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APRESENTAÇÃO 

 

Gercimar Martins Cabral Costa 
Organizador 

 

 

Este ano de 2020 se iniciou com grandes expectativas, vá-

rios planejamentos, todavia, logo em seu início, o mundo veio a 

suspender grande parte das atividades, principalmente em am-

bientes que tenham aglomerações. 

Com isso, a maioria das escolas e faculdades tiveram que se 

reinventar para o semestre não ficar “perdido”, e foram grandes 

os desafios enfrentados por muitos docentes, os quais não ti-

nham tanto domínio das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC). 

Rapidamente, todos estavam trabalhando de forma re-

mota, e com algumas semanas, veio a ideia da construção colabo-

rativa deste livro, o qual tem como objetivo central trazer meto-

dologias, técnicas e dicas de professores de várias localidades do 

Brasil, para poder contribuir com suas práticas educativas. 
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Neste viés, inicialmente pensamos em no título de “Aulas 

Remotas”, porém, já em discussões com os coautores que deste 

fazem parte, e contribuições do coautor Frederico Fonseca Fer-

nandes, foi alterado para “Estratégias e Práticas para Atividades 

a Distância”. 

Desta forma, este livro vai além do período que estaremos 

de forma remota, são dicas, estratégias e metodologias que você, 

professor(a), poderá utilizar a partir de agora em suas aulas. 

Se pararmos e pensarmos de forma crítica, o atual contexto 

da pandemia possibilitou a todos para poderem acordar, perce-

berem que estão tendo e levando uma vida sem parar para cui-

dar de si próprio, e neste momento, grandes ensinamos são cons-

truídos. 

Aproveite este livro, cada capítulo, e implemente novas es-

tratégias em suas aulas, faça diferente, torne as TDIC aliadas do 

seu processo de ensino, elas estão aí para ajudar, e neste mo-

mento, isso foi provado. 

 

Desejo uma excelente leitura... 
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Das aulas presenciais às aulas remotas em 
tempos de coronavírus o Covid-19: Relatos 

de experiências de um professor 

 

 

Alexandre Fernando Coutinho da Silva1 

 

 

  

 
1 graduado em Administração (UBM), especialista em Tecnologias Formação 
de Professores e Sociedade (UNIFEI) é professor no Instituto de Cultura Téc-
nica – ICT. Atua como tutor presencial e coordenador de polo no curso de gra-
duação em Administração Pública (CEDERJ/UFF), no polo universitário de 
Volta Redonda. Interessa-se por EaD, Tecnologias e Educação 4.0. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 ficou marcado por um vírus que parou o 

mundo, o covid-19, fazendo todos ficarem em casa a fim de evitar 

a circulação do mesmo. Segundo o Ministério da Saúde (MS), co-

ronavírus é uma família de vírus que causam infecções respira-

tórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 

31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença 

chamada de coronavírus (COVID-19). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser 

assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer aten-

dimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e 

desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte 

para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventila-

tório). 

No Brasil as escolas foram fechadas por determinação do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) através da portaria nº 

343 de 17 de março de 2020, e autoriza a substituição das aulas 

presenciais nas instituições de ensino do país, por aulas que fa-

voreçam os meios e as tecnologias de informação e comunicação. 

As aulas presenciais são transformadas em aulas remotas, 

sem aviso prévio com professores em suas residências utilizando 

de práticas para atividades a distância a fim de minimizar o im-

pacto da aprendizagem dos estudantes nesse momento de crise. 

O objetivo deste estudo é apresentar ferramentas tecnoló-

gicas a favor da educação presencial com aulas remotas, com 

adaptações rápidas para a continuação do ensino, para que o ano 

letivo não seja cancelado visto que não temos um planejamento 

de retorno com prazo definido. 
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A oferta da educação mediada por tecnologia em especial o 

uso do celular, sempre enfrentou barreiras no ensino presencial, 

e agora está sendo o protagonista no processo de ensino. Apro-

veitando que os educandos dos dias atuais estão muito habitua-

dos com as novas tecnologias portáteis, busca-se aqui integrar 

essas tecnologias ao ambiente escolar da sala de aula, promo-

vendo um uso educativo dessas ferramentas. 

 

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE AULA REMOTA VERSUS 

AULA ONLINE 

O autor neste trabalho fala sobre práticas de aula remota 

em tempos de pandemia com educação presencial, mas o mesmo 

possui experiência com educação a distância há 10 anos e mostra 

que existe diferenças entre ambas que vale a pena relatar. 

 

Tabela 1: Diferenças entre aula remota versus aula online 

Aula Remota Aula EAD 

Metodologia emergencial para 

continuar o ensino presencial 

por meio de plataformas digi-

tais a livre escolha da institui-

ção. 

Metodologia de ensino com pla-

taforma Moodle com todo um 

ambiente virtual de aprendiza-

gem (AVA). 
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Aulas ao vivo ou gravadas nos 

dias e horários do ensino pre-

sencial. 

Videoaulas. Se for curso semi-

presencial, há oferta de tutorias 

presencias em dias e horários 

preestabelecidos.  

Material didático adaptado pelo 

professor.  

Material didático padronizado 

por uma equipe de especialistas. 

Interação com o professor da 

turma 

Interação com tutor a distância e 

tutor presencial. 

Calendário flexível Calendário padronizado 

Avaliações adaptadas e centra-

das nas aulas. 

Avaliações padronizadas com 

dias e horários preestabelecido. 

Fonte: O Autor 

 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA DE UM PROFESSOR COM AULAS 

REMOTAS. 

A experiência do autor com aulas remotas a partir de março 

de 2020, foi em uma escola técnica da rede privada no município 

de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro. Utilizando aplica-

tivos e salas de aulas virtuais com a do Google Classroom, visto 

que esta tecnologia permite a interação entre a instituição de en-

sino e os alunos. 

Para uma educação emergencial o Google Classroom 

atende os requisitos. É preciso ter um conta do Google pessoal 
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para usar o Google sala de aula gratuitamente. Com ele consegui-

mos criar as turmas e convidar os alunos para a sala através de 

seus emails, colocar aviso no mural, distribuir atividades, lançar 

notas, enviar feedback, compartilhar vídeo pessoal ou do You-

tube tudo em um único lugar economizando tempo e se man-

tendo organizado.  

Foi criado também um grupo no WhatsApp com as turmas 

e seus respectivos professores para um contato mais próximo e 

rápido. As aulas são ministradas por videoconferência em tempo 

real no horário que seria no momento presencial utilizando ini-

cialmente o aplicativo ZOOM por 40 minutos na versão gratuita, 

tendo o desconforto de após o tempo preestabelecido o docente 

enviar um novo convite para a continuação da aula. 

Para aprimorar nossas aulas remotas a partir do mês de ju-

nho de 2020 passamos por um treinamento por videoconferên-

cia em tempo real pela equipe de informática da escola mudando 

para o G Suite for Education que possui um conjunto de ferra-

mentas mais completa. A escola criou e-mail institucional para 

todos os alunos e professores para promover essa mudança de 

plataforma.  

As aulas on-line passaram a ser ministradas pelo Google 

Meet sem limite de tempo e podendo ser gravada pelo professor 

e ficando disponível para o aluno assistir depois no Google Drive. 

Os alunos como convidados só conseguem assistir a aula gravada 

sem fazer cópias, preservando assim os direitos pelo uso da ima-

gem do professor sem a devida autorização. Uma outra vantagem 

do Meet sendo utilizado pelo computador desktop ou Notebook, 

é que o professor pode compartilhar com os alunos uma apre-

sentação do conteúdo da aula feita no Power Point, como por 

exemplo.  
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As avaliações on-line são feitas pelo Google Formulário, 

com algumas seguranças do tipo: opção de coletar e-mail da 

turma, quesito obrigatório para identificação dos alunos, limitar 

a uma resposta o formulário disponibilizado, assim o aluno não 

consegue após enviado para avaliação mudar sua resposta e em-

baralhar a ordem das perguntas dificultando a comunicação 

visto que estão em casa. O tempo para o aluno resolver a prova 

on-line é de até quatro horas, visto que fará no mínimo duas pro-

vas por dia. Após esse tempo o professor pode bloquear o formu-

lário para não aceitar mais respostas. 

A chamada on-line também é feita pelo Google Formulário 

inserindo nome completo e a lista das turmas que o professor le-

cciona com opção de escolha, assim essa mesma lista pode ser 

disponibilizada em todas as salas de suas respectivas disciplinas. 

O formulário fica aberto durante sua aula on-line, após o término 

da aula o professor bloqueia o recebimento de respostas. Esse 

processo se repete a cada semana podendo ser programado por 

dia. 

Encerramos o primeiro trimestre e estamos começando o 

segundo trimestre com as aulas remotas em casa com mais segu-

rança e tranquilidade de uma plataforma mais completa nos pos-

sibilitando mais recursos didáticos.  

 

CONCLUSÃO  

As aulas remotas estão sendo alternativas e estratégias de 

ensino para manter seus alunos engajados. Profissionais da edu-

cação em todo o mundo estão trabalhando muito mais em casa 



22 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

nesse momento emergencial da educação por uma transforma-

ção cada vez mais profunda e efetiva no processo de ensino e 

aprendizagem. 

O desenvolvimento de um plano de aula remota é o mo-

mento ideal para colocarmos em prática novas ideias e fomentar 

as aprendizagens ativas. Vale ressaltar que o ensino a distância é 

benéfico, e, com criatividade, podemos enxergar grandes opor-

tunidades, principalmente em momentos de desafios. 

  



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 23 
 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. O que é Covide-19? Brasília, DF: Mi-

nistério da Educação, 2020. Disponível em: https://coronavi-

rus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid. Acesso em: 20 jun. 

2020. 

BRASIL. Diário Oficial da União. Ministério da Educação/Gabinete do 

Ministro. Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. Disponível em: 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-

marco-de-2020-248564376. Acesso em: 20 jun. 2020. 

 

  



24 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

  



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 25 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo II 



26 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

Planejamento docente em tempos de pande-
mia: desafios e perspectivas com as aulas re-

motas no amazonas 

 

Aliny Leda de Azevedo Souza2 

Manassés Alves Vilaça3 

Argicely Leda de Azevedo Villaça4 

 

 

  

 
2 Graduada em Administração pela Faculdade Metropolitana de Manaus – Fa-
metro (2012). Possui especialização em Gestão de Pessoas e Coaching pelo 
Centro Universitário do Norte – Uninorte (2020). Tem experiência na área 
Administrativa e Coordenação Pedagógica. E-mail: alinyleda@gmail.com 

3 Acadêmico do curso de Pedagogia no Centro Universitário Fametro (2019). 
Cursou Pós-médio na Fundação Nokia de Ensino (2011). E-mail: esco-
lhido2015@gmail.com 

4 Mestra em Educação em Ciências na Amazônia pela Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA). Professora de Pós-Graduação Lato Sensu (UNI-
NORTE/UNNICO). Professora de Nível Superior na Secretaria Municipal de 
Educação de Manaus (SEMED). E-mail: argicelyleda@gmail.com 
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RESUMO: Refletindo sobre o planejamento docente em tempos 

de pandemia, considera-se relevante descrever os desafios e 

perspectivas que os professores estão vivenciando com as aulas 

remotas.  O objetivo deste capítulo foi analisar de que modo as 

aulas remotas podem ser planejadas para contribuir com o pro-

cesso de ensino e aprendizagem na educação básica em tempos 

de pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Compreende-se 

que muitos são os desafios, contudo os educadores buscam pers-

pectivas com o uso de estratégias digitais e planejamentos adap-

tados à nova realidade. Nesse viés, entendemos que o ensinar de 

forma dinâmica esteja voltado para o processo de ensino dos 

professores, aprendendo novas didáticas-metodológicas para 

mediar o conhecimento aos seus alunos, e com isso a participa-

ção ativa nas aulas. As aulas remotas em tempos de pandemia 

nos trouxe um cenário completamente novo e desafiador, con-

cernindo a compreensão e união de todos os envolvidos em prol 

de uma educação de qualidade. 

 

1. REFLEXÕES INICIAIS 

Este estudo mostra os benefícios e resultados que as aulas 

remotas bem elaboradas podem oferecer na educação nos dias 

atuais, especialmente as aulas virtuais, dinâmicas e inovadoras, 

precisamos nos adaptar e reinventar a todo tempo, pois é um 

modelo novo e desafiador para todos nós no momento em que 

estamos vivênciando. O principal objetivo de ensino atual é in-

centivar os alunos através de aulas remotas utilizando platafor-

mas digitais de ensino e aprendizagem que esteja na prática do-

cente. Por isso, o professor precisa conhecer as ferramentas tec-

nológicas, explorar com mais intensidade esses meios essenciais 

leva o aluno a aquisição do conhecimento. 



28 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

As aulas remotas fazem com que os estudantes estimulem 

suas habilidades, por meio de produção de vídeos para adquirem 

conhecimento e estratégias que permitam a compreensão do que 

está sendo proposto nos assuntos abordados. Neste caso, o dis-

cente precisa se esforçar para explorar as soluções possíveis den-

tro de um contexto específico, utilizando-se de diversos recursos 

disponíveis, principalmente a forma como irão se comunicar 

para a troca de conhecimentos. 

Diante disso, o docente necessita quebrar paradigmas so-

bre a forma tradicional de ensino, e ser dinâmico em suas aulas, 

segundo Piaget (1979) propõe, uma concepção teórica que o pro-

fessor tem sobre os caminhos que percorrem o ensinar e o 

aprender, a dinâmica das interações dos professores com alunos, 

que se caracteriza como o processo construtivo do conhecimento 

a partir de trocas recíprocas entre o sujeito e os objetos. A apren-

dizagem, decorre de um processo de ideias criativas, no qual o 

sujeito é capaz de elaborar problemas, possibilitando a aprendi-

zagem de sua estrutura cognitiva. 

Neste capítulo, buscou-se conhecer os pressupostos teóri-

cos que abordam sobre aulas remotas na educação em tempos 

de pandemia; verificar como as aulas remotas podem contribuir 

para o processo de ensino e aprendizagem na educação básica; e 

identificar as diferentes estratégias para elaborar as aulas remo-

tas. 

