
PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 1º ano 

CURSO: Controle Ambiental 

COMPONENTE CURRICULAR: Biologia I 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Cleomar Porto Bezerra 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 60h 

Carga Horária já registrada no SUAP: 18h 

Carga Horária AENPs: 42h 

Atividade síncrona: Quarta-feira às 15h 

Atendimento aos discentes: Terça-feira às 15h  

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

1 
1º 

bimestre 
1 Revisão 1º bimestre 

Geral: 

● Acolhimento dos estudantes  
 

● Retomada da disciplina/estudos/conceitos 
Específicos, informes gerais; Sars COVID-19: 

origem e definição sobre os termos como 

pandemia, doenças virais. 

 

● Revisar o conteúdo ministrado  
 

● Discussão sobre as aulas já vistas até o 

início da pandemia e preparação para os 

novos conteúdos; Divisão da turma em 

grupos fixos para as atividades colaborativas 

 

- Encontro síncrono 

(Google Meet) 

 

-Vídeo-aula: AULA 

sobre:  

CORONAVÍRUS - 

disponível no site:  

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ctFpuJg

V4iQ 

 

-Material de consulta: 

Disponível no site: 

 

http://www.fazenda.m

g.gov.br/coronavirus/

monitoramento/CART

ILHA-

CORONAVIRUS.pdf 

 

 

  

 

 

 

Fórum (pergunta) 
1ª Semana  

 (12/10 a 17/10) 

Sem 

pontuação 
Sem pontuação 6h 

2 
1º 

bimestre 
2 

Ciclo celular: 

interfase, mitose e 

meiose 

Objetivo de ensino: 

● Entender o processo de divisão celular nas 

células haploides e diploides; 
 

Objetivos de aprendizagem: 

● Compreender o que ocorre no período da 

Interfase; 
● Entender as fases da mitose e da meiose; 
● Comparar a divisão celular por mitose e 

meiose; 

   Entender o surgimento do câncer e o papel 

das células tronco. 

 

 

 

- Encontro síncrono 

(Google Meet) 

 
Disponível no 

Classroom;  

 

-Vídeo-aula Ciclo 

celular: Mitose 

https://youtu.be/T225

C_yKadQ 

 
-Vídeo-aula: Meiose  

https://youtu.be/JNTu

BFlvUz4 

 

-Texto: Ser 

Protagonista Pg 22 /23 

Exercícios, teste online 
2ª Semana  

(19/10 a 24/10) 
100 Sem pontuação 6h 

https://www.youtube.com/watch?v=ctFpuJgV4iQ
https://www.youtube.com/watch?v=ctFpuJgV4iQ
https://www.youtube.com/watch?v=ctFpuJgV4iQ
https://youtu.be/JNTuBFlvUz4
https://youtu.be/JNTuBFlvUz4


 
 

 

3 
1º 

bimestre 
3 

Metabolismo 

celular: síntese de 

proteínas, 

respiração, 

fermentação, 

fotossíntese e 

quimiossíntese 

Objetivo de ensino: 

 

Entender o processo do metabolismo celular 

como estratégia para obtenção de energia.                       
 

 Objetivos de aprendizagem: 

 

 Compreender o processo da fotossíntese e a 

geração de ATP e glicose;                                           
 

Compreender o processo de respiração celular 

aeróbica e anaeróbica. 
 
 

- Encontro síncrono 

(Google Meet) 

 
-Disponível no 

Classroom:  

 

-Vídeo-aula Síntese 

Proteica:  

https://youtu.be/lZStH

_Be1mw 

 

 

-Vídeo-aula 

Fotossíntese:  

https://youtu.be/oLjjv5

w3Amw 

 

-Texto: Ser 

Protagonista Pg 18-21 

 

 

Exercícios, teste online 
3ª Semana  

 (26/10 a 31/10) 
100 Sem pontuação 6h 

4 
2º 

bimestre 
4 

Gametogênese 

humana 

Objetivo de ensino: 

● Compreender o processo de formação dos 

gametas 

 

Objetivos de aprendizagem: 

 

● Entender como ocorre a formação do gameta 

masculino; 

● Entender como ocorre a formação do gameta 

feminino. 

- Encontro síncrono 

(Google Meet) 

 

-Disponível no 

Classroom: 

 

 -Vídeo-aula: Fases do 

desenvolvimento 

humano: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mY9OF9

8gJEI 

 

-Vídeo-aula: 

Gametogênese 

masculina e feminina: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=2w0MY

BVXWVU 

 

-Texto: Ser 

Protagonista Pg 34 – 

39 

 

Pesquisa sobre a 

Gametogênese humana. 

4ª Semana  

 (02/11 a 07/11) 
100 Sem pontuação 6h 

5 
2º 

bimestre 
5 

Embriologia 

Humana 

Objetivo de ensino: 

 

Entender as fases do desenvolvimento 

embrionário humano.  

- Encontro síncrono 

(Google Meet) 

 

 

Pesquisa sobre 

Embriologia 

5ª Semana  

 (09/11 a 14/11) 
100 Sem pontuação 6h 

https://youtu.be/oLjjv5w3Amw
https://youtu.be/oLjjv5w3Amw
https://www.youtube.com/watch?v=mY9OF98gJEI
https://www.youtube.com/watch?v=mY9OF98gJEI
https://www.youtube.com/watch?v=mY9OF98gJEI
https://www.youtube.com/watch?v=2w0MYBVXWVU
https://www.youtube.com/watch?v=2w0MYBVXWVU
https://www.youtube.com/watch?v=2w0MYBVXWVU


 

Objetivo de ensino 

 

 

Objetivos de aprendizagem: 

 

Compreender e caracterizar o processo de 

formação dos folhetos germinativos; 

 

Compreender o processo de formação dos 

anexos embrionários. 

 
 

 

-Disponível no 

Classroom;  

 

-Vídeo-aula sobre 

anexos embrionários: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=JjkqKQh

KX3k&t=27s 

 

- Texto: Ser 

Protagonista Pg 34-39 

 

6 
2° 

bimestre 
6 

Histologia  

Humana 

 

Objetivo de ensino: 

 
Estudar as características dos principais tecidos 

do corpo humano. 

 

Objetivos de aprendizagem: 

 

Compreender a estratégia da multicelularidade; 
 

Entender as características do tecido epitelial; 
 

Entender a função da pele humana e seus 

anexos; 

 

 
 
 
 
 
 

Disponível no 

Classroom;  

 

-Vídeo-aula sobre 

tecido epitelial: 

https://youtu.be/kyki2

ovEk7E 

 

Texto: Ser 

Protagonista Pg 40-43. 

 

 
 

Pesquisa sobre 

Histologia humana 

6ª Semana  

(16/11 a 21/11) 
100 Sem pontuação 6h 

7 
2° 

bimestre 
7 

Histologia  

Humana 

Objetivo de ensino: 

 

Estudar as principais característica do tecido 

conjuntivo. 

 

Objetivos de aprendizagem: 

 

Compreender o funcionamento do tecido 

muscular; 

 

Compreender o funcionamento do tecido 

nervoso. 

 

 

 
Disponível no 

Classroom;  

 

-Vídeo-aula sobre 

tecido muscular e 

nervoso: 

https://youtu.be/MhgI

G1McXXQ 

 

PDF Ser Protagonista 

Pg 44- 49. 

 

PDF Ser Protagonista 

Pg 50- 53. 

 

 

 

Pesquisa sobre 

Histologia humana 

7ª Semana  

 (23/11 a 28/11) 
100 Sem pontuação 6h 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JjkqKQhKX3k&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=JjkqKQhKX3k&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=JjkqKQhKX3k&t=27s
https://youtu.be/kyki2ovEk7E
https://youtu.be/kyki2ovEk7E


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

1º 

bimestre 

 

Nota 1: Exercícios, teste online 100 

Nota 2: Exercícios, teste online 100 

Nota bimestral = (Nota 1 + Nota 2) (Média Bimestral) Max. 100 

2º 

bimestre 

 

Nota 1: Pesquisa sobre gametogênese humana.  100 

Nota 2: Pesquisa sobre embriologia humana. 100 

Nota 3: Pesquisa sobre histologia humana. 
100 

 

Nota 4: Pesquisa sobre histologia humana 
100 

 

Nota bimestral = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4) (Média Bimestral) 

 
Max. 100 

      Atividade de Recuperação será na última semana no dia 27/11/2020 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Tópico Unidade Aula Tema Objetivos Período

Semana 01 1º Bim. #01

Apresentação/Ambientação - Vídeo aula; --- --- ---

08/09 a 12/09

01 h/a

Revisão 100 --- 02 h/a

100 --- 03 h/a

Semana 02

2º Bim.

#02

Movimento Uniforme (M.U.); 100 ---

14/09 a 19/09

04 h/a

--- --- 02 h/a

Semana 03 #03 100 --- 21/09 a 26/09 06 h/a

Semana 04 #04 100 --- 28/09 a 03/10 06 h/a

Turma:  31899 – TIN.0015 
Curso:  Técnico em Controle Ambiental Integrado ao Ensino Médio 
Componente Curricular:  Física I 
Professor:  Carlos Alberto de Souza Filho 

Período: de 08/09 à 10/10/2020
Atividade Síncrona: Quintas-feiras, das 16h00 às 17h00
Horário de Atendimento: Segundas, quartas e sextas, das 09h30 as 10h30
Aulas ministradas (SUAP): 12 h/a (10% do curso)
Aulas Não-Presenciais: 42 h/a (35% do curso)

Recursos didático-
pedagógicos

Instrumento de
Avaliação

Atividade
Individual

Atividade
Colaborativa

Carga 
Horária

- Apresentar o novo formato do curso e os 
procedimentos adotados ao longo da 
disciplina;

- Relembrar o que foi visto nas aulas 
presenciais no início do ano letivo;

- Vídeo aula;
- Bate-papo online;

AT1 → Estimativa de ordem de 
grandeza

Conceitos Básicos de 
Cinemática escalar 

(continuação)

- Construir corretamente os conceitos sobre o 
movimento retilíneo uniforme como: 
movimento, repouso, ponto material, corpo 
extenso, trajetória, deslocamento, espaço, 
tempo, velocidade.

