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TÓPICO 

 

UNIDAD

E 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO

 

- 

PEDAGÓGI

COS 

 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

 

PONTUAÇÃO 

 

CARGA 

- 

HORÁRI

A 

(h/a) 

Ambientação Semestre Aula -1 
Semana de ambientação, 

integralção e conhecimento da 

plataforma Moodle 

Conhecer o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – Moodle e o Google 

Meet; 

Interagir com os alunos da disciplina 

e integrá-los à plataforma Moodle e 

ao modelo remoto 

 

Encontro 
remoto através 

Google Meet 

Participação no 

encontro síncrono 
31/08 a 04/09 - - 4 h/a 

UNIDADE I 

Vetores 

 

Semestre Aula – 2 
Espaços Vetoriais 

 

Definir e exemplificar Espaços 

Vetoriais; 

Compreender as principais 

propriedades dos Espaços Vetoriais; 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Participação no 

encontro síncrono 

Fórum de Discussão 
07/09 a 11/09 

Atividade com 4 questões 

dissertativas; / 80% 
Fórum de discussão / 20% 4 h/a 

Sistemas de Equações 

Lineares 
Semestre Aula - 3 

Subespaços Vetoriais; 

Combinação Linear 

Definir e exemplificar Subespaços 

Vetoriais; 

Compreender as principais 

propriedades dos Subespaços 

Vetoriais; 

Definir Combinação Linear 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 

questões Verdadeiro ou 

Falso; 

14/09 a 18/09 

Questionário com questões 

de Verdadeiro ou Falso. 

80/% 

Fórum de discussão / 20% 4 h/a 

Matrizes Semestre Aula – 4 
Dependência e Independência 

Linear; 

Saber classificar um conjunto 

quanto à sua independência linear 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Avaliação com 

questões objetivas; 
21/09 a 25/09 

Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 
Fórum de discussão / 20% 4 h/a 



Mesa 

digitalizadora 

Determinantes Semestre Aula – 5 
Base e Dimensão de um Espaço 

Vetorial; Mudança de Base 

Definir o que é Base e Dimensão de 

um Espaço Vetorial 

 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 
questões dissertativas; 

28/09 a 02/10 
Atividade com 4 questões 

dissertativas; / 80% 
Fórum de discussão / 20% 4 h/a 

UNIDADE II 

Espaços Vetoriais; 

Subespaços Vetoriais; 

Combinação Linear 

 

Semestre Aula – 6  Transformações Lineares 

Definir e exemplificar o que é uma 

Trasformação Linear; 

Conhecer e aplicar as principais 

propriedades das Transformações 

Lineares 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 

questões Verdadeiro ou 

Falso; 

05/10 a 09/10 

Questionário com questões 

de Verdadeiro ou Falso. / 

80% 

Fórum de discussão / 20% 4 h/a 

Dependência e 

Independência Linear; 
Base e Dimensão de 

um Espaço Vetorial; 

Mudança de Base 

Semestre Aula – 7 
Núcleo e Imagem de uma 

Transformação Linear 

Definir e saber determinar o Núcleo 

e a Imagem de uma Transformação 

Linear 

 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 

questões objetivas; 
12/10 a 16/10 

Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 
Fórum de discussão / 20% 4 h/a 

Transformações 

Lineares; Núcleo e 
Imagem de uma 

Transformação Linear 

Semestre Aula – 8 Teorema do Núcleo e Imagem 

Aplicar o Teorema do Núcleo e da 

Imagem 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 
questões dissertativas; 

19/10 a 23/10 
Atividade com 4 questões 

dissertativas; / 80% 
Fórum de discussão / 20% 4 h/a 

Teorema do Núcleo e 

Imagem; Matriz de 
uma Transformação 

Linear 

Semestre Aula – 9 
Matriz de uma Transformação 

Linear 

Determinar a matriz de uma 

Transformação Linear 

 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 
questões objetivas; 

26/09 a 30/10 
Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 
Fórum de discussão / 20%  4 h/a 

UNIDADE III 

Formas Canônicas 

Elementares; 
Autovalores e 

Autovetores 

Semestre Aula – 10 
Formas Canônicas Elementares; 

Autovalores e Autovetores 

Determinar os Autovalores e os 

Autovalores associados a uma 

Transformação Linear 

 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 
digitalizadora 

Avaliação com 

questões Verdadeiro ou 
Falso; 

02/11 a 06/11 

Questionário com questões 

de Verdadeiro ou Falso. / 
80% 

Fórum de discussão / 20% 4 h/a 



Polinômio 

Característico 
Semestre Aula - 11 Polinômio Característico 

Saber determinar o Polinômio 

Característico associado a uma 

Transformação Linear 

 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 

questões dissertativas; 
09/11 a 13/11 

Atividade com 4 questões 

dissertativas / 80% 
Fórum de discussão / 20% 4 h/a 

Operadores 

Diagonalizáveis 
Semestre Aula - 12 Operadores Diagonalizáveis 

Saber classificar uma 

Transformação Linear como um 

Operador Diagonalizável 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 
questões Verdadeiro ou 

