
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: Alunos do 6º semestre 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

COMPONENTE CURRICULAR: Equações Diferenciais Ordinárias 

PROFESSOR: Salomão Pereira de Almeida 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (CH) TOTAL DO PERÍODO: 80 aulas 

CH JÁ MINISTRADA DE FORMA PRESENCIAL: 24 aulas  

CH QUE SERÁ MINISTRADA DE FORMA NÃO PRESENCIAL: 56 aulas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 2: EDO de 2ª Ordem  
Período: 31/08/2020 a 06/09/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

EDO de 2ª ordem 
com coeficientes 

constantes 

 Indentificar e saber resolver uma  
EDO de 2ª ordem com coeficientes 
constantes. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 2: EDO de 2ª Ordem   
Período: 07/09/2020 a 13/09/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Redução de Ordem 
 Saber reduzir a ordem de uma EDO 

de 2ª ordem para, a partir de uma 
solucação dada, obter a outra solução 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 2: EDO de 2ª Ordem   
Período: 14/09/2020 a 20/09/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Método dos 
coeficientes a 

determinar 

 Saber aplicar o método dos 
coeficientes a determinar para 
resolver equações não homogêneas. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: EDO de 2ª Ordem   
Período: 21/09/2020 a 27/09/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Método da variação 
dos parâmetros 

 Saber aplicar o método da variação 
dos parâmetros para resolver EDO de 
2ª ordem mais genéricas. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 2: EDO de 2ª Ordem   
Período: 28/09/2020 a 04/10/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Método da variação 
dos parâmetros 

 Saber aplicar o método da variação 
dos parâmetros para resolver EDO de 
2ª ordem mais genéricas. 

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

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

  Lista de exercícios.; 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 2: EDO de 2ª Ordem   
Período: 05/10/2020 a 11/10/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Equação de Cauchy-
Euler 

 Identificar e resolver equações de 
Cauchy-Euler. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: EDO de 2ª Ordem   
Período: 12/10/2020 a 18/10/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Aplicações de 
equações de 2ª 

ordem 

 Aplicar  equações de 2ª ordem a 
certos fenômenos físicos. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 3: EDO de Ordem Superior e Sistemas de EDO 
Período: 19/10/2020 a 25/10/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

EDO de ordem 
superior 

 Identificar e resolver EDO de ordem 
superior. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 3: EDO de Ordem Superior e Sistemas de EDO 
Período: 26/10/2020 a 01/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Conjunto 
Fundamental de 

Soluções. 
Wronskiano 

 Obter o conjunto fundamental de 
soluções. Verificar se as soluções de 
uma EDO são LI ou LD. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 



 

 

 

 

 

Capítulo 3: EDO de Ordem Superior e Sistemas de EDO   
Período: 02/11/2020 a 08/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Sistema de EDO de 
1ª Ordem 

 Identificar e resolver sistema de EDO 
de 1ª ordem 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 3: EDO de Ordem Superior e Sistemas de EDO   
Período: 09/11/2020 a 15/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Sistemas 
Homogêneos – 

Autovalores Reais 
Distintos 

 Resolver sistemas de EDO 
homogêneos com autovalores reais 
distintos 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 3: EDO de Ordem Superior e Sistemas de EDO   
Período: 16/11/2020 a 22/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Sistemas 
Homogêneos – 

Autovalores 
Complexos 

 Resolver sistemas de EDO 
homogêneos com autovalores 
complexos. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 



 

 

 

 

 

Capítulo 3: EDO de Ordem Superior e Sistemas de EDO   
Período: 23/11/2020 a 29/11/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Sistemas 
Homogêneos – 

Autovalores 
Repetidos 

 Resolver sistemas de EDO 
homogêneos com autovalores 
repetidos. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 3: EDO de Ordem Superior e Sistemas de EDO   
Período: 30/11/2020 a 06/12/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Sistemas 
Homogêneos – Matriz 

Simétrica 

 Resolver sistemas de EDO 
homogêneos com matriz simétrica. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 

Capítulo 3: EDO de Ordem Superior e Sistemas de EDO   
Período: 07/12/2020 a 13/12/2020 

Carga Horária: 4 aulas 

Tema da Aula Objetivos Recursos didáticos pedagógicos Instrumento de avaliação Pontuação 

Sistemas 
Homogêneos – Matriz 

Simétrica 

 Resolver sistemas de EDO 
homogêneos com matriz simétrica. 