Para atender a proposta deste estudo, utilizou-se a meto-

dologia bibliográfica de caráter qualitativo, tendo como caracte-

rística um estudo descritivo de reflexão sobre os benefícios das 

aulas virtuais na educação. 
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2. OS DESAFIOS E PERSPECTIVAS COM AS AULAS REMOTAS 

Entende-se que o uso exclusivo das aulas remotas não é su-

ficiente para promover uma aprendizagem significativa. Para 

Idoeta (2020), um erro comum é achar que basta gravar a aula 

do professor e transmiti-la on-line para fazer os alunos aprende-

rem. Por isso, na atualidade surge o conceito de Aprendizagem 

Ativa, com estratégias de ensino centrada no aluno, para tanto, 

utiliza desafios: perguntas e formulação de problemas para uma 

aprendizagem ativa do estudante. (PINTO et al, 2012; ROCHA, 

LEMOS, 2014). 

Frente os novos desafios com as aulas remotas as Secreta-

rias de Educação do Estado e Município readaptaram o projeto 

que utilizavam com o interior do Estado do Amazonas, e come-

çaram a ofertar para todo o Estado. O projeto vinculado se chama 

“Aula em casa”, e conta com professores da rede pública de en-

sino. As transmissões são realizadas por televisão aberta no ca-

nal 2.5, canal no Youtube “Aula em casa”, ou aplicativo Mano, no 

qual as aulas podem ser revistas pelos estudantes. 

Contudo, é necessário completar as aulas remotas com ma-

teriais disponibilizados pela escola (cadernos de atividades), 

grupos no WhatsApp com as famílias e professores (muitas vezes 

o administrativo da escola também estão inseridos nos grupos), 

trocas de vídeos e áudios sobre as atividades, além de publica-

ções diárias em plataformas como o Facebook. 

De acordo com Bacich e Moran (2018), nunca se falou tanto 

em inovar processos educacionais, rever práticas, formar profes-

sores para uma educação transformadora e considerar os estu-

dantes como protagonistas, desenvolvendo sua autonomia no 
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decorrer da escolaridade. Infelizmente, essa realidade de inova-

ção chegou de forma inesperada, e muitos professores não tive-

ram um preparo, ou uma formação para o planejamento de aulas 

remotas. Sendo necessário um conhecimento básico de diversas 

ferramentas tecnológicas para esse processo de ensino. 

Nesse viés compreendemos que aprender e ensinar, em 

tempos de tecnologias digitais, envolvem a reflexão sobre a utili-

zação de estratégias inovadoras ao associar o interesse dos estu-

dantes pela descoberta com a possibilidade de colocá-los no cen-

tro do processo. Segundo Bacich e Moran (2018), graças aos 

avanços tecnológicos e de comunicação, cada vez mais integra-

dos em todas as áreas da sociedade, a educação também vem 

passando por transformações importantes. 

 

3. AULAS REMOTAS EM TEMPOS DE PANDEMIA: PLANEJA-

MENTO PRA QUE TE QUERO? 

Frente os desafios e perspectivas dos professores em tem-

pos de pandemia, observa-se que as aulas remotas precisam 

adentrar ao universo educacional, e isso não ocorre de um dia 

para o outro, é necessário investimento, planejamento e tempo. 

O que não estamos observando nos dias atuais, pois muitos edu-

cadores precisam esperar as aulas serem divulgadas nos canais 

televisivos e plataformas digitais para enviar aos alunos de 

acordo com o material e recursos disponíveis à realidade das fa-

mílias.  

Os professores da rede pública do Estado do Amazonas es-

tão se reinventando a cada dia, enfrentando novos desafios tec-

nológicos, que muitas vezes se torna desafiador e exaustivo. Ob-

servamos que esse período só nos trouxe a tona os problemas já 
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existentes na relação entre família e escola, pois muitos pais e/ou 

responsáveis não conseguem perceber que a educação se inicia 

no âmbito familiar (educação assistemática) e se torna continui-

dade em âmbito Institucional (educação sistemática) e com as 

influências dos meios de comunicação de massa. Contudo, ainda 

existem famílias que valorizam o ensino e o acompanhamento 

com seus filhos criando uma rotina de estudos em casa. Por isso, 

o professor se sente motivado para continuar melhorias e sem-

pre recriando e reinventando estratégias para alcançar a maioria 

das famílias. 

As aulas remotas estão contribuindo para o engajamento 

das famílias participativas e ativas nos grupos de WhatsApp. 

Com um planejamento adequado dos docentes os pais e respon-

sáveis podem se organizar em gravar vídeos, áudios e fotos com 

os resultados das atividades propostas. No entanto, quando o 

planejamento não considera as possíveis variáveis e desafios que 

muitas famílias estão vivenciando, tais como o quantitativo de fi-

lhos, sendo inviável para o cuidador acompanhar diariamente 

cinco filhos em níveis/modalidade de ensino diferentes; condi-

ções de vida socioeconômica do seu público; o investimento em 

materiais didáticos para os filhos; nível de escolaridade dos res-

ponsáveis; tempo e trabalho; conhecimento básico das tecnolo-

gias; e disponibilidade de Wi-fi ou dados móveis . Podemos con-

siderar que tornar-se-á uma rotina opressora e angustiante para 

as famílias, que não terão outra alternativa a não ser abandonar 

o acompanhamento escolar dos filhos. E, para a escola com altos 

índices de evasão e abandono.  

A partir dessa reflexão nos perguntamos: este aluno terá o 

direito em prosseguir para o próximo ano, mesmo não acompa-
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nhando e participando das aulas remotas em tempos de pande-

mia frente as dificuldades encontradas? Até o momento que es-

tamos vivenciando, não temos respostas para todas as pergun-

tas, mas os professores podem colaborar apresentando flexibili-

dade, empatia, compreensão e organização prática mais simples 

possível para que as famílias possam acompanhar os filhos em 

casa.  

Para isso, as atividades precisam alcançar o entendimento 

do estudante, e não o quantitativo exacerbado e acúmulo de in-

formações diárias. Com o mencionado, será se o estudante irá 

compreender o que está sendo proposto, ou irá realizar cinco, ou 

mais atividades por dia apenas para cumprir as metas impostas 

pelos professores? O planejamento macro (realizado pelas secre-

tarias de educação) quanto o micro (realizado pelo professor) 

em tempos de pandemia irá refletir um futuro ainda incerto so-

bre o ensino e aprendizado com as aulas remotas. Nesse viés, 

consideramos relevante que a formação continuada dos profes-

sores sobre o conhecimento das tecnologias digitais da informa-

ção e comunicação (TDIC), esteja mais presente na realidade dos 

educadores.  

 

4. ESTRATÉGIAS DIGITAIS NAS AULAS REMOTAS: UMA 

TROCA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA 

O distanciamento social em tempos de pandemia do novo 

coronavírus (Sars-CoV-2), ultrapassou o período de 90 dias, de-

sencadeando uma série de modificações e ajustes no âmbito edu-

cacional. Muitos professores tiveram que reinventar e ressignifi-

car suas práticas didático-metodológicas. 
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Diante disso, observaram nas estratégias digitais uma 

oportunidade de engajamento familiar. Um dos aplicativos que 

trouxe contribuição para a comunicação com as famílias foi o 

WhatsApp, pois pelo mesmo podemos registrar com gravações 

de áudios, vídeos, dentre outras facilidades.   

Contudo, os professores buscaram outros aplicativos para 

gravarem suas aulas, tais como: Viva vídeo; Kine master; InShot; 

Poster Maker; Vídeo Show;V2 Art; Beauty Plus; Camera360: fil-

tros, selfies, etiqueta, que além de apresentarem a opção de gra-

vação de vídeos disponibilizam outras funções, como as edições 

de fotos e vídeos. 

 

Muitos educadores buscam aplicativos práticos para edi-

ção de fotos, com vários estilos e designes diferenciados, como 

exemplo destacamos os mais utilizados: Cymera e Foto Collage. 

O aplicativo Sticker Factory, destaca-se por possibilitar a criação 

de figuras miniaturas, utilizado como figurinhas de incentivos às 

famílias e convites para a participação às aulas remotas em gru-

pos de WhatsApp. A figura 01, expressa as figurinhas de incen-

tivo enviadas pelos professores aos grupos de WhatsApp nas tur-

mas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Figura 01: Figurinhas de incentivos 

 

Fonte: Vilaça, 2020. 
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Observa-se que, os estímulos diários em grupos de What-

sApp contribui com o retorno satisfatório de muitas famílias. 

Contudo, o tempo passa e muitos educadores veem o distancia-

mento familiar em seus grupos de WhatsApp, e se sentem desa-

fiados a parar ou dar continuidade com a procura de novas es-

tratégias.  

Esse desafio diário, pode conduzir o professor para estados 

de doenças psicossomáticas. Por isso, o compartilhamento e 

troca recíproca de apoio, bem como convites e incentivos por 

parte da gestão escolar à participação em cursos de formação e 

planejamento, podem contribuir com a qualidade de vida do do-

cente e com aulas remotas criativas, inovadoras e adaptadas a 

realidade das famílias Amazonenses.  

 

5. REFLEXÕES FINAIS 

As experiências vivenciadas por educadores, pais e/ou res-

ponsáveis em tempos de pandemia, nos remete a reflexões emer-

gentes em relação ao planejamento docente e engajamento fami-

liar. Pois vale ressaltar que, não há resultados satisfatórios de en-

sino e aprendizagem se os professores não estiverem buscando 

estratégias digitais que alcancem as famílias. Diante disso, as fa-

mílias precisam se permitir fazer parte do processo de educação 

de seus filhos.  

As fronteiras entre a socialização das famílias com as Insti-

tuições de ensino, nos dias atuais, adquiriram uma fluidez com a 

utilização dos Meios de Comunicação de Massa. Nesse viés, as 

metodologias por parte dos educadores sofreram mudanças e 
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adaptações repentinas, causando, muitas vezes, desespero e an-

gústias que foram sendo superadas pelas estratégias digitais 

adequadas a realidade da comunidade educacional.   

Não podemos negar que, o trabalho em home office, defi-

nido em nossa região como “Teletrabalho”, não eximiu o educa-

dor de suas atividades enquanto docente, mas somou desafios e 

perspectivas diárias sobre sua prática em relação ao planeja-

mento das TDIC. 
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RESUMO 

O presente artigo trata do uso das aulas remotas nesse período 

de pandemia e das estratégias adquiridas para conduzir o pro-

cesso ensino e aprendizagem, fundamentamos com os teóricos 

que abordam a importância do uso da cultura digital e das tecno-

logias no planejamento do professor, pois a educação tem pas-

sado por mudanças e mais do que nunca o professor precisa se 

adequar a essas mudanças priorizando a formação de qualidade 

do aluno, eles (MORÁN, 2015; BRASIL, 2020). Para a realização 

do trabalho em questão utilizamos a metodologia de pesquisa bi-

bliográfica (GIL, 2002) e a abordagem qualitativa (MENEZES e 

SILVA, 2005), que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa. 

Diante do contexto ficou evidente que se aprende e se ensina em 

qualquer formato de aula, seja na presencial, seja na virtual. O 

que é preciso é pensar para quem vai ser direcionado esse en-

sino, quem são esses alunos, suas realidades, suas limitações no 

sentido de acesso a essas redes. 

Palavras-chave: Aulas Remotas. Estratégias. Instagram. Ensino 

e Aprendizagem. 

 

 

Introdução 

Mediante aos avanços tecnológicos e a necessidade do pro-

fessor se adequar a essa realidade de pandemia, surge alguns 

questionamentos sobre como está acontecendo na educação 

nesse contexto digital. Quando surge a preocupação por partes 

de professores, para alguns tais avanços culminam em um re-

curso metodológico que auxilia no dia a dia da sala de aula e fora 
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dela, mas para outros vem a preocupação e o medo de ser subs-

tituído ou ocupado por essas ferramentas do universo dessa cul-

tura digital e tecnológica, sendo assim esse trabalho versa sobre 

esse debate acerca das estratégias e práticas para as atividades a 

distância, preferencialmente como aulas remotas. 

Diante do contexto atual de pandemia, onde muitos profes-

sores foram pegos de surpresa, o planejamento passou a ser re-

visto dentro da demanda de manter as aulas no formato remoto, 

se apropriando das estratégias tecnológicas para seguir com as 

aulas, ou pelo menos manter os alunos em casa tendo acesso aos 

conteúdos propostos. Com isso percebemos que o olhar sobre as 

tecnologias mudaram, mesmo os professores que não tinham 

tanto contato com essa práticas buscaram se adequar e se apro-

priar dessa ferramenta essencial que é a tecnologia, auxiliando o 

processo ensino-aprendizagem, nesse momento pudemos perce-

ber que a visão equivocada de alguns professores acerca da subs-

tituição dos professores pelas máquinas teve uma redução con-

siderável, viram que é mais um meio de ajudar a fazer uma aula 

lúdica, contextualizada, com ricas interações e com possiblida-

des de atingir as outras formas de aprender que são além do qua-

dro negro e do livro didático. 

Nossa ideia com esse texto é contar experiências e dicas 

para que professores possam usar nas Aulas/Atividades on-line, 

não apenas nesse contexto de necessidade e de urgências, mas 

também após pandemia e em outras situações que sugerem/in-

cidem distanciamento físico, todavia conectados, no sentido de 

complementação das atividades solicitadas em sala de aula. 

Em casa, em home office é possível construir um acompa-

nhamento do professor mais presente nas construções dos alu-

nos fora dos muros da sala de aula, possibilitando em diversos 
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meios digitais trazer as discussões de maneira significativa, haja 

vista que os alunos são próximos e têm uma facilidade de usar os 

aparelhos, de celular, tablets e outros.  

Então que seja usado isso a nosso favor e a favor do aluno 

(embora saibamos que essa cultura digital e esse avanço tecno-

lógico não atingiu uma maioria, há infinitos casos de alunos que 

também não têm nenhum acesso à internet ou mesmo nem a um 

celular). Nesse formato de atividade, é preciso o olhar do profes-

sor para não excluir o aluno. Pensar também em estratégias para 

o aluno que condiz com essa realidade. 

Fizemos o uso como estratégias para conduzir o semestre 

letivo, pois somos professores da faculdade Eugênio Gomes, das 

turmas de pedagogia, sendo assim, o nosso direcionamento é 

dado pensando no aluno do Nível Superior. Utilizamos o Insta-

gram para conduzir as aulas via live, pelo fato de ser um aplica-

tivo gratuito, que pode ser acessível a todos/todas, e que não re-

quer para fazer o uso, a necessidade de uma internet tão potente. 

Antes disso fizemos uma pesquisa com os alunos sobre qual apli-

cativo seria viável para eles, então os alunos optaram pelo Insta-

gram, sendo assim criamos Instagram específico para a turma.  