Falso; 

16/11 a 20/11 
Questionário com questões 
de Verdadeiro ou Falso / 

80% 

Fórum de discussão / 20% 4 h/a 

Polinômio Minimal Semestre Aula - 13 Polinômio Minimal 

Saber determinar o Polinômio 

Minimal de uma Transformação 

Linear 

 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 

questões objetivas; 
23/11 a 27/11 

Questionário interativo 

(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 20% 

 
4 h/a 

Semana de Reposição Semestre Aula - 14 Semana de Reposição 

Aplicar atividades de reposição para 

os discentes que por algum motivo 

não concluíram todas as atividades 

previstas 

 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 
digitalizadora 

Avaliação com 
questões Verdadeiro ou 

Falso; 

30/11 a 04/12 
Questionário com questões 
de Verdadeiro ou Falso / 

80% 

Fórum de discussão / 20% 4 h/a 

Semana de Conclusão Semestre Aula - 15 Semana de Conclusão 

Aplicar atividades de avaliação final 

para os discentes que não atingirem 

a média 

 

Aula remota 

através do 

Google Meet; 

Notebook; 

Mesa 

digitalizadora 

Avaliação com 
questões dissertativas 

07/12 a 15/12 
Atividade com 4 questões 

dissertativas / 80% 
Fórum de discussão / 20% -- 

 

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

Pontos: 

Individuais = 80% 

Colaborativas = 20% 

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

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

 

São 15 semanas, logo, 15 atividades individuais e 15 colaborativas. 

𝑴É𝑫𝑰𝑨 = 0,80 ∙ 𝐴𝐼 + 0,20 ∙ 𝐴𝐶 

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 3 

PROFESSOR: Orlando Batista de Almeida  

ESTÁGIOS: 1º , 2º e  3º 
CARGA HORÁRIA NÃO PRESENCIAL: 56 h/a  

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS(PIDANP) 

 

 

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

Carga Horária: 4 h/a 

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: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Funções de várias 
variáveis reais:  
Domínio e imagem;  
Curva e superfícies 
de nível; Gráficos;  

 Conhecer uma função de mais de uma 

variável; 

 Definir uma função de mais de uma 

variável; 

 Saber determinar o seu domínio e sua 

imagem; 

 Saber o quê é uma curva e superfícies de 

nível;  

 Construir gráfico de uma função de mais 

de uma variável; 

 

 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 

 Limite e 
continuidade de 
uma função de 
várias variáveis. 

 Compreender a definição formal de 

limite uma função de mais de uma 

variável; 

 Identificar a continuidade de uma função 

de mais de uma variável; 

 

 

 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 



 
 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios sobre 

função de mais de 

uma variável; 

(Professor) 

 Aplicar os conhecimentos transmitidos 

sobre função de mais de uma variável; 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios 

colaborativo sobre 

função de mais de 

uma variável; 

(Aluno) 

 Aplicar os conhecimentos assimilados 

sobre função de mais de uma variável; 

 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Exercício individual aplicado em 

um Documento Google. 

 

 

 

100 

 

 

 

100 



 
 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Derivadas de 
funções de várias 
variáveis: 
Derivadas parciais;  
Diferenciabilidade;  

 Definir derivada parcial para funções de 
várias variáveis: 

 Definir diferenciabilidade para uma 
função de várias variáveis: 

 Calcular as derivadas parciais para 
funções de várias variáveis: 

 Identificar se uma função de várias 
variáveis é diferenciável; 

 

 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 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Derivada direcional 
e vetor gradiente;  
 Regra da cadeia, 
plano tangente e 
reta normal;  

 Definir derivada direcional para funções 
de várias variáveis: 

 Definir o vetor gradiente para uma 
função de várias variáveis: 

 Definir a regra da cadeia para funções de 
várias variáveis:  

 Definir plano tangente; 

 Definir reta normal; 

 Calcular derivada direcional para 
funções de várias variáveis: 

 Identificar se uma função de várias 
variáveis é diferenciável; 

 

 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 



 
 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

 
Funções definidas 
implicitamente; 
Funções inversas e 
jacobianos 

 

 Definir função inversa para funções de 
várias variáveis: 

  Definir o Jacobiano para funções de 
várias variáveis: 

 Reconhecer quando uma função de 
várias variáveis está na forma implícita; 

 Calcular o Jacobiano para funções de 
várias variáveis: 

 

 

 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 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Derivadas de ordem 
superior; Problemas 
de máximos e 
mínimos; Métodos 
dos multiplicadores 
de Lagrange. 

 Definir derivada de ordem superior para 
funções de várias variáveis: 

 Definir máximo e mínimo para uma 
função de várias variáveis: 

 Definir o método dos multiplicadores de 
Lagrange:  

 Saber aplicar o método dos 
multiplicadores de Lagrange. 
 

