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Curso:

1.050,0               

863,3                  

Semestre / 

Ano

Ano do Curso 

/ Turma

Carga horária do 

Componente
Quantidade de aulas

A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias?

Aulas C.H. Aulas C.H. Aulas C.H.

2020/1 3º ano 33,3                         40,0                         8           6,67      -        -        32         26,67   Sim

2020/1 1º ano 33,3                         40,0                         4           3,33      -        -        36         30,00   Sim

2020/1 1º ano 33,3                         40,0                         6           5,00      -        34         28,33   Sim

2020/1 3º ano 66,7                         80,0                         16         13,33   -        64         53,33   Sim

2020/1 3 50,0                         60,0                         12         10,00   -        48         40,00   Sim

Plano de Atividades - IFSP Câmpus Jundiaí

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio (PROEJA) Nome do Professor:

Carga horária total a ser integralizada: Carga horária já ministrada: 186,7                

Carga horária a ser realizada remotamente: Carga horária a ser ofertada presencialmente: -                    

Componente curricular Ações Inclusivas Carga Horária

Houve substituição das 

atividades presencias 

por TICs?

Metodologia

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Descrever nome do componente]
Calculado 

automaticamente

[ Informe Quantidade 

Total de Aulas ]
[ Descrever as ações inclusivas se forem necessárias]

[ Já ofertada] [ Presencial] [ Não presencial]
[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

[ Descrever sucintamente a(s) metodologia(s): - TDE - 

MEAO - Presencial - Metodologia de Avaliação]

[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

Administração de Marketing (MKT) Sim

As aulas serão ministradas de forma assíncrona,

podendo em alguns momentos, ser realizada

videoconferência. O processo de avaliação será

contínuo com base nas atividades socializadas

aos(as) alunos(as), nas formas de texto, questionário

e relatórios. Envio de links dessas aulas pela

plataforma Moodle.

Biologia (BIO) Sim

As aulas terão formato misto entre atividades

sincronas e assincronas, com predominância das

assincronas. As aulas serão gravadas e

disponibilizadas como não listada na plataforma no

youtube para assistir posteriormente. Envio de links

dessas aulas pelo Moodle, além de artigos, sites,

vídeos, questionários, entre outros. Avaliações

contínuas com frequências variáveis (Semanal ou por

módulo), seminario online dentro de assuntos do

componente.

Corporeidade, Cultura e Sociedade (CCS) Sim

As aulas serão ministradas de forma assíncrona,

podendo em alguns momentos, ser realizada

videoconferência. O processo de avaliação será

contínuo com base nas atividades socializadas

aos(as) alunos(as), nas formas de texto, questionário

e relatórios. Envio de links dessas aulas pela

plataforma Moodle.

Vendas e Negociação (VND) Sim

As aulas terão formato misto entre atividades

sincronas e assíncronas, concentrando-se na sala da

disciplina no Moodle. Os encontros e aulas gravadas

ocorrerão prioritariamente na plataforma Microsoft

Teams e, posteriormente, serão disponibilizados no

ambiente virtual. A avaliação será contínua com

atividades de periodicidade variável, incluindo 

Lingua Portuguesa e Literatura (LPT) Sim

A disciplina será disponibilizada em forma de

apostila, em formato digital no Moodle e impressa

(para os alunos que não tiverem acesso ou que

tiverem dificuldade em utilizar as ferramentas

digitais do Ambiente Virtual de Aprendizagem). As

atividades impressas serão enviadas via Correios ou

entregues estritamente aos estudantes que 



Semestre / 

Ano

Ano do Curso 

/ Turma

Carga horária do 

Componente
Quantidade de aulas

A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias?

Aulas C.H. Aulas C.H. Aulas C.H.

Componente curricular Ações Inclusivas Carga Horária

Houve substituição das 

atividades presencias 

por TICs?

