
 

Licenciatura em Computação 

Design Instrucional 

Prof. Walteno Martins Parreira Júnior 
 

Atividade 4 

Fazer a leitura da monografia: Desenvolvimento de um Curso Virtual para Capacitação 

de Professores do Ensino Fundamental que está disponível na página da disciplina. 

Fazer a leitura de outros textos e também pesquisar sobre o assunto, principalmente do livro 

“Design instrucional na prática” de autoria de Andréa FILATRO. 
 

Desenvolver individualmente uma proposta de um curso virtual online, considerando: 

 Carga horaria com o mínimo de 40hs, distribuída no mínimo em 8 aulas (ou semanas), 

com o tema (Ferramenta de programação ou produção de objetos de aprendizagem) e 

público a sua escolha, considere o modelo disponibilizado em anexo; 

 Análise: Identificação de necessidades de aprendizagem, definição de objetivos 

instrucionais, caracterização dos alunos e levantamento das limitações. Considere o 

modelo disponibilizado (Tópico 2, itens de 1 a 5); 

 Design: criação da equipe, definição da grade curricular, a seleção das estratégias 

pedagógicas e tecnológicas. Considere o modelo disponibilizado (Tópico 2, itens de 6 a 

10); 

 Design: elaboração do Mapa de Atividades, da Matriz de Design Instrucional e do 

Storyboard. Considere o modelo disponibilizado (Tópico 2, itens de 11 a 13); 
 

Instruções: 

a) Entregar a proposta inicial (itens 1 até 3.10), conforme modelo em anexo; 

b) A apresentação da proposta que deve ser desenvolvida em um software de 
apresentação, preferencialmente em MS PowerPoint ou LibreOffice Draw; 

c) O arquivo deverá ter o nome de DI_ex04a_<nome>. Por exemplo, o exercício 4 do 
aluno João Marcelo, o nome do arquivo deve ser: 
DI_ex04a_JoaoMarcelo; 

d) Encaminhar o arquivo para o e-mail: walteno@yahoo.com.br colocando o assunto: 
DI_TR04a_<seunome>. Por exemplo, considerando o exercício 4 do aluno João 
Marcelo, o assunto deve ser: DI_TR04a_JoaoMarcelo 

e) Data máxima para a entrega: 23/10/2018 até às 19hs 

f) A apresentação acontecerá nos dias 23/10, o aluno terá até 10 minutos para a 
apresentação da sua proposta; 

g) Entregar a proposta final (todos os itens), conforme modelo em anexo; 

h) A apresentação da proposta que deve ser desenvolvida em um software de 
apresentação, preferencialmente em MS PowerPoint ou LibreOffice Draw; 

i) O arquivo deverá ter o nome de DI_ex04b_<nome>. Por exemplo, o exercício 4 do 
aluno João Marcelo, o nome do arquivo deve ser: 
DI_ex04b_JoaoMarcelo; 

j) Encaminhar o arquivo para o e-mail: walteno@yahoo.com.br colocando o assunto: 
DI_TR04b_<seunome>. Por exemplo, considerando o exercício 4 do aluno João 
Marcelo, o assunto deve ser: DI_TR04b_JoaoMarcelo 

k) Data máxima para a entrega: 13/11/2018 até às 19hs 20/11/2018 as 23hs 

mailto:walteno@yahoo.com.br
mailto:walteno@yahoo.com.br


l) A apresentação acontecerá nos dias 13/11 26/11, o aluno terá até 20 minutos 
para a apresentação da sua proposta; 

m) As copias serão penalizadas. 
 

Avaliação: 

a) Ocorrerão em duas partes, o texto escrito (Relatório de Desenvolvimento do Curso) 
entregue e a apresentação; 

b) Todo trabalho é avaliado em 10 pontos que posteriormente são transformados em uma 
média que comporá a nota dos trabalhos gerais. 

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 da apresentação: qualidade dos slides (ou similares), conteúdo exposto, 
contextualização apropriada ao tema, criatividade, tempo de apresentação e interação 
com assistência; 

e) A apresentação deverá durar entre 5 e 10 minutos, com mais 5 minutos para 
questionamentos e comentários da assistência; 

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

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

h) Trabalhos copiados terão a nota dividida pela quantidade de trabalhos compartilhados, 
não interessando quem fez ou quem copiou. 

 


