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CICLO BÁSICO 
PROPOSTA DE ROTINA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 
Essa proposta de rotina a ser seguida a partir do Módulo Rádio (2009) objetiva 
favorecer o estudo por parte do cursista e seus colegas, agora que todos 
encontram-se no espaço virtual de turma própria, com seu tutor. 
 
A sincronicidade nas participações poderá facilitar a troca de experiências e 
reflexões entre todos. A formação de uma comunidade de aprendizagem, almejada 
pelo Programa Mídias na Educação, se faz com a participação interessada do grupo. 
A adoção de uma rotina colaborará, ainda, para que o tutor dê retornos mais 
pontuais (de acordo com o que se discute) e rápidos aos cursistas. 
 
Por outro lado, a proposta deve ser partilhada, assumida e eventualmente 
flexibilizada ou alterada pelas turmas (tutores e cursistas), conforme suas 
demandas e eventuais conjunturas – por exemplo, uma ocasião que faça com que a 
maior parte dos cursistas não possa fazer certa atividade no prazo ou um problema 
súbito do tutor. 
 
Casos como esses devem ser comunicados à Coordenação e, em complemento, é 
imprescindível que busquemos ter o mesmo ritmo para o início e fim de cada 
Módulo (conforme o cronograma divulgado) em todas as turmas. 
 
Como se vê na tabela abaixo, o “dia-chave” da semana para o desenvolvimento do 
trabalho é a segunda-feira, pois – em termos da ideia de feitura de uma atividade 
obrigatória semanal – é neste dia que a mesma será aberta, na ferramenta do 
ambiente, e começará a ser realizada. Após uma semana, será “finalizada” (apesar 
de que cursistas atrasados possam ainda fazê-la) pelo tutor, que abrirá a seguinte. 
 
PROPOSTA DE ROTINA 
 

Segunda 

Início de Módulo (ou ativ.): proposta de tarefa 
para semana. Abertura de ferramenta de ativ. pelo 
tutor e envio de e-mail por este para os cursistas 
com lembrete. 

Quarta Limite para participação inicial em Fórum. 

Durante a semana 
Estudo do conteúdo, envio de tarefas da 
semana, dúvidas etc. 

Quinta a Domingo 
Debate: réplicas, tréplicas, comentários a 
contribuições em Fórum. 

Segunda 

Encerramento de Módulo (ou ativ.): 
lançamento em planilha das participações, 
fechamento de Fórum com comentário-síntese do 
tutor. É recomendável que o cursista leia essa 
postagem  

 


