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 TÓPICO 3 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Durante as duas semanas previstas para a aprendizagem relativa a 
este tópico deve: 

• Ler, analisar e reflectir sobre os materiais disponibilizados pelo 
professor no ROTEIRO (1ª semana); 

• Participar no fórum moderado (2ª semana). 
 
 
 
Desenvolvimento 
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2. Como pode fazer 

• Trabalho individual (1ª semana) - Comece por ler os 
materiais disponibilizados pelo professor no Roteiro. Se achar 
fundamental para o seu estudo, imprima-os. Nesse caso, e 
depois disso, proceda como costuma fazer: sublinhe as ideias 
principais. Utilize uma cor diferente para sublinhar as ideias 
secundárias. Sobretudo: anote e depois escreva aquilo que não 
compreendeu bem.  

• Fórum moderado (2ª semana) – Nesta a semana, deve 
participar no fórum moderado. Neste fórum, deve interagir com 
os seus colegas, colocando as suas dúvidas e tentando 
encontrar soluções para as dúvidas deles. Não esqueça: 
durante esta semana, testa a sua apreensão dos materiais do 
roteiro e consolida o seu trabalho individual ao interagir com os 
seus colegas. No fórum, os estudantes interajudam-se na 
aprendizagem. Não se esqueça também de ajudar os seus 
colegas com a sua opinião, com a análise que fez aos materiais 
em questão neste tópico. Este fórum serve também para que 
os alunos partilhem pontos de vista e aspectos que acharam 
relevantes nos materiais respeitantes ao tópico. 

 
3. Materiais de Aprendizagem 
No espaço do Tópico 3, encontra os materiais acima referenciados: 

• Roteiro – para imprimir, ler e apreender durante a 1ª semana; 
• Um fórum moderado pelo professor (2ª semana) – onde 

dialoga com o professor e com os seus colegas de turma e onde 
todos se interajudam na aprendizagem da temática do tópico. 

 
Bom trabalho! 

O docente, 
Carlos Castilho Pais 
 

 


