
Prof. Walteno Martins Parreira Jr www.waltenomartins.com.br 
 

Design Instrucional 

Prof. Walteno Martins Parreira Jr 

1ª Atividade 
 
 

Fazer a leitura dos textos: 

a) Paradigmas Educacionais e sua Influência na Prática Pedagógica - Carla Regina de 

Camargo Flach e Marilda Aparecida Behrens; 

b) Paradigmas Educacionais e o Ensino com a Utilização de Mídias - Maíra Amélia Leite 

Weber e Marilda Aparecida Behrens; 

c) Desafios e Reflexões: o Paradigma da Educação Atual - Vinícius Drey e Fabrício Brustolin; 

d) Paradigmas da Educação - Raquel Gomes dos Santos; 

e) A Evolução dos Paradigmas na Educação: do Pensamento Científico Tradicional a 

Complexidade - Marilda Aparecida Behrens e Anadir Luiza Thomé Oliari. 

Após a leitura dos textos, deve-se escolher um texto a ser utilizado para o trabalho. Pode-se usar 

um dos outros como texto de apoio, desenvolver o tema da apresentação. Podem ser utilizados 

novos referenciais disponíveis em livros ou na internet. 

 

Instruções: 

a) Deve-se produzir um texto a ser entregue e uma apresentação (será escolhido alguns 

alunos para apresentar os colegas). Na apresentação deve ao seu final ter uma 

atividade a ser realizada com os colegas (a escolha do apresentador). 

b) O texto deverá ser digitado em arquivo texto (doc) com fonte Arial, Courier ou Times 

New Roman tamanho 12, com espaçamento entre linhas 1,5 e com espaçamento de 6 

pontos entre parágrafos; 

c) O trabalho deve ter uma Capa onde é identificado o(s) aluno(s), a disciplina e a 

atividade; 

d) O trabalho deve ter introdução (onde expõe a proposta do trabalho e apresenta o 

tema que será desenvolvido); Desenvolvimento (texto dissertativo ou as respostas 

as perguntas propostas), Considerações Finais (o aluno expõe o que concluiu sobre 

o assunto abordado); e Referencial Utilizado no trabalho (lembrar que se copiar 

algum trecho, este deve estar indicado e apresentar a autoria); 

e) O arquivo deverá ter o nome de DI_ex01_<nome>. Por exemplo, a atividade 1 do 

aluno João e da aluna Marcella, o nome do arquivo deve ser: 

DI_ex01_Joao_Marcella.doc 

f) Encaminhar o arquivo para o email: walteno@yahoo.com.br colocando no assunto: 

DI_ATV01-<seunome>; Por exemplo, a atividade 1 do aluno João e da aluna 

Marcella, o assunto deve ser: DI_ATV01_Joao_Marcella.doc 

g) Data para a entrega: 13/08/2018 até as 19:00 

h) Desenvolver o trabalho individualmente, e copias serão penalizadas. 

i) Organização dos textos: 
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Texto Aluno 1 Aluno 2  

Paradigmas Educacionais e 

sua Influência... 

Benedito Rafael  

Paradigmas Educacionais e 

o Ensino com a Utilização... 

Thayná Yismayyka Talisrander 

Desafios e Reflexões: o 

Paradigma da Educação... 

Werik Jose Carlos  

Paradigmas da Educação... Luzia Dyonatan Matheus 

A Evolução dos Paradigmas 

na Educação... 

Samuel Ricardo  

 

Avaliação: 

a) Ocorrerá em duas partes, o texto escrito entregue e a apresentação e respectivas atividades 

propostas; 

b) Todo trabalho é avaliado em 10 pontos que posteriormente serão transformados em uma 

média que comporá a nota de Trabalhos; 

c) Será avaliado no trabalho escrito: a capa, a introdução, a conclusão, as referencias e 

logicamente o texto explicativo sobre o assunto solicitado. Além do atendimento as regras 

de entrega da atividade; 

d) Será avaliado na apresentação: qualidade dos slides (ou similares), conteúdo apresentado, 

amplitude do conteúdo, postura do apresentador, tempo de apresentação e interação com a 

assistência; 

e) Trabalhos entregues após a data estipulada serão corrigidos com valor de 60% da nota da 

atividade; 

f) Trabalhos copiados terão a nota dividida pela quantidade de trabalhos compartilhados, não 

interessando quem fez ou quem copiou. 
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