O presente artigo trata do uso das aulas remotas nesse pe-

ríodo de pandemia e das estratégias adquiridas para conduzir o 

processo ensino e aprendizagem, fundamentamos com os teóri-

cos que abordam a importância do uso da cultura digital e das 

tecnologias no planejamento do professor, pois a educação tem 

passado por mudanças e mais do que nunca o professor precisa 

se adequar a essas mudanças priorizando a formação de quali-

dade do aluno ( MORÁN, 2015; BRASIL, 2020).  
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 Para a realização do trabalho em questão utilizamos a me-

todologia de pesquisa bibliográfica, a qual para Gil (2002) “é de-

senvolvida com base em material já elaborado, constituído prin-

cipalmente de livros e artigos científicos que nortearam o desen-

volvimento desta pesquisa”. (GIL, 2002, p. 44). 

Para conduzir essa pesquisa, concluímos que o melhor ca-

minho para falar de estratégias de ensino na educação a distân-

cia, a qual tratamos de relato de experiência desse processo du-

rante a pandemia, nos debruçamos nas nossas próprias subjeti-

vidade enquanto também sujeitos desse processo em questão, 

por isso fizemos o uso da abordagem qualitativa. 

Conforme apontam Estera Menezes e Edna Silva (2005): 

“[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real 

e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo obje-

tivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números.” (MENEZES e SILVA, 2005, p. 20). Optamos pela abor-

dagem qualitativa, pois analisamos uma realidade social, a qual 

fazemos parte. 

 

Mudando a educação com as aulas virtuais como ferramenta 

as redes sociais: o Instagram  

José Moran, Professor Doutor da Universidade de São Paulo 

e pesquisador de mudanças na Educação, traz uma importante 

análise desse mundo complexo e flexível para o professor, o que 

nos faz refletir sobre essa ferramenta tão importante nos dias 

atuais: 

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os es-
paços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa in-
terligação simbiótica, profunda, constante entre o que 



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 43 
 

chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois 
mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala 
de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constante-
mente. Por isso a educação formal é cada vez mais blen-
ded, misturada, híbrida, porque não acontece só no es-
paço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do 
cotidiano, que incluem os digitais. O professor precisa se-
guir comunicando-se face a face com os alunos, mas tam-
bém digitalmente, com as tecnologias móveis, equili-
brando a interação com todos e com cada um. (MORAN, 
2015, p. 16) 

Moran chama atenção para encontrar o caminho para a 

atualização da escola frente ao novo mundo, as novas demandas 

e necessidades ou mesmo durante as aulas presenciais, ou seja, 

não deixar morrer esse recurso após pandemias. É um movi-

mento que cada vez mais é exigido por jovens e crianças que não 

aceitam o antigo modelo educacional.  

O que faz o professor deixar de ser tradicional e se permitir 

a inovar, muitos professores passaram a utilizar o Instagram 

como um meio de dá aula, não apenas como usava antes para 

postar fotos, tiveram que aprender a usar para fazer transmissão 

ao vivo, as lives. A maior dificuldade para alguns, difícil aprender 

a usar para conduzir as aulas.  

Esse novo professor apresentado por Moran já é definido 

na Base Nacional Comum Curricular, na parte que se refere as 

competências gerais da BNCC, a 5° competência é a da cultura 

digital. Essa fala da necessidade de o professor usar essa cultura 

para a sala de aula. Sendo assim, o professor precisa correspon-

der a esse documento, já de imediato mudando os paradigmas 

educacionais e trazer o novo para seu planejamento, como su-

porte diádico-pedagógico.  

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de in-
formação e comunicação de forma crítica, significativa, 



44 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar in-
formações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e cole-
tiva (BNCC, 2020, p. 9). 

A luz da BNCC é claro, a preocupação de utilizar as tecnolo-

gias e essa cultura digital para aprimorar a educação, dentre es-

sas alternativas o professor pode ficar à vontade para escolher a 

melhor estratégia, que contemple a maioria dos alunos, assim 

como fizemos, uma pesquisa com os alunos sobre a melhor ma-

neira para conduzir as aulas nesse formato remoto. 

Vale lembrar que outro ponto que fez com que optássemos 

pela live via Instagram foi pelo fato de as aulas ficarem salvas no 

celular com gravador de tela ou IGTV do mesmo Instagram 

dando a possibilidade de quem não pudesse acompanhar as au-

las assistir outro dia, os alunos pediram que não usássemos apli-

cativo que só podem serem acompanhados em tempo real, mas 

um que possibilitasse o acesso depois. Por isso, o melhor modo 

de aprender é combinando atividades, desafios e informações 

contextualizada e equilibradamente. Como afirma Moran:  

Desafios e atividades podem ser dosados, planejados e 
acompanhados e avaliados com apoio de tecnologias. Os 
desafios bem planejados contribuem para mobilizar as 
competências desejadas, intelectuais, emocionais, pesso-
ais e comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar situa-
ções, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir 
alguns riscos, aprender pela descoberta, caminhar do 
simples para o complexo. Nas etapas de formação, os alu-
nos precisam de acompanhamento de profissionais mais 
experientes para ajudá-los a tornar conscientes alguns 
processos, a estabelecer conexões não percebidas, a su-
perar etapas mais rapidamente, a confrontá-los com no-
vas possibilidades. Quanto mais aprendamos próximos 
da vida, melhor. As metodologias ativas são pontos de 
partida para avançar para processos mais avançados de 
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reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de re-
elaboração de novas práticas. Teóricos como Dewey 
(1950), Freire (2009), Rogers (1973), Novack (1999), en-
tre outros, enfatizam, há muito tempo, a importância de 
superar a educação bancária, tradicional e focar a apren-
dizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o e dialo-
gando com ele (2015, p. 18).  

Os professores precisam ter mais disponibilidade de cone-

xão à internet, podem aprofundar a conexão entre a sala de aula, 

para que os alunos se sintam pertencentes do processo, os nos-

sos alunos não são mais como os anteriores ao surgimento e dis-

seminação da cultura digital, isso seja, nas aulas presenciais, ou 

seja, como complemento, no caso como recurso e acesso remoto, 

os espaços virtuais de aprendizagem precisam acontecer. Por 

isso, partimos do mesmo pressuposto que Moran. 

Todos os processos de organizar o currículo, as metodo-
logias, os tempos, os espaços precisam ser revistos e isso 
é complexo, necessário e um pouco assustador, porque 
não temos modelos prévios bem sucedidos para apren-
der. Estamos sendo pressionados para mudar sem muito 
tempo para testar. Por isso, é importante que cada escola 
defina um plano estratégico de como fará estas mudan-
ças. Pode ser de forma mais pontual inicialmente, apoi-
ando professores, gestores e alunos – alunos também e 
alguns pais – que estão mais motivados e tem experiên-
cias em integrar o presencial e o virtual. Podemos apren-
der com os que estão mais avançados e compartilhar es-
ses projetos, atividades, soluções. Depois precisamos 
pensar mais estruturalmente para mudanças em um ano 
ou dois. Capacitar coordenadores, professores e alunos 
para trabalhar mais com metodologias ativas, com currí-
culos mais flexíveis, com inversão de processos (pri-
meiro, atividades online e, depois, atividades em sala de 
aula). Podemos realizar mudanças incrementais aos pou-
cos ou, quando possível, mudanças mais profundas, dis-
ruptivas, que quebrem os modelos estabelecidos. Ainda 
estamos avançando muito pouco em relação ao que pre-
cisamos. (2015, p. 31). 
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Então, a grande questão para o processo de ensino e apren-

dizagem reside em aproveitar os recursos acessíveis e disponí-

veis para avançar na transformação das práticas escolares diante 

das exigências de uma sociedade altamente informatizada, co-

nectada e digitalizada e tecnológica. Não podemos mais deixar de 

se apropriar dessas fermentas como parceiras de nosso planeja-

mento diário.  

 

Algumas considerações 

É possível, sim conduzir as aulas utilizando os recursos das 

redes sociais, como exemplo o Instagram, um aplicativo de fácil 

acesso o que torna democrático e inclui se não uma totalidade, 

mas sua maioria, como aconteceu nas aulas usando essa estraté-

gia para o ensino remoto. 

A sala de aula está para além do espaço físico, ela também 

é possível acontecer no campo virtual, democratizando o ensino 

e valorizando as novas formas de ensinar e de aprender, dentro 

da proposta da mudança da educação e automaticamente a isso 

a mudança do professor, do seu ensino, de sua metodologia. 

Diane dos argumentos supracitados, ficou evidente que se 

aprende e se ensina em qualquer formato de aula, seja na pre-

sencial, seja na virtual. O que é preciso é pensar para quem vai 

ser direcionado esse ensino, quem são esses alunos, suas reali-

dades, suas limitações no sentido de acesso a essas redes. Requer 

com isso repensar que professore queremos ser? O tradicional 

acomodado e acostumados com o antigo modelo de educação ou 

o novo professor que nasce com a cultura digital e com as novas 

tecnologias e as redes sociais?  
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Introdução 

Em 17 de março de 2020, por meio de publicação no diário 

oficial de Pernambuco, o governo do Estado suspendeu as aulas 

presenciais devido a Pandemia de Covid-19 que começava a se 

alastrar pelo interior do Estado, a partir do dia 18 iniciou-se a 

jornada de reconfiguração de estratégias de tudo que estava pla-

nejado no formato presencial para o formato remoto, a distância, 

por meio da Plataforma Moodle LMS, versão 3.0.1, instalada em 

um servidor Windows Server R2 local na Escola Técnica Estadual 

Professor Francisco Jonas Feitosa Costa, popularmente conhe-

cida como ETE Arcoverde. Estratégias essas alicerçadas na ne-

cessidade de uma rápida formação docente a fim de capacitar, da 

melhor maneira possível, os professores a lidarem com a nova 

realidade. 

O Moodle interno na escola já era utilizado na ETE Arco-

verde desde 2019 para avaliações internas, gerando economia 

de papel e proporcionando aos professores uma devolutiva com 

maior detalhamento de precisão, fazendo parte de uma estraté-

gia de intervenção pedagógica para melhorar ligeiramente o ní-

vel de proficiência nas disciplinas propedêuticas nas avaliações 

externas.  

Logo depois percebeu-se também o grande potencial da 

utilização do ambiente Moodle em práticas de ensino híbrido na 

escola, tais como sala de aula invertida, que fomentassem a in-

terdisciplinaridade e conexão entre as disciplinas da base co-

mum e da base técnica. Que é algo que será buscado e fortalecido 

ainda mais no período pós pandemia e de retorno às aulas pre-

senciais, não pretendemos abandonar o ensino híbrido e o uso 

de ferramentas digitais no processo de ensino aprendizagem 
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após o retorno às aulas, mas sim aprimorar o uso a fim de forta-

lecer as estratégias de intervenção pedagógicas aplicadas na es-

cola que visem diversificar as aulas com ferramentas tecnológi-

cas baseadas na educação 4.0, conforme Moran (2003). 

No Moodle local, hospedado no site: avaetearco-

verde.com.br, foram alocadas 8 categorias de cursos que com-

portam 140 cursos, ou salas virtuais como chamamos interna-

mente, que atendem todas as disciplinas das bases comuns e téc-

nicas dos cursos integrados ao ensino médio e dos cursos subse-

quentes, incluindo as disciplinas eletivas e as salas virtuais de 

orientação do projeto integrador, desde então, vídeos instrucio-

nais e material digital vem sendo produzido tanto pela equipe 

que coordena a implementação do Moodle, como pelos professo-

res que vem utilizando diversificados meios para atender as de-

mandas educacionais dos estudantes. 

Nossa estratégia, desde o dia 18 de março, vem sendo ba-

seada na presença virtual nas redes sociais (Instagram e Face-

book) como forma dar um maior estímulo aos estudantes para 

uma maior utilização do Moodle através da inserção das ativida-

des, aulas remotas no Zoom e Google Meet, interação contínua 

nos mais de 16 grupos de turmas no WhatsApp e programas se-

manais e quinzenais de transmissões on-line dentre elas a live 

papo jovem que tem o objetivo de discutir as técnicas de ensino 

virtuais com presença dos estudantes na tela, criando engaja-

mento e utilizando não só o Moodle como outras diversas ferra-

mentas virtuais a fim de criar engajamento e interação com os 

jovens; focados nos conteúdos programáticos previstos para a 

unidade letiva e com os conteúdos previstos nos planos pedagó-

gicos de curso. 
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Com um número diário de acessos de usuários cadastrados 

entre 250 e 400, alcançando 100% dos estudantes na aplicação 

das verificações de aprendizagem do I Bimestre, o Moodle tem 

sido avaliado pela equipe docente como uma importante e eficaz 

ferramenta de aprendizagem nesses dias de pandemia e isola-

mento social. Um verdadeiro ecossistema de páginas integradas 

e linkadas entre o moodle e ferramentas externas que permitem 

um longo período diário de estudos. 

Este estudo tem como objetivo determinar a motivação o 

interesse e o talento dos alunos usando o moodle no meio da 

pandemia de Covid-19. O moodle é aplicação pensada para aju-

dar a motivar os estudantes para continuar aprendendo em meio 

ao surto do surto de Covid-19. Moodle é um e-learning de código 

aberto, software que pode ser usado no processo de aprendiza-

gem. A facilidade de uso deste aplicativo pode ser acessada via 

navegadores em sistemas mobile Android. Este tipo de pesquisa 

é uma pesquisa quantitativa descritiva. Métodos de coleta de da-

dos utilizados foram questionários e métodos de entrevista. Da-

dos obtidos através do preenchimento de questionários distribu-

ídos via e-mail e mídia social. Os resultados deste estudo obtêm 

dados sobre algumas das vantagens do moodle na aprendizagem 

online. Muitos estudantes são talentosos e habilidosos no uso de 

aplicativos de e-learning no moodle. 

Sabe-se que a conclusão tem um interesse positivo em fa-

zer a avaliação da aprendizagem e do processo e resultados 

usando o moodle. A maioria desempenha um papel ativo nas dis-

cussões nas disciplinas e no processo de estudo e resultados de 

aprendizagem. Os alunos sentiram que o aplicativo moodle se 

tornou uma ponte entre o aplicativo de videoconferência e as mí-

dias sociais. 
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Metodologia: 

Este tipo de pesquisa é quantitativo descritivo. Esta pes-

quisa utiliza o método Questionário Distribuído via WhatsApp e 

Instagram a uma amostra de 440 estudantes respondentes que 

estão utilizando a plataforma Moodle regularmente. Questioná-

rio é uma ferramenta ou informação de coleta de dados através 

de uma lista de perguntas ou declarações escritas que foi compi-

lado e distribuído aos entrevistados. O método de questionário 

deste estudo visa para medir o interesse dos alunos e a motiva-

ção para aprender a usar o Moodle. Além de usar um questioná-

rio, o processo de verificação cruzada de dados também foi rea-

lizado usando folha de entrevista. 

