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CURSO: Lic. em Matemática  
 

PERÍODO: 2020.1 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Para o Ensino Médio III 

PROFESSOR: Me. Weidson Amaral 

CARGA HORÁRIA NÃO PRESENCIAL: 49 horas  
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

1ª Semana 

Período: 31/08/2020 a 06/09/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Ambientação  

 Conhecer o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – Moodle E/OU  

Classroom; 

 Interagir com os alunos da disciplina; 

 Integrar os discentes da disciplina. 

 Encontro remoto (webaula) através 

google meet; 
 Participação no encontro síncrono; 

0 0 

 

2ª Semana 

Período: 07/09/2020 a 13/09/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Circunferência  

 Identificar a equação geral e reduzida de 

uma circunferência; 

 Determinar as coordenadas do centro e do 

raio de uma circunferência a partir de sua 

equação geral ou da equação reduzida. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 
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3ª Semana 

Período: 14/09/2020 a 20/09/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Circunferência 

 Determinar a posição relativa entre um 

ponto e uma circunferência; 

 Determinar a posição relativa entre uma 

reta e uma circunferência. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 

 

4ª Semana 
Período: 21/09/2020 a 27/09/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Circunferência 

 Determinar a posição relativa entre duas 

circunferências; 

 Resolver Problemas envolvendo 

circunferência. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 
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5ª Semana 
Período: 28/09/2020 a 04/10/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Cônicas 

 Identificar a equação reduzida de uma 

Elipse; 

 Determinar as coordenadas do centro, dos 

focos e das extremidades de uma Elipse a 

partir de sua equação reduzida; 

 Calcular a equação reduzida de uma 

Elipse a partir da sua equação geral. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 

 

6ª Semana 
Período: 05/10/2020 a 11/10/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Cônicas 

 Identificar a equação reduzida de uma 

Hipérbole; 

 Determinar as coordenadas do centro, 

dos focos e das extremidades de uma 

Hipérbole a partir de sua equação 

reduzida; 

 Calcular a equação reduzida de uma 

Hipérbole a partir da sua equação geral. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 
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7ª Semana 
Período: 12/10/2020 a 18/10/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Cônicas 

 Identificar a equação reduzida de uma 

Parábola; 

 Determinar as coordenadas do centro, dos 

focos e das extremidades de uma 

Parábola a partir de sua equação reduzida; 

 Calcular a equação reduzida de uma 

Parábola a partir da sua equação geral. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 

 

8ª Semana 
Período: 19/10/2020 a 25/11/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Cônicas 

 Resolver problemas envolvendo as 

seguintes cônicas: Elipse, Parábola e 

Hipérbole. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 
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9ª Semana 
Período: 26/10/2020 a 01/11/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Números 

Complexos 

 Conceituar números complexos; 

 Identificar a parte real e a parte 

imaginária de um número complexo; 

 Calcular potências de 𝑖; 

 Determinar o conjugado de um número 

complexo. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 

 

10ª Semana 
Período: 02/11/2020 a 08/11/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Números 

Complexos 

 Determinar o conjugado de um número 

complexo; 

 Operar com números complexos na forma 

algébrica; 

 Colocar um número complexo na forma 

algébrica na forma trigonométrica e vice-

versa. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 
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11ª Semana 
Período: 09/11/2020 a 15/11/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Números 

Complexos 

 Efetuar multiplicações e divisões de 

números complexos na forma 

trigonométrica; 

 Calcular potências de números complexos 

na forma trigonométrica; 

 Efetuar a radiciação de números 

complexos na forma trigonométrica. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 

 

12ª Semana 
Período: 16/11/2020 a 22/11/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Polinômios 

 Identificar um Polinômio e seus 

elementos; 

 Determinar coeficientes de Polinômios 

iguais. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 
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13ª Semana 
Período: 23/11/2020 a 29/11/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Polinômios 

 Calcular o valor numérico de uma 

Polinômio; 

 Operar com Polinômio: adição, 

subtração, multiplicação e divisão. 

 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 

 

14ª Semana 
Período: 30/11/2020 a 06/12/2020 

Carga Horária: 3,5 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Polinômios 

 Efetuar a divisão de Polinômios pelo 

método de Briot Rufini; 

 Obter o conjunto solução de equações 

Polinômiais; 

 Usar adequadamente as relações de 

Girard para obter as raízes de uma 

equação Polinômial. 