 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 



 
 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios sobre 

Derivadas de 
funções de várias 
variáveis 
(Professor) 

Aplicar os conhecimentos transmitidos sobre 

derivadas de funções de várias variáveis: 

 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 Participação na reunião síncrona; 

 Resolução de exercícios da lista; 

 Exercício coloborativo(trabalho) 
100 100 

 

 

 

 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Exercícios 

colaborativo sobre 

Derivadas de 
funções de várias 
variáveis 
(Aluno) 

 Aplicar os conhecimentos assimilados 

sobre Derivadas de funções de várias 
variáveis; 

 

 

 Aula remota (no horário presencial) 

através google meet; 

 Google Classroom; 

 Notebook; 

 Lista de Exercícios. 

 

 

 

 Exercício individual aplicado em 

um Documento Google. 

100 100 



 
 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Integral dupla; 
Cálculo de integral 
dupla. Inversão da 
ordem de 
integração; 

 Definir Integral dupla;  

 Saber resolver uma Integral dupla; 
 Compreender a inversão da ordem 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 

 

 

 

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

Carga Horária: 4 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Mudança de 
Variável. 
Coordenadas 
polares; 
Considerações 
físicas: massa, 
centro de massa e 
momento de inércia; 

 Saber fazer mudança de variáveis; 

 Fazer aplicações das integrais duplas na 

física; 

 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 h/a 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 
Pontuação 

AI AC 

Integrais triplas; 
Mudança de 
Variável. 
Coordenadas 
esféricas e 
coordenadas 
cilíndricas;  
Considerações 
físicas: massa, 
centro de massa e 
momento de 
inércia.; 

 Definir Integral tripla;  

 Saber resolver uma Integral tripla; 

 Saber fazer mudanças de variáveis; 
 Fazer aplicações das integrais duplas na 

física; 

 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 h/a 

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 h/a sendo quê das quais já foram ministradas 24 h/a 

presencialmente e que 56 h/a 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: Orlando Batista de Almeida 

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

Local/Data da Aprovação: 

 



 

CURSO: Licenciatura em Matemática  

 
COMPONENTE CURRICULAR: Didática da 

Matemática 

PROFESSOR (A): Luís Havelange Soares  

CARGA HORÁRIA NÃO PRESENCIAL: 58 horas  (72,5%) 
PERÍODO: 2020.1 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Cada período corresponde a uma carga horária de 4 horas 

 

P
er

ío
d

o
 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 

 

Pontuação 

AI AC 

3
1

/0
8

/2
0
2

0
 a

 

0
6

/0
9

/2
0
2

0
 

Referências da 

Didática da 

Matemática 

 Compreender concepções sobre 

o saber matemático 

  Entender especificidades do 

trabalho do professor e relação 

com a didática da matemática 

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Construção textual sobre o 

tema de estudo 

100 0 

0
7

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

1
3

/0
9

/2
0
2

0
 

Referências da 

Didática da 

Matemática 

 Estudar concepções sobre 

aprendizagem em matemática  

 Vídeo sobre o tema de estudo, apresentado 

numa aula remota, no modelo de video 

conferência, fazendo-se uso do Google 

Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Atividade explorando os 

conceitos estudados  

100 0 

1
4

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

2
0

/0
9

/2
0
2

0
 

Obstáculos 

epistemológicos e 

obstáculos didáticos 

 Compreender o significado de 

um obstáculo epistemológico 

 Compreender o significado de 

um obstáculo didático 

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Construção textual sobre o 

tema de estudo 

70 30 



2
1

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

2
7

/0
9

/2
0
2

0
 

Obstáculos 

epistemológicos e 

obstáculos didáticos 

 Estudar a relação ente os 

obstáculos e a matemática  

 Comrpreender os diferentes 

tipos de obstáculos 

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Atividade explorando os 

conceitos estudados 

70 30 

2
8

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

0
4

/1
0

/2
0
2

0
 

Formação de 

conceitos e os 

campos conceituais 

 Compreender as “histórias” da 

formação dos conceitos. 

 Entender a diferença entre 

conceitos e definições. 

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Atividade explorando os 

conceitos estudados 

70 30 

0
5

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

1
1

/1
0

/2
0
2

0
 

Formação de 

conceitos e os 

campos conceituais 

 Refetir sobre o estado de devir 

dos conceitos. 

 Entender a dimensão 

experimental dos conceitos. 

 Refletir sobre a complexidade 

de um conceito. 

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Construção textual sobre o 

tema de estudo 

70 30 

1
2

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

1
8

/1
0

/2
0
2

0
 

Os momentos 

pedagógicos e as 

situações didáticas  

 Estudar sobre o significado de 

situação didática. 