- Identificar componentes como trajetória, 
deslocamento, espaço, tempo, velocidade.

- Descrever o movimento unidimensional em 
termos da velocidade média, velocidade 
instantânea, aceleração média e aceleração 
instantânea;

- Vídeo aula;
- Aula síncrona;
- Slides em pdf.

AT2 → Atividade tipo teste no 
Google Formulários

- Resolver problemas envolvendo velocidade 
constante;

- Vídeo aula;
- Aula síncrona;
- Slides em pdf.

AT3 → Problemas sobre 
movimento uniforme (entregar 
pelo Google Sala de Aula, em 
pdf);Movimento Uniformemente 

Variado (M.U.V.);

- Diferenciar o movimento uniforme do 
movimento uniformemente variado; 

- Entender o que significa um movimento 
acelerado e um movimento retardado;

Movimento Uniformemente 
Variado (M.U.V.);

 - Compreender a função horária da posição, e 
velocidade para o MUV;

 - Obter a equação de Torricelli e entender em 
quais momentos usá-la.

- Vídeo aula;
- Aula síncrona;
- Slides em pdf.

AT4 → Problemas sobre 
movimento uniformemente 
variado (entregar pelo Google 
Sala de Aula, em pdf);

Movimento Uniformemente 
Variado (M.U.V.);

- Resolver problemas envolvendo aceleração 
constante no movimento retilíneo, incluindo 
problemas de queda livre;

- Texto: Galileu e a 
queda dos corpos 
(pdf);
- Vídeo aula;
- Aula síncrona;
- Slides em pdf.

AT5 → Teste conceitual sobre 
MUV (Google Formulários)



Semana 05

2º Bim.

#05 100 --- 05/10 a 10/10 06 h/a

Semana 06 #06 Gráficos do Movimento 100 --- 12/10 a 17/10 06 h/a

Semana 07 #07 Gráficos do Movimento --- 100 --- 19/10 a 24/10 06 h/a

COMPUTO DAS NOTAS BIMESTRAIS

* Para computar a média do 1º Bimestre será realizado o seguinte procedimento:

AT1 – Corresponde à 40% da nota

AT2 – Corresponde à 60% da nota

Média do 1º Bimestre = AT1*0,4 + AT2*0,6

* Para computar a média do 2º Bimestre será realizado o seguinte procedimento:

AT3 – Corresponde à 17% da nota

AT4 – Corresponde à 17% da nota

AT5 – Corresponde à 25% da nota

AT6 – Corresponde à 16% da nota

AT7 – Corresponde à 25% da nota

Média do 2º Bimestre = AT3*0,17 + AT4*0,17 + AT5*0,25 + AT6*0,16 + AT7*0,25

____________________________________________________________

Docente: Carlos Alberto de Souza Filho

SIAPE 111978-0

____________________________________________________________

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

____________________________________________________________

 Local/Data da Aprovação

Movimento Uniformemente 
Variado (M.U.V.);

- Resolver problemas envolvendo aceleração 
constante no movimento retilíneo, incluindo 
problemas de queda livre;

- Vídeo aula;
- Aula síncrona;
- Slides em pdf.

AT6 → Problemas sobre Queda 
Livre (entregar pelo Google Sala 
de Aula, em pdf);

- Interpretar gráficos de posição versus tempo;
- Interpretar gráficos de velocidade versus 
tempo;

- Vídeo aula;
- Aula síncrona;
- Slides em pdf.

AT7 → Teste conceitual sobre 
gráficos de movimento.

- Resolver problemas envolvendo gráficos de 
movimento

- Vídeo aula;
- Aula síncrona;
- Slides em pdf.

Obs. 01: As atividades de reposição/recuperação referentes ao Primeiro bimestre serão realizadas no período da Semana 03, no contra turno;

Obs. 02: As atividades de reposição/recuperação referentes ao Segundo bimestre serão realizadas no período da Semana 07, no contra turno;



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS
TURMA: 31907 - TIN.0012 - Quimica I PERÍODO: 2020.1
CURSO: Controle Ambiental Integrado CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA (Hora-relogio): 100
COMPONENTE CURRICULAR: Quimica I AULAS MINISTRADAS ANTES DA PANDEMIA (Aulas): 13
PROFESSOR(A): Ernane Gonzaga de Araujo CARGA HORÁRIA NAS ANP'S (h/a): 47

TÓPICO UNIDADE/
(SEMESTRE) AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICOS 

- PEDAGÓGICOS
INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO PERÍODO
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/PONTUAÇ
ÂO

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/PON

TUAÇÃO
CARGA - 

HORÁRIA (h/a)

1 1 1

 revisãoTeoria Atômica da 
Matéria.
2.1- Evolução dos modelos 
atômicos: Dalton, Thomson, 
Rutherford, Rutherford-Bohr.
2.2- Partículas Atômicas 
Fundamentais: Prótons, 
Nêutrons e Elétrons.
2.3- Número Atômico e Número 
de Massa.
2.4- Isotopia, Isobaria e Isotonia.
Avalição 1 e Recuperação do 1° 
bimestre  

Geral: contribuir para que o aluno 
possa: compreender  a quimica 
em nossa vida; enteder e 
explicar a diversidade da matéria 
e suas transformações; 
compreender os conceitos 
fundametais da estrutura 
atômica; classificar os elementos 
fazendo uso da tabela periódica; 
entender as ligações quimicas; 
conceituar e destinguir as 
diversas funções químicas 
inorganicas. Especificos:  
Distinguir substâncias puras de 
misturas.

 Caracterizar os diferentes 
estados físicos da matéria

 Diferenciar transformações 
físicas e químicas.

 Construir modelos Atômicos 
baseados nos modelos de 
Thomson e Rutherford,

 Definir e caracterizar 
moléculas, átomos e suas 
subdivisões.

 Determinar número atômico e 
número de massa

 Identificar os elementos 
químicos (sua simbologia) 
usando os isótopos, isótonos e
isóbaros dos diferentes átomos.

 Classificar os elementos 
químicos fazendo uso da tabela 
periódica com base nas
propriedades periódicas e 
aperiódicas.  Conhecer as 
ligações químicas.e estruturá-las 
eletronicamente.

 Estruturar geometrias 
moleculares.

 Caracterizar compostos 
iônicos e moleculares.

videoaula, pesquisas, 
google meet e etc.

Quiz do google, 
lista de exercicio e 

AVALIAÇÃO

02/11/2020 a 
06/11/2020 50 pontos 50 pontos 7

2 1 2

2.5- Princípios da Teoria 
Quântica Moderna: Princípio da 
Dualidade de Louis de
Broglie.
2.6- Números Quânticos e 
Orbitais Atômicos.
2.7- Princípio da Incerteza de 
Heisenberg, Princípio da 
Exclusão de Pauli, Regra de
Hund.

2.8- Configuração Eletrônica. 
Íons.

Geral: contribuir para que o aluno 
possa: compreender  a quimica 
em nossa vida; enteder e 
explicar a diversidade da matéria 
e suas transformações; 
compreender os conceitos 
fundametais da estrutura 
atômica; classificar os elementos 
fazendo uso da tabela periódica; 
entender as ligações quimicas; 
conceituar e destinguir as 
diversas funções químicas 
inorganicas. Especificos:  
Distinguir substâncias puras de 
misturas.

 Caracterizar os diferentes 
estados físicos da matéria

 Diferenciar transformações 
físicas e químicas.

 Construir modelos Atômicos 
baseados nos modelos de 
Thomson e Rutherford,

 Definir e caracterizar 
moléculas, átomos e suas 
subdivisões.

 Determinar número atômico e 
número de massa

 Identificar os elementos 
químicos (sua simbologia) 
usando os isótopos, isótonos e
isóbaros dos diferentes átomos.

 Classificar os elementos 
químicos fazendo uso da tabela 
periódica com base nas
propriedades periódicas e 
aperiódicas.  Conhecer as 
ligações químicas.e estruturá-las 
eletronicamente.

 Estruturar geometrias 
moleculares.

 Caracterizar compostos 
iônicos e moleculares.

videoaula, pesquisas, 
google meet e etc.

Quiz do google, 
lista de exercicio e 

AVALIAÇÃO

09/11/2020 a 
13/11/2020 50 pontos 50 pontos 7

3 2 3

3.1- Histórico da Tabela 
Periódica3.4- Tabela Periódica 
Atual. Relação entre a Estrutura 
Atômica dos Elementos e a sua
Posição na Tabela Periódica. 
3.6- Classificação Geral dos 
Elementos: Metais, Semi-metais, 
Não-metais e Gases
Nobres. 3.7- Propriedades 
Aperiódicas (Número de Massa e 
Calor Específico) e Periódicas
(Raio Atômico ou Tamanho do 
Átomo, Potencial de Ionização, 
Afinidade Eletrônica,
Eletronegatividade, Reatividade 
Química, Densidade Absoluta, 
Ponto de Fusão e
Ebulição). 3.5- Família e Período.