Metodologia

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Descrever nome do componente]
Calculado 

automaticamente

[ Informe Quantidade 

Total de Aulas ]
[ Descrever as ações inclusivas se forem necessárias]

[ Já ofertada] [ Presencial] [ Não presencial]
[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

[ Descrever sucintamente a(s) metodologia(s): - TDE - 

MEAO - Presencial - Metodologia de Avaliação]

[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

2020/1 5 33,3                         40,0                         10         8,33      -        30         25,00   Sim

2020/1 1 50,0                         60,0                         12         10,00   -        48         40,00   Sim

2020/1 2 66,7                         80,0                         20         16,67   60         50,00   Sim

2020/1 2ºano 50,0                         60,0                         12         10,00   48         40,00   Sim

2020/1 2 33,3                         40,0                         8           6,67      32         26,67   Sim

2020/1 1º ano 33,3                         40,0                         4           3,33      36         30,00   Sim

2020/1 2º ano 33,3                         40,0                         8           6,67      32         26,67   Sim

2020/1 2º ano 33,3                         40,0                         10         8,33      30         25,00   Sim

2020/1 1º ano 33,3                         40,0                         4           3,33      36         30,00   Sim

Língua Portuguesa e Literatura (LPT) Sim

A disciplina será disponibilizada em forma de

apostila, em formato digital no Moodle e impressa

(para os alunos que não tiverem acesso ou que

tiverem dificuldade em utilizar as ferramentas

digitais do Ambiente Virtual de Aprendizagem). As

atividades impressas serão enviadas via Correios ou

entregues estritamente aos estudantes que 

Teorias Administrativas (TEA) Sim

As aulas terão formato misto entre atividades

sincronas e assincronas, com predominância das

assincronas. As aulas serão gravadas e

disponibilizadas como não listada na plataforma no

youtube para assistir posteriormente. Envio de links

dessas aulas pelo Moodle, além de artigos, sites,

vídeos, questionários, entre outros. Avaliações 

Contabilidade (CTB) Sim

As aulas terão formato misto entre atividades

sincronas e assincronas, com predominância das

assincronas. As aulas serão gravadas e

disponibilizadas como não listada na plataforma no

youtube para assistir posteriormente. Envio de links

dessas aulas pelo Moodle, além de artigos, sites,

vídeos, questionários, entre outros. Avaliações 

Química (QUI) Sim

As aulas acontecerão seguindo a um formato de

temas, onde, pra cada tema, os estudantes

receberão, através do grupo de e-mail, uma

videoaula onde explico o conteúdo e resolvo

exemplos, um material escrito para leitura, link com

sugestão de materiais complementares e uma

atividade a ser feita e entregue através da própria 

Fundamentos de Economia (FEC) Sim

Inicialmente, começaremos com a proposição de

tarefas relacionadas à leitura de cartilhas e artigos

indicados e disponibilizados pelo professor e com a

respectiva e subsequente produção textual a eles

pertinentes. Nesse primeiro momento, a utilização

de vídeos e documentários também ocorrerá.

Posteriormente, nos módulos e meses seguintes, 
As atividades do curso estarão concentradas na

plataforma online Moodle, entendida como o

Ambiente Virtual de Aprendizagem oficial do campus

Jundiaí. Ali teremos a disponibilização de textos para

a leitura, seguido de recomendações que destaquem

os pontos mais importantes para o tema proposto.

Incluiremos links que direcionem para materiais 
As atividades do curso estarão concentradas na

plataforma online Moodle, entendida como o

Ambiente Virtual de Aprendizagem oficial do campus

Jundiaí. Ali teremos a disponibilização de textos para

a leitura, seguido de recomendações que destaquem

os pontos mais importantes para o tema proposto.

Incluiremos links que direcionem para materiais 

SimHistória (HIS)

SimHistória (HIS)

A disciplina de língua inglesa será trabalhada de

forma remota, tendo como suporte,

preferencialmente, o Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA) Moodle e, caso necessário,

envio pelo WhatsApp. 