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

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

  Lista de exercícios. 

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

AI AC 

15 0 



Legenda: AI = Atividade Individual   AC = Atividade Colaborativa 

 

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

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

da disciplina será calculada pela média aritmética dos 3 capítulos. 

 

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

 

Assinatura do Docente:  

 

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

 

Local/Data da Aprovação: 

 
 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: ÚNICA 

 
PERÍODO: 2020.1 

CURSO: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  
 

COMPONENTE CURRICULAR: Estruturas  Algébricas I CARGA HORÁRIA(75%):60 aulas 

                                    
 

PROFESSOR(A): Alex Pereira Bezerra  
 
 

 
TÓPICO 

 
UNIDADE 

 
AULA 

 
TEMA 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS 
DIDÁTICO
 - 

PEDAGÓGI
COS 

 
INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

 
PERÍODO 

 
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 
 

PONTUAÇÃO 

 
ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 
 

PONTUAÇÃO 

 
CARGA 

- 
HORÁRI

A 
(aulas) 

1- Classes Laterais e 
o Teorema de 

Lagrange 
Unidade -1 Aula -1 Classes Laterais 

Aplicar definições e 
propriedades de Classes Laterais 

 
Notebook; 

Livros 

Avaliação com 
questões objetivas; 

31/08/2020 
04/09/2020 

Aula sincrona: 
01/09/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Classes Laterais  
4 

2- Classes Laterais e 
o Teorema de 

Lagrange 
Unidade -1 Aula - 2 

 
Teorema de Lagrange 

 

Enunciar e domonstrar o 
Teorema de Lagrange e suas 

aplicações. 

Notebook; 
Livros. 

Avaliação com 
questões 

dissertativas; 

08/09/2019 
11/09/2020 

Aula sincrona: 
08/09/2020 

Atividade com 4 
questões dissertativas; / 

80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Teorema de Lagrange 
 

4 

3- Subgrupos 
Normais 

Unidade -2 Aula - 3 Subgrupos Normais Classificar subgrupos normais 
Notebook; 

Livros. 

Avaliação com 
questões Verdadeiro 

ou Falso; 

14/09/2020 
18/09/2020 

Aula sincrona: 
15/09/2020 

Questionário com 
questões de Verdadeiro 

ou Falso. 80/% 

Fórum de discussão / 
20% 

Subgrupos Normais 
4 

4- Grupos 
Quocientes 

Unidade -2 Aula – 4 Grupos Quocientes Construir grupos quocientes 
Notebook; 

Livros. 
Avaliação com 

questões objetivas; 

21/09/2020 
25/09/2020 

Aula sincrona: 
22/09/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Grupos Quocientes 
4 

5 – Homomorfismo 
de Grupos 

Unidade -2 Aula – 5 Homomorfismo de Grupos 
Enunciar e aplicar os teoremas 

de homomorfismo 
Notebook; 

Livros. 

Avaliação com 
questões 

dissertativas; 

28/09/2020 
02/10/2020 

Aula sincrona: 
29/10/2020 

Atividade com 4 
questões dissertativas; / 

80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Homomorfismo de 
Grupos 

4 

6 – Isomorfismo de 
Grupos 

 
Unidade -2 Aula – 6 – Isomorfismo de Grupos 

Enunciar e aplicar os teoremas 
de Isomorfismo 

Notebook; 
Livros. 

Avaliação com 
questões Verdadeiro 

ou Falso; 

05/10/2020 
09/10/2020 

Aula sincrona: 
06/10/2020 

Questionário com 
questões de Verdadeiro 

ou Falso. / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Isomorfismo de Grupos 
4 

7- – Isomorfismo de 
Grupos 

 
Unidade -2 Aula – 7 Isomorfismo de Grupos; 

Enunciar e aplicar os teoremas 
de Isomorfismo 

 
Notebook; 

Livros 

Avaliação com 
questões objetivas; 

13/10/2020 
16/10/2020 

Aula sincrona: 
13/10/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Isomorfismo de Grupos; 
4 

8- Anéis Unidade 3 Aula – 8 
Definição e Exemplos de 

Anéis 
Definir e exemplificar anéis 

Notebook; 
Livros 

Avaliação com 
questões objetivas; 

19/10/2020 
23/10/2020 

Aula sincrona: 
20/10/2020 

Atividade com 4 
questões dissertativas; / 

80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Anéis 
4 



9- Anéis Unidade 3 Aula – 9 
Definição e Exemplos de 

Anéis 
Definir e exemplificar anéis. 