Geral: contribuir para que o aluno 
possa: compreender  a quimica 
em nossa vida; enteder e 
explicar a diversidade da matéria 
e suas transformações; 
compreender os conceitos 
fundametais da estrutura 
atômica; classificar os elementos 
fazendo uso da tabela periódica; 
entender as ligações quimicas; 
conceituar e destinguir as 
diversas funções químicas 
inorganicas. Especificos:  
Distinguir substâncias puras de 
misturas.

 Caracterizar os diferentes 
estados físicos da matéria

 Diferenciar transformações 
físicas e químicas.

 Construir modelos Atômicos 
baseados nos modelos de 
Thomson e Rutherford,

 Definir e caracterizar 
moléculas, átomos e suas 
subdivisões.

 Determinar número atômico e 
número de massa

 Identificar os elementos 
químicos (sua simbologia) 
usando os isótopos, isótonos e
isóbaros dos diferentes átomos.

 Classificar os elementos 
químicos fazendo uso da tabela 
periódica com base nas
propriedades periódicas e 
aperiódicas.  Conhecer as 
ligações químicas.e estruturá-las 
eletronicamente.

 Estruturar geometrias 
moleculares.

 Caracterizar compostos 
iônicos e moleculares.

videoaula, pesquisas, 
google meet e etc.

Quiz do google, 
lista de exercicio e 

AVALIAÇÃO

16/11/2020 a 
20/11/2020 70 7

4 2 4

 Classificação Periódica dos 
Elementos Químicos.
3.2- Lei de Periodicidade de 
Mendeleev
3.3- Lei de Periodicidade Atual
4.1- Ligação Iônica: Conceito e 
Propriedades.
4.2- Ligação Covalente: Conceito 
e Propriedades.
4.3- Polaridade das Moléculas.

Geral: contribuir para que o aluno 
possa: compreender  a quimica 
em nossa vida; enteder e 
explicar a diversidade da matéria 
e suas transformações; 
compreender os conceitos 
fundametais da estrutura 
atômica; classificar os elementos 
fazendo uso da tabela periódica; 
entender as ligações quimicas; 
conceituar e destinguir as 
diversas funções químicas 
inorganicas. Especificos:  
Distinguir substâncias puras de 
misturas.

 Caracterizar os diferentes 
estados físicos da matéria

 Diferenciar transformações 
físicas e químicas.

 Construir modelos Atômicos 
baseados nos modelos de 
Thomson e Rutherford,

 Definir e caracterizar 
moléculas, átomos e suas 
subdivisões.

 Determinar número atômico e 
número de massa

 Identificar os elementos 
químicos (sua simbologia) 
usando os isótopos, isótonos e
isóbaros dos diferentes átomos.

 Classificar os elementos 
químicos fazendo uso da tabela 
periódica com base nas
propriedades periódicas e 
aperiódicas.  Conhecer as 
ligações químicas.e estruturá-las 
eletronicamente.

 Estruturar geometrias 
moleculares.

 Caracterizar compostos 
iônicos e moleculares.

videoaula, pesquisas, 
google meet e etc.

Quiz do google, 
lista de exercicio e 

AVALIAÇÃO

23/11/2020 a 
27/11/2020 30 7

5 2 5

4.4- Ligação Coordenada ou 
Dativa: Conceito e Propriedade.
4.5- Hibridização: Conceito e 
Propriedades.
4.6- Geometria Molecular.
4.7- Forças Intermoleculares: 
Dipolo Permanente-Dipolo 
Permanente, Ligações de
Hidrogênio, Dipolo Instantâneo 
ou Forças de Van Der Waals.
4.9- Número de Oxidação.

Geral: contribuir para que o aluno 
possa: compreender a quimica 
em nossa vida; enteder e 
explicar a diversidade da matéria 
e suas transformações; 
compreender os conceitos 
fundametais da estrutura 
atômica; classificar os elementos 
fazendo uso da tabela periódica; 
entender as ligações quimicas; 
conceituar e destinguir as 
diversas funções químicas 
inorganicas. Especificos:  
Distinguir substâncias puras de 
misturas.  Caracterizar os 
diferentes estados físicos da 
matéria  Diferenciar 
transformações físicas e 
químicas.  Construir modelos 
Atômicos baseados nos modelos 
de Thomson e Rutherford,  
Definir e caracterizar moléculas, 
átomos e suas subdivisões.  
Determinar número atômico e 
número de massa  Identificar 
os elementos químicos (sua 
simbologia) usando os isótopos, 
isótonos e isóbaros dos 
diferentes átomos.  Classificar 
os elementos químicos fazendo 
uso da tabela periódica com 
base nas propriedades 
periódicas e aperiódicas.  
Conhecer as ligações químicas.e 
estruturá-las eletronicamente.  
Estruturar geometrias 
moleculares.  Caracterizar 
compostos iônicos e 
moleculares.

videoaula, pesquisas, 
google meet e etc.

Quiz do google, 
lista de exercicio e 

AVALIAÇÃO

30/11/2020 a 
04/11/2020 50 7

6 2 6 4.8- Ligações Metálicas.

Geral: contribuir para que o aluno 
possa: compreender  a quimica 
em nossa vida; enteder e 
explicar a diversidade da matéria 
e suas transformações; 
compreender os conceitos 
fundametais da estrutura 
atômica; classificar os elementos 
fazendo uso da tabela periódica; 
entender as ligações quimicas; 
conceituar e destinguir as 
diversas funções químicas 
inorganicas. Especificos:  
Distinguir substâncias puras de 
misturas.

 Caracterizar os diferentes 
estados físicos da matéria

 Diferenciar transformações 
físicas e químicas.

 Construir modelos Atômicos 
baseados nos modelos de 
Thomson e Rutherford,

 Definir e caracterizar 
moléculas, átomos e suas 
subdivisões.

 Determinar número atômico e 
número de massa

 Identificar os elementos 
químicos (sua simbologia) 
usando os isótopos, isótonos e
isóbaros dos diferentes átomos.

 Classificar os elementos 
químicos fazendo uso da tabela 
periódica com base nas
propriedades periódicas e 
aperiódicas.  Conhecer as 
ligações químicas.e estruturá-las 
eletronicamente.

 Estruturar geometrias 
moleculares.

 Caracterizar compostos 
iônicos e moleculares.

videoaula, pesquisas, 
google meet e etc.

Quiz do google, 
lista de exercicio e 

AVALIAÇÃO

07/11/2020 a 
11/12/2020 50 7

7 2 7 Ligações Químicas. Avalição 2 e 
Recuperação do 2° bimestre  

Geral: contribuir para que o aluno 
possa: compreender  a quimica 
em nossa vida; enteder e 
explicar a diversidade da matéria 
e suas transformações; 
compreender os conceitos 
fundametais da estrutura 
atômica; classificar os elementos 
fazendo uso da tabela periódica; 
entender as ligações quimicas; 
conceituar e destinguir as 
diversas funções químicas 
inorganicas. Especificos:  
Distinguir substâncias puras de 
misturas.

 Caracterizar os diferentes 
estados físicos da matéria

 Diferenciar transformações 
físicas e químicas.

 Construir modelos Atômicos 
baseados nos modelos de 
Thomson e Rutherford,

 Definir e caracterizar 
moléculas, átomos e suas 
subdivisões.

 Determinar número atômico e 
número de massa

 Identificar os elementos 
químicos (sua simbologia) 
usando os isótopos, isótonos e
isóbaros dos diferentes átomos.

 Classificar os elementos 
químicos fazendo uso da tabela 
periódica com base nas
propriedades periódicas e 
aperiódicas.  Conhecer as 
ligações químicas.e estruturá-las 
eletronicamente.

 Estruturar geometrias 
moleculares.

 Caracterizar compostos 
iônicos e moleculares.

videoaula, pesquisas, 
google meet e etc.

Quiz do google, 
lista de exercicio e 

AVALIAÇÃO

14/12/2020 a 
18/12/2020 5

*Planejamento de 1 semestre Total de horas-aula 47

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

Pontos

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

   1° bimestre  ∑ Média (Ai 
+ Ac) + (Ai + Ac) / 2  2° 
bimestre  Média ∑ (Ai + 
Ac) + Avaliação / 2

Obs: horarios da aulas sicronas 16:40 a 17:40 Controle Ambiental 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS
TURMA: 1º, 2º e 3º anos. PERÍODO: 2020.1
CURSO: Cursos ETIM do IFPB Campus João Pessoa CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA (Hora-relogio): 100
COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física I, II e III. AULAS MINISTRADAS ANTES DA PANDEMIA (Aulas): 8
PROFESSOR(A): Todos os professores de Educação Física do IFPB Campus João Pessoa CARGA HORÁRIA NAS ANP'S (h/a): 72
OBSERVAÇÃO: Os docentes da disciplina Educação Física, após reunião, chegaram ao entendimento de que embora a disciplina seja, por sua essência, ministrada presencialmente dentro das suas especificidades, com o advento do isolamento social, faz-se necessário adequar suas 
atividades pedagógicas, visando a contribuir significativamente com a saúde e bem-estar dos nossos alunos, através das aulas, fazendo-os refletir e ter consciência crítica do momento em que se vive e da necessidade de atividades físicas para enfrentar os obstáculos trazidos por essa 
pandemia. Daí, partimos da premissa de trazermos temas interdisciplinares, que possam alcançar esse objetivo. Com isso, daremos continuidade às atividades não presenciais com a carga horária referente aos sábados integradores, que foram estabelecidos no momento anterior ao 
isolamento, tanto na carga horária do primeiro como a do segundo semestre de 2020. Além disso, manteremos a carga horária completa do primeiro semestre. Todos os conteúdos previstos para serem ministrados no momento anterior ao isolamento serão ministrados no segundo 
semestre do ano letivo 2020, cujas aulas provavelmente serão realizadas de forma presencial.