 Entenr a especificidade 

educacional do saber 

matemático 

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Construção textual sobre o 

tema de estudo 

70 30 

1
9

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

2
5

/1
0

/2
0
2

0
 

Os momentos 

pedagógicos e as 

situações didáticas  

 Refletir sobre os diferentes 

tipos de aprendizagens e suas 

consequências. 

 Compreender a necessidade de 

validação do saber matemático.  

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Atividade explorando os 

conceitos estudados 

70 30 

2
6

/1
0

/2
0
2

0
 

a
 

0
1

/1
1

/2
0
2

0
 

A didática da 

matemática nas 

práticas de ensino  

 Refletir sobre práticas de 

ensino associando-as aos 

referenciais didáticos estudados 

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Atividade explorando o 

tema estudado 

70 30 



0
2

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

0
8

/1
1

/2
0
2

0
 

Jogo pedagógico ou 

contrato didático  

 Conhecer as concepções sobre 

contrato didático. 

 Refletir sobre os diferentes 

tipos de contrato didático.  

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Atividade explorando os 

conceitos estudados 

70 30 

0
9

/1
1

/2
0
2

0
 

a
 

1
5

/1
1

/2
0
2

0
 

A didática da 

matemática nas 

práticas de ensino  

 Refletir sobre práticas de 

ensino associando-as aos 

referenciais didáticos estudados 

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Atividade explorando o 

tema estudado 

70 30 

1
6

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

2
2

/1
1

/2
0
2

0
 

Jogo pedagógico ou 

contrato didático  

 Entender a ruptura num 

contrato didático 

 Refletir sobre a relaçãoe entre 

contrato, costume e alienação.  

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Texto sobre o tema em estudo, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Construção textual sobre o 

tema em estudo. 

70 30 

2
3

/1
1

/2
0
2

0
 a

 2
9

/1
1

/2
0

2
0

 

Cotidiano escolar e 

os efeitos didáticos 

 Compreender os tipos de efeito 

didáticos. 

 Entender as diferenças entre os 

diferentes tipos de efeitos 

didáticos.  

 Material produzido em slids sobre o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de 

matemática, apresentado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Texto explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita sobre o 

tema de estudo 

 

70 30 

3
0

/1
1

/2
0
2

0
 a

 0
6

/1
2

/2
0

2
0

 

Questões 

metodológicas e a 

engenharia didática 

 Compreender as noções da 

engenharia didática. 

 Conhcer as fases da engenharia 

didática 

 Material produzido em slids sobre o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de 

matemática, apresentado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Texto explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita sobre o 

tema de estudo 

 

70 30 



0
7

/1
2

/2
0
2

0
 

a
 

1
3

/1
2

/2
0
2

0
 

A didática da 

matemática nas 

práticas de ensino  

 Refletir sobre práticas de 

ensino associando-as aos 

referenciais didáticos estudados 

 Material produzido em slids sobre o tema 

de estudo, apresentado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Atividade explorando o 

tema estudado 

70 30 

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

Observação 1: É importante enfatizar que, do total da carga horária da disciplina (80  horas),  22  horas foram  ministradas presencialmente e que 58 

horas serão ministradas de forma remota; 

Observação 2: A nota final do discente será uma média aritmética, entre o desempenho obtido nas atividades presenciais (AP) e o desempenho obtido 

nas atividades remotas (AR). 

 

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: 28924 - LIC.0020 

CURSO: 123 - Superior de Licenciatura em Matemática 

COMPONENTE CURRICULAR: Libras I 

PROFESSOR Germana Silva de Oliveira 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (75%): 45H 

 

TÓP

ICO 

UNID

ADE 
AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRU-

MENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORA

TIVA /  

PONTUA-

ÇÃO 

CARGA 

HORÁ-

RIA (h/a) 

1 0 0 Ambientação • Apresentar o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem –  