Notebook; 
Livros 

Avaliação com 
questões objetivas; 

26/10/2020 
30/10/2020 

Aula sincrona: 
27/10/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Anéis 
4 

10-Subanéis Unidade 3 Aula – 
10 

Definição e Exemplos de 
Subanéis  

Definir e exemplificar Subanéis. 
Notebook; 

Livros 

Avaliação com 
questões Verdadeiro 

ou Falso; 

03/11/2020 
06/11/2020 

Aula sincrona: 
03/11/2020 

Questionário com 
questões de Verdadeiro 

ou Falso. / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Subanéis. 
4 

11 – Domínios Unidade 3 Aula - 
11 

Domínios 
Reconhecer e exemplificar 

domínios. 
Notebook; 

Livros 

Avaliação com 
questões 

dissertativas; 

09/11/2020 
13/11/2020 

Aula sincrona: 
10/11/2020 

Atividade com 4 
questões dissertativas / 

80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Domínios 
4 

12 – Domínios Unidade 3 Aula - 
12 

Domínios. 
Reconhecer e exemplificar 

domínios. 
Notebook; 

Livros 

Avaliação com 
questões Verdadeiro 

ou Falso; 

16/11/2020 
20/11/2020 

Aula sincrona: 
17/11/2020 

Questionário com 
questões de Verdadeiro 

ou Falso / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

       Domínios. 
4 

13 – Corpos Unidade 3 Aula - 
13 

Corpos 
Reconhecer e exemplificar 

Corpos 
Notebook; 

Livros 
Avaliação com 

questões objetivas; 

23/11/2020 
27/11/2020 

Aula sincrona: 
24/11/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Corpos. 
4 

14- Corpos Unidade 3 Aula - 
14 

Corpos 
Reconhecer e exemplificar 

Corpos 
Notebook; 

Livros/links. 

Avaliação com 
questões 

dissertativas; 

30/11/2020 
04/12/2020 

Aula sincrona: 
01/12/2020 

Questionário interativo 
(múltipla escolha) / 80% 

Fórum de discussão / 
20% 

Corpos 
4 

15- Resolução de 
Questões 

Unidade 3 
Aula - 

15 
Resolução de questões sobre 

domínios, corpos e anéis Fixar o conteúdo  
Avaliação com 

questões objetivas 

06/12/2020 
11/12/2020 

 

Questionário interativo 
(Não vale nota, apenas 

sondagem) 
 4 

16- Semana de 
resolução de questões 
até dia 15/12 e Final 

dia 16/12 

- 
Aula – 

16 
Resolução de questões sobre 

domínios, corpos e anéis Fixar o conteúdo  - 

14/12 até 
15/12 (aula) 

 
Final 16/12 

- - - 

. 
 

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

Pontos: 
Individuais = 80% 
Colaborativas = 20% 
 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 
i= atividade individual :média das atividades individuais realizadas no período; 
c= atividade colaborativa: média das atividades colaborativas no período; 
 
São 14 semanas, logo, 14 atividades individuais e 14 colaborativas. 

 

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



 

CURSO: Licenciatura em Matemática  

 
COMPONENTE CURRICULAR: Pesquisa Aplicada 1 

PROFESSOR (A): Luís Havelange Soares  

CARGA HORÁRIA NÃO PRESENCIAL: 30 horas  (75%) 
PERÍODO: 2020.1 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Cada período corresponde a uma carga horária de 2 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 pesquisa em 

Educação 

Matemática:  Re-

significando o papel 

do professor  de 

Matemática 

 

 Compreender a importância do 

processo de pesquisa na 

formação do professor de 

matemática  

 Material produzido em slids, sobre o papel 

da pesquisa na formação do professor de 

matemática. apresntado numa aula remota, 

no modelo de video conferência, fazendo-

se uso do Google Meet 

 Artigo sobre a pesquisa em Educação 

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

 

O pesquisar em 

Educação 

Matemática 

 

 Compreender os elos entre o 

pesquisador e o professor 

toamndo como base teórica os 

estudos da educação 

matemática 

 Material produzido em slids, sobre as 

especificidades do ato de pesquisa em 

Educação Matemática, apresntado numa 

aula remota, no modelo de video 

conferência, fazendo-se uso do Google 

Meet 

 Artigo (capítulo de livro) sobre a pesquisa 

em educação 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.  