Esta entrevista foi realizada para esclarecer e obter dados 

mais sobre os pontos estudados. Este estudo tem como objetivo 

determinar a eficácia da aprendizagem usando Moodle sobre os 

interesses e a motivação dos alunos no processo de verificação 

da aprendizagem dos cursos e resultados de aprendizagem nas 

disciplinas. A coleta de dados é obtida a partir dos resultados de 

respostas a questionários que foram disseminados junto aos dis-

centes. Os dados dos resultados serão apresentados em forma de 

diagramas. A análise dos dados realizada visa dá sentido aos da-

dos que foram coletados.  

 

Resultados e discussão 

Na aplicação Moodle existem vários componentes com fun-

ções diferentes que podem apoiar o processo de aprendizagem. 

Esses componentes incluem Atividades, chats, fóruns, questioná-

rios. Cada componente do moodle tem uma função diferente 

para desenvolver de acordo com o que o educador deseja inserir, 
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existem as possibilidades de atividades síncronas e assíncronas 

que auxiliam, e muito, o processo de ensino aprendizagem medi-

ado pelo Moodle LMS, conforme evidenciado em experiências de 

Radana (2011, p. 58 - 65); Mulyasa (2005, p. 166) e Sulisworo, 

Agustin, Sudarmiyati (2017, p. 167-198). 

 

Figura 1: Diagramas de Dados. Fonte: Elaborado pelo autor 

O Diagrama 1 mostra que 75% dos estudantes estão inte-

ressados no aprendizado on-line usando o moodle. O surto da 

epidemia de Covid-19 exige que os alunos usem aplicativos de e-

learning. Goste ou não, os alunos devem usá-lo para o processo 

de ensino aprendizagem mediado pelos professores. Com o 

apelo para aprender em casa, os alunos também se interessam 

pelo e-learning e suas funcionalidades. Embora haja 25% de es-

tudantes que não tenham demonstrado muito interesse em usar 

o moodle.  

O diagrama de dados 2 mostra os dados que facilitam o uso 

do aplicativo moodle pelos alunos. Esses dados significam que 

nenhum dos estudantes teve dificuldades em usar o aplicativo 

moodle. Embora os alunos iniciantes usem esse aplicativo mo-

odle. Eles aprendem autodidatas. Não há treinamento específico 
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para usá-lo. O Moodle foi projetado para ser fácil de usar (fácil de 

usar), mas em seu uso requer conhecimentos e habilidades bási-

cas que devem ser adquiridas primeiro. Neste estudo, também 

extraímos informações que os tornam talentosos em usá-las. En-

tre eles estão a capacidade de operar computadores, o conheci-

mento na compreensão de aplicativos, especialmente os menus, 

bem como o conhecimento e as habilidades de upload e down-

load de arquivos. 

O diagrama de dados 3 mostra que a maioria dos estudan-

tes está muito motivada com uso do moodle. Cerca de 62% dos 

estudantes se sentem muito motivados a estudar on-line quando 

usam o moodle. 25% dos estudantes se sentem motivados. Ao 

pesquisar os dados por meio de entrevistas, verificou-se que ha-

via várias razões pelas quais eles se motivaram. A razão para isso 

é que, no aprendizado on-line, a maioria dos professores usa o 

aplicativo de mídia social do grupo WhatsApp. Além disso, os 

professores às vezes usam o aplicativo de reunião na nuvem, o 

zoom, para explicar detalhes da disciplina.  

Segundo informações, a maioria estava muito entediada e 

não entendia quando estudava sem as reuniões no Zoom. Ao usar 

o aplicativo de videoconferência com zoom, eles também se sen-

tem mais animados devido a interação on-line com o professor. 

Às vezes, alguns estudantes não dispunham de sinal de internet 

suficiente para usar o aplicativo de reuniões no momento solici-

tado. No meio do tédio, eles recebem um aplicativo alternativo 

usado para aprender, o aplicativo moodle. Esta aplicação moodle 

é sentida pelos alunos como uma ponte entre a aplicação de vi-

deoconferência e as mídias sociais. Quase todos os alunos têm 

um papel ativo na discussão e retorno de feeds no processo de 



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 57 
 

verificação da aprendizagem e nos resultados de aprendizagem 

das disciplinas usando o moodle. 

 

Considerações Finais 

A plataforma Moodle atendeu de forma satisfatória o pro-

pósito de apoiar professor e alunos no processo de ensino e 

aprendizagem na modalidade de ensino por aulas remotas, na 

aplicação de questionários, atividades e interações virtuais. 

A possibilidade de o estudante realizar o estudo do conte-

údo de cada aula no seu próprio ritmo de aprendizagem permitiu 

um melhor aproveitamento das aulas tanto pelo professor 

quanto pelos alunos. O Moodle forneceu mais autonomia para 

alunos que não sentiam dificuldades com o conteúdo, ao mesmo 

tempo que possibilitou ao professor maior dedicação aos estu-

dantes que apresentavam alguma dificuldade. 

A média geral da nota em cada uma das três turmas pode 

ser considerada satisfatória, ao mesmo tempo em que o desvio 

padrão se manteve baixo. O feedback dos estudantes também se 

mostrou muito positivo com relação ao uso da plataforma du-

rante as aulas da disciplina de Informática Básica. 

Cabe ressaltar que a ETE Arcoverde, onde este estudo foi 

realizado, disponibiliza a plataforma Moodle; esta foi implantada 

na rede local a partir da iniciativa das Coordenações dos cursos 

de redes de computadores e de Integração escola Empresa, ainda 

em 2019, apenas para a aplicação de verificações de aprendiza-

gens internas, e, por conta da pandemia de Covid-19 e da suspen-

são das aulas, tivemos de reformular, reorganizar e reestruturar 
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o ambiente para que acoplasse todos as disciplinas e cursos téc-

nicos. Novos estudos podem considerar a aplicação e integração 

com novas estratégias de engajamento que possam ser desenvol-

vidas pelos professores ainda no período de Pandemia e de sus-

pensão das aulas, na qual um grupo de estudantes participam de 

aulas tradicionais e outro grupo de alunos faça uso do Moodle 

durante suas aulas presenciais, possibilitando, dessa forma, a 

comparação posterior sobre o desempenho obtido. Além disso, 

possibilitar o acesso aos conteúdos e atividades pela internet 

pode otimizar o desempenho dos estudantes. 
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Os desafios que a Educação enfrenta, há muito tempo, são 

grandes e não são novos. Com os avanços tecnológicos e científi-

cos dos últimos séculos, vários pensadores da área educacional 

já alertavam para problemáticas relacionadas a eles, como: as in-

fluências da ubiquidade tecnológica (BELL, 2007), necessidade 

de formação de professores atinente à realidade contemporânea 

(SANCHO, 2001; ROMANOWSKI, 2008; SILVA, 2018; CASABLAN-

CAS, 2014), letramento digital docente e discente (SOARES, 

2012), mudança no papel do professor (MORAN, 2006).  

De repente, no início do ano de 2020, a Educação se vê em 

meio a um contexto sui generis, no qual a modalidade de ensino 

presencial, de tradição secular, foi abruptamente obrigada a mi-

grar para um modelo de ensino não presencial devido à pande-

mia da COVID-19. Conforme Loureiro (2020), aproximadamente 

1,5 bilhão de estudantes, de 174 países, encontram-se fora da es-

cola em razão do coronavírus.  

Perante esse cenário adverso instaurado por essa pande-

mia, como dar prosseguimento aos processos educacionais? A 

fim de dar respostas à essa pergunta, teóricos, governos e secre-

tarias da educação de todo o mundo ainda buscam uma resposta 

assertiva. Entretanto, nota-se que, no Brasil, os meios encontra-

dos tendem a iniciativas que se assemelham à educação a distân-

cia (EAD). 

Para lidar com o fechamento das escolas e mitigar os im-
pactos negativos na vida dos estudantes, a maioria das se-
cretarias estaduais e municipais do Brasil tem tomado di-
versas medidas, que incluem ensino à distância e a distri-
buição de alimentos para as famílias dos estudantes 
(LOUREIRO, 2020, s.n). 

Essa nova realidade traz inúmeros desafios que vão das di-

ficuldades de dotação tecnológica docente e discente, de acesso, 
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socioeconômica ao fazer docente. Professores, que durante sua 

formação pessoal e profissional não foram preparados para dar 

aulas em formato on-line ou em contexto permeado por TDIC 

(SILVA, 2018; MORAN, 2006), estão tendo que se adaptarem à 

nova realidade. E, claro, aos estudantes também. Sobre a situação 

dos professores no período da pandemia de COVID-19, Bastos e 

Boscarioli (2020) afirmam que: 

Hoje, porém, não temos o profissional acima vislum-
brado, e no cenário atual, os professores estão sendo de-
safiados, cobrados e responsabilizados por uma série de 
competências às quais não lhes foram desenvolvidas e an-
teriormente apoiadas. E, mais uma vez, o cenário educa-
cional está se resumindo à resiliência, força de vontade e 
a garra dos docentes na busca de soluções rápidas, inova-
doras e que minimizem os danos sociais e pedagógicos, 
em um mundo em que o futuro nos parece incerto e um 
pouco caótico. (BASTOS; BOSCARIOLI, 2020, s.n). 

Dentre os desafios relativos à prática docente, destaca-se o 

de encontrar estratégias para engajar os estudantes no ambiente 

on-line ou remoto. Já não é uma tarefa fácil no ensino presencial, 

também não será no ensino on-line.. Assim, o uso pedagógico de 

vídeos interativos se mostra como uma estratégia que vai ao en-

contro das características da Geração Youtube, que consome, em 

sua maioria, conteúdos por meio de mídias visuais, do ensino in-

fantil ao ensino superior (FILATRO; CAVALCANTI, 2018).  

A seguir, apresentar-se-á uma ferramenta de criação de ví-

deos interativos que permite aos professores, mesmo aqueles 

com baixa fluência digital, editarem vídeos já criados no Youtube 

e adaptá-los à sua disciplina. Essa ferramenta é o Edpuzzle. 
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Sobre o Edpuzzle 

O Edpuzzle é uma ferramenta totalmente gratuita desen-

volvida para auxiliar professores no engajamento de estudantes 

por meio de vídeos. Ele permite ao professor converter um vídeo 

em uma videoaula, sem instalar programas, cortando-o, adicio-

nando comentários com a própria voz e instigando a participa-

ção discente por intermédio de quizzes acoplados aos vídeos. 

Ademais, o professor pode criar sua sala de aula, atribuir 

os conteúdos criados com seus alunos, obter o controle das notas 

alcançadas nos quizzes e compartilhar e ter acesso aos conteúdos 

criados por outros professores de vários países. O Edpuzzle pode 

ser integrado ao Canva, ao Google Classroom, ao Moodle e ao 

Blackboard.  

 

CRIAR VÍDEOS INTERATIVOS NO EDPUZZLE 

1. Começando os trabalhos: é necessário acessar o site 

https://edpuzzle.com e clicar em Sign up, na parte superior di-

reita (Figura 1).  

FIGURA 1 - HOME PAGE DO EDPUZZLE 

 
FONTE: Edpuzzle (2020) 

https://edpuzzle.com/home
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• Escolha a opção I’m a teacher (Figura 2). Entre usando a 

sua conta Google ou se cadastrando com outra conta de e-

mail e senha. 

 

FIGURA 2 - PÁGINA DE CADASTRO DE PROFESSOR 

 

FONTE: Edpuzzle (2020) 

• Após o processo de registro e antes de começar a criação 

de conteúdos, cria-se salas de aula virtual, clicando em my 

classes, à direita da página. 

 

2. Mãos à obra: 

a) Comece procurando pelo conteúdo desejado na 

barra de busca (Figura 3), localizada no canto superior esquerdo 

da página, escrevendo-o ou colando o endereço do vídeo prove-

niente do Youtube.  
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FIGURA 3 - FERRAMENTA DE BUSCA DE CONTEÚDOS 

 

FONTE: Edpuzzle (2020) 

 

b) Após a escolha do vídeo, irá abrir a página de edição de 

vídeo (Figura 4). 

 

FIGURA 4 - PÁGINA DE EDIÇÃO DE VÍDEOS 

 

FONTE: Edpuzzle (2020) 

 

• Para cortar o vídeo, clica-se em cut;  

• Para substituir o áudio original pela voz do professor, 

clica-se em voiceover e depois em start recording.  
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• Para criar quizzes, clica-se em question. Pode-se optar 

por criar questões de múltiplas escolhas (multiple-

question choice), questões abertas (open-ended ques-

tion) ou por adicionar comentários (notes) ao vídeo. 

• Para finalizar as edições, clica-se em finish. 

 

3. Compartilhando o conteúdo criado com os estudan-

tes. 

Ao finalizar a edição do conteúdo, o professor é conduzido 

para a página a qual poderá compartilhá-lo com seus estudantes 

(Figura 5). Para isso, clica-se em assign para atribui-lo às salas 

virtuais desejadas. Há a opção também de compartilhá-lo de 

forma pública, por intermédio de um link clicando em public link 

ou embuti-lo em um site, copiando o código (embedded code).  

 

FIGURA 5 - PÁGINA DE COMPARTILHAMENTO DOS CONTEÚ-

DOS CRIADOS 

 

FONTE: Edpuzzle (2020) 
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4. Acompanhando o desempenho dos alunos  

O professor pode acompanhar o desempenho dos estudan-

tes através do Gradebook. Nesta seção é possível verificar o 

tempo gasto, o progresso na atividade, as notas individuais, con-

trolar as datas de entrega e fazer download do controle de de-

sempenho. É importante ressaltar que a seção de acompanha-

mento da avaliação ficará disponível quando o conteúdo for atri-

buído a pelo menos um estudante.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Engajar estudantes em um contexto normal é um desafio 

para os professores, isso se agrava em tempos atípicos como o 

da pandemia da COVID-19, principalmente quando grande parte 

dos docentes não passou por processos formativos que pudes-

sem prepará-los para a EAD. Almeja-se que este capítulo possa 

auxiliar professores a criarem conteúdos para engajar e interagir 

com seus estudantes.  
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Ensino superior x impacto do covid-19 - 
ações para manutenção das atividades aca-

dêmicas 

 

Fábio Silva de Souza10 

Jonas Henrique Mendonça11 

Cheryl Gouveia Almada12 

Rosiane de Fátima Almeida Rodrigues13 

  

 
10 Médico veterinário, Pós-Doutorado em Ciências pela UFRRJ/FAPERJ. É re-
visor de diferentes periódicos, organizador e autor de diferentes obras e arti-
gos científicos. Gestor educacional, coordenador e docente do curso de medi-
cina veterinária. 