Plataforma 

GoogleMeet 

 26/08 a 28/08 

/2020 

Sem 

pontuação 

0 0 

2 I 1 Revisão • Revisão dos conteúdos já 

ministrados 

Vídeo e/ou 

slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo 

31/08 a 04/09 

/2020 

10 - 2h 

3 I 2 Auto 

apresentação  
• Explicar como fazer a auto 

apresentação em Libras e solicitar 

que os alunos façam 

Vídeo e/ou 

slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo 

07/09 a 11/09 

/2020 

- - 2h 

4 I 3 Auto 

apresentação - 

Continuação 

• Explicar como fazer a auto 

apresentação em Libras e solicitar 

que os alunos façam - Continuação 

Vídeo e/ou 

slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo 

14/09 a 18/09 

/2020 

20 - 2h 

5 I 4 Uso dos 

Números 

Cardinais 

• Explicar sobre as configurações de 

mãos e contextos de uso dos 

Números Cardinais 

Vídeo e/ou 

slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo 

21/09 a 25/09 

/2020 

5 - 2h 

6 I 5 Uso dos 

Números para 

Quantidades 

• Explicar sobre as configurações de 

mãos e contextos de uso dos 

Números para Quantidades 

Vídeo e/ou 

slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo 

28/09 a 02/10 

/2020 

5 - 2h 

7 I 6 Saudando  • Explicar sobre o uso e contextos 

dos sinais para saudações  

Vídeo e/ou 

slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo 

05/10 a 09/10 

/2020 

  2h 

8 I 7 Saudando - 

Continuação 
• Explicar sobre o uso e contextos 

dos sinais para saudações - 

Continuação 

Vídeo e/ou 

slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo 

12/10 a 16/10 

/2020 

10  2h 

9 I 8 Diálogo em 

Libras 
• Construção e apresentação de 

diálogo em Libras 

Vídeo e/ou 

slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo 

19/10 a 23/10 

/2020 

  2h 



10 I 9 Diálogo em 

Libras - 

Continuação 

• Construção e apresentação de 

diálogo em Libras - Continuação 

Vídeo e/ou 

slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo 

26/10 a 30/10 

/2020 

30 20 2h 

    UNIDADE I 100 PONTOS  

11 II 10  Educação de 

surdos 
• Apresentar a história da Libras e 

Educação de Surdos, concepções 

de surdo e surdez  

Slides, pdf do 

material 

Fórum 02/11 a 06/11 

/2020 

  2h 

12 II 11 Educação de 

surdos- 

Continuação 

• Apresentar a história da Libras e 

Educação de Surdos, concepções 

de surdo e surdez - Continuação 

Slides, pdf do 

material 

Envio de 

arquivo e 

Fórum 

09/11 a 13/11 

/2020 

30 20 2h 

13 II 12 Cultura Surda, 

Escrita do 

Surdo  

• Apresentar elementos da Cultura 

Surda, da Escrita do Surdo e da 

Escrita de sinais 

Slides, pdf do 

material 

Questionário 16/11 a 20/11 

/2020 

10  2h 

14 II 13 Libras e o 

curso  
• Relação da Libras com a área do 

curso 

Slides narrados, 

pdf do material 

Envio de 

arquivo e 

Fórum 

23/11 a 27/11 

/2020 

 40 2h 

    UNIDADE II 100 PONTOS  

15 III  14 Parâmetro da 

Libras  
• Apresentar e explicar sobre os 

parâmetros formacionais dos sinais 

Slides narrados, 

pdf do material 

Questinário 30/11 a 04/12 

/2020 

 50 2h 

16 III 15 Parâmetro da 

Libras - 

Continuação  

• Utilizar os parâmetros para formar 

sinais 

Slides narrados, 

pdf do material 

Envio de 

arquivo 

07/11 a 11/12 

/2020 

 50 2h 

    UNIDADE III   100 PONTOS  

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

Classroom 
300 Pontos 

 

Nota 1: somatório das avaliações da Unidade 1 

Nota 2: Somatório das avaliações da Unidade 2 

Nota 3: Somatório das avaliações da Unidade 3 

Média Final: média aritmética das notas em cada unidade.  

Docente: 

Subcomissão local de acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

 



 

CURSO: Licenciatura em Matemática  

 
COMPONENTE CURRICULAR: Prática de 

Laboratório de Ensinod de Matemática II 

PROFESSOR (A): Luís Havelange Soares  

CARGA HORÁRIA NÃO PRESENCIAL: 58 horas  (72,5%) 
PERÍODO: 2020.1 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Cada período corresponde a uma carga horária de 4 horas 

 

P
er

ío
d

o
 

Tema da Aula Objetivos Recursos Didáticos Pedagógicos Instrumento de Avaliação 

 

Pontuação 

AI AC 

3
1

/0
8

/2
0
2

0
 a

 0
6

/0
9

/2
0

2
0

 

A utilização de 

materiais didáticos 

de manipulação no 

ensino de matemática 

 Entender fatores importantes na 

escolha de uma metodologia 

centrada no uso de materiais 

didáticos manipuláveis  

 Material produzido em slids sobre o uso de 

materiais didáticos de manipulação no 

ensino de matemática, apresentado numa 

aula remota, no modelo de video 

conferência, fazendo-se uso do Google 

Meet 

 Texto sobre de materiais didáticos de 

manipulação no ensino de matemática, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

100 0 

0
7

/0
9

/2
0
2

0
 a

 1
3

/0
9

/2
0

2
0

 

A utilização de 

materiais didáticos 

de manipulação no 

ensino de matemática 

 Conhecer recortes de pesquisa 

sobre o uso de materiais 

didáticos de manipulação no 

ensino de matemática  

 Material produzido em slids sobre o uso de 

materiais didáticos de manipulação no 

ensino de matemática, apresentado numa 

aula remota, no modelo de video 

conferência, fazendo-se uso do Google 

Meet 

 Texto sobre de materiais didáticos de 

manipulação no ensino de matemática, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono.  

