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PROFA FORMADORA: Margareth Simone Marques Prado 

 
CRONOGRAMA - SEMANA 1   
 

Período de 26/10/2015 a 31/10/2015 

 
Prazo/Data 

Modalidade 
Presencial/ 

Online 

 
Conteúdo  Meio  Descrição da Atividade 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos e Critérios de 
Avaliação  

Nota/ 
Conceito 

 
 

Segunda-feira 
26/10/2015 

 
 

Online 

Relação Psicologia 
e Educação. 

 

 
I 

 Assistir à vídeoapresentação 1 dos 
conteúdos a serem estudados na 
semana e a metodologia a ser adotada 
 

 Vídeoapresentação 1 
 AVA 
 Módulos da disciplina 

e textos 
complementares  

 Participação no fórum  
 

____ 
 

 
 

Terça-feira 
27/10/2015 

 
 

Online 

Relação Psicologia 
e Educação. 

 

 
I 

 Ler o conteúdo no material didático. 
  Participar do Fórum postando dúvidas 

ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático  

 AVA 
 Módulos da disciplina 

e textos 
complementares  

 Participação no fórum  
 

____ 
 

 
 

Quarta-feira 
28/10/2015 

 
 

Online 

Estudo das 
correntes teóricas 

da Psicologia 
Behaviorismo, 

Psicanálise, 
Humanismo. 

 
I 

 Ler o conteúdo no material didático. 
 Participar do Fórum postando dúvidas 

ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no fórum  
 

____ 
 

 
 

Quinta-feira 
29/10/2015 

 
 

Online 

Estudo das 
correntes teóricas 

da Psicologia 
Behaviorismo, 

Psicanálise, 
Humanismo. 

I  Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático. 

  AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no fórum  

 
 

 
 

Estudo das 
correntes teóricas 

I  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

 Participação no fórum e 
na Resolução de 

 



 

 

Sexta-feira 
30/10/2015 

Online da Psicologia 
Behaviorismo, 

Psicanálise, 
Humanismo. 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
dos conteúdos do material didático e à 
resolução dos problemas. 

textos 
complementares. 

Problemas. 

Sábado 
31/10/2015 

Online Estudo das 
correntes teóricas 

da Psicologia 
Behaviorismo, 

Psicanálise, 
Humanismo. 

I  Avaliação Virtual de PEI 
 Horário 00:00h às 23:30hs 

 AVA  Domínio do conteúdo 
abordado durante esta 
semana. 

 

 
CRONOGRAMA - SEMANA 2 
 

 
Período de 02/11/2015 a 07/11/2015 

 
Prazo/Data 

Modalidade 
Presencial/ 

Online 

 
Conteúdo  Meio  Descrição da Atividade 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos e Critérios de 
Avaliação  

Nota/ 
Conceito 

 
 

Segunda-feira 
02/11/2015 

 
 

Online 

Relação Psicologia 
e Educação. 

 

 
II 

 Assistir à vídeoapresentação 2 dos 
conteúdos a serem estudados na 
semana e a metodologia a ser adotada 
 

 Vídeoapresentação 2 
 AVA 
 Módulos da disciplina 

e textos 
complementares  

 Participação no fórum  
 

____ 
 

 
 

Terça-feira 
03/11/2015 

 
 

Online 

Relação Psicologia 
e Educação. 

 

II  Ler o conteúdo no material didático. 
 Leitura do texto complementar para a 

unidade. 
 Participar do Fórum aberto sobre a 

temática postando dúvidas ou 
comentários relacionados à leitura do 
conteúdo do material didático. 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no fórum  
 

____ 
 

 
 

Quarta-feira 
04/11/2015 

 
 

Online 

Relação Psicologia 
e Educação. 

 

II  Participar do Fórum aberto sobre a 
temática postando dúvidas ou 
comentários relacionados à leitura do 
conteúdo do material didático. 

  AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no fórum  

 
 

Quinta-feira 
05/11/2015 

 
 

Online 

Relação Psicologia 
e Educação. 

 

II  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum aberto sobre a 
temática postando dúvidas ou 
comentários relacionados à leitura do 
conteúdo do material didático e à 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos 
complementares. 

 Participação no fórum e 
na Resolução de 
Problemas. 

 



 

 

resolução dos problemas. 