11 Bacharel em Ciência da Computação e Doutorando em Informática, atual-
mente, atua como professor no Centro Universitário Estácio da Amazônia e na 
Universidade Estadual de Roraima. Além da docência, trabalha há 3 anos com 
regulação do ensino superior tendo participado de diversas avaliações in loco 
para reconhecimento de cursos de graduação e credenciamento deste Centro 
Universitário na modalidade EaD. 

12 Médica Veterinária graduada pela Universidade Federal Fluminense, dou-
tora em Saúde Coletiva. Docente e Gestora Nacional do curso de graduação em 
medicina veterinária, ciências biológicas, radiologia e gestão hospitalar da 
Universidade Estácio de Sá. 

13 Graduada em Administração pela Universidade Federal de Roraima e dou-
toranda em Administração pela Universidade da Amazônia-UNAMA. Mestre 
em Administração pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (2011) 
e com diferentes especializações na área de gestão. Possui experiência em 
Gestão de Ensino Superior. Atualmente é Pró-Reitora de Ensino do Centro 
Universitário Estácio da Amazônia. 
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Mudanças do planejamento pedagógico: motivo 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-

CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções 

assintomáticas a quadros respiratórios graves. As formas de 

transmissão são diversas ocorrendo de uma pessoa doente para 

outra ou em função da proximidade entre indivíduos por meio 

de diferentes formas como: gotículas de saliva, espirro, tosse, ca-

tarro, toque do aperto de mão e por objetos ou superfícies con-

traminadas (celulares, maçanetas, mesas etc) (BRASIL, 2020a). 

O novo coronavírus foi detectado em dezembro de 2019 após ca-

sos registrados na China e começou a se disseminar por todo o 

globo rapidamente. 

Em função da entrada do vírus no Brasil, foi declarada 

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV) por meio da Portaria N° 188/GM/MS, de 3 de feve-

reiro de 2020 pelo governo brasileiro (BRASIL, 2020b). Já em 20 

de março de 2020 o Ministério da Saúde declara o estado de 

transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19) em todo 

território nacional por meio da Portaria N° 454, assim estabele-

cendo uma série de ações em nível nacional para o enfrenta-

mento da COVID-19 desencadeando ações de governos estaduais 

e municipais nesse combate (BRASIL, 2020c). 

Diante da situação instalada a Prefeita Municipal de Boa 

Vista, Roraima, emitiu o Decreto N° 033/E de 16 de março de 

2020 (BOA VISTA, 2020) onde estabeleceu algumas medidas ini-

ciais ao enfrentamento da COVID-19 dentre elas a suspensão por 

15 dias das aulas de todas as unidades de ensino e creches do 

município, bem como, a recomendação de suspensão das aulas 

das unidades de ensino particulares no âmbito do Município de 
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Boa Vista pelo mesmo período das unidades municipais. Na se-

quência o governador do Estado de Roraima emitiu o Decreto Nº 

28.635-E de 22 de março de 2020 onde declarou estado de cala-

midade pública em todo o território do Estado de Roraima para 

fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 

COVID-19 (Coronavírus) determinando dentre outras medidas a 

suspensão das atividades de ensino públicas e privadas (RO-

RAIMA, 2020). 

Mediante este cenário as atividades locais do Centro Uni-

versitário foram suspensas desde o dia 17 de março já se respei-

tando o Decreto Municipal N° 033/E. 

 

Ensino Remoto Emergencial: solução encontrada 

Iniciou-se nesse período uma análise aprofundada do cená-

rio das atividades de ensino e administrativas das unidades de 

ensino superior que compunham a rede, a qual o Centro Univer-

sitário faz parte, no intuito de buscar soluções para a manuten-

ção das atividades acadêmicas, principalmente, respeitando-se o 

distanciamento social imposto pelas autoridades como medida 

de contenção da disseminação do vírus na população. 

Com a interrupção das aulas em todos os níveis, o Ministé-

rio da Educação publicou a Portaria N° 343, de 17 de março de 

2020 (BRASIL, 2020d) onde dispôs sobre a substituição das au-

las presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a si-

tuação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, autori-

zando, em caráter excepcional, a substituição das aulas presen-

ciais, em andamento, por aulas que utilizassem meios e tecnolo-

gias de informação e comunicação obedecendo aos limites legais, 

ficando sob responsabilidade das instituições a determinação 
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das disciplinas a serem ministradas e a aplicação das avaliações 

correspondentes, sendo vedadas a substituição de atividades 

práticas por aulas remotas. Com isso, a direção de ensino nacio-

nal chegou a uma solução que as atividades administrativas de 

gestão e acadêmicas (ministração das aulas teóricas) seriam tra-

balhadas com uso do aplicativo Microsoft Teams. O Teams é um 

hub para bate-papo, trabalhos e criação de conteúdo e conecta 

discentes, docentes e funcionários em uma sala de aula on-line. 

Uma ferramenta bem completa que permite a criação de salas de 

aula colaborativas, conexão a comunidades de aprendizagem 

profissional e colegas e ainda realização de reuniões com equi-

pes de 10 ou 10 mil pessoas, hospedagem de áudio, vídeo e web-

conferências com qualquer pessoa dentro ou fora da sua organi-

zação ou realizar pequenos ou grandes eventos ao vivo. A flexi-

bilidade para realizar um agendamento de reunião, por exemplo, 

ou anotações de reuniões, compartilhamento de tela, gravação 

de reuniões ou aulas e mensagens instantâneas via chat, foram 

outros diferenciais para a escolha desta ferramenta. Portanto, 

uma vez escolhida a ferramenta e o direcionamento dos traba-

lhos a serem realizados, iniciou-se o processo de treinamento 

dos docentes e colaboradores administrativos para uso da ferra-

menta via equipe da Microsoft. Para o uso da ferramenta, foi ne-

cessária a criação de uma conta de e-mail específica para os do-

centes e discentes. Criaram-se salas de aula que corresponderam 

às disciplinas de cada turma/curso que foram chamadas de equi-

pes e então todos os participantes foram inclusos nas mesmas. 

 

Reinício das atividades acadêmicas 

Na área acadêmica, houve necessidade de elaboração de tu-

toriais visando o atendimento tanto a discentes como docentes 
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com o intuito de orientação ao acesso e uso das ferramentas uti-

lizadas para as atividades de ensino-aprendizagem de forma re-

mota. Tutoriais estes, criados por docentes e colaboradores ad-

ministrativos, na forma de vídeos de curta duração demons-

trando os modos de acesso e principais funcionalidades da ferra-

menta utilizada e ainda a elaboração de materiais simplificados 

por meio de editores de texto ou de apresentação e convertidos 

em PDF para a fácil divulgação via aplicativos. 

A demanda por bibliografia, tanto na forma de artigos como 

de livros, continuou sendo ofertada graças a um grande acervo 

digital proporcionado aos acadêmicos e docentes. 

As aulas ocorreram ao vivo, de forma síncrona, pela plata-

forma respeitando-se o horário presencial delas. O docente abria 

a aula, iniciava a gravação (para que depois ela ficasse à disposi-

ção para consulta na forma de revisão ou aqueles que não pude-

ram assistir no horário não perdessem o conteúdo) e a frequên-

cia era registrada para os devidos fins. Diferentes atividades fo-

ram ministradas via plataforma, além das aulas expositivas fo-

ram empregadas estratégias de ensino-aprendizagem diferenci-

adas como: apresentação de seminários em grupo, sala de aula 

invertida, atividades baseadas em problemas, estudos de caso, 

body painting, discussão de artigos e debates, discussão de casos 

clínicos, uso de vídeos etc. Defesas de TCC com participação de 

banca e arguição do discente ocorreram de forma remota via Te-

ams e sendo devidamente documentadas. 

Este tipo de ensino difere da educação a distância (EAD) 

(modelo assíncrono), pois esta caracteriza-se pela separação es-

pacial e temporal entre quem ensina e o aprendiz, é mediada por 

tutores, a comunicação entre discentes e tutores é indireta via 

recursos tecnológicos e midiáticos (FILATRO, 2018). Além de 
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material próprio produzido especificamente para a modalidade 

de aulas EAD. 

 

Manutenção de atendimentos nos diferentes setores da ins-

tituição 

Além das aulas, todos os setores da instituição precisaram 

se adaptar à uma nova metodologia de trabalho. Atendimentos 

via canal telefônico, aplicativos de mensagens, formulários ele-

trônicos, e-mail, e, principalmente, a plataforma Microsoft Teams 

foram utilizadas para manter o atendimento ao aluno tanto na 

Secretaria Acadêmica, Coordenações de Curso e no Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico. O processo de vestibular foi mantido por 

meio de um site que permite aplicação das provas, fornecimento 

dos resultados aos candidatos e posterior recebimento de docu-

mentação e demais registros. Ou seja, os serviços essenciais para 

a assistência as principais demandas acadêmicas foram manti-

das, mesmo ocorrendo um pouco mais lentamente, devido a uma 

ação organizada e estruturada entre os setores da unidade de en-

sino, fator este importante nesse processo de distanciamento so-

cial e o não funcionamento de diferentes estabelecimentos co-

merciais e de serviço na cidade. 

 

Semana Acadêmica, palestras e projetos de extensão 

As atividades complementares ao ensino tiveram continui-

dade nesse período de distanciamento social e trabalho remoto, 

sendo promovidas diferentes ações (incluindo oferta de horas 

complementares a acadêmicos e muitas destas), como realização 

de Semana Acadêmica de curso, promoção de palestras com os 
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mais variados temas direcionados a discentes e outras a docen-

tes, como exemplo: intercâmbio profissional e de estágio a estu-

dantes, criação e divulgação de currículos profissionais, palestra 

sobre metodologias ativas que podem ser utilizadas no ensino 

remoto emergencial, atuação do Assistente Social na saúde nos 

tempos de pandemia, sobre Saneamento Básico e Educação In-

clusiva, questões trabalhistas, organização financeira, alimenta-

ção, saúde mental, entre outras. Várias dessas ações também fo-

ram pensadas em nível nacional e local, sendo colocadas em prá-

tica na forma de Lives. Foi realizado ainda, um trabalho de aco-

lhimento de calouros e ambientação as ferramentas utilizadas 

pelos discentes em suas rotinas acadêmicas, ministrados via Te-

ams, além da realização de aulas de reforço on-line. 

Mediante a situação vigente necessitando-se de ações ao 

combate do COVID-19, projetos de extensão envolvendo docen-

tes e discentes surgiram no sentido de proteção e evitar o contá-

gio como a produção de máscaras de proteção com uso de im-

pressora 3D e torneiras para uso coletivo com acionamento pe-

los pés de baixo custo. Ainda neste período a IES manteve proje-

tos de parceria com Governo Estadual, os quais envolviam ações 

presenciais nos diferentes órgãos estaduais para verificação de 

alguns parâmetros de saúde dos servidores realizados por dis-

centes e docentes e que no período de distanciamento social fo-

ram transformadas em Lives específicas para orientações a este 

público. 

Observou-se o empenho da instituição em manter as ativi-

dades ativas de apoio aos acadêmicos e de ensino, no âmbito dos 

conteúdos teóricos o que demonstrou bons resultados. Os pro-

cessos avaliativos também foram realizados com sucesso agre-

gando plataformas próprias da instituição e da Microsoft Teams, 
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reforçando assim, o compromisso com a verificação da aprendi-

zagem. Ressalta-se que mesmo com todos os impactos causados 

pela pandemia, grande parte dos discentes da IES já sinaliza con-

tinuidade nos seus estudos, independentemente do cenário, me-

diante os processos de renovação de matrícula para o segundo 

semestre de 2020 realizados. O Ministério da Educação prorro-

gou até 31 de dezembro de 2020 a autorização de substituição 

de disciplinas presenciais por atividades letivas remotas via Por-

taria N° 544 de 16 de junho de 2020 (BRASIL, 2020e). 
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RESUMO: No estado do Amazonas, a pandemia decorrente do 

COVID-19, escancarou as dificuldades e os entraves no âmbito da 

educação pública. As normativas de isolamento social obrigaram 

uma reestruturação no processo de ensino e aprendizagem, 

sendo ofertado agora de modo remoto. Assim, o objetivo da pes-

quisa foi identificar concepções e perspectivas de 46 professores 

da rede pública que passaram a utilizar recursos tecnológicos 

para ministrar aulas a distância em tempos de isolamento social 

no Amazonas. Os resultados revelam que problemas com a inter-

net, aparelhos tecnológicos precários e a falta de formação dos 

professores em educação tecnológica, ocasionaram impactos so-

ciais que não condizem com as legislações da educação que res-

guardam o direito ao ensino de qualidade.  

 

1 REFLEXÕES INICIAIS 

No Amazonas, a taxa de infectados pelo COVID-19 ultra-

passa a marca de 70 mil pessoas, segundo o boletim epidemioló-

gico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazo-

nas (FVS-AM) no dia 02 de junho de 2020. O avanço da doença 

gerou a adoção de práticas de isolamento social, reforçando cui-

dados básicos, inclusive o uso obrigatório de máscaras para ter 

acesso a serviços essenciais, tais como a entrada em supermer-

cados e drogarias. 

No âmbito educacional, as escolas e as instituições de en-

sino superior encontram-se fechadas sob resguardo de decreto 

governamental que suspende qualquer atividade de ensino pre-

sencial até o fim do mês de julho, período em que se estima a di-

minuição de casos no Amazonas. Diante desse contexto de pan-

demia, tem-se adotado práticas de ensino remoto, a fim de não 
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comprometer o calendário acadêmico. As ofertas de aulas por 

meio de mídias e recursos tecnológicos vem ganhando espaço na 

educação do estado, dividindo opiniões quanto à sua efetividade 

e alcance da aprendizagem dos alunos, além de despertar discus-

sões acerca das desigualdades sociais. 

Em meio a esse cenário de mudanças educacionais, os pro-

fessores têm apresentado diversas dificuldades diante de uma 

realidade desconhecida, uma vez que até pouco tempo atrás, o 

uso de recursos tecnológicos e midiáticos não fazia parte de sua 

jornada de trabalho na esfera pública. Sendo assim, este capítulo 

apresenta um recorte dos dados oriundos de uma pesquisa des-

critiva, que teve o objetivo de identificar concepções e perspec-

tivas de 46 professores da rede pública que utilizam recursos 

tecnológicos para ministrar aulas a distância em tempos de CO-

VID-19 no Amazonas. 