As atividades obrigatórias (que contabilizarão

presença e nota) serão assíncronas e disponibilizadas 

Filosofia (FIL)

As atividades serão feitas predominantemende de

forma assíncrona, com poucos encontros síncronos

para debate, atendimento e correção de atividades.

O moodle será a plataforma a ser utilizada. Não

haverá troca de email ou uso de outras plataformas

(como whatsapp). As atividades avaliativas serão

feitas por meio das ferramentas do moodle 

Sim

Língua Inglesa (ING) Sim



Semestre / 

Ano

Ano do Curso 

/ Turma

Carga horária do 

Componente
Quantidade de aulas

A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias?

Aulas C.H. Aulas C.H. Aulas C.H.

Componente curricular Ações Inclusivas Carga Horária

Houve substituição das 

atividades presencias 

por TICs?

Metodologia

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Descrever nome do componente]
Calculado 

automaticamente

[ Informe Quantidade 

Total de Aulas ]
[ Descrever as ações inclusivas se forem necessárias]

[ Já ofertada] [ Presencial] [ Não presencial]
[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

[ Descrever sucintamente a(s) metodologia(s): - TDE - 

MEAO - Presencial - Metodologia de Avaliação]

[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

2020/1 1 50,0                         60,0                         3           2,50      57         47,50   Sim

2020/1 3 33,3                         40,0                         8           6,67      32         26,67   Sim

2020/1 5 16,7                         20,0                         7           5,83      13         10,83   Sim

2020/1 3º ano 33,3                         40,0                         8           6,67      32         26,67   Sim

2020/1 3º ano 50,0                         60,0                         12         10,00   48         40,00   

2020/1 2º ano 33,3                         40,0                         8           6,67      32         26,67   Sim

2020/1 3º ano 33,3                         40,0                         4           3,33      36         30,00   Sim

2020/1 1º ano 50,0                         60,0                         6           5,00      54         45,00   Sim

2020/1 1º ano 66,7                         80,0                         8           6,67      72         60,00   Sim

Matemática (MAT)

Matemática (MAT)

As aulas serão ofertadas de forma assincronas, já

que em reunião os alunos relataram dificuldades

para participar de forma síncrona. As aulas serão

gravadas e disponibilizadas como não listada na

plataforma no youtube para assistir posteriormente,

ou indicadas em sites onde já estejam disponíveis e

seja possível realizar o controle de quem assistiu 
As aulas serão ofertadas de forma assincronas, já

que em reunião os alunos relataram dificuldades

para participar de forma síncrona. As aulas serão

gravadas e disponibilizadas como não listada na

plataforma no youtube para assistir posteriormente,

ou indicadas em sites onde já estejam disponíveis e

seja possível realizar o controle de quem assistiu 

Material didático impresso a ser entregue aos 

estudantes sem acesso a internet.
Sim

Matemática (MAT)

Sociologia (SOC)

As aulas serão ofertadas de forma assincronas, já

que em reunião os alunos relataram dificuldades

para participar de forma síncrona. As aulas serão

gravadas e disponibilizadas como não listada na

plataforma no youtube para assistir posteriormente,

ou indicadas em sites onde já estejam disponíveis e

seja possível realizar o controle de quem assistiu 
As serão ofertadas com mediação de tecnologias

digitais e impressas, com materiais disponibilizados

na plataforma Moodle e envio de atividades por

malote para apreciação, estudo e integração dos(as)

estudantes. As avaliações serão processuais e

formativas com vistas a estimular o envolvimento e

autonomia na produção das atividades 
As atividades serão prioritariamente assincronas,

com disponibilização de vídeo aulas, capítulos de

livro para leitura e fichamento. Além disso, serão

realizadas listas de exercícios e leitura de textos

sobre assuntos do cotidiano e do conteúdo com

resolução de questões. Os materiais serão enviados

via moodle, e-mail ou impressos (ainda não está 

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Geografia (GEO)

Língua Portuguesa e Literatura (LPT)

Informática Básica (INB)

Física (FIS)