TÓPICO UNIDADE / 
(BIMESTRES) AULA TEMA OBJETIVOS

RECURSOS 
DIDÁTICOS - 

PEDAGÓGICOS
INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO PERÍODO
ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 
PONTUAÇÂO

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO

ATIVIDADES
CARGA - 

HORÁRIA (h/a)ASSÍNCRONAS 

SÍNCRONAS 

1 1 1
Acolhimento dos alunos 

e Aplicação do IPAQ 
adaptado.

Objetivo Geral:
Identificar e acolher os anseios e fragilidades na 
Pandemia, avaliando o nível de atividade física e fatores 
associados dos discentes.

Google Meet, 
Google Forms 

Questionário / 
Formulário(**) 08/09 a 12/09 100 -

SÍNCRONAS:1  
(09/09 09h00)   
(09/09 15h00)

ASSÍNCRONAS: 3

4

2 1 2 Sedentarismo e 
Doenças hipocinéticas.

Objetivo geral:
Identificar os riscos do sedentarismo e entender o papel 
da atividade física.

Objetivos específicos:
- Descrever as características que fazem parte do 
comportamento sedentário; 
- Distinguir a relação do sedentarismo com as doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT);
- Identificar as patologias relacionadas ao sedentarismo.

Google Maps, 
Google Fotos,Vídeo 

Youtube, Google 
Docs, Google 

Forms

Formulário(**)/ 
Fórum/Quiz 14/09 a 19/09 100 - ASSÍNCRONAS: 5 5

3 1 3 Sedentarismo e 
Doenças hipocinéticas.

Objetivo geral:
Identificar os riscos do sedentarismo e entender o papel 
da atividade física.

Objetivos específicos:
- Descrever as características que fazem parte do 
comportamento sedentário; 
- Distinguir a relação do sedentarismo com as doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT);
- Identificar as patologias relacionadas ao sedentarismo.

 Google Fotos,
Vídeo Youtube, 
Google Docs, 
Google Meet,

Google Forms 

Formulário(**)/
Quiz 21/09 a 26/09 100 -

SÍNCRONAS: 1    
(23/09 09h00)   
(23/09 15h00) 

ASSÍNCRONAS: 4

5

4 1 4
Atividade física, 

exercício físico, aptidão 
física e esporte.

Objetivo Geral:
Identificar a importância da Atividade física, Exercício 
físico e Esporte na escola.

Objetivos específicos:
- Distinguir os conceitos de: esporte, exercício físico e 
atividade física;
- Compreender a importância da aptidão física na sua 
saúde;
- Relacionar os esportes Olímpicos e Paraolímpicos.

PDF (texto base), 
Google Fotos,Vídeo 

Youtube , Google 
Meet , Google 
Forms e outras 

tecnologias criativas

Formulário(**)/
Quiz/

Construção do 
Projeto 

Compartilhado do 
Vídeo

28/09 a 03/10 50 - ASSÍNCRONAS: 5 5

5 1 5 Saúde e Atividade 
física.

Objetivo Geral:
Compreender e identificar como a saúde se relaciona com 
a atividade física e o exercício físico.

Objetivos específicos:
- Identificar os efeitos da atividade física sobre o sistema 
imunológico; 
- Analisar os componentes de um comportamento de 
saúde e de prevenção.

PDF (texto base), 
Google Fotos,Vídeo 

Youtube , Google 
Meet , Google 
Forms e outras 

tecnologias criativas

Formulário(**)/
Quiz/

Produção 
Compartilhada de 

Vídeo  

05/10 a 10/10 50 100

SÍNCRONAS: 1   
(07/10  09h00)   
(07/10  15h00)   

ASSÍNCRONAS: 4

5
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6 1 6 Estilo e Qualidade de 
vida.

Objetivo Geral:
Compreender a importância de desenvolvimento dos 
hábitos para a realização de atividades físicas.

Objetivos Específicos:
- Identificar estratégias de rotinas para  desenvolvimento 
de hábitos e sair da procrastinação;
- Construir o Projeto de Vida Pessoal (PVP) ou Roda da 
vida;
- Identificar e analisar as diversas dimensões de 
Qualidade de vida.

PDF (texto base), 
Google Fotos, 
Google Forms, 
Vídeo Youtube 

Formulário(**)/ 
Pergunta 13/10 a 17/10 100 - ASSÍNCRONAS: 4 4

7 1 7 Qualidade do sono e 
Atividade física.

Objetivo Geral:
Compreender a relação entre qualidade do sono e 
atividade física.

Objetivos específicos:
- Identificar os benefícios da prática de atividade física 
para qualidade do sono;
- Criar estratégias para desenvolver hábitos para uma 
noite de sono saudável.

PDF (texto base), 
Google Fotos,Vídeo 

Youtube , Google 
Forms, Google Meet

Formulário(**) / 
Questionário 19/10 a 24/10 100

SÍNCRONAS: 1   
(07/10  09h00)  
(07/10  15h00) 

ASSÍNCRONAS: 4

5

8 2 8
Bem estar físico e 

mental: integração de 
suas dimensões.

Objetivo Geral:
Compreender a relação da atividade física, exercício físico 
e esporte com o desenvolvimento biopsicosociocultural e 
ambiental.

Objetivos específicos:
- Descrever como a atividade física pode prevenir os 
sintomas da Ansiedade, Estresse, Depressão e Neuroses;
- Identificar os benefícios da prática de atividade física 
como coadjuvante na liberação de substâncias que 
produzem a sensação de bem-estar.

PDF (texto base), 
Google Fotos,Vídeo 

Youtube , Google 
Meet e outras 
tecnologias 

criativas, Google 
Forms

Formulário(**)/
Construção do 

Projeto da  Cartilha

26/10 a 31/10

RECUPERAÇÃO
50 - ASSÍNCRONAS: 5 5

9 2 9
Bem estar físico e 

mental: integração de 
suas dimensões.

Objetivo Geral:
Compreender a relação da atividade física, exercício físico 
e esporte com o desenvolvimento biopsicosociocultural e 
ambiental.

Objetivos específicos:
- Descrever como a atividade física pode prevenir os 
sintomas da Ansiedade, Estresse, Depressão e Neuroses;
- Identificar os benefícios da prática de atividade física 
como coadjuvante na liberação de substâncias que 
produzem a sensação de bem-estar.

PDF (texto base), 
Google Fotos,Vídeo 

Youtube , Google 
Meet, Google Forms 
e outras tecnologias 

criativas.

Formulário(**)/
Criação de Cartilha 

03/11 a 07/11

RECUPERAÇÃO
50 100

SÍNCRONAS: 1 
(04/11  09h00)   
(04/11  15h00) 

ASSÍNCRONAS: 3

4

10 2 10
Aspectos 

biopsicosociocultural do 
esporte.

Objetivo Geral:
Identificar as dimensões e implicações 
biopsicosocioculturais do esporte como um dos meios 
para que o indivíduo adquira autonomia no gerenciamento 
das suas próprias atividades. 

Objetivos Específicos:
- Compreender a diferença entre esporte lazer e esporte 
desempenho;

PDF (texto base), 
Google Fotos,Vídeo 

Youtube , Google 
Meet, Google Forms 
e outras tecnologias 

criativas.

Formulário(**)/
Quiz 09/11 a 14/11 100 - ASSÍNCRONAS: 5 5

11 2 11 Integração corpo e 
mente.

Objetivo Geral:
Compreender as técnicas de Mindfulness para sair do 
Sistema Simpático migrando para o Sistema 
Parassimpático, auxiliando na diminuição do estresse no 
cotidiano.

Objetivos Específicos:
- Analisar as competências socioemocionais e sua 
importância para manutenção e/ou promoção da saúde; 
- Identificar as capacidades individuais que se manifestam 
nos modos de pensar, sentir e agir consigo mesmo e com 
os outros, para estabelecer estratégias para tomar 
decisões e enfrentar situações adversas e novas.

PDF (texto base), 
Google Fotos,Vídeo 

Youtube,  Google 
Forms, Google Meet

Formulário(**)/ 
Pergunta 16/11 a 20/11 100 -

SÍNCRONAS: 1   
(18/11 09h00)   
(18/11 15h00) 

ASSÍNCRONAS: 4

5
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12 2 12

Atividade física e 
habilidades cognitivas 

relacionadas a 
formação profissional.

Objetivo Geral:
Compreender a relação entre a Atividade física, Exercício 
físico e Esporte no desenvolvimento cognitivo. 

Objetivos específicos:
- Propiciar elementos que levem os alunos a refletir sobre 
a ética na sua formação profissional;
- Organizar com critérios seu crescimento profissional e 
ético;
- Relacionar os benefícios da prática de atividade física 
para seu desempenho no processo de ensino 
aprendizagem;
- Desenvolver hábitos para a realização da pro atividade; 
- Criar estratégias e ambientes para boas práticas 
profissionais.

PDF (Texto base), 
Google forms,

Google Fotos,Vídeo 
Youtube.

Formulário(**)/
Quiz 23/11 a 27/11 100 - ASSÍNCRONAS: 5 5

13 2 13
As formas de Lazer e 

suas contribuições para 
saúde.

Objetivo Geral:
Verificar as formas de lazer compreendendo sua função 
no desenvolvimento integral do ser humano.

Objetivos Específicos:
- Identificar os benefícios dos diversos tipos de Lazer;
- Mostrar a sua aplicabilidade na vida diária;
- Compreender a relação do Lazer com a Saúde física e 
psicológica.

PDF (Texto base), 
Google Forms,

Google Fotos,Vídeo 
Youtube, Google 

Meet.

