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Conheça as publicações do GT
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Diretrizes para EaD – Módulo Histórico
• Histórico dos trabalhos realizados pela Rede quanto à EaD por meio dos GTs e Retratos da

institucionalização da EaD de 2016 e de 2018. (Link)

http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1653
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Diretrizes para EaD – Módulo Estrutural
• Trabalhos do GT de 2016/2017 aprovados no Conif, que tem sido fundamentais para estruturar a EaD na

Rede: (1) Diretrizes para o esforço docente, (2) Estruturação dos núcleos gestores de EaD, (3) Modelos e

Metodologias, (4) Matriz orçamentária para EaD. (Link)

http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1654
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Diretrizes para EaD – Módulo Legislação
• Consolida as legislações nacionais de EaD até o ano de 2020, com comentários para educação básica,

EJA e EPT e educação superior. (Link)

http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1655
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Diretrizes para EaD – Módulo Legislação
• Consolida as legislações nacionais de EaD até o ano de 2020, com comentários para educação básica,

EJA e EPT e educação superior. (Link)

http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1655
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E porque temos que “pensar fora da caixa”?

Fonte: https://www.bemmaismulher.com/content/uploads/2017/06/pensar-fora-caixa-696x464.jpg

Estamos fazendo um Home Office onde

não estamos só trabalhando, mas 

estudando, cuidando dos filhos, fazendo

(ou pedindo) comida e vivendo uma vida

mais digital!

Em casa professores e alunos terão 

múltiplos ambientes de aprendizagem, não 

só aqueles que estão vinculados a nossa 

instituição!

Um pensamento que é 

necessário ter enquanto 

pensamos em como ministrar 

uma aula: “Qual a prontidão 

(motivação) do meu aluno em 

aprender?”

A única coisa que não é 

possível recuperar é o 

tempo! Em sala de aula 

conseguimos ocupar este

tempo do aluno!

Mas como fazer isso, conseguir

esse tempo (atenção) do aluno

e ocupar o espaço das redes

sociais, sites e jogos online?
As famílias e as escolas sempre 

cobraram dos alunos 

organização, plano de estudos, 

entre outras coisas… mas não 

ensinavam! 

Agora, é necessário ensinar 

sobre planejar!

E o mais importante! O professor agora, mais do que 

nunca, precisa lidar com multi skills! 

Mas atenção! São aquelas skills que não vem das 

titulações!



Pensar fora da caixa…

Link: https://youtu.be/If2QN33EAUw

https://youtu.be/If2QN33EAUw


Vejamos algumas
reflexões

a serem feitas!

Fonte: https://pt.freeimages.com/photo/piensa-1197702



[...] Na pandemia, a prioridade [...] 
tem sido a adaptação à 
situação de crise, garantindo a
construção de pequenos 
sucessos permanentes de 
aprendizado e sendo empáticos 
com a realidade 
socioemocional de suas 
comunidades. [...] (p. 5)

Fonte: http://outliersschool.net/project/universidadpostpandemia/

Pardo Kuklinski, Hugo; Cobo, Cristóbal (2020)



Como será este “[...] 
fisicamente em pequenos 

grupos [...]” ???

Fonte: https://bit.ly/2ZmZgLO

20mai2020



Fonte: https://glo.bo/2Xcby8f



Distanciamento
Adequação nas instituições:

● Diminuição do Isolamento Social

● Aumento do Distanciamento Social / 

Físico (1/3 Capacidade da instituição)

● Quais tecnologias/estratégias usar?

Distanciamento Social

≠
Isolamento Social



Condições do Distanciamento Físico
➤ De maneira genérica, considera-se 2 metros como distância mínima de segurança entre os indivíduos.

Esta distância deverá ser respeitada nas salas de aula; no refeitório; na biblioteca; e em todos os espaços

comuns.

➤ Medidas gerais

1. Distanciamento físico.

2. Uso de máscaras por toda comunidade escolar.

3. Higiene pessoal e ambiental reforçadas.

4. Detecção precoce e isolamento de indivíduos sintomáticos respiratórios.

5. Monitoramento Térmico (Termômetro Digital c/ Infravermelho/Laser)

➤ Analisar a viabilidade de pulverizar horários das aulas (entrada, intervalo e saída), de modo a diminuir o

pico de concentração acadêmica, ou seja, segregar os horários funcionais entre as diversas turmas, a fim

de reduzir a concomitância destas, no mesmo espaço de tempo, no campus.

➤ Restringir, caso haja, o deslocamento dos discentes, entre as mudanças de disciplina, para as salas de

aulas, deixando-os estáticos. A mobilidade seria exclusivamente dos professores até as salas de aula.

Fontes: Recomendações OMS, Protocolo IFES COVID, Plano de Retorno IFF, Orientações ANPs IFRO







A tecnologia (não só a 
digital) estará ainda mais

presente na interação
professor/aluno/instituição

As instituições, os professores e os alunos estarão

em um novo momento de interação que irá

exigir o empenho e esforço de cada um para

compreender a forma de comunicação mais

adequada para a comunidade.

O uso de tecnologia, que não só a digital, ou seja,

a forma de falar, as ferramentas dentro de sala

de aula, a organização acadêmica e todo

processo de relacionamento que o aluno tem

com a escola será transformado.

Será que o aluno irá exigir da instituição que dê

mais autonomia para os estudos? Teremos

uma menor carga horária presencial?



A impossibilidade
de retomar 100% 
do ensino
presencial no ano
de 2020…

talvez até 2021...

Apesar de vários esforços por parte do mundo
todo, não há certezas da produção de vacina, 
estima-se um ano para que um vacina, testada e 
aprovada, chegue à população.