70 30 



1
4

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

2
0

/0
9

/2
0
2

0
 

Os elementos de um 

projeto de pesquisa 

para o Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 Estudar especificidades dos 

elelemtos que constituem um 

projeto de pesquisa 

 Material produzido em slids, sobre as 

especificidades do projeto de TCC, 

apresntado numa aula remota, no modelo 

de video conferência, fazendo-se uso do 

Google Meet 

 Apositla “como fazer uma monografia”, 

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.  

70 30 

2
1

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

2
7

/0
9

/2
0
2

0
 

Os elementos de um 

projeto de pesquisa 

para o Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 Estudar especificidades dos 

elelemtos que constituem um 

projeto de pesquisa 

 Material produzido em slids, sobre as 

especificidades do projeto de TCC, 

apresntado numa aula remota, no modelo 

de video conferência, fazendo-se uso do 

Google Meet 

 Apositla “como fazer uma monografia”, 

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.  

70 30 

2
8

/0
9

/2
0
2

0
 a

 

0
4

/1
0

/2
0
2

0
 

Os elementos de um 

projeto de pesquisa 

para o Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 Estudar especificidades dos 

elelemtos que constituem um 

projeto de pesquisa 

 Compreender o processo de 

construção de cada parte 

componente de um projeto de 

pesquisa 

 Material produzido em slids, sobre as 

especificidades do projeto de TCC, 

apresntado numa aula remota, no modelo 

de video conferência, fazendo-se uso do 

Google Meet 

 Apositla “como fazer uma monografia”, 

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. 

 Apresntação de proposta de 

pesquisa  

70 30 

0
5

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

1
1

/1
0

/2
0
2

0
 

Os elementos de um 

projeto de pesquisa 

para o Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 Estudar especificidades dos 

elelemtos que constituem um 

projeto de pesquisa 

 Compreender o processo de 

construção de cada parte 

componente de um projeto de 

pesquisa 

 Material produzido em slids, sobre as 

especificidades do projeto de TCC, 

apresntado numa aula remota, no modelo 

de video conferência, fazendo-se uso do 

Google Meet 

 Apositla “como fazer uma monografia”, 

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. 

 Apresntação de proposta de 

pesquisa  

70 30 

1
2

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

1
8

/1
0

/2
0
2

0
 

Os elementos 

teóricos num 

trabalho de 

conclusão de curso 

 Compreender a escolha do 

perfil teporico na construção de 

uma pesquisa a partir da 

questão de investigação 

proposta. 

 Entender como delimitar as 

fontes teóricas na construção de 

uma pesquisa.  

 Conversa sobre a Teoria de um TCC, com 

base nas propostas apresntadas até então, 

apresntada numa aula remota, no modelo 

de video conferência, fazendo-se uso do 

Google Meet 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 Apresntação de proposta de 

pesquisa 

100  



1
9

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

2
5

/1
0

/2
0
2

0
 

A metodologia do 

trabalho de pesquisa 

 Refletir sobre os elmentos 

constitutivos do processo 

metodológico na construação 

de uma investigação. 

 Conversa sobre o perfil metodológico na 

construção de um TCC, com base nas 

propostas apresntadas até então, 

apresentada numa aula remota, no modelo 

de video conferência, fazendo-se uso do 

Google Meet 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 Apresntação de proposta de 

pesquisa 

100 
 

 

2
6

/1
0

/2
0
2

0
 a

 

0
1

/1
1

/2
0
2

0
 

A metodologia do 

trabalho de pesquisa 

 Refletir sobre os elmentos 

constitutivos do processo 

metodológico na construação 

de uma investigação. 

 Conversa sobre o perfil metodológico na 

construção de um TCC, com base nas 

propostas apresntadas até então, 

apresentada numa aula remota, no modelo 

de video conferência, fazendo-se uso do 

Google Meet 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 Apresntação de proposta de 

pesquisa 

100  

0
2

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

0
8

/1
1

/2
0
2

0
 A pesquisa em 

Matemática: o 

pesquisador no 

âmbito do 

conhecimento 

matemático 

 Compreender as 

especificidades da pesquisa em 

Matemática. 

 Conhecer fatores que 

diferenciam a pesquisa em 

Matemática da pesquisa em 

Educação Matemática 

 Textos, disponibilizados  na sala de aula 

remota através da plataforma Google 

Clrssom, sobre o tema da aula. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 

70 30 

0
9

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

1
5

/1
1

/2
0
2

0
 A pesquisa em 

Matemática: o 

pesquisador no 

âmbito do 

conhecimento 

matemático 

 Compreender as 

especificidades da pesquisa em 

Matemática. 