 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios; 

 Apresentação da resolução de um 

única questão da lista de exercícios 

pelo google meet. 

100 100 
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Legenda: AI = Atividade Individual   AC = Atividade Colaborativa. 

 

Observação 1: É importante enfatizar que do total da carga horária da (80 h/a = 67 horas), 18 horas foram ministradas presencialmente e que 49 horas 

serão ministradas de forma remota. 

 

Observação 2: A disciplina de Prática de Ensino de Matemática é dividida em dois momentos: o primeiro consta da parte teórica e o segundo consta 

das simulações de aulas por partes dos discentes da turma. Nas 18 horas presenciais foi feita a primeira parte, logo falta somente a segunda parte que 

corresponde as simulações de aulas. 

 

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: 

NOTA  BIMESTRAL =
80 ∙ (NFAI) + 20 ∙ (NFAC)

100
 . 

Assinatura do Docente:  

 

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

 

Local/Data da Aprovação: 



 
 

 

CURSO: Licenciatura em Matemática  
PERÍODO: 2020.1 

COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo II 

PROFESSOR: Orlando Batista de Almeida  

ESTÁGIOS: 1º , 2º e  3º 
CARGA HORÁRIA NÃO PRESENCIAL: 56 horas  

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS(PIDANP) 

 

 

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 para 

interação  e integração entre o 

professor e o aluno, que estão 

matriculados na disciplina. 

 Reunião de forma remota 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: 07/09/2020 a 13/09/2020 

Carga Horária: 2 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Primitiva ou 

antiderivada de uma 

função, Propriedades 

das Primitivas, 

Integral Indefinida e 

Propriedades 

 Conhecer a primitiva de uma função; 

 Definir a integral indefinida; 

 Resolver uma integral indefinida;  

 

 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: 14/09/2020 a 20/09/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios sobre 

Integrais(Professor) 

Aplicar os conhecimentos assimilados 

sobre integrais. 

 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: 21/09/2020 a 27/09/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Integral Definida, 

Soma de Riemann e 

Teorema 

Fundamental do 

Cálculo 

Saber aplicar o Teorema Fundamental do 

Cálculo para resolver integrais definidas; 

 

 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 

 

 

 

5ª Semana 
Período: 28/09/2020 a 04/10/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Métodos de 

integração: 

Integração por 

Substituição ou 

Mudança de 

Variáveis e 

Integração por Partes 

Conhecer e diferenciar os métodos de 

integração 

 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 

 



 
 

6ª 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 

Exercícios sobre 

Integrais(Professor) 

Aplicar os conhecimentos transmitidos 

sobre integrais. 

 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 

7ª 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 

Exercícios 

colaborativo sobre 

Integrais(Aluno) 

Aplicar os conhecimentos assimilados 

sobre integrais. 
 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Exercício individual aplicado em 

um Documento Google. 

100 100 

 

8ª Semana 
Período: 19/10/2020 a 25/11/2020 

Carga Horária: 4 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Técnicas de 
integração: integrais 

trigonométricas e 
substituição 

trigonométrica 

 Conhecer e aplicar outras técnicas de 

integração envolvendo funções 

trigonométricas; 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Pdf; 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 



 
 

 Notebook com webcam; 

 Metodologias ativas: Pedlet; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Lista de Exercícios. 

 

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 

Integrais de  funções 
racionais por frações 

parciais 

 Resolver integrais transformando o 

integrando em uma soma de frações 

parciais integráveis; 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Pdf; 

 Notebook com webcam; 

 Metodologias ativas: Pedlet; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 

 

10ª Semana 
Período: 02/11/2020 a 08/11/2020 

Carga Horária: 2 horas 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

 6. Aplicações da 
integral: 

comprimento de 
arco, volume e 

área de sólido de 
revolução, 

aplicações à Física, 

 Utilizar a integral para calcular 

comprimento de arco, área de figura 

geométrica plana, volume e área de 

sólidos de revolução; 

 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Pdf; 

 Notebook com webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 

100 100 



 
 

à Engenharia e à 
Estatística 

 Lista de Exercícios. 

 

11ª 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 

Integrais 
Impróprias  

 Calcular integrais com limites de 

integração infinitos; 

 

 

 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 

 

12ª 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 

aplicação das 

integrais e integrais 

impróprias(Aluno) 

 Aplicar os conhecimentos assimilados 

sobre aplicações das integrais e integrais 

impróprias; 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Exercício individual aplicado em 

um Documento Google. 

