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6ª Atividade 
 

Considerando a atividade desenvolvida no WhatsApp nas duas últimas semana e as apresentações 

das equipes. 

Instruções: 

1) Cada grupo deverá fazer duas avaliações sobre cada trabalho apresentado: 

a) Como foi desenvolvida temática? 

b) Como foi a produção apresentada? 

Deve-se inicialmente indicar o grupo avaliado e o título do vídeo. Não é necessário falar do 

seu trabalho, somente dos colegas. 

Pode ser uma tabela com 3 colunas: grupo, sobre a temática e na terceira sobre a produção. 

2) Fazer uma autoavaliação de seu trabalho., considerando: 

a) ação coletiva dos componentes; 

b) como foi a construção do roteiro; 

c) como foi o desenvolvimento do vídeo; 

d) quais recursos de software e de hardware utilizados; 

e) entendimento sobre a atividade desenvolvida. 

3) O arquivo com o texto deverá ter o nome de EAV_ex06_<nomes>. Por exemplo, a atividade 6 

do aluno João e da aluna Maria, o nome do arquivo deve ser: EAV_ex06_Joao_Maria.doc (ou 

odt); 

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

EAV_ATV06-<seunome>; Por exemplo, a atividade 6 do aluno João e da aluna Maria, o 

assunto deve ser: EAV_ATV06_Joao_Maria; 

5) Data para a entrega do roteiro por e-mail: 21/04 e deverá ser enviada até as 16hs; 

Avaliação: 

a) Ocorrerá em duas partes, o texto escrito entregue e a participação na discussão desenvolvida 

na plataforma; 

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

média que comporá a nota de Trabalhos; 

c) No texto, será avaliado: o desenvolvimento do roteiro e o atendimento as regras de entrega 

da atividade; 

d) Será avaliado na discussão: a qualidade da contribuição para a discussão, o contexto, a 

postura do(a) aluno(a) 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 (alunos) 

compartilhados, não interessando quem fez ou quem copiou. 
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