Formulário(**)/
Quiz 30/11 a 05/12 100 -

SÍNCRONAS: 1 
(02/12  09h00)     

(02/12  15h00)

ASSÍNCRONAS: 4

5

14 2 14
Esportes Urbanos e da 
Natureza: Radicais e 

Não Radicais.

Objeto Geral:
Conhecer os esportes Urbanos e da Natureza, radicais e 
não radicais e suas definições.

Objetivos específicos:
- Identificar as tipologias dos esportes urbanos e da 
natureza;
- Associar a sua prática a possíveis riscos; 
- Relacionar a sua prática à saúde.

PDF (Texto base), 
Google forms,

Google Fotos,Vídeo 
Youtube.

Formulário(**)/
Questionario, 

Atividade com teste
07/12 a 12/12 100 - ASSÍNCRONAS: 5 5

15 2 15 Aplicação do IPAQ 
Adaptado (pós teste)

Objetivo Geral:
Avaliar o nível de atividade física e fatores associados no 
término do primeiro semestre.

Google Meet, 
Google Forms 

Questionário / 
Formulário(**)

14/12 a 18/12

RECUPERAÇÃO
100 -

SÌNCRONAS:1   
(16/12  009h00)  
(16/12  15h00)  

ASSÍNCRONAS: 4

5

*Planejamento do semestre 2020.1 (1º e 2º bimestres). Total de horas-aula 72
** Haverá uma atividade de registro diário para os alunos chamado "Meu registro diário - Cuidando de mim" cada preenchimento valerá no 
primeiro bimestre 3,03 pontos e no segundo bimestre 2,56 pontos, sendo necessário um único registro dentro do dia.

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

Pontos

Atividades Individuais e Colaborativas Cada tópico valerá 100 pontos somadas as atividades individuais e colaborativas -
Atividades Individuais 1º bimestre Tópicos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Total 600
Atividades Colaborativas 1º bimestre Tópicos: 5 Total 100
Meu registro diário - Cuidando de mim (1º bim) Número de dias: 33 Total 100
Atividades Individuais 2º bimestre Tópicos: 8,9,10, 11, 12, 13, 14 e 15 Total 700
Atividades Colaborativas 2º bimestre Tópicos: 9 Total 100
Meu registro diário - Cuidando de mim (2º bim) Número de dias: 39 Total 100

A média bimestral será obtida através da média aritmética das atividades 
propostas no referido bimestre sendo a pontuação 100 o máximo 
possível a se obter pelo aluno.

Média do 1º bimestre Total 800/8

Média do 2º bimestre Total 900/9

RECUPERAÇÃO
UNIDADE / 
(BIMESTRE)

TEMAS DA 
RECUPERAÇÃO

RECURSOS DIDÁTICOS 
- PEDAGÓGICOS INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

PERÍODO DE 
RECUPERAÇÃO PONTUAÇÃO

1 Toda temática abordada no 
bimestre.

PDF (Texto base), 
Google forms,Google 
Fotos,Vídeo Youtube.

Questionário 28/10 a 02/11 100

2 Toda temática abordada no 
bimestre.

PDF (Texto base), 
Google forms,Google 
Fotos,Vídeo Youtube.

Questionário 16/12 a 18/12 100
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Observações:
1. Ao final de cada bimestre, será realizada avaliação dos conteúdos, elaborada e aplicada exclusivamente pelo docente da respectiva disciplina, destinada aos 
discentes que não atingiram a média bimestral 70 (setenta).
2. Para registro, prevalecerá o melhor resultado entre a média do bimestre e a nota obtida na avaliação de recuperação (Parecer CNE/CEB nº 12/97), com 
comunicação imediata ao discente.
3. Não terá direito à avaliação de recuperação o discente que, sem justificativa, faltar a qualquer uma das avaliações previstas no bimestre. IMPORTANTE: os três 
pontos supracitados correspondem ao art. 64 (Capítulo VII - dos estudos de recuperação) do Regimento dos Cursos Técnicos Integrados do IFPB. Disponível em: 
https://www.ifpb.edu.br/santarita/ensino/documentos/docs/regimento-didatico-dos-cursos-tecnicos-integrados.pdf/view. Acesso em 26 ago 2020.



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 1º ano 

CURSO: Controle Ambiental 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia I 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Márcia Viana da Silva 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 40h/a (Semestral) 

Carga Horária já registrada no SUAP: 10h/a (12% da carga horária da disciplina) 

Carga Horária AENPs: 30h/a (37,5% da carga horária da disciplina) 

Atividade síncrona: Terça-feira 15h às 16h 

Atendimento aos discentes: Quinta-feira 9h às 10h 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA h/a 

1 
1º 

bimestre 
1 

Coordenadas 

Geográficas. 

Geral: 

● Acolherdos estudantes  
● Retomar o conteúdo ministrado antes da 

suspensão das atividades de ensino 

Específicos: 
● Revisar o conteúdo ministrado  

● Verificar de aprendizagem (revisão) 

- Encontro síncrono 

em Sala de aula 
Virtual (Google Sala 

de Aula; 

- Plantão de dúvidas 
(Google Chat); 

- Slides. 

Fórum (pergunta) 

e Quiz sobre 
Coordenadas 

Geográficas. 

Semana 01 (16/11 
a 20/11) 

100 Sem pontuação 

1h/a  

Atividade 

Síncrona + 5 
horas/a de 

atividades 

Assíncronas 
(plantão de 

dúvidas de 1 

h/a) 

2 
1º 

bimestre 
2 

Escalas 

Cartográficas. 

Objetivo de ensino: 

● Apresentar o conteúdo de Escala 

Cartográfica; 

 

Objetivos de aprendizagem: 
● Entender o conceito de Escala Cartográfica; 

● Relacionar Escala Grande e Escala Pequena.  

- Encontro síncrono 

em Sala de aula 

Virtual (Google Sala 

de Aula; 

- Plantão de dúvidas 
(Google Chat); 

- Slides. 

Quiz sobre Escala 
Cartográfica. 

Semana 02 (23/11 
a 27/11) 

100 Sem pontuação 

1h/a  

Atividade 

Síncrona + 5 

horas/a de 

atividades 

Assíncronas 
(plantão de 

dúvidas de 1 

h/a) 

3 
2º 

bimestre 
3 

Fusos Horários. 

Objetivo de ensino: 

● Entender o processo de determinação de 
Fusos Horários 

 

Objetivos de aprendizagem: 

● Apresentar as diferenças de fusos horários 

considerando o movimento de rotação. 

- Encontro síncrono 

em Sala de aula 

Virtual (Google Sala 
de Aula; 

- Plantão de dúvidas 

(Google Chat); 
- Slides. 

Quiz sobre Fusos 

Horários. 

Semana 03 (30/11 

a 04/12) 
50 Sem pontuação 

1h/a  
Atividade 

Síncrona + 5 

horas/a de 
atividades 

Assíncronas 

(plantão de 
dúvidas de 1 

h/a) 

4 
2º 

bimestre 
4 

Projeções 

Cartográficas. 

Objetivo de ensino: 
● Apresentar as diversas projeções 

Cartográficas. 

 
Objetivos de aprendizagem: 

• Diferenciar as projeções cartográficas.  

● Destacar a importância das Projeções 

Cartográficas na elaboração dos mapas. 

- Encontro síncrono 
em Sala de aula 

Virtual (Google Sala 

de Aula; 
- Plantão de dúvidas 

(Google Chat); 

- Slides. 

Quiz sobre Projeções 

Cartográficas. 

Semana 04 (07/12 

a 11/12) 
50 Sem pontuação 

1h/a  

Atividade 
Síncrona + 5 

horas/a de 

atividades 
Assíncronas 

(plantão de 

dúvidas de 1 
h/a) 

5 
2º 

bimestre 
5 

O Meio Ambiente 

em tempos da 

Pandemia do 

Covid-19. 

Objetivo de ensino: 

● Relacionar o Meio Ambiente com a 

Pandemia do Covid-19. 
Objetivos de aprendizagem: 

● Caracterizar os impactos da Pandemia ao 
Meio Ambiente 

- Encontro síncrono 
(Google Meet) 

- Slides 

- Desenvolvimento de 
Vídeos Educativos de 

Curta Duração sobre a 
Pandemia do Covid-19 

e suas consequências 

Apresentação dos Vídeos 
produzidos pelos 

discentes demonstrando 

sobre os impactos 
ocasionados ao Meio 

Ambiente nas diversas 
regiões brasileiras da 

Pandemia do Covid-19. 

Semana 05 (/11 a 
13/11) 

100 Sem pontuação 

1h/a  
Atividade 

Síncrona + 5 

horas/a de 
atividades 

Assíncronas 
(plantão de 

dúvidas de 1 



ambientais no 

território brasileiro. 

h/a) 



 

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

1º 

bimestre 

 

Nota 1: Fórum (pergunta) 100 

Nota 2: Exercícios, teste online 100 

Nota bimestral = (Nota 1 + Nota 2)/2 (Média Bimestral) Max. 100 

2º 

bimestre 

 

Nota 1: Exercícios, teste online sobre os Conteúdos de Cartografia. 100 

Nota 2: Elaboração de slides sobre a Pandemia do Covid-19 e suas consequências ambientais + explicação (aúdio) 100 

Nota bimestral = (Nota 1 + Nota 2)/2 (Média Bimestral) Max. 100 

Observações: 
Obs. 01: As atividades de reposicao/recuperacao referentes ao Primeiro bimestre serão realizadas no periodo da Semana 03, no contra turno; 

Obs. 02: As atividades de reposicao/recuperacao referentes ao Segundo bimestre serão realizadas no periodo da Semana 05, no contra turno. 

Obs. 03: Atividade síncrona: Terça-feira 15h às 16h. 

