discutir sobre 

lesbofobia, 

homofobia, 

transfobia. 
 

Disponível em: 

https://grupos.

moodle.ufsc.br/

pluginfile.php/1

687/mod_resou

rce/content/0/m

odulo2/mod2_u

nidade2_texto4.

pdf 

Apresentação do 

conteúdo no 

Padlet e 

Fórum de 

discussão 

assíncrona 

(produzidos pelo 

grupo 2) 

Trabalho em 

grupo 

(organização do 

conteúdo no 

Padlet e do 

Fórum 2);  

 

Participação no 

Fórum 2. 

19/10 a 

23/10/2020 

(idem) (idem) 2 aulas 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

17 e 18 Gênero e 

violência de 

gênero na 

escola: 

homofobia, 

lesbofobia e 

transfobia 

- Analisar as 

relações entre  

jovens, 

violência 

urbana e 

violência de 

gênero. 

 

Disponível em: 

https://grupos.

moodle.ufsc.br/

pluginfile.php/1

687/mod_resou

rce/content/0/m

odulo2/mod2_u

nidade2_texto4.

pdf 

Apresentação do 

conteúdo no 

Padlet e 

Fórum de 

discussão 

assíncrona 

(produzidos pelo 

grupo 3) 

Trabalho em 

grupo 

(organização do 

conteúdo no 

Padlet e do 

Fórum 3);  

 

Participação no 

Fórum 3. 

26/10 a 

30/10/2020 

(idem) (idem) 2 aulas 

10 

 

VI. 

 

 

 

19 e 20 Relações 

étnicos-raciais 

e Políticas 

afirmativas e 

implicações 

educacionais 

 

 

 

 

 

- Realizar 

diálogos e 

fóruns de 

discussões 

sobre relações 

étnicos-raciais e 

políticas 

afirmativas e 

implicações 

educacionais. 

Apresentação do 

conteúdo no 

PowerPoint com 

voz (feita por 

mim); 

 

Fórum assícrono 

durante a 

semana para 

tirar dúvidas. 

Explanação feita 

pelo professor 

(sem atribuição 

de notas nessa 

aula) 

03/11 a 

06/11/2020 

- - 2 aulas 

11 VI. 21 e 22 Relações 

étnicos-raciais 

e Políticas 

afirmativas e 

- Analisar as 

implicações 

educacionais 

das políticas 

Resolução das 

questões 

enviadas por 

mim através de 

Questionário 2 09/11 a 

13/11/2020 

10 - 2 aulas 



implicações 

educacionais 

afirmativas, 

tomando por 

questão central 

a ideia de 

equidade. 

um  formulário 

do Google. 

Obs. Após a 

avaliação o 

questionário será 

apresentado com 

as respostas 

corretas no 

PowerPoint com 

voz. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 e 24 Pessoa com 

Deficiência: 

ser diferente, 

mas não 

desigual! 

- Apresentar os 

marcos legais, 

políticos e 

pedagógicos, 

bem como as 

implicações ao 

contexto 

educativo do 

trabalho com 

estudantes com 

as deficiências 

mental e/ou 

múltipla. 

Apresentação 

pelo grupo 1 

através de 

Seminário 

assíncrono por 

meio de 

elaboração de 

vídeos ou 

podcasts. 

Trabalho em 

grupo 

(seminário) 

16/11 a 

20/11/2020 

- 10 

(seminário) 

2 aulas 

13 

 

VII. 25 e 26 Pessoa com 

Deficiência: 

ser diferente, 

mas não 

desigual! 

- Apresentar os 

marcos legais, 

políticos e 

pedagógicos, 

bem como as 

implicações ao 

contexto 

educativo do 

trabalho com 

estudantes com 

deficiência 

física. 

Apresentação 

pelo grupo 2 

através de 

Seminário 

assíncrono por 

meio de 

elaboração de 

vídeos ou 

podcasts. 

Trabalho em 

grupo 

(seminário) 

23/11 a 

27/11/2020 

- (idem) 2 aulas 

14 VII. 27 e 28 Pessoa com 

Deficiência: 

ser diferente, 

mas não 

desigual! 