Artes (ART)

Sim

As aulas serão no formato de atividades assincronas,

principalmente com aulas gravadas e

disponibilizadas na plataforma "youtube", com

avaliações contínuas com frequência semanal, a fim

de manutenção do vínculo com a instituição. Os

professores ofertarão plantões on-line, cuja

gravação também será disponibilizada no "youtube" 

As aulas terão formato misto entre atividades

sincronas e assincronas, com predominância das

assincronas. Serão disponibilizados textos em

formados PDF, áudios explicativos, links de vídeo na

plataforma youtube, sites para exposições virtuais,

tutorais para tarefas e apostilas impressas para

estudantes sem acesso a internet. 
Encontros síncronos semanais totalizando

aproximandamente 120 minutos (correspondentes à

2 encontros com 1 hora de duração) para

apresentação de conteúdos, esclarecimento de

dúvidas e correção de atividades. Um encontro extra, 

quando necessário, servindo como reforço de

conteúdo. Horário de atendimento aos alunos 

Sim

As aulas terão formato misto entre atividades

sincronas ( Com aula ao vivo no início e final de cada

módulo) e assincronas (gravadas e disponibilizadas

como não listada na plataforma no youtube). O

conteúdo escrito bemcomo um fórum tira dúvidas

será disponibiliado na plataforma moodle. A todos

os exercícios (ferramenta de tarefas) e fóruns tira 



Semestre / 

Ano

Ano do Curso 

/ Turma

Carga horária do 

Componente
Quantidade de aulas

A unidade aderiu a 

alteração do 

calendário de férias?

Aulas C.H. Aulas C.H. Aulas C.H.

Componente curricular Ações Inclusivas Carga Horária

Houve substituição das 

atividades presencias 

por TICs?

Metodologia

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Informe o 

semestre ou 

ano]

[ Descrever nome do componente]
Calculado 

automaticamente

[ Informe Quantidade 

Total de Aulas ]
[ Descrever as ações inclusivas se forem necessárias]

[ Já ofertada] [ Presencial] [ Não presencial]
[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

[ Descrever sucintamente a(s) metodologia(s): - TDE - 

MEAO - Presencial - Metodologia de Avaliação]

[ Informar "Sim" ou 

"Não"]

2020/1 3º ano 33,3                         40,0                         8           6,67      32         26,67   Sim

2020/1 2º ano 33,3                         40,0                         8           6,67      32         26,67   Sim

2020/1 3º ano 33,3                         40,0                         10         8,33      -        30         25,00   Sim

1.050,0                   1.260,0                   224,0   186,7   -        -        ###### 863,3   

NAPNE Coordenadoria sociopedagogica DAE

Data: Data: Data: Data:

Observações:

Projeto Integrador (PRI) Sim

As aulas terão formato misto entre atividades

sincronas e assincronas, com predominância das

assincronas. As aulas serão gravadas e

disponibilizadas como não listada na plataforma no

youtube para assistir posteriormente. Envio de links

dessas aulas pelo Moodle, além de artigos, sites,

vídeos, questionários, entre outros. Avaliações 

Total:

CEIC

CONCAM

Coordenador do curso

Aprovações:

Instância Data

NDE/Colegiado

Projeto Integrador (PRI)

Matemática Financeira (MAF) Sim

As aulas serão no formato de atividades assincronas,

principalmente com aulas gravadas e

disponibilizadas na plataforma "youtube", com

avaliações contínuas com frequência semanal, a fim

de manutenção do vínculo com a instituição. Os

professores ofertarão plantões on-line, cuja

gravação também será disponibilizada no "youtube" 
As aulas terão formato misto entre atividades

sincronas e assincronas, com predominância das

assincronas. As aulas serão gravadas e

disponibilizadas como não listada na plataforma no

youtube para assistir posteriormente. Envio de links

dessas aulas pelo Moodle, além de artigos, sites,

vídeos, questionários, entre outros. Avaliações 

Sim
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