 Construção textual sobre o 

tema de estudo 

100 0 



1
4

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

2
0

/0
9

/2
0
2

0
 

Softwares 

computacionais 

voltados ao ensino 

de Matemática 

 Estudar faoteres relevantes no 

uso de software computacional 

como auxilio na aula de 

matemática 

 Conhecer fatores limitantes das 

propostas metodológicas 

baseadas em softwares 

computacionais. 

 Material produzido em slids sobre o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de 

matemática, apresentado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Texto explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 Construção textual sobre o 

tema de estudo 

70 30 

2
1

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

2
7

/0
9

/2
0
2

0
 

Softwares 

computacionais 

voltados ao ensino 

de Matemática 

 Estudar faoteres relevantes no 

uso de software computacional 

como auxilio na aula de 

matemática 

 Conhecer fatores limitantes das 

propostas metodológicas 

baseadas em softwares 

computacionais. 

 Material produzido em slids sobre o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de 

matemática, apresentado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Texto explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 Construção textual sobre o 

tema de estudo 

70 30 

2
8

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

0
4

/1
0

/2
0
2

0
 

Softwares 

computacionais 

voltados ao ensino 

de Matemática 

 Estudar faoteres relevantes no 

uso de software computacional 

como auxilio na aula de 

matemática 

 Conhecer fatores limitantes das 

propostas metodológicas 

baseadas em softwares 

computacionais. 

 Material produzido em slids sobre o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de 

matemática, apresentado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Texto explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 Construção textual sobre o 

tema de estudo 

70 30 

0
5

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

1
1

/1
0

/2
0
2

0
 Atividades 

numéricas no 

Laboratório de 

Ensino de 

Matemática  

 Estudar propostas de 

explorações numéricas que 

podem ser exploradas no 

Ensino de Matemática de nível 

médio. 

 Apresentação de proposta de ativdade, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita com base 

na proposta apresentada. 

 

70 30 

1
2

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

1
8

/1
0

/2
0
2

0
 Atividades 

numéricas no 

Laboratório de 

Ensino de 

Matemática  

 Estudar propostas de 

explorações numéricas que 

podem ser exploradas no 

Ensino de Matemática de nível 

médio. 

 Apresentação de proposta de ativdade, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita com base 

na proposta apresentada. 

 

70 30 



1
9

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

2
5

/1
0

/2
0
2

0
 Atividades 

algébricas no 

Laboratório de 

Ensino de 

Matemática  

 Estudar propostas de 

explorações algébricas que 

podem ser exploradas no  

Ensino de Matemática no nível 

médio 

 Apresentação de proposta de ativdade, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita com base 

na proposta apresentada 

 

70 30 

2
6

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

0
1

/1
1

/2
0
2

0
 Atividades 

algébricas no 

Laboratório de 

Ensino de 

Matemática  

 Estudar propostas de 

explorações algébricas que 

podem ser exploradas no  

Ensino de Matemática no nível 

médio 

 Apresentação de proposta de ativdade, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita com base 

na proposta apresentada 

 

70 30 

0
2

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

0
8

/1
1

/2
0
2

0
 Atividades 

geométricas no 

Laboratório de 

Ensino de 

Matemática  

 Estudar propostas de 

explorações geométricas que 

podem ser exploradas no  

Ensino de Matemática no nível 

médio 

 Apresentação de proposta de ativdade, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita com base 

na proposta apresentada 

 

70 30 

0
9

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

1
5

/1
1

/2
0
2

0
 Atividades 

geométricas no 

Laboratório de 

Ensino de 

Matemática  

 Estudar propostas de 

explorações geométricas que 

podem ser exploradas no  

Ensino de Matemática no nível 

médio 

 Apresentação de proposta de ativdade, no 

modelo de video conferência, fazendo-se 

uso do Google Meet 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita com base 

na proposta apresentada 

 

70 30 

1
6

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

2
2

/1
1

/2
0
2

0
 

O Laboratório de 

Ensino de 

Matemática na/para 

a formação docente 

 Compreender a relevância do 

Laboratório de Ensino de 

Matemática para a formação do 

professor de Matemática. 

 Refletir sobre a importância do 

Laboratório a partir das 

explorações realizadas. 

 Material produzido em slids sobre o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de 

matemática, apresentado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Texto explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita sobre o 

tema de estudo 

 

70 30 



2
3

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

2
9

/1
1

/2
0
2

0
 

O Laboratório de 

Ensino de 

Matemática na/para 

a formação docente 

 Compreender a relevância do 

Laboratório de Ensino de 

Matemática para a formação do 

professor de Matemática. 

 Refletir sobre a importância do 

Laboratório a partir das 

explorações realizadas. 

