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Videoaula
Conteúdo
da Aula

PDF

Exercício 
de autocorreção 

5 pontos

Fórum
de discussão

7.5 pontos

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

Fórum de Discussão*
Exercício de autocorreção

*A data limite para o tutor lançar a nota do fórum é 10 OUT. 

09 AGO a 11 DEZ

AÇÕES

•	 Acessar o portal (AVA) regularmente para 
ter acesso às informações repassadas pelo(a) 
professor(a) tutor(a) da disciplina;

•	 Fazer leitura e fichamento do conteúdo abordado 
nas aulas;

•	 Estudar material complementar postado pelo(a) 
professor(a) tutor(a) no AVA;

•	 Fazer os exercícios de autocorreção;
•	 Ler a proposta do fórum;

•	 Fazer postagem no fórum;
•	 Ler os critérios de avaliação do fórum;
•	 Analisar  o texto sugerido na atividade;
•	 Verificar a resposta postada pelo(a) professor(a) 

tutor(a) no fórum;
•	 Interagir com os colegas no fórum;
•	 Sugerir/trocar conhecimento com o resto da turma de 

forma ética e respeitosa no Fórum.

Conteúdo da Aula
Videoaula

09 AGO a 30 SET

CONTEÚDO: aulas 1 a 5  MÓDULO I

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ESTUDOS



Videoaula
Conteúdo
da Aula

PDF

Exercício 
de autocorreção 

5 pontos

Fórum
de discussão

7.5 pontos

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

AÇÕES

•	 Fazer postagem no fórum;
•	 Ler os critérios de avaliação do fórum;
•	 Analisar  o texto sugerido na atividade;
•	 Verificar a resposta postada pelo(a) professor(a) 

tutor(a) no fórum;
•	 Interagir com os colegas no fórum;
•	 Sugerir/trocar conhecimento com o resto da turma de 

forma ética e respeitosa no Fórum.

Conteúdo da Aula
Videoaula

•	 Acessar o portal (AVA) regularmente para 
ter acesso às informações repassadas pelo(a) 
professor(a) tutor(a) da disciplina;

•	 Fazer leitura e fichamento do conteúdo abordado 
nas aulas;

•	 Estudar material complementar postado pelo(a) 
professor(a) tutor(a) no AVA;

•	 Fazer os exercícios de autocorreção;
•	 Ler a proposta do fórum;

Fórum de Discussão*
Exercício de autocorreção

*A data limite para o tutor lançar a nota do fórum é 20 OUT. 

06 SET a 11 DEZ 06 SET a 03 OUT

CONTEÚDO: aulas 6 a 10 MÓDULO II

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ESTUDOS



Atividade 
Dissertativa 15 pontos

A data limite para o tutor lançar a nota da atividade é 04 NOV. 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

Produção e entrega 
da atividade.

AÇÕES

•	 Ler a proposta da tarefa;
•	 Estudar o conteúdo sugerido para elaboração 

da atividade;
•	 Escrever e finalizar a tarefa;

•	 Enviar texto conforme orientação repassada pelo(a) 
professor(a) tutor(a);

•	 Ler os critérios de avaliação da atividade dissertativa;
•	 Em caso de dúvida, entrar em contato com o(a) 

professor(a) tutor(a).

10 SET a 02 OUT

CONTEÚDO

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ESTUDOS



Videoaula
Conteúdo
da Aula

PDF

Exercício 
de autocorreção 

5 pontos

Fórum
de discussão

7.5 pontos

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

AÇÕES

•	 Fazer postagem no fórum;
•	 Ler os critérios de avaliação do fórum;
•	 Analisar  o texto sugerido na atividade;
•	 Verificar a resposta postada pelo(a) professor(a) 

tutor(a) no fórum;
•	 Interagir com os colegas no fórum;
•	 Sugerir/trocar conhecimento com o resto da turma de 

forma ética e respeitosa no fórum.

Fórum de Discussão*
Exercício de autocorreção

Conteúdo da Aula
Videoaula

•	 Acessar o portal (AVA) regularmente para 
ter acesso às informações repassadas pelo(a) 
professor(a) tutor(a) da disciplina;

•	 Fazer leitura e fichamento do conteúdo abordado 
nas aulas;

•	 Estudar material complementar postado pelo(a) 
professor(a) tutor(a) no AVA;

•	 Fazer os exercícios de autocorreção;
•	 Ler a proposta do fórum;

*A data limite para o tutor lançar a nota do fórum é 09 NOV.

04 OUT a 11 DEZ 04 OUT a 30 OUT

CONTEÚDO: aulas 11 a 15 MÓDULO III

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ESTUDOS



Videoaula
Conteúdo
da Aula

PDF

Exercício 
de autocorreção 

5 pontos

Fórum
de discussão

7.5 pontos

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

AÇÕES

•	 Fazer postagem no fórum;
•	 Ler os critérios de avaliação do fórum;
•	 Analisar  o texto sugerido na atividade;
•	 Verificar a resposta postada pelo(a) professor(a) 

tutor(a) no fórum;
•	 Interagir com os colegas no fórum;
•	 Sugerir/trocar conhecimento com o resto da turma de 

forma ética e respeitosa no fórum.

Fórum de Discussão*
Exercício de autocorreção

Conteúdo da Aula
Videoaula

•	 Acessar o portal (AVA) regularmente para 
ter acesso às informações repassadas pelo(a) 
professor(a) tutor(a) da disciplina;

•	 Fazer leitura e fichamento do conteúdo abordado 
nas aulas;

•	 Estudar material complementar postado pelo(a) 
professor(a) tutor(a) no AVA;

•	 Fazer os exercícios de autocorreção;
•	 Ler a proposta do fórum;

*A data limite para o tutor lançar a nota do fórum é 05 DEZ.

01 NOV a 11 DEZ 01 NOV a 24 NOV

CONTEÚDO: aulas 16 a 20MÓDULO IV

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ESTUDOS



Simulado para 
Avaliação Final 5 pontos Realizado no AVA.

Onde?

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

AÇÕES

•	 Estudar o conteúdo das aulas dos 4 módulos da disciplina;
•	 Elaborar fichamentos, esquemas ou mapas conceituais;
•	 Responder às questões com segurança e compromisso ético.

Realização do Simulado

17 NOV a 24 NOV

CONTEÚDO

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ESTUDOS



Avaliação 
Final 30 pontos

Realizada no AVA.
Onde?

(no laboratório de 
Informática da sua IES).

AÇÕES

•	 Estudar o conteúdo das aulas dos 4 módulos da disciplina;
•	 Elaborar fichamentos, esquemas ou mapas conceituais;
•	 Agendar com atencedência a data da sua avaliação;
•	 Responder às questões com segurança e compromisso ético.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

AÇÕES

25 NOV a 05 DEZ

CONTEÚDO

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ESTUDOS