100 100 

 

 

 



 
 

13ª 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 

Sequências reais, 

classificação, 

limitação e 

monotonicidade 

 Saber definir uma sequência real; 

 Saber representar uma sequência real; 

 Classificar uma sequência; 

 identificar uma subsequência real; 

 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 

 

14ª 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 

Limite, convergência 
de sequências e 
Teoremas sobre 
convergência de 

sequências 

Compreender a definição de limite de 

uma sequência; 

Conhecer os teoremas de convergência de 

sequências reais; 

 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 

 

 

 



 
 

15ª 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 

Sequências 

reais(Aluno) 

 Aplicar os conhecimentos assimilados 

sobre sequências reais. 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Exercício individual aplicado em 

um Documento Google. 

100 100 

 

Legenda: AI = Atividade Individual   AC = Atividade Colaborativa. 

Observação 1: É importante enfatizar que do total da carga horária da disciplina é de 80 horas sendo quê das quais  já foram ministradas 24 horas 

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: 



 
 
 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 

TURMA: 5º Período 

 
PERÍODO: 2020.1 (26/08 a 18/12/2020) 

CURSOS: Licenciatura em Matemática  

COMPONENTE CURRICULAR: Didática Geral 
CARGA HORÁRIA (% a definir): 28 aulas (Ensino Remoto) 

 

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

OBS 2: Antes da pandemia, foram ministradas *: 12 de 40 aulas 

 

 Ministrada pela professora substituta 

 

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 – Revisão: Postura 

Pedagógica frente as novas 

tecloogias aplicadas ao 

ensino. 

 

 

 

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 

 

 

- - 1 aula. 

2 UNIDADE 
DIDÁTICA 

I 

3 e 4 Tendências Pedagógicas e 

Processo de ensino e 

aprendizagem. 

Descrever as contribuições das 

tendencias  para a prática 

educacional e de ensino. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Leitura e reflexão temática. 

Tarefa 

Síntese Textual 
 Fórum assíncrono durante a 

semana para 
tirar dúvidas 

08/09  

a 

11/09/2020 

 

10 pontos  - 2 aulas 



3 UNIDADE 
DIDÁTICA 

I 

5 e 6 Currículo Identificar as Implicações 

Didático- Metodológicas. 

 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF e/ou 
Slides). 

Tarefa 
 

Leitura e discussão via Google 
Meet (no horário da aula). 

14/09 

a 

18/09/2020 

 

- 05 Pontos 2 aulas 

4 UNIDADE 
DIDÁTICA 

I 

7 e 8 Currículo Identificar as Implicações 

Didático- Metodológicas. 

 

AVA utilizado – Classroom 

 

Computador e/ou Smartphone. 

 
 
 

Tarefa 

Mapa Conceitual 
 

Fórum assíncrono durante a 
semana para 
tirar dúvidas. 

21/09  

a 

25/09/2020 

 

10 Pontos - 2 aulas 

    5 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

9 e 10 A aula como forma de 

organização do ensino 
*Planejamento: Elaboração 
de Objetivos e Conteúdos: 

seleção, organização e 
operacionalização 

 

Compreender a importância do 
planejamento da aula para a 
viabilização do processo de 

ensino e aprendizagem. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF e/ou 
Slides). 

 
 

Tarefa 
 

Leitura e reflexão temática 
(Atividade Assíncrona). 

28/09  
a 

02/10/2020  

- - 
 

2 aulas 

6 UNIDADE 

DIDÁTICA 

II 

11 e 12 A aula como forma de 

organização do ensino 
*Planejamento: Elaboração 
de Objetivos e Conteúdos: 

seleção, organização e 
operacionalização 

Compreender a importância do 

planejamento da aula para a 

viabilização do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 

Tarefa 
 

Fórum de discussão Assíncrono 

05/10 

a 
09/10/2020  

- 05 Pontos 2 aulas 

7 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

13 e 14 Tipos de Planejamento e 
Articulação dos mesmos com 
o Projeto Político Pedagógico 

(PPP). 

Reconhecer cada tipo de 
planejamento e como suas 
ferramentas dão suporte ao 

trabalho docente. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF e/ou 
slides). 

Tarefa 
 

Leitura e fichamento escrito 
(envio do arquivo pelo aluno - 

Atividade Assíncrona)  
 

13/10 

a 
16/10/2020 

 

10 Pontos - 2 aulas 

8 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

15 e 16 Tipos de Planejamento e 

Articulação dos mesmos com o 

Projeto Político Pedagógico 

(PPP). 