Obs. 04: Atendimento aos discentes: Quinta-feira às 9h às 10h. 

 

 



 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

 

 TURMA:  1º ano Vespertino - (31902 - TIN.0322) 

CURSO: 74 - Técnico em Controle Ambiental Integrado - João Pessoa (CAMPUS JOÃO PESSOA) 

COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica - Médio [67 h/80 Aulas] (G2) 

PROFESSOR(A): MANOEL HÉLDER DE MOURA DANTAS  

PERÍODO: 2020.1 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 h  

CARGA HORÁRIA JÁ MINISTRADA 12%  10 horas/aula 

CARGA HORÁRIA A SER MINISTRADAS PELAS AENP’S 40%  32 h/a 

 

 
 

TÓPICO 

 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTIC0 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

PONTUAÇÃO RECUPERAÇÃO 

 

CARGA – 

HORÁRIA (h/a) 

 
1 

 

1 

 

1 

- Ambientação. 

- O papel tecnologia 

de informação. 

- Conhecer o AVA Google Classroom; 

- Interagir com os participantes da 

disciplina; 

- Conhecer os processos de criação do 

homem e sua relação com a 

natureza e o trabalho; 

- Conhecer o papel da informática na 

formação do trabalhador. 

Videoaula 

(no horário da 

aula presencial 

AV1 

Questionário 

Fórum 

 

12/10 a 17/10 100 50 

 

6 

 
2 

1 2 
História da 

computação 

- Conhecer o plano de curso; 

- Conhecer o contexto histórico da 

computação. 

 

Videoaula 

(no horário da 

aula presencial 

AV2 

Questionário 

Fórum 

 

19/10 a 24/10 100 50 

AVR1 

QUESTIONÁRIO 

 
6 

 
3 

2 3 

O computador - Conhecer o que é o computador e 

suas características; 

- Conhecer as vantagens do uso do 

computador; 

- Conhecer os tipos diferentes de 

computadores; 

- Classificar os computadores quanto a 

sua utilização; 

- Conhecer os componentes básicos do 

computador pessoal; 

- Reconhecer o hardware e o software 

dos computadores. 

Slides narrados 

(Vídeo) 

AV3 

Questionário 
26/10 a 31/10 100  

 

6 

4 2 4 

Sistemas 

Operacionais 

· Citar os principais sistemas 

operacionais existentes no mercado; 

· Localizar e manipular arquivos no 

sistema operacional; 

· Configurar a conexão com uma rede 

wifi; 

· Conectar uma impressora no seu 

computador; 

· Configurar a data e hora; 

· Personalizar a tela de bloqueio; 

· Verificar as informações do 

Windows (Sistema Operacional 

Slides narrados 

(Vídeo) 

AV4 

Print Screen 
3/11 a 7/11 100  

 

6 

5 2 5 

Internet Conhecer os conceitos básicos 

relacionados a Internet: navegação, 

sites de busca e segurança. 

Slides narrados 

(Vídeo) AV5 

Questionário 
9/11 a 13/11 100  

AVR2 

QUESTIONÁRIO 
6 



* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 500  pontos 

Pontuação das Atividades Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 100 pontos 

Pontuação total no AVA 600 pontos 

As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

Unidade 1: 

Pontuação das Atividades Individuais (AI):200 pontos 

Pontuação das Atividades colaborativas (AC): 100 pontos 

Média =  

Unidade 2: 

Pontuação das Atividades Individuais: 300 pontos 

Média =  

Ao final das unidades (bimestres) 1 e 2 serão feitas as recuperações através de questionários 

valendo 100 

 

 

Assinatura do Docente:                                            Assinatura do Docente:                                   Assinatura da Subcomissão Local:             Local/Data da Aprovação:  

 

           

 

 
 

 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 32333 - TIN.0857  
 
CURSO: Integrado de Informática 

 
COMPONENTE CURRICULAR: Libras II 
 
PROFESSOR(A): Jacqueline Veríssimo Ferreira da Silva 

 

PERÍODO: 2020.1 
 

08/09/2020 a 13/11/2020 

CARGA HORÁRIA: 95% 

 

T
Ó

P
IC

O
 

U
N

ID
A

D
E

 

(S
E

M
E

S
T

R
E

) 

AULA TEMA OBJETIVOS 
RECURSO 
DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO 

INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍO
DO 

ATIVIDADE 
INDIVIDUAL 
(Pontuação) 

ATIVIDADE 
COLABORATI

VA 
(Pontuação) 

CARGA 
HORÁRIA 

(h. a.) 

1 

1º 

bimestre 

 
 
 
 
 
 
Língua de sinais no 
Brasil e no mundo 

 

 
 

*Língua de 
Sinais e sua 
modalidade; 

 
 

*Processo 
histórico no 
mundo até 

reconhecimento 
como língua de 
comunicação da 

comunidade 
surdos no 

Brasil. 

 
 
 
 
 
 

Compreender a 
trajetória da 

Língua de Sinais 

*Google Meet 
Vídeoaula. 
*Vídeo Libras: 
História da Língua 
Brasileira de Sinais 
Como Surgiu? 
<https://www.yout
ube.com/watch?v=
mTmdVzzWaEw 
*Texto base do 
curso do 
componente de 
Libras do surdo de 
Letras. 

 
 
 
 

Observação da 
participação 

durante a vídeo 
chamada e fórum. 08/09 

a 
14/09 

 
 
 
 
 
 
 

Sem 
pontuação 

 
 
 
 
 
 
 

Fórum de 
discursão 

(não 
Pontuado) 

3h 

2 

1º 

bimestre 

 
 
 

Sinais do grupo 
temático: relações de 

parentesco 
 

 * Graus de 
parentesco em 
Libras: 
apresentação 
da sua árvore 
genealógica.  

*Ampliar e fixar 
vocabulário. 

Compreender 
vídeos curtos. 

Apresentar sua 
família. 

*Google Meet 
Vídeoaula. 
*Documento em 
PDF com os sinais 
do grupo temático 
*Vídeo de TV INES: 
<https://www.yout
ube.com/watch?v=
GmJYQDEy4OM>es

Observação da 
participação 

durante a vídeo 
chamada e 

produção da 
sinalização em 

vídeo. 

14/09 

a 

21/09 

 
 

Gravação de 
apresentação 
de sua família 

 
50 pontos 

 

 
 

Sem 
pontuação 

3h 

https://www.youtube.com/watch?v=mTmdVzzWaEw
https://www.youtube.com/watch?v=mTmdVzzWaEw
https://www.youtube.com/watch?v=mTmdVzzWaEw
https://www.youtube.com/watch?v=GmJYQDEy4OM
https://www.youtube.com/watch?v=GmJYQDEy4OM
https://www.youtube.com/watch?v=GmJYQDEy4OM


tudado. 
http://tvines.org.br
/?page_id=17181 

3 

1º 

bimestre 

 
 
 

Uso do sinal de 
IDADE para objetos 

e pessoas. 
 
 

Adjetivos 
Dia Nacional dos 

Surdos 

 
 

*Contextos do 
uso do sinal de 

IDADE. 
 

*Grupo 
temático: 
Adjetivos. 

*Ampliar e fixar 
vocabulário. 
*Diferenciar o 
contexto dos 
sinais de IDADE. 
Compreender 
vídeos curtos. 
*Sinalizar frases 
com o vocabulário 
estudado.. 

*Google Meet 
Vídeoaula; 
 
*Documento em 
PDF com os sinais 
do grupo temático 
estudado.   

 
 
 

Observação da 
participação 

durante a vídeo 
chamada. 

21/09 

a 

28/09 

 
 
 
 

Questionário  
(sem 

pontuação) 
 

 
 
 
 

Fórum sobre 
as conquista 
da Pessoas 
Surdas. 

50 pontos. 

3h 

4 

1º 

bimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificadores 
 

Sinais do grupo 
temático: Cores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Classificadores 
e seus tipos.  
 
*Grupo 
temático: Cores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Identificar os 
diferentes tipos 

de 
classificadores; 

 
* Compreender a 
importância dos 

classificadores na 
gramática visual. 

 
*Google Meet 
Vídeoaula; 
 
*Documento em 
PDF com os sinais 
do grupo temático 
estudado; 
*Vídeo de TV 
INES/Aula de 
Libras | Animais e 
Classificadores: 
<https://www.you
tube.com/watch?v
=Xm0ewZV14CY>, 
Diário de Bel | 
Animais 
Domésticos < 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=jv6qsth8hD8&t=2
1s > e Videoaula 
EAD: Cores 
(Igual/Diferente) - 
Profª. Regina 
Monteiro < 
https://www.yout
ube.com/watch?v

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação 
durante a vídeo 

chamada. 
Questionáro 

28/09 

a 

05/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionário  
(sem 

pontuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem 
pontuação 

4h 

http://tvines.org.br/?page_id=17181
http://tvines.org.br/?page_id=17181
https://www.youtube.com/watch?v=Xm0ewZV14CY
https://www.youtube.com/watch?v=Xm0ewZV14CY
https://www.youtube.com/watch?v=Xm0ewZV14CY
https://www.youtube.com/watch?v=jv6qsth8hD8&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=jv6qsth8hD8&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=jv6qsth8hD8&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=jv6qsth8hD8&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=Gri3yf1d2Bg%20
https://www.youtube.com/watch?v=Gri3yf1d2Bg%20


=RRiH1j35ijw  

5 

1º 

bimestre 

 
 

 
 
 

Graus de Adjetivos 
 

 
 

 
 

Estudo do uso 
dos adjetivos de 

igualdade, 
superioridade e 
inferioridade. 

 
 
 
 

*Ampliar e fixar 
vocabulário; 

 
*Identificar os 

sinais dos 
diferentes graus 
de advérbios em 

sinalização. 

