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Ruptura no processo de ensino atual



Muitos 
professores 
foram 
apresentados a 
diversos termos 
“novos” do mundo 
digital que 
passaram a 
incorporar seu dia 
a dia de trabalho 
docente.

https://segredosdomundo.r7.com/wp-content/uploads/2017/10/4-13.jpg



Streaming (ao vivo)

Gravação

Webconferência



http://crefono1.gov.br/protocolo-dvrt-e-publicado-e-webconferencia-discute-sua-aplicacao/



Para que webconferência?

Aula
Palestra

SeminárioWebinar

Treinamento

Mentoria

Workshop

Curso curta duração



Por onde começar?

Fonte: https://cieb.net.br/cieb-lanca-estrategias-de-aprendizagem-remota-para-secretarias-de-educacao/

- Preparar o tema e/ou conteúdo da webconferência

- Público Alvo

- Definir uma ferramenta de transmissão

- Definir uma ferramenta 

de interação

- Estabelecer as regras 

de interação



Preparar o tema e/ou conteúdo 
da webconferência

- Uma webconferência é diferente de um momento 

presencial.

- O tempo de explanação, as intervenções e a forma de 

participação são diferentes

- Os participantes devem conhecer antes a data e horário de 

início

- Ter uma alternativa de comunicação (Whatsapp, chat do 

Ambiente, outros mensageiros)



Público Alvo

- Quem fará parte da webconferência?

- Definir a linguagem mais adequada ao público

- Haverá necessidade de uma apresentação de slides, 

vídeos, fotos?

- Como será a participação de quem estiver na 

webconferência?



Definir uma ferramenta 
de interação

Algumas ferramentas conhecidas: Google Meet, Zoom, Microsoft 
Teams, Big Blue Button (plugin Moodle), RNP, etc

Algumas ferramentas permitem níveis de interação, por exemplo, o 
BBB permite fazer perguntas ao vivo.



Estabelecer as regras 
de interação

Estabelecer regras de como será a interação 

durante uma webconf, passar isso para os 

participantes, exemplo: 

- Manter o microfone desligado

- Não comer nem tomar nada na frente da 

câmera

- Manter a câmera ligada para maior 

imersão e desligar a câmera se for se 

ausentar

- Utilizar recursos de “levantar a mão” para 

participar



Durante a webconferência

- Cenário

- Iluminação

- Som

- Enquadramento



Vídeo demonstrativo



Algumas dicas...

- Evite blusas/camisas com 

estampas, quadriculados e 

listras. 

- Se ocorrer falha durante a 

webconferência, reaja com 

naturalidade.

- Se estiver gravando em casa, 

avise sua família.
http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1663 
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“A mente que se abre a uma nova ideia jamais 

voltará ao seu tamanho original”

Albert Einstein

“As conexões vão surgindo sem determinações 

precisas incorporando o acaso, a 

indeterminação, a diversidade, a ambigüidade e 

a incerteza.” 

Edgar Morin



Até a próxima!
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