Reconhecer cada tipo de 
planejamento e como suas 
ferramentas dão suporte ao 

trabalho docente. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 
 

Envio de materal (PDF e/ou 
slides). 

Tarefa 
 

Debate via Chat (rede social no 
horário da aula) e tira dúvidas.  

19/10 

a 
23/10/2020 

 

- 
 

10 Pontos 2 aulas 

9 UNIDADE 
DIDÁTICA 

II 

17 e 18 Tipos de Planejamento 
Plano de Curso/Ensino e 

Plano de Aula 

Conhecer as 
especificidades/particularidades 

de cada plano e suas 
interrelações no processo de 

ensino e aprendizagem. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de materal (PDF e video 
aula via YouTube). 

Tarefa 
 

Debate via Chat (rede social no 
horário da aula) e tira dúvidas. 

26/10 

a 
30/10/2020 

 

- 05 Pontos 2 aulas 

10 UNIDADE 
DIDÁTICA 

19 e 20 Tipos de Planejamento 
Plano de Curso/Ensino e 

Conhecer as 
especificidades/particularidades 

AVA utilizado – Classroom 
 

Tarefa 
 

03/11 

a 

10 Pontos - 2 aulas 



II Plano de Aula de cada plano e suas 
interrelações no processo de 

ensino e aprendizagem 

Computador e/ou Smartphone. 
 
 

Construção de um plano de aula 
(Arquivo enviado pelo aluno - 

Atividade Assíncrona). 
 

06/11/2020 
 

11 UNIDADE 
DIDÁTICA 

III 

21 e 22 Avaliação da Aprendizagem 

 

Descrever o processo histórico e 
cultural da prática avaliativa 

(mitos e verdades). 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone; 
 

Envio de material (Slides). 

Tarefa 
 

Fórum de Discussão Temática 
(Atividade Assíncrona). 

 

09/11 

a 

13/11/2020 

 

- 05 Pontos 2 aulas 

12 UNIDADE 
DIDÁTICA 

III 

23 e 24 A avaliação e suas implicações 
no Sucesso/Fracasso Escolar 

Reconhecer como a avaliação 
pode desempenhar um papel 

decisivo para a continuidade da 

carreira escolar. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 

Tarefa 
 
Pesquisa Temática e construção 
de Mapa conceitual (Arquivo 

enviado pelo aluno - Atividade 
Assíncrona). 

 

16/11 

a 

20/11/2020 

 

10 Pontos - 2 aulas 

13 UNIDADE 

DIDÁTICA 
III 

25 e 26 A avaliação e suas implicações 

na Formação do Professor e a 

Qualidade do Ensino 

Pontuar as características 

diagnósticas da avaliação na 
prática docente. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 
 

Tarefa 
 

Fórum Temático Assíncrono. 

23/11 

a 

27/11/2020 

 

10 Pontos - 2 aulas 

14 UNIDADE 
DIDÁTICA 

III 

27 e 28 Avaliação Mediadora e 

Diagnóstica 

Conhecer as características dos 

modelos de avaliação e como 

podem  

Ser aplicadas no processo de 

ensino e aprendizagem. 

AVA utilizado – Classroom 
 

Computador e/ou Smartphone. 
 

Tarefa – 
 

Questionário via Formulários 
Google. 

 

30/11 

a 

04/12/2020  

10 Pontos - 2 aulas 

15 UNIDADE 
DIDÁTICA 

III 

 

 

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  

(envio do material pelo aluno). 

30/11 

a 

11/12/2020 

 

- - 1 aula 

* 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: 

 

* Discussão Temática – 05 Pontos 

* Fórum (01) – 05 Pontos 

* Debate (01) – 05 Pontos 

* Debate (02) – 10 Pontos 

* Fórum (02) – 05 Pontos 

 

Atividades Individuais (AI): 70 pontos  

Detalhamento: 

 

* Síntese Textual – 10 pontos 

* Mapa Conceitual (01) – 10 Pontos 

* Fichamento – 10 Pontos 

* Plano de Aula – 10 Pontos 

* Mapa Conceitual (02) – 10 Pontos 

* Fórum Assíncrono – 10 Pontos 

* Questionário – 10 Pontos 

**Forma de cálculo: soma simples  

Pontos: 100 

 

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

processual, bem como o desempenho geral do estudante. 