*Google Meet 
Vídeoaula; 
 
*Documento em 
PDF com os sinais 
do grupo temático 
estudado; 
*Vídeo em Libras: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=oAu_4Uu_xLk 

 
Participação 

durante a vídeo 
chamada; 

 
Questionário; 

 
Participação em 

fórum. 

 

05/10 

a 

13/10 

 
 

Questionário 
 

Entrega dia 13 
 

50 pontos 

 
 

Fórum  
 

Participação 
até o dia 13 
50 pontos 

3h 

6 

2º 

bimestre 

 
 

Pronomes 
indefinidos e 

quantificadores; 
 

Expressões e 
advérbio de tempo. 

 
 

Pronome, 
expressões e 
advérbios de 

tempo. 

*Ampliar e fixar 
vocabulário; 

 
*Identificar os 

sinais dos 
diferentes graus 
de advérbios em 

sinalização. 

*Google Meet 
Vídeoaula; 
 
*Documento em 
PDF com os sinais 
do grupo temático 
estudado; 
*Vídeo . 

 
 

Observação da 
participação 

durante a vídeo 
chamada. 

 

13/10 

a 

19/10 

Sem 
pontuação 

Sem 
pontuação 

3h 

7 

2º 

bimestre 

 
 
 
 
Valores Monetários 
 

 
 
 
Sinais do 
sistema 
monetário. 

 
 
*Ampliar e fixar 
vocabulário. 
*Utilizar 
corretamente os 
sinais do sistema 
monetário. 

*Google Meet 
Vídeoaula. 
 
*Documento em 
PDF com os sinais 
do grupo temático 
estudado.  
*Vídeo 

Observação da 
participação 

durante a vídeo 
chamada e 

realização do 
questionário. 

 

19/10 

a 

26/10 

 
 

Questionário 
(não 

pontuado) 

 
Fórum de 
discursão 

(não 
Pontuado) 3h 

8 

2º 

bimestre 

 
 
 
Comidas, Frutas e 
Bebidas e do 
Halloween 

 

 
 
 
Sinais de 
alimentos e do 
contexto do 
Halloween 

 

*Ampliar e fixar 
vocabulário; 
 
*Elaborar 
pequenas frases 
pedindo ou 
oferecendo 
alimentos. 

*Google Meet 
Vídeoaula; 
*Documento em 
PDF com os sinais 
do grupo temático 
estudado; 
*Vídeo: 
Personagens de 
Halloween em 
LIBRAS: 
<https://www.you

Observação da 
participação 
durante a vídeo 
chamada, 
realização do 
questionário e 
participação no 
fórum. 

26/10 

a 

03/11 

 
Questionário 

 
 

50 pontos 

Fórum: As 
pessoas 
surdas 
possuem uma 
cultura 
diferente das 
pessoas 
ouvintes? 

 
Participação 
até o dia 03 
50 pontos 

4h 

https://www.youtube.com/watch?v=Gri3yf1d2Bg%20
https://www.youtube.com/watch?v=oAu_4Uu_xLk
https://www.youtube.com/watch?v=oAu_4Uu_xLk
https://www.youtube.com/watch?v=oAu_4Uu_xLk
https://www.youtube.com/watch?v=NsHYHwa7kZM


tube.com/watch?v
=NsHYHwa7kZM> 

9 

2º 

bimestre 

 
 
Medidas de 
comprimento, 
capacidade e peso. 

Sinais do 
contexto 
estudando e sua 
utilização. 

*Ampliar e fixar 
vocabulário. 
*Elaborar 
pequenas frases 
pedindo ou 
oferecendo 
alimentos. 

*Google Meet 
Vídeoaula. 
*Documento em 
PDF com os sinais 
do grupo temático 
estudado.  
*Vídeo 

Observação da 
participação 
durante a vídeo 
chamada, 
realização do 
questionário e 
participação no 
fórum. 

03/11 

a 

09/11 

Questionário 
(não 

pontuado) 

Fórum de 
discursão 

(não 
Pontuado) 

3h 

10 

2º 

bimestre 

 
 
 
 
Aulas do 2º bimestre 

Aulas do 2º 
bimestre 

*Demostrar 
compreensão de 
pequenos vídeos 
com o vocabulário 

estudado e 
importância da 

aprender LIBRAS 
para a sociedade 

e as pessoas 
surdas. 

 *Google Meet 
Vídeoaula. 
*Documento em 
PDF com os sinais 
do grupo temático 
estudado. 

Observação da 
participação 

durante a vídeo 
chamada e 

realização do 
questionário e 
participação no 

fórum. 

09/11 

a 

13/11 

Questionário 
 

Entrega dia 13 
 

50 pontos 

Fórum: 
Aprender 

Libras é uma 
questão de 

acessibilidade
? 
 

Participação 
até o dia 13 
50 pontos 

3h 

 

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

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

Serão duas atividades individuais e duas colaborativas, 

cada uma valendo até 50 pontos. Cada grupo de atividades 

(individuais e colaborativas) comporá uma nota de até 100 

pontos. A média das duas notas seja a média para cada 

bimestre. 

 

Assinatura do Docente:  

 

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

 

Local/Data da Aprovação: 

https://www.youtube.com/watch?v=NsHYHwa7kZM
https://www.youtube.com/watch?v=NsHYHwa7kZM


PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

 

TURMA: 31905 - TIN.0246 - [67 h/80 Aulas]  

 

CURSO: (Integrado Controle Ambiental 1ª série) 

 

COMPONENTE CURRICULAR: - Língua Portuguesa e Literatura Brasileira I – Médio                   Bloco 3  

 

PROFESSOR: CARMELO JOSÉ DA SILVA PEIXOTO 

 

 

PERÍODO: BIMESTRES I & II 

 

CARGA HORÁRIAO DO PERÍODO:  40  horas  

CARGA HORÁRA DADA: 12 horas  (15%)  

CARGA HORÁRIA NESTA PLATAFORMA: 28 

horas  (35% ) 

 

 

TÓPICO 
UNIDADE  

1 Bimestre 
AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

(Pontuação) 

Atividade 

colaborativa 

(Pontuação) 

CARGA 

HORÁRIA 

(h. a.) 

  SEMANA I 

 

Revisão 

sobre 

linguagem e 

língua: conceito 

e  usos. 

 

I 

 
I 

Recepção dos 

alunos e 

Revisão de 

conteúdo 

 

Natureza da 

língua e da 

linguagem em 

geral. 

 

A língua suas 

variações e o 

domínio destas 

Geral: 

Compreender a Língua 

como fenômeno social. 

Específico: 

Examinar as variações da 

linguagem para 

compreendê-la. 

 

Vídeo expositivo curto 10 min. 

Sobre o tópico. 

 

Uso do livro didático em casa 

pelo aluno: leitura de revisão 

dos capítulos 12 e 13 do livro 

didático adotado. 

 

Texto complementar pdf 

(material dado em sala e 

repostado no ambiente virtual) 

 

Encontro virtual em para 

tirar dúvidas, verificar as 

dificuldades gerais da 

turma. 

 

: 

 

16 a 20/11 -  - 6 h.a. 

SEMANA II 

Linguagem e 

Sentido 

I 

 

 

I 

 

II 

 

 

A construção do 

sentido 

Cap. 15 

e 

 

Efeitos de 

sentido 

Cap. 16 

 

 

            

Geral: 

Conhecer recursos 

expressivos de ordem 

semântica que integram a 

construção do texto. 

 

Específico: observar 

algumas relações textuais. 

Leitura do livro didático cap. 

15 e 16 

 

Encontro virtual no Meet  

 

Áudio expositivo sobre os 

capítulos 

 

Material em pdf 

 

Aula síncrona com 

avaliação qualitativa 

considerando a 

participação na discussão 

sobre os capítulos que 

tratam da compreensão 

de texto. 

23 a 27/11 
 

- 

10 pontos  

 
6 h.a 

SEMANA III 

Textualidade 

 

 

              I 

 
III 

Estudos 

linguísticos em 

estruturas 

textuais 

Cap.23 

 

 

A interlocução e 

o contexto 

Geral: 

Compreender as relações 

do leitor e do texto à luz do 

contexto. 

Específico:  

Examinar aspectos 

cognitivos, estruturais e 

contextuais envolvidos na 

interação dos interlocutores 

com as estruturas textuais 

 

Livro didático, cap.23  

 

Vídeo expositivo sobre o 

capítulo em questão. 

 

Arquivo pdf resumo sobre o 

assunto 

 

Encontro virtual para 

discussão sobre os 

principais pontos do 

capítulo e suas relações. 

Aula síncrona com 

avaliação qualitativa.  

 

 

30/11 a 04/12 - 10 pontos 4 h. a. 

 

 

                                               PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (continuação)  



SEMANA IV 

Linguagem e 

estilo 

 

II 

 

          IV 

 

Conceito de 

gênero 

discursivo ou 

textual e tipos 

de composição 

Cap.24 

 

Os gêneros do 

discurso 

Geral:  

Identificar os conceitos de 

gênero discursivo (ou 

textual) e de tipo de 

composição (tipo textual) 

 

Específico: 

Diferenciar gênero de tipo 

bem como reconhecer suas 

funções na estrutura textual 

 

 

Livro didático cap. 24 

 

Áudio expositivo curto sobre 

gênero e tipo de composição 

 

Arquivo pdf  resumo sobre o 

assunto 

 

 

 

Encontro virtual 

para discussão sobre os 

principais pontos do 

capítulo e suas relações / 

informar sobre seminário 

didático 

 

07/12 a  

11/12 
- - 6 h.a. 