Sexta-feira 
06/11/2015 

Online Relação Psicologia 
e Educação. 

 

II  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum aberto sobre a 
temática postando dúvidas ou 
comentários relacionados à leitura do 
conteúdo do material didático e à 
resolução dos problemas. 

 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares. 

 Participação no fórum e 
na Resolução de 
Problemas. 

 
 

Sábado 
07/11/2015 

Online Relação Psicologia 
e Educação. 

 

II  Avaliação Virtual de PEI 
 Horário 00:00h às 23:30hs 

 AVA 
 

 Domínio do conteúdo 
abordado durante esta 
semana. 

 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA - SEMANA 3 
 
 

Período de 09/11/2015 a 14/11/2015 

 
Prazo/Data 

Modalidade 
Presencial/ 

Online 

 
Conteúdo  Meio  Descrição da Atividade 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos e Critérios de 
Avaliação  

Nota/ 
Conceito 

 
 

Segunda-feira 
09/11/2015 

 
 

Online 

Estudo das 
correntes teóricas 
relativas ao ensino 

e a 
aprendizagem 

 
III 

 Leitura dos conteúdos a serem 
estudados na semana e a metodologia 
a ser adotada 
 

 AVA 
 Módulos da disciplina 

e textos 
complementares  

 Participação no fórum  
 

____ 
 

 
 

Terça-feira 
10/11/2015 

 
 

Online 

Estudo das 
correntes teóricas 
relativas ao ensino 

e a 
aprendizagem 

III  Ler o conteúdo no material didático. 
 Participar do Fórum postando dúvidas 

ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático. 

 Participar da atividade WIKI proposta 
na unidade.  

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no fórum 
 Participação no WIKI 

 
 

____ 
 

 
 

Quarta-feira 
11/11/2015 

 
 

Online 

Estudo das 
correntes teóricas 
relativas ao ensino 

e a 
aprendizagem 

III  Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático. 

 Participar da atividade WIKI proposta 
na unidade 

  AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no fórum 
 Participação no WIKI 

 



 

 

 
 

Quinta-feira 
12/11/2015 

 
 

Online 

Estudo das 
correntes teóricas 
relativas ao ensino 

e a 
aprendizagem 

III  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
dos conteúdos do material didático e à 
resolução dos problemas. 

 Participar da atividade WIKI proposta 
na unidade 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos 
complementares. 

 Participação no fórum, 
Participação no WIKI e na 
Resolução de Problemas. 

 

 

Sexta-feira 
13/11/2015 

Online Estudo das 
correntes teóricas 
relativas ao ensino 

e a 
aprendizagem 

III  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
dos conteúdos do material didático e à 
resolução dos problemas. 

 Participar da atividade WIKI proposta 
na unidade 

 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares. 

 Participação no fórum, 
Participação no WIKI e na 
Resolução de Problemas. 

 

 
 

Sábado 
14/11/2015 

Online Estudo das 
correntes teóricas 
relativas ao ensino 

e a 
aprendizagem 

III  Avaliação Virtual de PEI 
 Horário 00:00h às 23:30hs 

 

 AVA 
 

 
Domínio do conteúdo 
abordado durante esta 
semana. 

 

 
 
 
 
 
CRONOGRAMA - SEMANA  4  

 
Período de 16/11/2015 a 21/11/2015 
 

 
Prazo/Data 

Modalidade 
Presencial/ 

Online 

 
Conteúdo  Meio  Descrição da Atividade 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos e 
Critérios de Avaliação  

Nota/ 
Conceito 

 
 

Segunda-
feira 

16/11/2015 

 
 

Online 

Adolescência, 
sociedade e 

família; 

 
IV 

 Assistir à vídeo apresentação 3 dos 
conteúdos a serem estudados na 
semana e a metodologia a ser adotada 
 

 Vídeo apresentação 3 
 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares  

 Participação no 
fórum 

 
 
 



 

 

 
 

Terça-feira 
17/11/2015 

 
 

Online 

Adolescência, 
sociedade e 

família; 

IV  Ler o conteúdo no material didático. 
 Participar do Fórum postando dúvidas 

ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no 
fórum 

 
 
 

 
 

Quarta-feira 
18/11/2015 

 
 

Online 

Adolescência, 
sociedade e 

família; 

IV  Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático. 

  AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no 
fórum 

 

 
 

Quinta-feira 
19/11/2015 

 
 

Online 

Adolescência, 
sociedade e 

família; 

IV  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
dos conteúdos do material didático e à 
resolução dos problemas. 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares. 

 Participação no fórum 
e na Resolução de 
Problemas. 

 

Sexta-feira 
20/11/2015 

Online  Adolescência, 
sociedade e 

família; 

IV  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
dos conteúdos do material didático e à 
resolução dos problemas. 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares. 

 Participação no fórum 
e na Resolução de 
Problemas. 

 
 

Sábado 
21/11/2015 

Online Adolescência, 
sociedade e 

família; 

V  Avaliação Virtual de PEI 
 Horário 00:00h às 23:30hs 

 AVA  Domínio do conteúdo 
abordado durante 
esta semana. 

Online 

 
 

CRONOGRAMA - SEMANA  5  
 

Período de 23/11/2015 a 28/11/2015 

 
 

Prazo/Data 
Modalidade 
Presencial/ 

Online 

 
Conteúdo  Meio  Descrição da Atividade 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos e Critérios de 
Avaliação  

Nota/ 
Conceito 

 
 

Segunda-feira 
23/11/2015 

 
 

Online 

Situações 
especiais: o 

fracasso escolar, a 
evasão escolar e a 

diversidade 

 
V 

 Leitura dos conteúdos a serem 
estudados na semana e a metodologia 
a ser adotada. 
 

 AVA 
 Módulos da disciplina 

e textos 
complementares  

 Participação no fórum  
 
 

  Situações V  Ler o conteúdo no material didático.  AVA  Participação no fórum  



 

 

 
Terça-feira 
24/11/2015 

 
Online 

especiais: o 
fracasso escolar, a 
evasão escolar e a 

diversidade 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático. 

 Módulos da disciplina e 
textos complementares 

 
 

 
 

Quarta-feira 
25/11/2015 

 
 

Online 

Situações 
especiais: o 

fracasso escolar, a 
evasão escolar e a 

diversidade 

V  Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático. 

  AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no fórum  

 
 

Quinta-feira 
26/11/2015 

 
 

Online 

Situações 
especiais: o 

fracasso escolar, a 
evasão escolar e a 

diversidade 
 

V  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
dos conteúdos do material didático e à 
resolução dos problemas. 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos 
complementares. 

 Participação no fórum e 
na Resolução de 
Problemas. 

 

Sexta-feira 
27/11/2015 

Online  Situações 
especiais: o 

fracasso escolar, a 
evasão escolar e a 

diversidade 

V  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
dos conteúdos do material didático e à 
resolução dos problemas. 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares. 

 Participação no fórum e 
na Resolução de 
Problemas. 

 
 

Sábado 
28/11/2015 

Online Situações 
especiais: o 

fracasso escolar, a 
evasão escolar e a 

diversidade 

V  Avaliação Virtual de PEI 
 Horário 00:00h às 23:30hs 

 AVA  Domínio do conteúdo 
abordado durante esta 
semana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRONOGRAMA - SEMANA  6 
 

Período de 30/11/2015 a 05/12/2015 

 
 

Prazo/Data 
Modalidade 
Presencial/ 

Online 

 
Conteúdo  Meio  Descrição da Atividade 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos e 
Critérios de Avaliação  

Nota/ 
Conceito 

 
 

Segunda-
feira 

30/11/2015 

 
 

Online 

Fatores relevantes 
no processo de 
aprendizagem 

 
VI 

 Assistir à vídeo apresentação 4 dos 
conteúdos a serem estudados na 
semana e a metodologia a ser 
adotada. 

 Ouvir o áudio proposto na unidade. 
 

 Vídeo apresentação 4 
 AVA 
 Módulos da disciplina 

e textos 
complementares  

 Participação no 
fórum 

 
 

____ 
 

 
 

Terça-feira 
01/12/2015 

 
 

Online 

Fatores relevantes 
no processo de 
aprendizagem 

VI  Ler o conteúdo no material didático. 
 Participar do Fórum postando dúvidas 

ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático. 