- Apresentar os 

marcos legais, 

políticos e 

pedagógicos, 

bem como as 

implicações ao 

contexto 

educativo do 

trabalho com 

estudantes com 

as deficiências 

visual e 

auditiva. 

Apresentação 

pelo grupo 3 

através de 

Seminário 

assíncrono por 

meio de 

elaboração de 

vídeos ou 

podcasts. 

Trabalho em 

grupo 

(seminário)  

30/11 a 

04/12/2020 

- 

 

 

 

(idem) 2 aulas 

15 VII. 29 e 30 Pessoa com 

Deficiência: 

ser diferente, 

mas não 

desigual! 

(resumo dos 

seminários). 

- Apontar os 

marcos legais, 

políticos e 

pedagógicos, 

bem como as 

implicações ao 

contexto 

educativo do 

trabalho com 

estudantes 

deficientes. 

Resolução das 

questões 

enviadas por 

mim através de 

um  formulário 

do Google. 

 

Questionário 3 07/12 a 

10/12/2020 

15 - 

 

 

 

2 aulas 

16 VII. 31 e 32 Pessoa com 

Deficiência: 

ser diferente, 

mas não 

desigual! 

(resumo dos 

seminários). 

- Apontar os 

marcos legais, 

políticos e 

pedagógicos, 

bem como as 

implicações ao 

contexto 

educativo do 

trabalho com 

estudantes 

deficientes. 

Apresentação 

das respostas do 

questionário no 

PowerPoint com 

voz. 

Resumo dos 

seminários 

14/12 e 

15/12/2020 

Sem atribuição 

de notas 

Sem atribuição de 

notas 

2 aulas 

* Planejamento de 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Atividades Colaborativas (AC): 45 pontos  

Detalhamento: 

- Trabalho em grupo (WebQuest) = 25 pontos; 

- Trabalho em grupo (organização do conteúdo no Padlet e do Fórum 1) = 10 

Pontos: 100 



pontos;  

- Trabalho em grupo (seminário) =  10 pontos. 

Atividades Individuais (AI): 55 pontos   

Detalhamento: 

- Questionário 1 = 10 pontos; 

- Questionário 2 = 15 pontos 

- Participação no Fórum 1 = 15 pontos 

- Questionário 3 = 15 pontos 

Forma de cálculo: soma simples 

* Não foram feitas atividades avaliativas no período presencial (fevereiro e 

março) 

 

 

 

Assinatura do Docente: 

 

Assinatura da Subcomissão  

Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  

Local/Data da Aprovação: 

 

 
 

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

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

 

 

 

 
             

    A         

http://ifpb.edu.br/
http://ifpb.edu.br/


PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTE DE ATIVIDADES NÃO 
PRESENCIAIS 

 
 
 

Turma: Única  

CURSO: LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA 

COMPONENTE CURRICULAR: EPISTEMOLOGIA DA MATEMÁTICA 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): CICERO DA SILVA PEREIRA 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 70% 

28 (23,1h/a) aulas de um total de 40 

(33h/a). 12 (9,9 h/a) foram 

ministradas presencialmente 

 
 
 

 
TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE       

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

     HORÁRIA 

Epistemo-
logia da 

Matemáti

ca. 

Semestre 1 A Natureza da 
Matemática 

Compreender a 

Matemática como 

construção humana, 

através da percepção 

histórico- 

epistemológica do 

seu desenvolvimento. 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Vídeo do 

youtube sobre a 

construção dos 

objetos 

matemáticos 

Fórum (não 

avaliativo) 

31/08 a 

04/06/2020 

    ---------------- ---------------      1,65 h/a 

Epistemo-
logia da 

Matemáti

ca. 

Semestre 2 A Natureza da 

Matemática 

Compreender a 
Matemática como 
construção humana, 
através da percepção 
histórico- 
epistemológica do seu 
desenvolvimento 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 
 

Tarefa via 
google sala de 

aula 

08/09 a 

11/09/2020 

Atividade 
Individual 

 

10 pontos 

       ------------------      1,65 h/a 

Epistemo-

logia da 

Matemáti

ca. 