 

 

 

 

 

SEMANA  V 

Textualidade 

       

   

 

  

 

          II 

 

 

  

 

 

 

 

V 

  

 

 

Seminário sobre 

gêneros textuais 

 

Gêneros 

textuais dos 

Cap. 26, 27, 28, 

29, 30,31,32 

 

. 

 

 

Geral e específico: 

Apresentar um gênero textual 

focando suas características 

sociocomunicativas. 

.. 

 

 

 

Material em pdf 

 

Exposição em áudio gravado. 

 

Link ou slide resumindo os 

fatores de textualidade 

 

 

 

 

 

 

Web aula para 

apresentação do 

Seminário com avaliação 

quantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

14/12 a 

18/12 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

80 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

6 h.a. 

 

 

 

        TOTAL 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

   

       - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

       - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

28 

 

HORAS  

 

* Planejamento de 1 semestre. 

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

Pontos 

100 

 

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

pontuação é a soma.   

 

Assinatura do Docente:  

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

Local/Data da Aprovação: 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 
 

Turma: Turmas dos Primeiros Anos   Período: 2020.1 

Curso: Todos os cursos ETIM 
Carga Horária: 60 h/a  
50 horas relógio 

Componente Curricular: Matemática I 

Professor: Helder Alves de Oliveira, Kerly Monroe Pontes e Lucas Cavalcanti Cruz 
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/a
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I 1 1 

Revisão sobre: 
 
 Grandezas. 
 Conjuntos. 
 Conjuntos 

numéricos: 
naturais, 
inteiros, 
racionais. 

 Dízimas 
periódicas. 

Objetivo Geral: 
 
 Revisar os conteúdos trabalhados antes 

da suspensão das aulas. 
 

Objetivos Específicos: 
 
 Revisar os tipos de grandezas. 
 Revisar sobre as operações com 

conjuntos (Inclusão, Diferença, 
Complementar, Conjunto das Partes, etc.) 

 Revisar conjuntos numéricos Naturais, 
Inteiros e Racionais. 

 Revisar sobre Dízimas Periódicas e 
Frações Geratrizes. 

 Encontro síncrono 
no Google Meet; 
 

 Videoaulas; 
 

 Texto base em 
PDF. 

 Formulário na 
plataforma 
Google; 

08/09 a 
12/09 

15 - 7 



I 2 2 

Relações X 
Funções 
 

 

Objetivo Geral: 
 
 Compreender o que é uma relação 

matemática e como caracterizar uma 
função. 

 

Objetivos Específicos: 
 
 Trabalhar o conceito de relação. 
 Identificar que tipos de relação são 

funções. 
 Discutir sobre o Produto Cartesiano. 
 Domínio e Contra Domínio de uma 

função. 

 Encontro síncrono 
no Google Meet; 
 

 Videoaulas; 
 

 Texto base em 
PDF. 

 Formulário na 
plataforma 
Google; 

14/09 a 
19/09 

25 - 7 

I 2 3 Funções 

Objetivo Geral: 
 
 Construir e analisar gráficos de funções. 

 

Objetivos Específicos: 
 
 Construir gráfico de funções. 
 Analisar crescimento, sinal, valores 

máximos e/ou mínimos, raízes de 
diferentes funções em seus gráficos 

 Encontro síncrono 
no Google Meet; 
 

 Videoaulas; 
 

 Texto base em 
PDF. 

 Formulário na 
plataforma 
Google; 

21/09 a 
26/09 

30 - 7 



I 2 4 
Funções 

compostas e 
inversas 

Objetivo Geral: 
 
 Entender o conceito das funções inversas 

e compostas. 
 

Objetivos Específicos: 
 
 Identificar quando a função é sobrejetora, 

injetora e bijetora 
 Saber encontrar a função inversa de uma 

função bijetora 
 Saber operacionalizar a composição de 

funções 

 Encontro síncrono 
no Google Meet; 
 

 Videoaulas; 
 

 Texto base em 
PDF. 

 Formulário na 
plataforma 
Google; 

28/09 a 
03/10 

30 - 7 

II 3 5 
Funções 

Lineares e afins. 

Objetivo Geral: 
 

 Conhecer as funções lineares e afins. 

 

Objetivos Específicos: 
 
 Identificar quando uma função é da forma 

f(x) = ax + b 
 Analisar e interpretar o seu gráfico 
 Construir o gráfico analisando o que cada 

um dos seus coeficientes determina 

 Resolver situações problemas que 

envolvam a função afim 

 Encontro síncrono 
no Google Meet; 
 

 Videoaulas; 
 

 Texto base em 
PDF. 

 Formulário na 
plataforma 
Google; 

05/10 a 
10/10 

35 - 7 



II 4 6 
Funções 

Quadráticas 

Objetivo Geral: 
 

 Identificar e resolver situações-problemas 
que envolvam a função quadrática e 
equações/inequações do segundo grau 

 
Objetivos Específicos: 

 
 Identificar quando uma situação-problema 

envolverá a função quadrática  
 Identificar, analisar o gráfico de uma 

função quadrática 
 Saber calcular o valor máximo ou o valor 

mínimo da função quadrática  
 Resolver equações/inequações do 2° 

grau 

 Encontro síncrono 
no Google Meet; 
 

 Videoaulas; 
 

 Texto base em 
PDF. 

 Formulário na 
plataforma 
Google; 

 
12/10 a 
17/10 

35 - 7 

II 5 7 Função Modular 

Objetivo Geral: 
 

 Conhecer as funções modulares. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 Revisar o conteúdo de módulo de um 

numero real. 
 Revisar equação e inequação modular. 
 Analisar as funções modulares. 
 Identificar e saber analisar o gráfico de 

uma função modular 

 Encontro síncrono 
no Google Meet; 
 

 Videoaulas; 
 

 Texto base em 
PDF. 

 Formulário na 
plataforma 
Google; 

19/10 a 
24/10 

30 - 7 

*Planejamento de 1 semestre 

 

PONTUAÇÃO POR UNIDADE (PU): 

A pontuação por unidade corresponde a soma das atividades individuais específicas de cada unidade. 



PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 1º ano  

CURSO: Controle Ambiental (ETIM) 
COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia I 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Márcio Victor de Sena Diniz 

PERÍODO:   2020.1 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA (Semestral): 33 

AULAS MINISTRADAS ANTES DA PANDEMIA (Aulas): 10 

CARGA HORÁRIA NAS ANP'S (h/a): 30 

 

 

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRU- 

MENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL OU 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1º 

BIMES-

TRE / 

2020.1 

1 As três funções da arte 

(Recapitulação do que 

foi estudado antes da 
quarentena) 

 Conhecer as três funções da 

arte;  

 Analisar o texto As três 

funções da arte, retirado do 

Capítulo 39 do livro: 
ARANHA, Maria Lúcia de 

Arruda; MARTINS, Maria 

Helena Pires. Filosofando: 
Introdução à Filosofia. 2. ed. 

São Paulo: Moderna, 1993. p. 

350-352. 
 

- Videoaula 

 

- Fórum 

 

Fórum (não 

avaliativo) 

09/11 a 

13/11/2020 

 
(3º bloco: 

Semana 11) 

Atividade 

colaborativa / 

Sem pontuação 

6 

2 1º 

BIMES-

TRE / 

2020.1 

2 Análise e Interpretação 

de textos artísticos (parte 

I) 
 

 Conhecer o conceito de 
análise de textos;  

 Ler e analisar um texto 

disponibilizado pelo pro-

fessor. 
 

- Slides 

narrados 

 
- Fórum 

 

Atividade de 

pesquisa 

(não 
avaliativa) 

16/11 a 

20/11/2020 

 
(3º bloco: 

Semana 12) 

Atividade 

individual / Sem 

pontuação 

6 

3 2º 

BIMES-

TRE / 

2020.1 

3 Análise e Interpretação 

de textos artísticos (parte 

II)  

 Conhecer o conceito de 

interpretação de textos;  

 Ler e interpretar um texto 

disponibilizado pelo pro-

fessor. 

- Videoaula 

 

- Fórum 

 

Tarefa 23/11 a 

27/11/2020 

 
(3º bloco: 

Semana 13) 

Atividade 

individual / 

Pontuação:  
0 a 100 

6 

4 2º 

BIMES-

TRE / 

2020.1 

4 A função formalista 
 

 Examinar a função formalista; 

 Analisar a música Águas de 

Março (1972), de Tom Jobim. 

- Slides 
narrados 

 

- Fórum 

Fórum (não 
avaliativo) 

30/11 a 
04/12/2020 

(3º bloco: 

Semana 14) 

Atividade 
colaborativa / 

Sem pontuação 

6 



5 2º 

BIMES-

TRE / 

2020.1 

5 A função realista ou 

naturalista 
 

 Examinar a função realista; 

 Analisar a música Fotografia 

3X4 (1976), de Belchior.  

- Videoaula 

 

- Fórum 

 

Fórum 

(avaliação 
qualitativa) 

07/12 a 

11/12/2020 
 

(3º bloco: 

Semana 15) 

Atividade 

colaborativa / 
Pontuação:  

0 a 100 

6 

 

 

Pontuação das Atividades Individuais (AI) realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem  100 pontos 

Pontuação das Atividades Colaborativas (AC) realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem  100 pontos 

 

Observação complementar 1: O cálculo para a obtenção da média do semestre (MS) será feito da seguinte maneira: MS = (AI + AC) / 2, 

sendo que essa média será lançada tanto no 1ª quanto no 2º bimestre. 

Observação complementar 2: Caso algum estudante não obtenha, no mínimo, média 70 na MS, este poderá fazer atividades complementares 

para atingir a média referida. 

 

 

 

 

 

 