 

2 O TRABALHO REMOTO EM TEMPOS DE COVID-19: DESA-

FIOS E PERSPECTIVAS 

O uso de práticas de ensino remoto tem despertado estu-

dos acerca dos desafios e perspectivas para a inserção dessa mo-

dalidade na educação brasileira. A pandemia do COVID-19 en-

gendrou uma aproximação maior das mídias e dos recursos tec-

nológicos nas escolas e universidades, possibilitando a continui-

dade do calendário institucional. Porém, é uma modalidade que 

não resguarda as desigualdades sociais, além de acentuarem ou-

tras dificuldades. 

As respostas dos questionamentos estão expressas no for-

mato de nuvem de palavras, no intuito de ilustrar coerentemente 
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os dados coletados via questionário on-line. Para fins de discus-

são, trouxemos alguns relatos específicos de professores e pro-

fessoras da esfera pública, frente aos desafios do ensino remoto 

em tempos de pandemia no Amazonas. 

 

Figura 1 - Aplicativo/plataforma/recurso utilizado pelos res-

pondentes 

 

A Figura 1 expressa os resultados para o questionamento 

“você tem ministrado aulas por meio de que aplicativo/plata-

forma/recurso?”. Nesse sentido, observamos a adesão em massa 

pelo aplicativo de mensagens, WhatsApp. A opção em se comu-

nicar através dessa ferramenta ancora-se na facilidade de se en-

viar mensagens de texto, áudios, vídeos curtos, fotos e arquivos. 

Além de ser um aplicativo disponível gratuitamente em celula-

res, já muito utilizado na vida pessoal e agora também para fins 

de estudo, solução de dúvidas, controle de frequência e partici-

pação dos alunos, possuindo atualizações no sistema de vídeo-

chamada que permite a troca de informações e conhecimentos 

com até oito participantes em tempo real. 
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O Google Classroom aparece logo em seguida enquanto op-

ção de plataforma para o ensino remoto, uma vez que possibilita 

a criação de uma sala de aula virtual com recursos de armazena-

mento e compartilhamento de arquivos, além de viabilizar a cri-

ação de atividades avaliativas capazes de registrar o horário 

certo da postagem do aluno, ação essencial para o docente atri-

buir nota ou conceito à atividade. 

Os aplicativos de vídeo-chamada Zoom e Meet têm permi-

tido o ensino remoto no âmbito da Educação Superior, de modo 

que os professores utilizam-nos para organizar aulas remotas, 

compartilhando tela de slides, por exemplo, o que facilita a aula 

expositiva dialogada, uma vez que os alunos podem sinalizar a 

opção de tirar uma dúvida ou participar da aula sob o comando 

do professor.  

A plataforma de vídeo mais famosa do mundo, YouTube, 

também esteve presente na resposta dos colaboradores da pes-

quisa, utilizando vídeos para esclarecer conteúdos, atividades ou 

até mesmo para registrar histórias infantis a fim de educar e di-

vertir crianças da Educação Infantil. A plataforma é de fácil 

acesso, pois permite que o professor dê upload em um vídeo e 

compartilhe somente com seus alunos, viabilizando também o 

acesso aos comentários para se ter controle da participação das 

crianças e adolescentes. 

O projeto “Aula em Casa” é uma solução multiplataforma 

providenciada pelo Governo do Estado do Amazonas que per-

mite a transmissão de aulas a distância para alunos da rede pú-

blica por meio de canais de TV aberta, sites e aplicativos, inclu-

sive o aplicativo Mano, presente na nuvem de palavras. 
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O projeto tem contribuído para a continuidade do calendá-

rio escolar, primeiramente pensado para atender alunos do En-

sino Fundamental II e Médio. Atualmente, o “Aula em Casa” tam-

bém dispõe de aulas não presenciais para o público do Ensino 

Fundamental I e Educação Infantil, sendo instaurada uma parce-

ria entre governo e prefeitura. Além disso, o conteúdo tem sido 

exportado para outros estados, tais como São Paulo, oportuni-

zando que 3,5 milhões de estudantes da rede pública tenham 

acesso ao material produzido pelo Centro de Mídias do Amazo-

nas. 

Por fim, alguns professores sinalizaram o uso da rede social 

“Facebook” para emissão de comunicados e informes no grupo 

da escola. E também o SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas), ambiente virtual de aprendizagem que 

permite interação, postagens de atividades e links de aula grava-

das no YouTube. 

 

Figura 2 - Dificuldades para ministrar aulas remotas 
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A Figura 2 apresenta os resultados para o questionamento 

“quais as suas dificuldades para ministrar aulas através de mí-

dias?”. Tal indagação visou dar voz aos professores e professoras 

que adaptaram a forma de ensinar por meio das mídias e recur-

sos tecnológicos, uma vez que boa parte desses docentes atestou 

não possuir formação continuada em tecnologias educacionais. 

Na visão dos docentes participantes, o maior obstáculo do 

ensino remoto está na qualidade da internet, o que dificulta o 

acesso dos estudantes e inviabiliza a interatividade, o controle 

de frequência e até mesmo o próprio aprendizado, fator primor-

dial e bastante delicado durante esse período de isolamento so-

cial. 

P11 - Penso que a maior dificuldade, talvez, seja o acesso 
[à internet]. Trabalho muito tempo em EaD com turmas 
do interior do Estado, e as condições de acesso são precá-
rias, de modo que o espaço urbano não fica longe disso, 
pois nem todos os alunos têm internet em casa. 

P18 - Não seria dificuldade em ministrar aulas, mas o 
acesso dos alunos, pois muitos não têm internet em casa, 
atrapalhando o feedback para tirar dúvidas. 

Destacamos os discursos dos professores referentes ao 

acesso da internet na Região Norte, pois trazem à discussão o 

conceito de desigualdade social em um cenário que se fala de ge-

ração Y, nativos digitais e derivados. Observamos que a realidade 

diverge quando se trata de classes menos favorecidas, em que o 

ensino remoto “escancara” as dificuldades de acesso à internet, 

que para muitos é intangível, pois vivemos conectados ao mundo 

virtual, seja por uma rede sem fio ou por dados móveis de um 

plano de telefonia, porém não é uma realidade para todos.  

Posto isso, discute-se que a educação remota vem desen-

volvendo um ensino para privilegiados e que, por vezes, encobre 
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os resultados reais no intuito de assegurar o calendário letivo. 

Este último comentário infere-se muito mais às escolas, embora 

o público do ensino superior e educação profissional também en-

frente problemas similares. 

P3 - Não faço as aulas diretamente, só fazemos a interlo-
cução com os pais/alunos. Uma dificuldade é a falta de 
feedback dos pais/alunos, sendo que alguns não têm 
acesso. 

O parecer do aprendizado é outro dilema dos docentes, 

uma vez que no ensino presencial é mais “simples” a identifica-

ção do rendimento e participação dos alunos. Por meio das mí-

dias, a dificuldade é acentuada, visto que não há esse retorno, 

além de muitos pais apresentarem descompromisso integral 

com a educação dos filhos, não entendendo o cenário atual de 

pandemia e reforçando discurso incompatíveis com uma educa-

ção de qualidade. Há muita cobrança em cima da escola, mas a 

pandemia tem nos mostrado que a parceria família e escola 

nunca esteve tão longe de ser efetiva. Ademais, sabemos que 

existem as limitações educacionais e culturais que impedem o 

auxílio em algumas atividades escolares, revelando o insucesso 

de uma adesão em larga escala da Educação Domiciliar, tão de-

fendida pelo atual Ministério de Educação.  

No âmbito da educação básica, os professores esperam fo-

tos que evidenciem a realização das atividades escolares, e mui-

tos desses utilizam-se de grupos no WhatsApp para obterem 

esse resultado com mais precisão e rapidez. Contudo, nem sem-

pre logram êxito, dificultando o preenchimento de relatórios que 

comprovem a eficiência do formato Aula em Casa, bem como as 

práticas de ensino remoto. 

P23 - As dificuldades que tenho são com os conhecimen-
tos de tecnologia que facilitem o envio de vídeos mais 
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compactos para surdos e ouvintes. Tenho problemas para 
editar, além de produzir meus vídeos com meu celular de 
forma bem caseira. 

As dificuldades estruturais também precisam ser notadas e 

expressas nos relatórios da educação em tempos de pandemia, 

pois os professores nem sempre possuem os melhores celulares 

e nem mesmo um cenário apropriado para o desenvolvimento de 

boas aulas. Ainda assim, tem-se buscado oportunizar um ensino 

remoto que atenda às necessidades atuais, com exceção do pú-

blico da Educação Especial, que até mesmo no formato presen-

cial já sofre com processos excludentes e inacessíveis. 

P29 - O estresse psicológico em ter que responder men-
sagens fora do período em que estou sendo paga para tra-
balhar. 

P35 - O número de mensagens para responder, ainda 
mais para quem tem duas turmas como eu, isso gera 
muito estresse e cansaço. 

Os pseudojuízes que condenam o trabalho docente, mini-

mizando-o a mero reprodutor de conteúdos em formato de aula, 

ou ainda, reforçando a ideia de que servidores públicos estão em 

casa recebendo normalmente seus salários sem trabalhar, des-

conhecem a realidade educacional brasileira. O estresse tem sido 

recorrente no discurso dos professores que prestam assistência 

em tempo integral para pais e alunos, que por vezes, extrapola o 

limite de horário cabível, gerando mais trabalho do que o habi-

tual. Aqui recomendamos aos docentes a criação de agendas de 

atendimento, disponibilizando horários determinados para sa-

nar dúvidas e interagir com os alunos, sendo uma prática essen-

cial para o sucesso do ensino remoto. 

A carência de material de apoio, dificuldades com as plata-

formas, timidez para gravar vídeos e acessibilidade para pessoas 
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com necessidades educacionais especiais também estiveram 

presentes nos discursos dos respondentes, evidenciando um 

exercício reflexivo para o pós-pandemia, pois apresentam um 

mapeamento da situação atual da educação no Amazonas, que 

evidencia deficiências estruturais, pessoais e tecnológicas. 

 

REFLEXÕES FINAIS 

A pandemia do novo corona vírus nos mostra a necessi-

dade de reflexão sobre os problemas que abarcam uma educação 

tecnológica sem preparo e cuidado prévio. O risco de transfor-

marmos o ato de aprender dinâmico, ativo e participativo em um 

processo excludente e ineficaz é real, uma vez que não podemos 

reduzir a educação tecnológica ao simples exercício de passar 

atividades remotas sem profundas explicações, principalmente 

em um cenário nacional em que a educação nunca foi prioridade. 

Refletir sobre a práxis em educação tecnológica é vital para 

um bom acompanhamento e desenvolvimento integral de nossos 

alunos. Ensinar remotamente demanda conhecimento, não ape-

nas de aplicativos ou recursos tecnológicos, mas de aproximação 

e afetividade, de como se trabalhar cognição e motricidade, uma 

vez que quando não há didática nesses espaços educativos de en-

sino tecnológicos, as aulas se tornam frias e desinteressantes. 

Reflexões, dinamicidade e formação são as palavras-chaves para 

darmos início a um debate tão extenso como esse. 
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RESUMO: O ano de 2020 está marcado pela ressignificação do 

conceito de presencialidade, principalmente no âmbito educaci-

onal, uma vez que a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) 

nos levou ao isolamento social, impactando diretamente nossas 

atividades de ensino. Este texto expressa reflexões acerca das ex-

periências de interatividade em aulas de pós-graduação lato 

sensu e encontros de mentoria, evidenciando desafios e perspec-

tivas frente ao cenário atual do país e do mundo. O ato de profes-

sorar vem sofrendo mutações, no sentido de viabilizar aprendi-

zagens por meio de telas, o que exige novas competências didá-

tico-pedagógicas para o alcance do êxito docente nas atividades 

de ensino.  

 

1 REFLEXÕES INICIAIS 

Em virtude da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) 

houve a determinação do isolamento social, que trouxe à tona 

uma discussão acerca da efetividade (ou não) do trabalho re-

moto. No âmbito educacional, as aulas presenciais têm sido subs-

tituídas por encontros via plataformas de videoconferência, 

acentuando o debate acerca da implementação da modalidade a 

distância e do ensino híbrido. 

O fato é que o uso das ferramentas tecnológicas no setor 

educacional vem evidenciando dificuldades de manuseio por 

parte de muitos docentes, haja vista que, até então, a tecnologia 

era apenas um recurso auxiliar, não sendo pré-requisito para o 

êxito de nossas aulas. Nas redes sociais é possível observar as 

mais diversas opiniões, em forma de memes e textos, a favor e 

contra a forma como os calendários acadêmicos/escolares têm 

sido “preservados” a partir da viabilidade de aulas remotas.  
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O objetivo desse texto não é tecer críticas acerca do pro-

cesso de sistematização das tecnologias no ensino em tempos de 

COVID-19, mas sim, sobretudo, promover reflexões quanto aos 

bastidores desse cenário que implica em dificuldades, mudanças 

e muito aprendizado. Afinal, tornamo-nos editores, roteiristas, 

designers, youtubers, técnicos de iluminação, dentre outras fun-

ções “descobertas” nesse meio tempo, somadas as tantas outras 

que já desempenhamos, tais como planejamento e a incansável 

busca por estratégias de transpor didaticamente os nossos con-

teúdos. 

O texto escrito em coautoria é fruto de reflexões no âmbito 

da pós-graduação lato sensu, uma vez que temos ministrado dis-

ciplinas nos cursos de especialização em Neuropsicopedagogia e 

Docência Universitária por meio da plataforma Zoom. O capítulo 

descreve nossas impressões e perspectivas frente ao que mais 

valorizamos na docência - a possibilidade de interação -, de 

modo que temos buscado inovações pedagógicas para suprir 

essa carência através dos recursos digitais. 

 

2 PLANEJAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

O papel do docente não se restringe tão somente ao ato de 

ministrar aulas com conteúdos diversos para estudantes de uma 

instituição de ensino. Há processos que antecedem essa ação e 

que muitos desconhecem. Uma boa aula requer planejamento, 

seleção de materiais e literatura apropriada, além de disposição 

do docente para organizar sínteses que permitam o aprendizado 

do estudante. E é nos bastidores da docência que são delegadas 

horas de trabalho não-remunerado, exigindo que o profissional 
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se abstenha de momentos de lazer com a família, a fim de siste-

matizar o conteúdo a ser ministrado da melhor forma possível. 