Semestre 3 Epistemologia Compreeder a 

Epistemologia como 

ciência cognitiva e a 

importância do 

processo de 

construção do 

conhecimento 

Slides narrados 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Encontro 

Síncrono para 

discussão e 

dúvidas 

Fórum e 

Questionário 
14/09 a 

18/09/2020 

 

Questionário  

 

6 pontos 

Fórum de 

discussaõ 

 

4 pontos 

     1,65 

h/a 



 

Epistemo-

logia da 

Matemáti

ca. 

Semestre 4 Epistemologia Compreeder a 

Epistemologia 

como ciência 

cognitiva e a 

importância do 

processo de 

construção do 

conhecimento 

Video do 

youtube 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

Fórum  e teste 21/09  

a 

25/09/2020 

Teste 

 

7 pontos 

Fórum de     

discussaõ 

 

3 pontos 

     1,65 h/a 

Epistemo-

logia da 

Matemáti

ca. 

Semestre 5 Epistemologia e o 

ensino da 

Matemática 

 Compreender o       

processo de construção do 

conhecimento matemático 

e suas relações com os 

contextos  sociais e 

culturais. 

Material escrito 

e slides narrados 

------------       28/09  

a 

      

02/10/2020 

 

----------------   ---------------      1,65 h/a 

Epistemo-

logia da 

Matemáti

ca. 

Semestre 6 Epistemologia e o 

ensino da 

Matemática 

Compreender o       

processo de 

construção do 

conhecimento 

matemático e suas 

relações com os 

contextos  sociais 

e culturais. 

Material escrito 

Slides narrados 

 

Encontro 

Síncrono 

 

Questionário 

      05/10  

a 

        

09/10/2020 

 

Questionário 

 

10 pontos 

---------------      1,65 h/a 

Epistemo-

logia da 

Matemáti

ca. 

Semestre 7 Desenvolvimento 

humano e 

Matemática 

Perceber a 

relação entre 

desenvolviment

o humano e o 

conhecimento 

matemático 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Vídeo do 

youtube 

--------------       13/10  

a 

            

16/10/2020 

 

----------------

- 
 -----------------      1,65 h/a 

Fundame

ntos 

teóricos e 

epistemo-

lógicos da 

constru-

ção do 

conheci-

mento 

matemá-

tico. 

Semestre 8 Desenvolvime nto 

humano e 

Matemática 

Perceber a 

relação entre 

desenvolviment

o humano e o 

conhecimento 

matemático 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Vídeo do 

youtube 

Fórum de 

discussão 

19/10  

a 

            

23/10/2020 

 

---------------  Fórum de     

discussão 

 

     10 pontos 

     1,65 h/a 



Fundame

ntos 

teóricos e 

epistemo-

lógicos da 

constru-

ção do 

conheci-

mento 

matemá-

tico. 

Semestre 9 A construção da 

Matemática e sua 

importância 

Perceber a 

Matemática 

como uma 

construção 

humana e suas 

relações com a 

aprendizagem 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

 

Encontro 

Síncrono com 

discussão sobre 

o tema e dúvidas 

---------------       26/10  

a 

            

30/10/2020 

 

----------------  -------------      1,65 h/a 

Fundame

ntos 

teóricos e 

epistemo-

lógicos da 

constru-

ção do 

conheci-

mento 

matemá-

tico. 

Semestre 10 A construção da 

Matemática e sua 

importância 

Perceber a 

Matemática 

como uma 

construção 

humana e suas 

relações com a 

aprendizagem 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Atividade de 

produção 

escrita 

                  

03/11 

a 

            

06/11/2020 

 

Atividade 

de produção 

escrita 

 

10 pontos 

   ---------------      1,65 h/a 

Fundame

ntos 

teóricos e 

epistemo-

lógicos da 

constru-

ção do 

conheci-

mento 

matemá-

tico. 