 Material produzido em slids sobre o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de 

matemática, apresentado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Texto explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 Atividade escrita sobre o 

tema de estudo 

 

70 30 

3
0

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

0
6

/1
2

/2
0
2

0
 O Laboratório de 

Matemática e as 

diretrizes da Base 

Nacional Comum 

Curricular 

 Estudar o papel do Laboratório 

de Ensino de Matemática, no 

contexto da Base Nacional 

Comum Curricular. 

 Material produzido em slids sobre o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de 

matemática, apresentado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Texto explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 

 Participação no encontro 

síncrono. 

Construção textual sobre o 

tem proposto.  

70 30 

0
7

/1
2

/2
0
2

0
 a

 

1
3

/1
2

/2
0
2

0
 O Laboratório de 

Matemática e as 

diretrizes da Base 

Nacional Comum 

Curricular 

 Estudar o papel do Laboratório 

de Ensino de Matemática, no 

contexto da Base Nacional 

Comum Curricular. 

 Material produzido em slids sobre o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de 

matemática, apresentado numa aula 

remota, no modelo de video conferência, 

fazendo-se uso do Google Meet 

 Texto explorando o tema da aula, 

disponibilizado na sala de aula remota 

através da plataforma Google Clrssom. 

 

 Participação no encontro 

síncrono. 

Construção textual sobre o 

tem proposto.  

70 30 

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

Observação 1: É importante enfatizar que, do total da carga horária da disciplina (80  horas),  22  horas foram  ministradas presencialmente e que 58 

horas serão ministradas de forma remota; 

Observação 2: A nota final do discente será uma média aritmética, entre o desempenho obtido nas atividades presenciais (AP) e o desempenho obtido 

nas atividades remotas (AR). 

 

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 

CURSO: Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Física 

COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO III 

TURMA: Quinto Período 

PROFESSOR: Vinicius Costa de Alencar 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO PERÍODO: 80 aulas 

CARGA HORÁRIA JÁ MINISTRADA DE FORMA PRESENCIAL: 22 aulas 

CARGA HORÁRIA QUE SERÁ MINISTRADA DE FORMA NÃO PRESENCIAL: 58 

aulas (aproximadamente 48 horas) 

Primeira 
semana 

 Período: 
31/08/2020 a 
06/09/2020 
 
Carga Horária: 0 
horas 

  

Tema da aula Objetivos Recursos 
Didáticos 
Pedagógicos 

Instrumento 
de Avaliação 

Pontuação (AI 
ou AC) 

Ambientação  Conhecer o 
Ambiente 
Virtual  de 
Aprendizagem. 

Vídeo Não terá 
avaliação 

0 

 

 

 

 

 

 



Segunda 
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 
ou AC) 

Séries infinitas  Compreender a 
definição de 
uma série 
infinita. 
 

 Saber o que é o 
n-ésimo termo 
de uma série. 
 

 Compreender a 
definição de 
sequência de 
somas parciais 
de uma série e 
n-ésima soma 
parcial. 

Vídeo Não terá 
avaliação 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terceira 
semana 

 Período: 
14/09/2020 a 
20/09/2020 
 
Carga Horária: 2 
horas 

  

Tema da aula Objetivos Recursos 
Didáticos 
Pedagógicos 

Instrumento 
de Avaliação 

Pontuação (AI 
ou AC) 

Séries 
divergentes ou 
convergentes,  
Séries 
Geométricas 

 Saber quando 
uma série 
converge e 
quando diverge 
usando a 
definição de 
limites de somas 
parciais. 
 

 Compreender o 
conceito de 
séries 
geométricas, 
sabendo 
identificar se a 
mesma é 
convergente ou 
divergente. 
 

 Saber calculara 
soma de uma 
série 
geométrica 
quando a 
mesma é 
convergente. 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Participação 
no fórum da 
terceira 
semana 

10 (AC) 

 

 

 



Quarta 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 
ou AC) 

Teste do n-
ésimo termo 
(teste da 
divergência) e 
fundamentos 
gerais de séries 
numéricas 

 Saber que se 
uma série 
converge, seu 
termo geral 
tende a zero. 
 

 Compreender o 
o teste da 
divergência e 
saber aplicá-lo. 
 

 Saber somar e 
subtrair duas 
séries 
convergentes 
bem como 
multiplicar um 
número real por 
uma série 
convergente. 
 

 Compreender 
que a 
convergência ou 
divergência de 
uma série não é 
alterada quando 
adicionamos ou 
retiramos um 
número finito 
de termos. 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Participação 
no fórum da 
quarta 
semana 

10 (AC) 



 

Quinta 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 
ou AC) 

Séries de 
termos 
positivos e 
série-p 

 Estudar a 
convergência ou 
divergência de 
séries de termos 
positivos. 
 

 Compreender o 
teste da integral 
e saber aplicá-
lo. 
 

 Saber o que é 
uma série-p e 
quando a 
mesma 
converge ou 
diverge. 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Participação 
no fórum da 
quinta 
semana 

10 (AC) 

 

 

 

 

 

 

 



Sexta 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 
ou AC) 

Testes de 
comparação e 
teste limite de 
comparação. 