 Participar da atividade WIKI proposta 
na unidade. 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no 
fórum 

 Participação no WIKI 

 
 

____ 
 

 
 

Quarta-feira 
02/12/2015 

 
 

Online 

Fatores relevantes 
no processo de 
aprendizagem 

VI  Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
do conteúdo do material didático. 

 Participar da atividade WIKI proposta 
na unidade. 

  AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares 

 Participação no 
fórum 

 Participação no WIKI 

 

 
 

Quinta-feira 
03/12/2015 

 
 

Online 

Fatores relevantes 
no processo de 
aprendizagem 

VI  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
dos conteúdos do material didático e à 
resolução dos problemas. 

 Participar da atividade WIKI proposta 
na unidade. 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos 
complementares. 

 Participação no 
fórum, Participação 
no WIKI e na 
Resolução de 
Problemas. 

 

Sexta-feira 
04/12/2015 

Online  Fatores relevantes 
no processo de 
aprendizagem 

VI  Resolver os problemas propostos no 
AVA. 

 Participar do Fórum postando dúvidas 
ou comentários relacionados à leitura 
dos conteúdos do material didático e à 
resolução dos problemas. 

 Participar da atividade WIKI proposta 

 AVA 
 Módulos da disciplina e 

textos complementares. 

 Participação no 
fórum, Participação 
no WIKI e na 
Resolução de 
Problemas. 

 
 



 

 

na unidade.  

Sábado 
05/12/2015 

Presencial Oficina 
interdisciplinar 

entre Psicologia da 
Educação I e 
Metodologia 

Científica 

VI  Oficina interdisciplinar entre Psicologia 
da Educação I e Metodologia Científica  

 Horário 08:00h às 12:00h 

 POLO  Domínio do conteúdo 
abordado durante 
esta semana. 

Avaliação 
realizada 

pelo 
Professor 

Formador e 
o Tutor 

Presencial 
  

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA - SEMANA  7  
 

 Período de 07/12/2015 a 12/12/2015 

 
 

Prazo/Data 
Modalidade 
Presencial/ 

Online 

 
Conteúdo  Meio  Descrição da Atividade 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos e Critérios 
de Avaliação  

Nota/ 
Conceito 

 
 

Segunda-feira 
07/12/2015 a 

Sexta-feira 
11/12/2015 

 

 
 

Online 

Todo conteúdo 
estudado na 
disciplina 
 

 
VII 

 Revisar as vídeo apresentações dos 
conteúdos, os textos complementares, 
as atividades propostas.  

 Vídeo apresentação 
 AVA 
 Módulos da disciplina 

e textos 
complementares  

  
 

____ 
 

Sábado 
12/12/2015 

Presencial Todo conteúdo 
estudado na 
disciplina 
 

VII   Avaliação presencial 
 Horário 08:00h às 12:00h 

 Polo  Domínio do conteúdo 
abordado na disciplina. 

Avaliação 
realizada 

pelo 
Professor 

Tutor 
presencial 

 
 



 

 

CRONOGRAMA - SEMANA  8  
 

 Período de 14/12/2015 a 19/12/2015 

 
 

Prazo/Data 
Modalidade 
Presencial/ 

Online 

 
Conteúdo  Meio  Descrição da Atividade 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos e Critérios 
de Avaliação  

Nota/ 
Conceito 

Sábado 
19/12/2015 

Presencial Todo conteúdo 
estudado na 
disciplina 
 

VII   Avaliação presencial de segunda 
chamada 

 Horário 08:00h às 12:00h 

 Polo  Domínio do conteúdo 
abordado na disciplina. 

Avaliação 
realizada 

pelo 
Professor 

Tutor 
presencial 

 

 
CRONOGRAMA - SEMANA  9  

 
 Período de 04/01/2016 a 09/01/2016 

 
 

Prazo/Data 
Modalidade 
Presencial/ 

Online 

 
Conteúdo  Meio  Descrição da Atividade 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos e Critérios 
de Avaliação  

Nota/ 
Conceito 

Sábado 
09/01/2016 

Presencial Todo conteúdo 
estudado na 
disciplina 
 

VII   Avaliação presencial de prova final 
 Horário 08:00h às 12:00h 

 Polo  Domínio do conteúdo 
abordado na disciplina. 

Avaliação 
realizada 

pelo 
Professor 

Tutor 
presencial 

 

 