Semestre 11 A construção da 

Matemática e sua 

importância 

Perceber a 

Matemática 

como uma 

construção 

humana e suas 

relações com a 

aprendizagem 

Material escrito 

disponibilizado 

no google sala 

de aula 

 

Vídeo do 

youtube 

-------------         09/11 

a 

            

13/11/2020 

 

----------------

-- 
      Fórum  

  

 Sem pontuação 

     1,65 h/a 

Fundame

ntos 

teóricos e 

epistemo-

lógicos da 

constru-

ção do 

conheci-

mento 

matemá-

tico. 

Semestre 12 Fundamentação 

teórica para as 

perguntas 

primárias 

Construir base 

teórica 

sustentável 

sobre os temas 

circundantes à 

construção do 

conhecimento 

matemático 

Link para artigo 

sobre o tema 

Questionário       16/11 

a 

            

20/11/2020 

 

Questionário 

 

10 pontos 

  ------------      1,65 h/a 



Fundame

ntos 

teóricos e 

epistemo-

lógicos da 

constru-

ção do 

conheci-

mento 

matemá-

tico. 

Semestre 13 Fundamentação 

teórica para as 

perguntas 

primárias 

Construir base 

teórica 

sustentável 

sobre os temas 

circundantes à 

construção do 

conhecimento 

matemático 

Link para artigo 

sobre o tema 

Fórum        23/11 

a 

            

27/11/2020 

 

--------------    Fórum  

 10 pontos 

     1,65 h/a 

Fundame

ntos 

teóricos e 

epistemo-

lógicos da 

constru-

ção do 

conheci-

mento 

matemá-

tico. 

Semestre 14 Fundamentação 

teórica para as 

perguntas 

primárias 

Construir base 

teórica 

sustentável 

sobre os temas 

circundantes à 

construção do 

conhecimento 

matemático 

Link para artigo 

sobre o tema 

 

Encontro 

síncrono para 

finalização 

Fórum e 

Questionário 

      30/11 

a 

            

04/12/2020 

 

Questionário 

 

10 pontos 

       Fórum  

 

      10 pontos 

     1,65 h/a 

 

 

Legendas: AI (Atividade Individual), AC (Atividade Colaborativa). 

Observação : Pontuação das Atividades Colaborativas – 37 pontos 

                       Pontuação das Atividades Individuais -  63 pontos 

                      A nota final do discente será a soma da nota das atividades individuais e da nota das atividades colaborativas 

                         

 

 

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: 2º Período 

 
PERÍODO: 2020.1 (31/08 a 18/12/2020) 

CURSOS: Licenciatura em Matemática  

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia da Educação 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 30 aulas (Ensino Remoto) 

 
OBS 1: Carga Horária da Disciplina: 33 h/40 Aulas; 

 

OBS 2: Antes da pandemia, foram ministradas *: 10 de 40 aulas 

 

 Ministrada pela professora substituta (REFERENTES A UNIDADE DIDATICA I). 

 
 

PROFESSOR(A): Aluska Peres Araújo  

 

 
 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 UNIDADE 

DIDÁTICA 
I 

1 e 2 1 – Acolhida aos 

alunos; 

2 - Agostinho de 

Hipona. 

 

1 – Retorno da disciplina 

e sua dinâmica no 

contexto de aulas 

remotas; 

2 - Revisão dos conteúdos 

anteriores. 

 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF e/ou 
Slides). 

 

Tarefa 

 
Fórum de 

Discussão Temática 
via google Meet (no 

horário da aula). 

31/08  

a 

04/09/2020 

 

 

- 10 pontos- 02 aulas 

2 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

3 e 4 Reforma Protestante. Descrever as 

contribuições desse 

movimento 

no/para o campo 

educacional. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Leitura e reflexão temática. 

Tarefa 

 

Fórum de Discussão 
Temática  

(assíncrono e tira 
dúvidas durante a 

semana). 

08/09  

a 

11/09/2020 
 

 

 

 

10 Pontos - 2 aulas 

3 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

5 e 6 Adventio 

Da 

Modernidade 

(Comenius). 

Apontar as principais 

características da visão de 

educação para  Comenius 

e seus desdobramentos 

nas práticas educativas. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF e/ou 
Slides). 

 
 

Tarefa 

Síntese Textual 

 

Leitura e 

reflexão 
temática; 

  
Fórum assíncrono 
durante a semana 

para 
tirar dúvidas sobre a 

atividade. 