 

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:  



ANEXO I 

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 30 SEMESTRE 

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA DE LABORATÓRIO DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA I 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 56 aulas (70%) 

PROFESSOR(A): RÔMULO ALEXANDRE SILVA 
 

 

 
 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

AULAS 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/P

ONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIV

A/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

 
1 

UNIDADE II 25 a 40 O laboratório de 

ensino de 

Matemática na 

formação do 

professor 

Refletir sobre os 

processos de 

ensino e 

aprendizagem da 

Matemática e as 

diferentes 

utilizações dos 

materiais 

didáticos 

Apresentação de 

slides, vídeos, 

textos e esquemas, 

durante as 

atividades 

síncronas 

Participação nas 

aulas durante os 

encontros 

síncronos através 

do AVA (Google 

Classroom); 

Entrega de 

resumos das 

atividades por 

email acadêmico 

ou pela plataforma 

(AVA) 

31/08 a 

25/09 

80 20 16 aulas 

 
2 

UNIDADE III 41 a 60 Tendências 

didático-

pedagógicas com 

uso de materiais 

didáticos de 

manipulação 

Compreender as 

diferentes 

concepções em 

torno do 

Laboratório de 

Ensino de 

Matemática 

Utilização de 

slides, debates, 

textos acadêmicos, 

resumos e listas de 

atividades de 

forma sícrona e 

assíncrona 

Entrega de 

atividades sobre os 

temas discutidos 

e/ou 

disponibilizados de 

forma síncrona ou 

assíncrona 

25/08 a 

31/10 

100 00 20 aulas 

 
3 

UNIDADE IV 61 a 80 Elaboração de 

propostas de 

atividades com 

uso de 

tecnologias da 

informação e 

comunicação 

Desenvolver 

projetos didáticos 

que explorem o 

uso do 

Laboratório de 

Ensino de 

Matemática 

na aprendizagem 

dos conceitos, 

procedimentos e 

atitudes na sala de 

aula do ensino 

fundamental II, 

através de 

oficinas temáticas 

Elaboração de 

vídeos, resumos, 

slides e demais 

atividades virtuais 

Apresentação em 

grupos de 

seminários virtuais 

com propostas de 

oficinas didático-

pedagógicas 

01/11 a 

11/12 

50 50 20 aulas 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (Google Classroom) 

Pontos 

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

pontuação. 

Média aritmética 

Assinatura do Docente: 

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

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 

 

 



 

 



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: Sociologia da Educação 
   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); 

 

 

 

 

A educação e 

as teorias 

sociológicas 

clássicas 

- Conhecer a 

maneira como a 

disiplina será 

trabalhada 

remotamente; 

 

 

- Conhecer a 

organização da 

atividade: 

WebQuest – “A 

educação e as 

teorias 

sociológicas 

clássicas”. 

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 A educação e 

as teorias 

sociológicas 

clássicas - 

Durkheim 

 

 

 

- Analisar a 

sociedade, a 

educação e a 

vida moral a 

partir do ponto 

de vista de 

Durkheim. 

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 I. 5 e 6 A educação e 

as teorias 

sociológicas 

clássicas - 
Marx e Engels 

- Analisar a 

sociedade, a 

educação e a 

emancipação a 
partir do ponto 

de vista de 

Marx e Engels. 

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 I. 7 e 8 A educação e 

as teorias 

sociológicas 

clássicas - Max 

Weber 

- Analisar a 

sociedade, a 

educação e o 

desencantament

o a partir do 

ponto de vista 

de Max Weber. 

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 

 

 

 

 

 

 

II.  

 

 

 

 

 

 

9 e 10 

 

 

 

 

 

A educação e 

as teorias 

sociológicas no 

século XX - 
Gramsci  

 

 

- Analisar sob a 

perspectiva de 

Gramsci a 

reforma 

intelectual e 

moral. 

Apresentação do 

conteúdo no 

Padlet e 

Fórum de 

discussão 

assíncrona 

(produzidos pelo 

Trabalho em 

grupo 

(organização do 

conteúdo no 

Padlet e do 

Fórum 1);  

 

28/09 a 

02/10/2020 

15 

(participação 

no Fórum de 

cada grupo) 

 

 

10 

(organização do 

conteúdo de seu 

grupo no Padlet e 

de seu respectivo 

Fórum) 

 

2 aulas 

 

 

 

 

 

 



  grupo 1). Participação no 

Fórum 1. 