 Aplicar os 
critérios de 
determinação 
de convergência 
ou divergência 
usando os 
testes de 
comparação. 
 

 Aplicar os 
critérios de 
determinação 
de convergência 
ou divergência 
usando o teste 
limite de 
comparação. 
 

 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Participação 
no fórum da 
sexta 
semana. 

10 (AC) 

 

 

 

 

 

 

 



Sétima 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 
ou AC) 

Teste da razão 
e da raiz 

 Aplicar os 
critérios de 
determinação 
de convergência 
ou divergência 
usando os 
testes da razão 
e da raiz. 

 
 

 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Participação 
no fórum da 
sétima 
semana. 

10 (AC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oitava semana  Período: 
19/10/2020 a 
25/10/2020 
 
Carga Horária: 4 
horas 

  

Tema da aula Objetivos Recursos 
Didáticos 
Pedagógicos 

Instrumento 
de Avaliação 

Pontuação (AI 
ou AC) 

Séries 
alternadas e 
convergência 
absoluta 

 Aplicar os 
critérios de 
determinação 
de convergência 
ou divergência 
usando o teste 
das séries 
alternadas. 
 

 Saber o que é 
uma série 
absolutamente 
convergente e 
uma série 
condicionalmen
te convergente. 
 

 Compreender e 
saber aplicar o 
teste da razão 
para 
convergência 
absoluta. 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Primeiro 
questionário 
avaliativo. 

50 (AI) 

 

 

 

 

 



Nona 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 
ou AC) 

Séries de 
potências. 

 Determinar o 
domínio de uma 
função definida 
por uma série 
de potências e 
seu intervalo de 
convergência. 
 

 Compreender a 
definição de 
uma série de 
potências. 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Participação 
no fórum da 
nona 
semana. 

20 (AC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Décima 
semana 

 Período: 
02/11/2020 a 
08/11/2020 
 
Carga Horária: 4 
horas 

  

Tema da aula Objetivos Recursos 
Didáticos 
Pedagógicos 

Instrumento 
de Avaliação 

Pontuação (AI 
ou AC) 

Representação 
de funções por 
séries de 
potências. 

 Aplicar os 
conceitos de 
diferenciabilida
de e 
integrabilidade 
nas séries de 
potências. 
 

 Representar 
funções 
elementares do 
cálculo por 
séries de 
potências. 

 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Participação 
no fórum da 
décima 
semana. 

20 (AC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Décima 
primeira 
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 
ou AC) 

Séries de 
Maclaurin e de 
Taylor 

 Compreender as 
características 
das séries de 
Taylor e de 
Maclaurin. 
 

 Saber 
determinar uma 
série de 
Maclaurin e 
uma série de 
Taylor para 
funções. 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Participação 
no fórum da 
décima 
primeira 
semana. 

20 (AC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Décima 
segunda 
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 
ou AC) 

Série Binomial  Achar uma 
representação 
de uma 
determinada 
função em 
séries de 
potências 
usando o 
teorema 
binomial.  

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Segundo 
questionário 
avaliativo 

40 (AI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Décima 
terceira 
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 
ou AC) 

Funções de 
duas e três 
variáveis. 

 Compreender as 
definições de 
funções de duas 
e três variáveis, 
bem como suas 
representações 
geométricas. 
 

 Saber como 
calcular o 
domínio de uma 
função de duas 
ou três variáveis 
 

 Compreender a 
definição de 
curvas de nível e 
como esboçá-
las. 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Não será 
avaliado. 

0 

 

 

 

 

 

 

 



Décima quarta 
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 
ou AC) 

Limite e 
continuidade 
de funções de 
duas variáveis 

 Estudar o limite 
de funções de 
duas variáveis e 
suas 
propriedades, 
além da 
continuidade. 
 
 
 
 

Vídeo e lista de 
exercícios. 

Terceiro 
questionário 
avaliativo. 

100 (AI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Observação 1: A primeira nota será a soma das notas obtidas nas 

participações dos fóruns das semanas 3,4,5,6 e 7, com a nota do primeiro 

questionário avaliativo, que ocorrerá na semana 8. 

Observação2: A segunda nota será a soma das notas obtidas nas 

participações dos fóruns das semanas 9,10 e 11, com a nota do segundo 

questionário avaliativo, que ocorrerá na semana 12. 

Observação 3: A terceira nota será a nota obtida no terceiro questionário 

avaliativo, que ocorrerá na semana 14. 

Observação4: A média final do aluno será a soma das três notas obtidas, 

dividido por três. 

Observação 5: A prova final será um questionário avaliativo sobre todo o 

assunto visto e ocorrerá no dia 16/12/2020. 

 

Assinatura do docente: 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não 

presenciais do curso: 

Local/Data da aprovação: 

 

 

 

 

 

 