14/09 

a 

18/09/2020 
 

 

- - 2 aulas 



4 

 

UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

7 e 8 Adventio 

Da 

Modernidade  

(Comenius) 

Apontar as principais 

características da visão de 

educação para  Comenius 

e seus desdobramentos 

nas práticas educativas. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 
 

 

Tarefa 

Síntese Textual 

 

Continuação da 

atividade anterior (E 

envio do arquivo 

pelo aluno). 

21/09  

a 

25/09/2020 

 

10 Pontos - 2 aulas 

5 UNIDADE 

DIDÁTICA 
II 

9 e 10   Iluminismo 

Pedagógico e a 

educação em Rousseau. 

Compreender os aspectos 
da abordagem e reflexão 
social para a educação. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF e video 

aula via YouTube). 

Tarefa 
  

Leitura e reflexão 
temática. 

28/09  
a 

02/10/2020 

 

- - 2 aulas 

6 UNIDADE 

DIDÁTICA 
II 

11 e 12 Iluminismo      

Pedagógico e a 

educação em Rousseau. 

Compreender os aspectos 
da abordagem e reflexão 
social para a educação. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 
 

Tarefa 
 

Debate via Chat (rede 

social no horário da 

aula). 

05/10 

a 
09/10/2020 

10 Pontos - 2 aulas 

7 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

13 e 14 Marxismo e Educação: 

Gramsci, Althuser e a 

Escola de Frankfurt. 

Analisar como  as 
constribuições desses 

filósofos se aprensentam 
na dinâmica educativa. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF e/ou 

Slides). 

Tarefa 
Fichamento Tópico 

 
Leitura e reflexão 

temática; 
 

Fórum assíncrono 
durante a semana 

para 
tirar dúvidas sobre a 

atividade. 

13/10 

a 
16/10/2020 

 

 

- - 2 aulas 

8 UNIDADE 

DIDÁTICA 
II 

15 e 16 Marxismo e 
Educação: Gramsci, 

Althuser e a Escola de 
Frankfurt. 

Analisar como  as 
constribuições desses 

filósofos se aprensentam 
na dinâmica educativa. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 
 

Tarefa 
Fichamento Tópico 

 
Continuação da 

atividade anterior (E 
envio do arquivo 

pelo aluno – 
Atividade 

Assíncrona). 

19/10 

a 
23/10/2020 

 

15 Pontos  2 aulas 

9 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

17 e 18 Educação liberal e 
pragmática de  Dewey 

e Rorty. 

Descrever a interrelação 
do aporte teórico desse 

filosofos e a prática 
pedagógica.. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF e/ou 

Slides). 
 
 

Tarefa 
Mapa Conceitual 

 
Leitura e reflexão 

temática; 
 

Fórum De Discução 
Via Google Meet  (no 

horário da aula e 
assícrono durante a 

semana para 
tirar dúvidas sobre a 

atividade). 

26/10 

a 
30/10/2020 

 

 

- - 2 aulas 

   10 UNIDADE 

DIDÁTICA 
II 

19 e 20 Educação liberal e 
pragmática de  Dewey 

e Rorty. 

Descrever a interrelação 
do aporte teórico desse 

filosofos e a prática 
pedagógica. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 
 

Tarefa 
Mapa Conceitual 

 
Continuação da 

atividade anterior (E 
envio do arquivo 

pelo aluno – 
Atividade 

Assíncrona). 

03/11 

a 
06/11/2020 

 

- 10 Pontos 2 aulas 



11 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

21 e 22 Paulo Freire 

e a 

Pedagogia da 

Autonomia. 

Apresentar as reflexões 
sobre práticas 

pedagogicas 

emancipadoras do 

educando vsando a 

construção de uma 

educação crítica. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF). 
 
 

 

Tarefa 

Leitura partilhada  

 

Via Google Meet 

(No horário da aula). 

09/11 

a 

13/11/2020 
 

 

- 10 Pontos 

 

2 aulas 

12 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

23 e 24 Paulo Freire 

e a 

Pedagogia da 
Autonomia. 