 Conhecer fatores que 

diferenciam a pesquisa em 

Matemática da pesquisa em 

Educação Matemática 

 Textos, disponibilizados  na sala de aula 

remota através da plataforma Google 

Clrssom, sobre o tema da aula. 

 Atividade de leitrua de 

Texto disponibilizado na 

sada de aula. 

 Participação no encontro 

síncrono. 

 

70 30 

1
6

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

2
2

/1
1

/2
0
2

0
 

A pesquisa para o 

TCC 

 Refletir sobre os elmentos 

constantes numa proposta de 

pesquisa a partir da proposta de 

um discente 

 Apresntação de proposta de pesquisa 

fazendo uso da plataforma Google 

Clrssom. 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 

70 30 

2
3

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

2
9

/1
1

/2
0
2

0
 

A pesquisa para o 

TCC 

 Refletir sobre a construção de 

uma pesquisa (TCC) a partir da 

proposta de um discente 

 Apresntação de proposta de pesquisa 

fazendo uso da plataforma Google 

Clrssom. 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 

70 30 



3
0

/1
1

/2
0
2

0
 a

 

0
6

/1
2

/2
0
2

0
 

A pesquisa para o 

TCC 

 Refletir sobre a construção de 

uma pesquisa (TCC) a partir da 

proposta de um discente 

 Apresntação de proposta de pesquisa 

fazendo uso da plataforma Google 

Clrssom. 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 

70 30 
0

7
/1

2
/2

0
2

0
 a

 

1
3

/1
2

/2
0
2

0
 

A pesquisa para o 

TCC 

 Refletir sobre a construção de 

uma pesquisa (TCC) a partir da 

proposta de um discente 

 Compreender diferenças entre 

pesquisa matemática e pesquisa 

em educação matemática 

 Apresntação de proposta de pesquisa 

fazendo uso da plataforma Google 

Clrssom. 

 

 Registros de participação no 

encontro síncrono, com 

reflexões sobre a proposta 

apresntada. 

 

70 30 

 

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

Observação 1: É importante enfatizar que, do total da carga horária da disciplina (40  horas),  10  horas foram  ministradas presencialmente e que 30 

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: 
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CURSO: Lic. em Matemática  
 

PERÍODO: 2020.1 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Ensino de Matemática 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 
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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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema: Funções  

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Geogebra; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Listas de Exercícios. 

 Exibição da simulação de aula de 

forma síncrona pelo google meet 

ou gravação e publicização da 

simulação de aula; 

 Participação no encontro síncrono 

com sugestões que contribuam para 

melhor as aulas simuladas. 

100 100 

 

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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema: Função Afim 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Geogebra; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Listas de Exercícios. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 

 



 

3 

 

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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Função Quadrática 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Geogebra; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Listas de Exercícios. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 

 

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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Função 

Exponencial 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Geogebra; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Listas de Exercícios. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 
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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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Logarítima 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Geogebra; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Listas de Exercícios. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 

 

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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Progressão 

Aritmética 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 
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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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Progressão 

Geométrica 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 

 

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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Trigonometria no 

Triângulo 

Retângulo 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 
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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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Lei dos Senos e Lei 

dos Cossenos 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 

 

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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Ciclo 

Trigonométrico 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 
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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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Função Seno 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Geogebra; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Listas de Exercícios. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 

 

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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Função Cosseno 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Geogebra; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Listas de Exercícios. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 
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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 

SIMULAÇÃO DE 

AULA 

Tema:  

Equações 

Trigonométricas 

 Realizar um planejamento da aula; 

 Apresentar uma dinâmica que atraia a 

atenção dos alunos e os motive a 

participar da aula; 

 Associar os conteúdos matemáticos 

abordados na aula com outras ciências, ou 

seja, tornando, em algum momento, o 

ambiente contextualizado; 

 Apresentar algum procedimento prático 

para que os alunos chegem mais 

rapidamente a um determinado resultado. 

 Aula remota (webaula) através google 

meet; 

 Powerpoint; 

 Webcam; 

 Quadro Branco, pincel e apagador; 

 Apostila. 

 Participação no encontro síncrono; 

 Resolução de uma lista de 

exercícios. 

100 100 

 

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. 
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Observação 3: 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 4: 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: 

 