O atual cenário mundial tem exigido do professor muita pa-

ciência e predisposição para novas aprendizagens, uma vez que 

a presencialidade tem cedido lugar para o espaço virtual. As nos-

sas casas se tornaram salas de aula, nos desafiando a planejar 

ações de ensino que possam ser efetivamente transpassadas 

através dos recursos tecnológicos disponíveis. Nesse sentido, é 

imprescindível conhecer o público que irá consumir nossas au-

las, fazendo-se uma sondagem inicial com o intuito de coletar in-

formações sobre os alunos, tais como o curso de graduação, o 

tipo de acesso à internet utilizado e o instrumento digital que 

será usado para assistir a aula. 

O planejamento das aulas remotas não pode ser o mesmo 

do presencial, dado que o cenário é bem diferente. Ao professor 

compete sintetizar ainda mais o conteúdo, levando em conta que 

a concentração por meio de mídias torna-se aquém e o ambiente 

de estudo que esse aluno possui pode ser favorável ou não à 

aprendizagem. 

E quando ampliamos esses aspectos do planejamento dife-

renciado, reestruturando-o através de avaliações a cada encon-

tro, observamos um novo coeficiente de impacto direto, a estru-

tura emocional dos nossos alunos. Muitos deles são professores 

e estão trabalhando em casa, onde há sobrecarga de informa-

ções, tarefas domésticas, atividades a serem corrigidas, aulas a 

serem gravadas, recursos de mídia que não funcionam bem como 

a internet, encontros a serem realizados com seus alunos, rígidos 

cronogramas escolares a serem cumpridos, tudo isso, gerando 
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uma exaustão mental que colabora com a desatenção, o desâ-

nimo e a falta de interesse em pesquisas e leituras referentes às 

nossas disciplinas na pós-graduação. 

Portanto, a cada encontro nas salas on-line, nossos plane-

jamentos de atividades, leituras e avaliações institucionais são 

refeitos/repensados na busca de obter resultados positivos ao 

máximo de alunos possíveis. Esse feedback é externado por meio 

da interatividade, aspecto inerente à aprendizagem, e que ne-

nhum docente deveria abrir mão, ainda mais em um cenário de 

isolamento social. 

 

3 INTERATIVIDADE EM AULAS REMOTAS E ENCONTROS DE 

MENTORIA: EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS 

Nessa seção, trazemos para discussão experiências e desa-

fios que temos enfrentado enquanto docentes de cursos de pós-

graduação, além de inferências advindas da vivência com men-

toria educacional. 

Primeiramente, assegurar a voz ativa de nossos alunos é o 

maior desafio do ensino remoto, posto que a dinâmica do uni-

verso virtual é diferente de uma sala de aula formal. Entretanto, 

temos investido em técnicas e métodos pedagógicos que permi-

tam experiências boas de interatividade em aulas a distância. 

Uma boa estratégia para ouvir a voz dos alunos durante as 

aulas é introduzir nos slides perguntas problematizadoras que 

estejam vinculadas ao assunto estudado, de acordo com a reali-

dade social e cultural dos alunos (NEGRÃO, 2019). Nos primeiros 

dias é natural que o silêncio e o desconforto sejam as respostas 
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dos alunos, mas aos poucos ouvimos vozes tímidas verbalizando 

acerca do questionamento proposto. 

É importante que o docente conduza as aulas com atenção 

aos questionamentos, incentivando-os a participar com dúvidas 

e/ou comentários, transmitindo segurança e construindo um 

ambiente de empatia, a fim de que o aluno compreenda que sua 

participação é essencial para o pleno andamento da dinâmica da 

aula. 

No âmbito da pós-graduação, destacamos uma experiência 

do curso de Neuropsicopedagogia em que alguns alunos se emo-

cionaram bastante ao perceberem que haveria flexibilidade e 

uma escuta diferenciada, tanto da produção, quanto da entrega 

dos trabalhos individuais, respeitando suas peculiaridades. E, 

então, percebemos que mesmo sendo aulas de pós-graduação, 

com adultos profissionais em formação continuada, se a estru-

tura emocional está abalada, se não conseguimos alcançar e en-

xergar afetivamente o indivíduo, nada flui. Essa escuta pedagó-

gica em compreender que a complexidade do momento é deli-

cada, individual e intensa, e faz toda a diferença em nossas salas 

de aula virtuais. 

Ao atender as diferenças de cada um, flexibilizamos ativi-

dades para alguns grupos que tinham menos acesso à internet e 

à pesquisa, e outros em que os horários e atividades profissio-

nais estavam sobrecarregando seu raciocínio. Foram feitos rela-

tórios, projetos, textos autobiográficos, resenhas críticas e pla-

nos de aula em diversos formatos e com prazos diferenciados du-

rante o processo, finalizando a entrega de todas as atividades, 

sem perder o foco.  
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Os resultados dessa flexibilização e humanização profissi-

onal nos remete à satisfação em se ter turmas em que o conheci-

mento científico objetivado para o módulo havia sido transfor-

mado, de modo que os estudantes conseguiram aperfeiçoar suas 

respostas, implantar seus planos de aulas e projetos, além de di-

alogar com grandeza e riqueza científica os seus argumentos. 

No que se refere à mentoria e consultoria educacional para 

grupos de jovens professores, direcionamos um olhar analítico e 

observador na busca por motivações e melhor conhecimento so-

bre projetos e planejamentos, e percebemos que nossos encon-

tros tomaram outra direção, passando a ser mais encontros de 

autoajuda e troca de reflexões acerca da pressão da escola, dos 

pais, a falta de alunos, as turmas fechadas, à instabilidade do em-

prego, ao corte de salário e ao excesso de trabalhos, que agora 

preenchem os espaços da casa, invadindo os limites pessoais ma-

drugada a dentro.  

Com alguns relatos pessoais de professores durante encon-

tros de mentoria, foi observada uma certa ausência de habilida-

des importantes e imprescindíveis para a vida profissional, e que 

muitas vezes não são trabalhadas em sala de aula, indicando a 

necessidade de uma mudança urgente nessa realidade educacio-

nal conteudista, que esquece a parte humanística da educação. 

Goleman e Senge (2015) afirmam que: 

Temos de preservar habilidades humanas básicas de 
autoconhecimento, de gerir nós mesmos, de sintonia com 
outras pessoas, de trabalhar bem juntos e de 
compreender os sistemas mais amplos em que operamos. 
Tecnologias sofisticadas não substituem essas 
habilidades, embora tenham o potencial de aumentá-las 
se tivermos a sabedoria de moldá-las para tanto (2015, p. 
37). 
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Os autores enfatizam a benfeitoria que é o autoconheci-

mento, a harmonia em equipe e o autocontrole. Em nosso estudo, 

podemos ampliar esse horizonte para a empatia, a sensibilidade 

do olhar individual, a autoconfiança e a identidade profissional. 

Essas habilidades antecedem toda a prática pedagógica, pois ga-

rante uma base bem estruturada, com maior credibilidade.  

Nesses tempos de isolamento, tivemos que resgatar e utili-

zar essas habilidades ao nosso favor, para o bem da nossa saúde 

mental, caso contrário, nos sentiríamos perdidos, sem ter um di-

recionamento para lidar com as pressões e prazos inflexíveis. A 

educação emocional contribui para que possamos priorizar, es-

truturar e organizar nossos planejamentos, planos e ações. 

Antunes (2014) corrobora ao dizer que: 

Aprender com competência muda também o papel do 
aluno, que deixa de ser espectador da aula e se faz 
protagonista, deixa de ser apenas ouvinte e é desafiado a 
solucionar problemas a partir de conceitos que 
incorporou aos seus conhecimentos (p. 137). 

Trazendo essa reflexão para o contexto de isolamento 

atual, estamos vivenciando esse protagonismo do aluno, em que, 

ao assistir aulas gravadas em curto tempo, com resumos e con-

teúdos enxutos, busca pesquisar e aprofundar os assuntos vistos, 

muitos com auxílio das famílias, inclusive, criando exemplos e 

experiências práticas para melhor compreensão e apresentação 

de seus trabalhos.  

Essas vivências, enquanto professores e mentores, nos 

alertam para a necessidade de repensar a própria prática profis-

sional, nos despertando para um novo perfil de professor, sendo 
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este ainda mais observador, crítico, analítico e facilitador, bus-

cando garantir a aprendizagem de diversas formas, com didáti-

cas inovadoras, para diferentes fins e contextos sociais.  

 

4 REFLEXÕES FINAIS 

A pandemia do novo coronavírus nos aproximou das mí-

dias e recursos tecnológicos, que durante muito tempo foram an-

tagônicos para fins de ensino. É salutar o desconforto frente aos 

desafios que nos são impostos diariamente, entretanto, não há 

como negar as aprendizagens que estão sendo geradas por meio 

de tais experiências, nos tirando da zona de conforto e exigindo 

mais preparo técnico, sobretudo de questões tecnológicas que 

contribuam para uma aprendizagem significativa. 

São grandiosos e diversos os ensinamentos com os quais 

nos deparamos nesse novo cenário, que agregou mudanças em 

todos os âmbitos sociais. Há um lado negativo, que evidencia 

nossos problemas sociais, nossos desafios enquanto docentes e 

a falta de equidade educacional, ampliando ainda mais o abismo 

entre as classes sociais e se distanciando do pressuposto de uma 

educação de qualidade para todos, cujos indivíduos que detêm 

mais recursos de mídia e acesso à internet se beneficiam.  

Porém, há de se considerar o lado positivo do educador 

nesse contexto, que precisou se atualizar, buscar novas ferra-

mentas, ampliar o conhecimento em sua área para que pudesse 

produzir aulas expositivas virtuais de qualidade, melhorando e 

dando mais clareza à sua docência, a fim de atingir seus alunos 

do outro lado da tela. Reiteramos a necessidade do olhar com 

mais respeito à individualidade de cada aluno, ciente de sua es-
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trutura emocional, uma vez que esta também necessita de aten-

ção e manutenção para continuar direcionando e guiando seus 

mecanismos profissionais. 

Não há como nos atermos apenas na prática pedagógica 

unilateral, sem tecer reflexões empíricas acerca desse novo con-

texto. A pandemia no cenário nacional está aflorada e os sistemas 

não funcionam. Não há um apoio firme aos educadores, não há 

engajamento, os sistemas educacionais estão ansiosos por resul-

tados, sem se preocupar com o processo. E é injusto separar o 

processo dos resultados, pois estamos falando de pessoas em ex-

trema tensão emocional. 

Necessitamos que a sociedade reflita juntamente conosco 

sobre a valorização do profissional da educação, pois sempre es-

taremos lado a lado, em prol de um objetivo maior: formar indi-

víduos em todas as suas dimensões sociais, emocionais e cientí-

ficas, a fim de garantir uma sociedade mais justa, honesta e unida 

pelo mesmo propósito, uma educação para e por todos. 
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Falta de interesse e dificuldades de aprendizagem são algu-

mas das queixas observadas em salas de professores, entre tan-

tas outras, que nos revelam a dificuldade de proposição de ações 

de ensino motivadoras, desafiadoras e que envolvam os estudan-

tes para a existência de processos de aprendizagem. Nesse sen-

tido, surge para os professores o desafio de pensar e elaborar ati-

vidades que possibilitem a vivência, a experiência, a relação com 

o contexto econômico, histórico e social dos estudantes. Afinal, 

segundo Heidegger (1987, apud LARROSA, 2002, p. 25), “fazer 

uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 

alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma”. 

Assim, podemos nos questionar: que experiências transforma-

doras têm sido propostas por professores aos estudantes do sé-

culo XXI?  

Ao falarmos do ensino e da aprendizagem da matemática 

escolar, nos deparamos com argumentos como o de D’Ambrósio 

(1991, p. 1), que afirma que “há algo errado com a matemática 

que estamos ensinando. O conteúdo que tentamos passar adi-

ante através dos sistemas escolares é obsoleto, desinteressante 

e inútil”. A partir dessa afirmação, podemos refletir por que, se 

ainda existem práticas de ensino obsoletas, desinteressantes e 

inúteis, estariam os estudantes interessados e envolvidos com as 

propostas de atividades em sala de aula? 

Reforçando o questionamento anterior, tem-se o fato de 

que professores de matemática sempre são questionados sobre 

a utilização e a relação dos conteúdos/temas, abordados em au-

las de matemática, com questões práticas, do cotidiano. Talvez, 

professores de matemática não veem ou desconsideram “a ‘ma-

temática escolar’ como um constructo social, uma espécie de 

QWERTY” (PAPERT, 1985, p. 73). Quando e quem organizou a 
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sequência das teclas do teclado? Por que foram organizadas e 

dispostas dessa maneira? Seguindo esses mesmos questiona-

mentos, segundo Papert (1985, p. 73), um “conjunto de inciden-

tes históricos determinou a escolha de certos tópicos como a 

bagagem matemática que os cidadãos deveriam ter”. Logo, as es-

colhas pelos professores de matemática, em relação aos conteú-

dos/temas e suas formas de abordagem, devem ser feitas a partir 

das necessidades de formação dos estudantes para a resolução 

de problemas do cotidiano, da matemática que se constrói e está 

presente no dia a dia, para a transformação de si e da sociedade. 

Por isso se mostra importante analisar e discutir práticas 

de ensino que possibilitem a existência e manutenção de ações 

de aprendizagem. Em relação ao ensino da matemática, desta-

cam-se algumas tendências, tais como o Laboratório de Matemá-

tica, a História da Matemática, a Modelagem Matemática, a Reso-

lução de Problemas, Tecnologias Digitais de Informação e Comu-

nicação (TDIC), entre outras, que podem ser usadas no ensino 

presencial ou a distância, na Educação Básica ou no Ensino Supe-

rior. 

Este texto situa-se no âmbito do uso de tecnologias digitais 

para o ensino e a aprendizagem de matemática. Nele apresenta-

remos e discutiremos possibilidades de aprendizagem em mate-

mática a partir de uma proposta de uso de um jogo digital, que 

foi construído utilizando recursos do software Geogebra para o 

estudo de funções.  

 

MOVIMENTOS DE APRENDIZAGEM: ESTUDANTES EM AÇÃO 

Tem ganhado força no ambiente escolar e em cursos de for-

mação continuada para professores a expressão “Metodologias 
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Ativas”. Em relação a isso, Rech (2016, p. 41), destaca que essas 

metodologias: 

[...] baseiam-se em formas de desenvolver o processo de 
aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, vi-
sando às condições de solucionar, com sucesso, desafios 
advindos das atividades essenciais da prática social, em 
diferentes contextos. 