Apresentar as reflexões 
sobre práticas 

pedagogicas 

emancipadoras do 

educando vsando a 

construção de uma 

educação crítica. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 
 

Tarefa 
 

Fórum de Discussão 
Temática  

(assíncrono e tira 
dúvidas durante a 

semana). 

16/11 

a 

20/11/2020 

 

10 Pontos     - 2 aulas 

13 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

25 e 26 Educação no Brasil e 

Ensino Público. 

Refletir sobre a educação 

e o ensino no contexto 

atual. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF). 
 

Tarefa 

Sintese Textual 

 

Leitura e reflexão 

temática(Atividade 

Assíncrono). 

23/11 

a 

27/11/2020 

 

- - 2 aulas 

14 UNIDADE 

DIDÁTICA 

II 

27 e 28 Educação no Brasil e 

Ensino Público.  

 Refletir sobre a educação 

e o ensino no contexto 

atual. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 
 

Tarefa 

Sintese Textual 

 

Envio do arquivo 

pelo aluno (Atividade 

Assíncrono). 

30/11 

a 

04/12/2020 

15 pontos - 2 aulas 

15 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

29 e 30 Encerramento da 

disciplina. 
Atividade de conclusão 

da disciplina. 

 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de material 
(explicação da atividade via 

chat – rede social). 

Resenha Crítica de 
Artigo. 

07/12 

a 

11/12/2020 

 

 - 2 aulas 

 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 

Atividades Colaborativas (AC): 30 pontos  

Detalhamento: 

* Fórum de Discussão Temática – 10 Pontos 

* Mapa Conceitual – 10 Pontos 

* Leitura Copartilhada – 10 Pontos 

 

Atividades Individuais (AI): 70 pontos  

Detalhamento: 

* Fórum de Discussão Assíncrono (01)– 10 pontos 

* Sìntese Textual (01) – 10 Pontos 

* Debate Síncrono – 10 Pontos 

Pontos: 100 

OBS: O processo avaliativo será continuo e acumulativo, considerando o caráter 

formativo e processual, bem como o desempenho geral do estudante. 

 



* Fichamento Tópico – 15 Pontos 

* Fórum de Discussão Assíncrono – 10 Pontos 

* Sìntese Textual (02) – 15 Pontos 

**Forma de cálculo: soma simples 

Recuperação final de aprendizagem Pontos: 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: 34941 - LIC.0611 PERÍODO: 2020.1 

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

AVA: SALA GOOGLE  

CARGA HORÁRIA (80%): 32H 

Antes da pandemia, 14h/aulas foram 

ministradas.  
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA II  

PROFESSOR: KATIANNY KÉSIA MENDES NEGROMONTE TARGINO  

 

 
TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIV

OS 

RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICO

S 

INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUA 

L/      

PONTUAÇÃ 

O 

ATIVIDADE 

COLABOR 

ATIVA/ 

PONTUAÇÃ 

O 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 Artigo científico 

 X  Relatório 
 Identificar a estrutura 

composicional do artigo 

científico;  

 Reconhecer os aspectos 

estilísticos da linguagem.  

 Reconhecer os aspectos 

discursivos do gênero 

rartigo científico. 

Webaula 

Videoaula/ 

Formulários/ 

material 

teórico via sala 

google 

Formulário/ 

Questionaário 

31/08 a 

04/09/20 
  2 

2 1 2  

Artigo científico 
 Diferenciar objeto de 

estudo x temática;  

 Selecionar objetivos para a 

pesquisa.  

 Escolher o orientador. 

 Apontar justificativas.  

 Criar projeto de texto 

Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google  

Produção via 

google doc 

07/09 a 

12/09/20 

 
 

 

 
 

 
10 

 2 

3 1 3  

 

Artigo científico 

  Realizar um levantamento 

de autores e tópicos 

teóricos.  

