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Design Instrucional 

Prof. Walteno Martins Parreira Jr 

2º Trabalho 
 

Fazer a leitura dos três textos indicados: 

 Revisitando a Fundamentação Pedagógica dos Modelos educacionais a Distância 

Mediados pela Tecnologia de BECHARA & HAGUENAUER; 

 Paradigmas educacionais e o ensino com a utilização de mídias de WEBER & 

BEHRENS; 

 Paradigmas Educacionais e sua Influência na Prática Pedagógica de FLACH & 

BEHRENS. 

Após a leitura dos textos, fazer uma anotação do que entendeu sobre os “Modelos/Paradigmas 

Educacionais” apresentados. Podem ser utilizados novos referenciais disponíveis em livros ou 

na internet. Trazer a anotação para as atividades que serão desenvolvidas em sala. 

A atividade será desenvolvida em duas partes. A primeira é a leitura e produção do compilado 

solicitado acima e entregue conforme instruções abaixo. A segunda parte será desenvolvida em 

sala de aula no dia 03/09. Agora, na sala de aula: 

 Serão organizados grupos de discussão sobre a temática (organizados pelo professor); 

 Cada aluno deve discutir suas anotações e preparar um pequeno texto sobre o artigo. 

Dentro do grupo deve-se organizar os seguintes personagens: líder, relator, 

apresentador(es) e colaborador(es); 

 Cada grupo deverá apresentar suas considerações para a sala no final da aula. 

 

Instruções da primeira parte: 

a) Deve-se produzir um texto a ser entregue e também tem que trazer impresso (ou 

manuscrito) para a sala de aula; 

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 aluno, 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 solicitado), 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_ex02_<nome>. Por exemplo, a atividade 2 do 

aluno João, o nome do arquivo deve ser: DI_ex02_Joao.doc 

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

DI_ATV02-<seunome>; Por exemplo, a atividade 2 do aluno João, o assunto deve 

ser: DI_ATV02_Joao.doc 

g) Data para a entrega: 03/09/2018 até as 19:00 
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h) Desenvolver o trabalho individualmente, e copias serão penalizadas. 

Instruções da primeira parte: 

a) O grupo deverá produzir um texto a ser apresentado aos colegas e posteriormente 

entregue pelo lider e pode ter uma apresentação. 

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 Capa onde é identificado o(s) aluno(s), a disciplina e a atividade 

desenvolvida; 

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

tema que será desenvolvido, também indicar o papel – personagem – de cada 

aluno); 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) Usar as regras da ABNT no desenvolvimento da atividade; 

f) O arquivo deverá ter o nome de DI_ex02_<nome>. Por exemplo, a atividade 2 do 

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

DI_ex02_Joao_Marcella.doc 

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

DI_ATV02-<seunome>; Por exemplo, a atividade 4 do aluno João e da aluna 

Marcella, o assunto deve ser: DI_ATV02_Joao_Marcella.doc 

h) Data para a entrega: 04/09/2018 até as 19:00 

Avaliação: 

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

propostas pelo grupo; 

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 grupo, tempo de apresentação e interação com a 

assistência; 

e) Será considerada a presença e a possível participação dos alunos nas apresentações dos 

grupos; 

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

atividade; 

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

interessando quem fez ou quem copiou. 
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