Em determinados momentos do ano poderemos
ter picos de contaminação que podem exigir
novas medidas de distanciamento.

Não há como prever se teremos um novo 
momento de contaminação enquanto não há
estudos científicos completos sobre o assunto.

Fonte: https://www.semprefamilia.com.br/saude/vacina-contra-covid-19-comecara-ser-testada-antes-em-humanos



● Não há necessidade de cumprir os 200 

dias letivos em razão da MP 934 DOU 

01/04/2020

● A necessidade de cumprir a carga

horária do curso em razão da MP 934 

DOU 01/04/2020

● A possibilidade de realizar Atividades

não Presenciais de acordo com o 

Parecer do CNE 05/2020

As legislações estão se adequando à nova realidade

Quantas serão as mudanças?

Fonte: https://recontaai.com.br/atualiza-ai/atencao-saiu-o-
calendario-de-pagamento-da-segunda-parcela-do-auxilio-
emergencial/



Alguns aspectos a serem considerados 
durante a pandemia
• Nem todos professores tem formação em EaD e fluência em tecnologia e

tempo para absorvê-las. É necessário ter formação docente.

• Importância de colocar-se “em movimento” para vencer a “inércia”

• Não há “garantia” de espaços específicos de atendimento presencial aos

alunos. Assim, é preciso garantir que eles tenham acesso de suas casas e que

tenham condições de estudo.

• É preciso ter cuidado para que com o ensino remoto emergencial não haja

exclusão social e nem de alunos com deficiência.

• Soluções Tecnológicas —> Inclusão de todos alunos/docentes

• Necessidade de Intérprete Libras e Apoio Cegos (Mapear casos)



Distância transacional
• Segundo Michael Moore, distância transacional é o “espaço cognitivo entre

professor e aluno num ambiente educacional”.

• O objetivo é diminuir a distância transacional.



Metodologias Ativas
• Nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas são estruturadas com a

finalidade de fazer com que o estudante participe do seu processo de

aprendizado.

• Essas metodologias estimulam a resolução de problemas práticos,

contribuindo para o desenvolvimento de competências como o pensamento

crítico.

• Ex. Metodologias Ativas:

➢ Ensino Híbrido

➢ Gamificação

➢ PBL

➢ Outras



Zonas Híbridas
Os modelos que caem na zona

híbrida do ensino apresentam

tanto a antiga tecnologia (sala

de aula tradicional) quanto a

nova (ensino online).



Ensino Híbrido (Blended Learning)
• Ensino Híbrido:

Estratégias de Rotação para o “Distanciamento Social” de 2 metros



Alunos Remotos & Distanciamento Social

Mesas e cadeiras afastadas > 2m

Alunos presenciais & Alunos remotos



Laboratórios Remotos

Fonte: http://relle.ufsc.br/labs



Aulas Práticas – Rodízio & Gravação

Rodízio dos Grupos em Aulas Práticas -

Agendamento

Práticas Gravadas para Revisão

Fonte: https://bit.ly/2zB8kBC 



Possibilidades de Avaliação (Emergencial)

Fonte: https://bit.ly/2TIe6J1 



Algumas tecnologias como apoio à 
educação



Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVAs)
• Podem reunir uma infinidade de materiais educacionais digitais e

ferramentas. Ex: Moodle, Blackboard etc.



Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDICs)
• Comunicação síncrona como chats (do Moodle, Hangout, Skype etc.),

mensagens instantâneas (Watsapp, Telegram), webconferência (RNP, Google

Meet, Zoom, Teams) etc.

• Comunicação assíncrona: email, fóruns, Facebook, Twitter, Instagram, blog,

Wiki etc.



Comunidade Virtual de Aprendizagem
• Permitem o trabalho colaborativo e cooperativo - Google Docs,

Blogs, Facebook etc.



Softwares educacionais e objetos de 
aprendizagem
• Há diversos repositórios com softwares educacionais e objetos de

aprendizagem, tanto específicos para o ensino ou os gerais.

PHET ProEdu

Tabela Dinâmica EduCapes

https://phet.colorado.edu/_m/pt_BR/
http://proedu.rnp.br/
https://www.ufrgs.br/soft-livre-edu/wiki/Tabela_Din%C3%A2mica_Software_Educacional_livre
https://educapes.capes.gov.br/


Dispositivos móveis
• O uso de aplicativos tem sido favorecido pelo maior acesso a tablets e

smartphones e internet wifi e 4G.



Jogos
• São motivadores aos estudantes, podendo auxiliar bastante no processo de

ensino-aprendizagem.



Gameficação
• Apropriar-se de elementos do design de games para auxílio ao processo de

ensino-aprendizagem. Atividades podem oferecer, por exemplo,

recompensas, surpresas, curiosidades, pensamento analítico, estratégico,

resolução de problemas, criatividade para criação de novos procedimentos

etc.



Realidade Virtual/Aumentada
• Óculos de realidade virtual que possibilitam a interação dos usuários com

diversos conteúdos com sensação de imersão.



Acessibilidade
• Leitor de tela (NVDA ou DOSVOX)

• DICA “Colocar legenda explicativa nas figuras ou audiodescrição (ex.

Moodle).”

• Celular tradutor – traduz de/para língua de sinais (HandTalk, V Libras etc).

Hand Talk
Livro acessível



Rede de Colaboração entre os IFs e IES 
Públicas
https://padlet.com/ded_ifsp/trilha



Todas as inovações eficazes são
surpreendentemente simples. Na 
verdade, maior elogio que uma inovação
pode receber é haver quem diga: Isto é 
óbvio! Por que não pensei nisso antes?

Peter Drucker

“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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Interprete de Libras do vídeo: Clara Marques Bodart (Ifes)
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