 Identificar as regras/ 

normas da ABNT 

Webaula 

Videoaula,  

material 

teórico via 

sala google 

Produção de 

fichamento 

teórico via 

sala google 

14/09 a 

19/09/202

0 

 2 

 



TÓPICO UNIDADE AUL

A 

TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUME 

NTO DE 

AVALIAÇÃ 

O 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUA 

L/      

PONTUAÇÃ 
O 

ATIVIDADE 

COLABOR 

ATIVA/ 

PONTUAÇÃ 
O 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

4 1 4  

 

Artigo científico 

 

 

 Identificar as regras/normas 

da ABNT.  

 Fichar os aspectos teóricos 

relevantes para a pesquisa.  

 Criar projeto de texto para 

fundamentação teórica 

 



Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

21/09 a 

26/09/2020 

 

 

 
 

 
 

- 

 2 

5 1 5  

 

Artigo científico 

 

 Produzir a fundamentação 

teórica.  

 

Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

28/09 a 

03/10/2020 

 2 

6 2 6  

Artigo científico 

 

 

 Identificar o tipo e a natureza 

da pesquisa.  

 Descrever e analisar os dados. 

 Criar o projeto de texto da 

seção resultados  

  

 

 

Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

05/10 a 

10/10/2020 
 

 

 

 

 

 
10 

 2 

7 2 7 Artigo 

científico 

 

  Identificar o tipo e a natureza 

da pesquisa.  

 Descrever e analisar os dados.  

 Produzir a metodologia 

Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

12/10 a 

17/10/2020 

 2 

8 2 8  
Artigo 

científico 
 
 

 Identificar o tipo e a natureza 

da pesquisa.  

 Descrever e categorizar os 

dados.  

 Produzir a metodologia 

Webaula 
Videoaula/ 
material teórico 
via sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

19/10 a 

24/10/2020 

 2 



9 2 9   

 

Artigo 

científico 
 

 

 Analisar os dados  

 Sinalizar para possíveis 

resultados  

 Criar o projeto de texto da 

seção resultados  

 

 

Webaula 

Videoaula/ 

material teórico 

via sala google 

 Produção 

textual via 

google doc 

 

26/10 a 
  31/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 2 

10 2 10 Artigo científico  Produzir análise dos dados 

(RESULTADOS) 

Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

 

02/11 a 

07/11/2020 

 2 

11 2 11  

Artigo científico 

 

 Produzir análise dos dados 

(RESULTADOS) 

 

Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

 

09/11 a 
14/11/2020 

 2 

12 2 12  Artigo científico  Produzir introdução 



Webaula 
Videoaula/ 
material teórico 
via sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

16/11 a 

21/11/2020 

 

 

10 

 

 2 

13 3 13 Artigo científico  

 . Produzir resumo 

(ABSTRACT) 



Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

23/11 a 

27/11/2020 

 2 

14 3 14 Artigo 

científico 
 Revisar técnica das 

referências bibliográficas. 

 Identificar as normas da 

ABNT e aplicá-las a produção 

de gêneros científicos.  
 

Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google 

Produção 

textual via 

google doc 

30/11 a 

05/12/2020 

 - 2 

15 3 15 Seminário  

 
 Expor o produto final escrito 

do artigo científico  

Webaula 
Videoaula/ 
material teórico 
via sala google 

Seminário 07/12 a 

12/12/2020 

 

10 
 

 2 



16 3 16 Seminário  

 
 Expor o produto final escrito do 

artigo científico.

Webaula 

Videoaula/ 

material 

teórico via 

sala google 

Seminário 14/12 e 
15/12/2020 

 2 

A pontuação ocorrerá da seguinte maneira:  

 

Obs: As avaliações ocorrerão ao final de cada etapa de produção do artigo científico.   

AV1 = PI + PF + PM + PR + PRF/ 10 

AV2 = Seminário 

MF = AV1 + AV2/2  

 

AV1 (Avaliação 1)  

AV2 (Avaliação 2)  

MF = MÉDIA FINAL 

PI (Produção da introdução)  

PF (Produção da fundamentação teórica) 

PM (Produção da metodologia)  

PR (Produção dos resultados ) 

PRF (Produção das referências) 

 

Obs.: Essa disciplina exige acompanhamento constante do professor que analisa a produção textual do aluno 
autor/pesquisador, sendo assim não há atividade colaborativa.  

 

 

 

 

 


	plano instrucional Cálculo - 1

