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 TÓPICO 6 – R O T E I R O 

 

O (meu) calendário 

~ 
 

 

1. Introdução 

 

 O título deste roteiro pretende alertar os estudantes para a necessidade 

de elaborarem as actividades referidas na ficha de pré-projecto, seguindo a 

calendarização aí estabelecida. Aqueles estudantes que APENAS propõem as 

actividades podem também reflectir sobre elas, começar até a redigi-las, 

elaborando, assim, um primeiro esboço dessa parte, importantíssima, do 

trabalho final (a enviar ao docente do seminário). Mas o título remete também 

para outra dimensão, que importa explicar. Assim, seguem-se algumas 

observações, de utilidade, tendo em conta esta fase do trabalho de projecto. 

 

2. Desenvolver o projecto 

 É verdade que há muito, desde o início do semestre, que os estudantes 

desenvolvem os seus projectos de intervenção. Todavia, não é despropositado 

chamar à fase de elaboração das actividades de ‘desenvolvimento do projecto’. 

A identificação do problema, a elaboração do pré-projecto, etc., devem 

considerar-se momentos importantes, mas, sobretudo, momentos preliminares 



àquele em que os estudantes agora se encontram. Evidentemente, isto não 

impede que alguns estudantes tenham iniciado já a escrita de algumas partes 

do trabalho final. A redacção da identificação do problema a resolver, por 

exemplo, pode ser uma dessas partes, que pode ser redigida antes da 

elaboração das actividades. 

 

3. O calendário das actividades e o produto final 

 O calendário das actividades ficou estabelecido na ficha do pré-projecto, 

nada mais haverá a referir. Devemos, sim, é chamar à atenção os estudantes 

para a necessidade de elaborarem a calendarização do trabalho final – daí ter-

se assinalado há pouco esta dimensão também presente no título deste roteiro. 

Como todos os estudantes sabem, este trabalho final, a enviar ao professor, é 

um relatório do trabalho de projecto desenvolvido por cada estudante. Não 

pode, por conseguinte, confundir-se este calendário com o calendário da 

realização das actividades. Ambos se encontram inter-ligados. Algumas partes 

estão dependentes de outras. A avaliação das actividades só poderá ser 

redigida após a realização das mesmas, por exemplo. A calendarização da 

escrita do trabalho final é tarefa individual do estudante: segundo o seu ritmo, 

segundo outros seus compromissos. Mas ela deverá existir. 

 Uma observação sobre o produto final, o trabalho escrito a enviar ao 

professor, para dizer que, a seu tempo, serão transmitidas aos estudantes 

algumas orientações, quer para a sua redacção, quer para a sua apresentação. 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ FIM 
 

Não esqueça: 

tem à sua disposição, no tópico 6, 

um fórum no qual pode colocar 

as suas dúvidas ao professor e 

dialogar com os seus colegas. 