 

 

 

 

 

6 II. 11 e 12 A educação e 

as teorias 

sociológicas no 

século XX - 
Karl 

Mannheim  

- Analisar  a 

proposta que 

Karl Mannheim 

faz a 

educadores e 

educandos para 

que utilizem a 

Sociologia 

como 

fundamento 

teórico para a 

compreensão da 

situação 

educacional 

moderna. 

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. 

05/10 a 

09/10/2020 

(idem) (idem) 2 aulas 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 13 e 14 A educação e 

as teorias 

sociológicas no 

século XX - 

Bourdieu 

 

 

 

 

- Analisar como 

Bourdieu 

discute a 

educação 

contemporânea. 

 

 

 

 

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. 

13/10 a 

16/10/2020 

(idem) (idem) 2 aulas 

8 

 

III. 15 e 16 A análise 

sociológica da 

educação 

contemporânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apresentar os 

debates e 

conflitos sociais 

que envolvem a 

educação 

contemporânea  

levando em 

conta a 

configuração 

atual dos 

conflitos em 

torno da 

economia e do 

Estado 

capitalista. 

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) 

 

 

 

 

19/10 a 

23/10/2020 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 aulas 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

17 e 18 A análise 

sociológica da 

educação 

contemporânea 

- Explicar os 

conflitos sociais 

que envolvem a 

educação 

contemporânea  

levando em 

conta a 

configuração 

atual dos 

conflitos em 

torno da 

economia e do 

Estado 

capitalista. 

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 26/10 a 

30/10/2020 

10 - 2 aulas 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

III. 

 

 

 

19 e 20 A análise 

sociológica da 

educação 

contemporânea 

- Discutir sobre 

a escola e o 

ensino atuais, 

enfatizando o 

confronto hoje 

colocado entre 

os interesses 

privados e a 

regulamentação 

do Estado. 

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 III. 21 e 22 A análise 

sociológica da 

educação 

contemporânea 

- Entender a 

escola e o 

ensino atuais, 

levando em 

conta o 

confronto hoje 

colocado entre 

os interesses 

privados e a 

regulamentação 

do Estado. 

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 2 09/11 a 

13/11/2020 

15 - 2 aulas 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 e 24 A educação e 

os novos 

blocos 

hegemônicos/ 

Exigências 

para a 

educação na 

sociedade do 

Terceiro 

Milênio 

- Refletir sobre 

os impactos da 

pós-

modernidade na 

área 

educacional 

e sobre a 

abordagem 

multicultural. 

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 

 

IV. 25 e 26 A educação e 

os novos 

blocos 

hegemônicos/ 

Exigências 

para a 

educação na 

sociedade do 

Terceiro 

Milênio 

- Explicar a 

importância dos 

movimentos 

sociais para a 

Educação. 

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 IV. 27 e 28 A educação e 

os novos 

blocos 

hegemônicos/ 

Exigências 

para a 

educação na 

sociedade do 

Terceiro 

Milênio 

- Discutir os 

fatores que 

provocam a 

exclusão 

digital, 

refletindo sobre 

a influência e a 

contribuição 

dos meios de 

comunicação 

para 

o trabalho 

escolar. 

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 IV. 29 e 30 A educação e 

os novos 

blocos 

hegemônicos/ 

Exigências 

para a 

educação na 

sociedade do 

Terceiro 

Milênio 

hegemônicos 

(resumo dos 

seminários) 

- Analisar as 

principais 

questões que 

envolvem a 

discussão sobre 

a Pós-

modernidade e 

a educação. 

Resolução das 

questões 

enviadas por 

mim através de 

um  formulário 

do Google. 

 

Questionário 3 07/12 a 

10/12/2020 

15 - 

 

 

 

2 aulas 

16 IV. 31 e 32 A educação e 

os novos 

blocos 

hegemônicos/ 

Exigências 

para a 

educação na 

sociedade do 

Terceiro 

Milênio 

hegemônicos 

(resumo dos 

seminários) 

- Analisar as 

principais 

questões que 

envolvem a 

discussão sobre 

a Pós-

modernidade e 

a educação. 

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;  

- Trabalho em grupo (seminário) =  10 pontos. 

Atividades Individuais (AI): 55 pontos   

Detalhamento: 

- Questionário 1 = 10 pontos; 

- Questionário 2 = 15 pontos 

Pontos: 100 



- 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 
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