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Apresentamos aqui algumas sugestões 
bastante simples que poderão facilitar seu 

trabalho durante o semestre.

http://www.gifmania.com.pt/computadores/comunicaciones



Nº Data Conteúdo

1 08/08 Apresentação do módulo e cronograma – Profª  XXXX - Sala L 102

2 15/08 a 20/08 Aula virtual. Adolescência: identidade e autoestima – Profª AAAA 

3 22/08 Discussão da atividade proposta – Profª  AAAA - Sala D 301

4 29/8 a 03/09 Aula virtual – Filme sobre Bullying - Profº  BBBB

Aulas presenciais

colocar a data da aula

Especificar no conteúdo:

Tema;  professor e

nº da sala

Aulas virtuais
cadastrar o período

Especificar no conteúdo:
Aula virtual; assunto e professor



INSERIR EM CADA AULA: conteúdo (o 
mesmo cadastrado em aulas), datas, 
metodologia e detalhes da aula.



Nunca deixe de 
fazer o comentário

Comentário:
• Fazer aqui um comentário que motive o aluno a fazer o que 

se propõe
• Deixar claro o que se pretende
• Relacionar com a aula presencial
• Breve comentário sobre textos e atividades quando 

relacionados a esta aula



Através de conversa informal, propõe  uma atividade  



Faz relação com a aula presencial



Relata o que será feito e a bibliografia



Orienta sobre materiais e grupos e indica o link da aula  



Descreve o que pretende, indica link da aula e tarefas



Propõe exercício e se mostra disponível 



Orienta sobre os temas, material,  atividade e fórum



Situa o aluno no contexto da aula, a relevância do tema  
e dá a bibliografia



Descrição – ao postar os arquivos indicar
se é aula, roteiro, exercício, artigo etc. Essa 
indicação facilita a localização dos arquivos 
para serem salvos.

Lembrete: colocar o 
cronograma no material 
da primeira aula



Detalhes da tarefa: deixar bem clara a proposta, o que 
deve ser feito (orientações); como será entregue - pelo 
SIGA ou impresso; valor que será atribuído ou não; será 
discutido em aula presencial? Assim, quanto melhor 
explicitada ela estiver, menos dúvidas surgirão.

Como fazer?







No início do semestre você deve definir e 
criar o Plano de Avaliações. Se tiver 
dúvidas sobre como fazê-lo, acesse o tutorial

Defina a regra: peso, porcentagem ou 
valor absoluto e cadastre as avaliações. 

http://breeze.metodista.br/planodeaval�


Defina a regra: peso, porcentagem 
ou valor absoluto e cadastre as 
avaliações. 

Procure lançar as notas das avaliações ao
longo do semestre para que os alunos
tenham conhecimento das mesmas.



Sabe-se que o fórum demanda muito tempo do 
professor e é uma atividade difícil de ser avaliada  
e, devido a isso, pouco utilizada. Entretanto, seu 
uso é bastante interessante principalmente para 
discussões polêmicas como neste exemplo.

Veja o artigo “O uso pedagógico do fórum” do Profº Fabio Josgrilberg

http://www.metodista.br/atualiza/conteudo/material-de-apoio/dicas/o-uso-pedagogico-do-forum�


"Que é loucura: ser cavaleiro 
andante ou segui-lo, como 
escudeiro? 
De nós dois, quem o louco 
verdadeiro?
O que, acordado, sonha 
doidamente?"

D. Quixote e Sancho Pança em suas 

aventuras de Candido Portinari

Ótimo semestre a todos!
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