Partindo da afirmação de Rech (2016), consideramos que a 

proposição de atividades, conteúdos/temas, articulada à cons-

trução e/ou adaptação de Jogos por meio de TDIC, pode se tornar 

uma prática de ensino, de uso desses jogos digitais, que coloque 

os estudantes em ação, favorecendo a aprendizagem de conteú-

dos/temas enquanto resolvem problemas que podem ser reais 

ou não. 

O uso de jogos digitais, da linguagem digital em si, possibi-

lita a manipulação de objetos matemáticos a partir de algumas 

de suas representações. Essa ação é importante uma vez que, se-

gundo Kishimoto (1998, p. 23): 

por meio de objetos simbólicos dispostos intencional-
mente, a função pedagógica subsidia o desenvolvimento 
integral [dos estudantes]. Nesse sentido, qualquer jogo 
empregado pela escola, desde que respeite a natureza do 
ato lúdico, apresenta o caráter educativo.  

No entanto, ao planejar, construir e propor um jogo digital 

aos estudantes, a partir do uso de TDIC, devemos ponderar e con-

siderar alguns elementos, informações e possibilidades de inte-

ração do próprio jogo, pois estes devem ser “apropriados para 

resolução de problemas e para estimular a aprendizagem” 

(KAPP, 2012, p. 49, tradução nossa). 

Além disso, ressaltamos que as TDIC, na/para a construção 

de jogos digitais, não podem ser consideradas apenas como um 
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simples recurso ou um suporte para o ensino: 

pois isto implicaria no uso da mesma pedagogia, da 
mesma linguagem sob uma pretensa “modernização” ou 
ainda “inclusão digital”, o simples uso do computador não 
inclui; o que inclui é a linguagem, é a modificação na lin-
guagem, é no ser com eles, em uma pedagogia fundamen-
tada em transformações (TONÉIS, 2017, p. 24). 

Ainda, considerando a linguagem digital, em relação ao uso 

de jogos digitais, reconhecemos que os estudantes se tornam “jo-

gadores” e que, ao “jogar”, segundo Kopfler, Osterweil e Salen 

(2008, p. 1, tradução nossa), “exibem, regularmente, elementos 

como persistência, assumem riscos, atenção a detalhes, assim 

como a habilidade de se resolver problemas” e, além disso, os jo-

gos “permitem ao aluno avançar por diferentes caminhos, de di-

ferentes formas, em sintonia com os interesses de habilidades de 

cada jogador, enquanto fomentam a colaboração e aprendizagem 

em tempo real”. 

Assim, acreditamos que o uso de jogos digitais para o en-

sino da matemática pode favorecer a existência de ações de 

aprendizagem, uma vez que esses jogos devem ser propostos a 

partir de um ou mais objetivos de aprendizagem e, além disso, 

acompanhados de questionamentos que desafiem os estudantes, 

coloquem-nos em movimento de aprendizagem, enfim, em cola-

boração na proposição de soluções e na manipulação de objetos 

matemáticos por meio de suas representações. 

 

O JOGO DAS PONTES, ÁLGEBRA E GEOMETRIA 

O jogo digital apresentado a seguir, foi construído por nós, 

usando o GeoGebra, durante um estudo da possibilidade de se 

construir e/ou adaptar jogos digitais usando esse software de 
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geometria dinâmica, em suas versões off-line ou on-line20. Nesse 

estudo, analisamos a possibilidade de se propor uma atividade 

que pode ser desenvolvida presencialmente ou a distância21, por 

meio de um jogo e considerando alguns objetivos de aprendiza-

gem, que permitisse a manipulação de objetos matemáticos por 

meio de suas representações geométricas e algébricas. 

Para a construção desse jogo, consideramos uma proposta 

de atividade que fosse capaz de favorecer desenvolvimento de 

uma competência e duas habilidades para o Ensino Médio, indi-

cadas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 

sendo:  

Competência Específica 5 - “Investigar e estabelecer con-
jecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades 
matemáticas, empregando estratégias e recursos, como 
observação de padrões, experimentações e diferentes 
tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma 
demonstração cada vez mais formal na validação das re-
feridas conjecturas” (BBRASIL, 2017, p. 540) 

(EM13MAT302) Construir modelos empregando as 
funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver pro-
blemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tec-
nologias digitais. (BRASIL, 2018, p. 543) 

(EM13MAT401) Converter representações algébricas de 
funções polinomiais de 1º grau em representações ge-
ométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos 
quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou 
não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria 
dinâmica. (BRASIL, 2017, p. 543) 

 
20 Acessível em <https://www.geogebra.org/classic>. 

21 Por exemplo, <https://www.geogebra.org/m/x6vuhfc2>. 
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O jogo foi construído, até o momento, em duas fases22. O 

objetivo é que, em cada uma das fases, usando os controles indi-

cados (“a”, “b”, “c” e “d”), os estudantes devem construir “uma 

ponte” ligando dois pontos específicos, conforme as Figuras 1, 2, 

3 e 4. Sugerimos que, antes de iniciar o jogo, os estudantes te-

nham acesso as seguintes informações: 

Orientações: 

O nosso personagem mundialmente conhecido 

não consegue pular alto e ele quer muito pegar a es-

trela. Para ajudá-lo nessa missão, você deverá cons-

truir uma ponte! Vamos nessa? 

Para construir a ponte que levará o personagem 

até o objetivo; use os comandos "a", "b", "c" e "d"; des-

lizando para a esquerda ou direita.  

Você terá finalizado o jogo se conseguir construir 

uma ponte que deverá ligar o ponto "Saída" ao ponto 

"Chegada". Mas lembre-se: a ponte não pode ultrapas-

sar esses pontos! 

Vamos começar a construção? 

 
22 Você pode fazer o download dos arquivos das Fases 1 e 2 do jogo acessando 
os links a seguir: Fase 1 <http://gg.gg/jogopontefase1>; Fase 2 < 
http://gg.gg/jogopontefase2>.  
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Figura 1 – Tela Inicial da Fase 1

 

Fonte: Autores. 

Figura 2 – Tela Final da Fase 1 

 

Fonte: Autores. 

Figura 3 – Tela Inicial da Fase 2 

 

Fonte: Autores. 
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Figura 4 – Tela Final da Fase 2 

 

Fonte: Autores. 

Apesar de ser um jogo, o uso desse recurso, para o ensino e 

a aprendizagem da matemática, deve estar articulado a questões 

que auxiliem os estudantes a relacionar, por exemplo, o coefici-

ente angular com a inclinação de um segmento de reta, o coefici-

ente linear com a ordenada do ponto de intersecção entre o seg-

mento de reta e o eixo das ordenadas. Dessa forma, algumas 

questões podem ser propostas aos estudantes ao final da Fase 1 

e antes de iniciar a Fase 2, como por exemplo: 

Há alguma relação entre o controle “a” do jogo, o coe-

ficiente “a” na expressão algébrica e o segmento de reta que 

foi construído? 

Há alguma relação entre o controle “b” do jogo, o coe-

ficiente “b” na expressão algébrica e o segmento de reta que 

foi construído? 

Há alguma relação entre o controle “c” e “d” do jogo 

com o tamanho da ponte? 

Como você pode construir uma ponte, na Fase 2 do 

jogo, usando apenas uma expressão algébrica? 

Como você construiria a Fase 2 desse jogo? 
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Essas são algumas entre tantas outras questões que devem 

ser feitas pelo professor durante e após o jogo, sendo em aulas 

presenciais ou enviadas aos estudantes, no caso de aulas a dis-

tância, pois, dessa forma, o professor terá elementos para anali-

sar o processo de aprendizagem, as dificuldades, quais outras in-

formações são necessárias para que os estudantes possam resol-

ver o problema proposto no jogo digital, aproximando-os “do co-

nhecimento científico, propiciando a vivência de situações que 

colocam o jogador diante de desafios e da necessidade de buscar 

soluções, levando-o a raciocinar, a compartilhar ideias e a tomar 

decisões. (TONÉIS, 2010, p. 151).  

Para finalizar, concordamos com Mattar (2010, p. 14), ao 

mencionar que os jogos digitais possibilitam o desenvolvimento 

de habilidades que não são ensinadas nas escolas, tais como a 

“iniciativa, inovação, criatividade, senso crítico, saber resolver 

problemas, tomar decisões (rápidas e baseadas em informações 

geralmente incompletas), lidar com a tecnologia, ser capaz de fil-

trar a informação etc”. 
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Letramento na cibercultura: desafios de rea-
lizar videoconferência/vídeo aula constru-
indo hipertextos em época de isolamento 

social com alunos do ensino médio 
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O que se pretende com este presente trabalho é trazer al-

gumas estratégias e experiências utilizadas no ensino à distância 

do Ensino Médio na Rede Pública de Ensino. Busco aqui trazer 

algumas reflexões sobre os modelos do sistema educacional em 

época de isolamento social. Descrever de forma sucinta como as 

tecnologias contribuem para o processo e aprendizagem. Des-

crever como utilizar os recursos tecnológicos para fazer video-

conferência/vídeo aula e construção de hipertexto no Ensino 

Médio da rede pública usando a modalidade de ensino à distân-

cia (EAD). Inicialmente faz-se uma breve discussão a respeito do 

ensino à distância e o uso das tecnologias da comunicação bem 

como uso das metodologias ativas e ensino inovador aliado ao 

letramento na cibercultura em épocas de isolamento social. 

Começamos falando sobre os modelos do sistema educaci-

onal que surgem a partir de uma necessidade em determinado 

momento e espaço de acordo imposto pela economia e os novos 

arranjos sociais. Os modelos educacionais em uso até então eram 

os modelos presencial e o modelo misto, conhecidos também 

como modelo semipresencial e a modalidade distância (EAD). 

Essas duas modalidades de ensino operam mais no ensino Supe-

rior e de forma bastante tímida no Ensino Básico em especial na 

rede pública. Com o surgimento da pandemia e isolamento so-

cial, professores e alunos se viram obrigados a lançar mão das 

tecnologias da informação e utilizar a modalidade de ensino à 

distância para ensinar e aprender. As aulas são chamadas de re-

motas seguindo um currículo formal predeterminado pela escola 

no seu espaço físico. E como fazer para continuar ensinando no 

Ensino Básico se o contato presencial neste momento não é pos-

sível e não se tem experiências com o Ensino à Distância no âm-
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bito do ensino médio? Como aprender usar os recursos tecnoló-

gicos em curto espaço de tempo para a finalidade educacional no 

âmbito da educação básica?  

Dessa forma, torna-se importante refletir sobre o processo 

de alfabetização na cibercultura para que haja difusão do conhe-

cimento e é nesse momento que a educação à distância se faz pre-

sente, se impõe e se faz extremamente necessária, como modali-

dade viável e espaço formal de ensinar e aprender, de apreender 

conhecimento através das tecnologias da comunicação e da in-

formação. 

No tocante ao processo de alfabetização na cibercultura 

não só se apreende a técnica de decodificar e codificar, mas tam-

bém utilizar saberes nas mais diversas práticas sociais. Nesse 

contexto, o letramento é visto como fenômeno cultural, refe-

rindo-se ao conjunto de demandas e atividades sociais sem, con-

tudo, esquecer que o letramento é um conjunto de atributos pes-

soal, referindo aí, a posse do individual de habilidade da leitura 

e escrita dentro da cibercultura imerso dentro do processo his-

tórico de formação do sujeito. O professor no cenário atual deve 

estar consciente desse processo de letramento e apreendê-lo de 

forma rápida e eficaz, uma vez que há um sujeito aprendiz a sua 

espera. O professor tem que se tornar letrado de forma rápida e 

intensa, explorar os diversos instrumentos de forma que con-

duza bem suas aulas na modalidade de educação à distância. Es-

tas aulas devem se aproximar ao máximo das aulas presenciais, 

ser calorosa tanto quanto as aulas presenciais. O tempo de pre-

paro é curto para responder a essa nova ordem social que se im-

põe. No entanto, é bom lembrar que professor e aluno não são 

máquinas, eles são humanos e precisam de tempo para tornar-se 
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letrados neste novo espaço com novos arranjos e novas acomo-

dações dentro dessa forma de ensinar e apender a apreender 

usando as tecnologias digitais. Aliado a tudo isso, o professor é 

um educador e como educador ele valoriza o indivíduo em toda 

a sua plenitude e isso é imprescindível para que o aluno do outro 

lado da tela se sinta acolhido. A educação à distância mediada 

pelas tecnologias da comunicação e da informação já é uma mo-

dalidade operante e estar fortalecida mais ainda nesta época de 

isolamento social provocada pela pandemia com criação de vá-

rias estratégias para ministrar aulas.  

Ângela Kleimam (2008) aborda que letramento compre-

ende o conjunto de práticas específicas que envolve a escrita 

onde a escola seria uma agência de letramento dentre várias ou-

tras (grifo meu) e realizaria apenas algumas práticas do letra-

mento. Essa fala traduz o momento atual vivenciado por todos e 

neste cenário. A escola deixou de ser a agência de apreender co-

nhecimento transpondo esse espaço para a casa do professor e a 

casa do aluno. A escola desempenha agora apenas o papel de in-

terlocução entre aluno e professor em espaços físicos diferentes, 

mas virtualmente iguais. Este espaço formal, mesmo que virtual-

mente, é necessário para reforçar a legitimação e ordenação do 

processo de ensinar e apreender. Cabe lembrar que a educação à 

distância pode configurar como estratégia de socialização e de 

difusão do conhecimento e inclusão social como também espaço 

de exclusão social, haja visto a não possibilidade de acesso as tec-

nologias digitais e aos outros meios de comunicação exigidos 

pela educação à distância. A educação à distância para ser efe-

tiva, os sujeitos aprendizes e os professores precisam dispor de 

conectividade e a acessibilidade as tecnologias de comunicação 

e da informação, requer planejamento detalhado, a autonomia e 

a disciplina de todos envolvidos. O planejamento torna-se a 
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etapa mais importante neste processo aliado ao acompanha-

mento organizado e sistemático e passo a passo da sua execução 

nesse espaço formal de ensino virtual. 

Nessa perspectiva buscou-se desenvolver aulas interativas 

e inovadoras tendo como estratégias as videoconferências e 

construção de hipertextos apoiados pelas metodologias ativas e 

a sala de aula invertida. Procurou-se fazer um planejamento sim-

ples, passível de execução. 

Segundo Fausto Camargo (2018), as metodologias ativas 

de aprendizagem estão alicerçadas na autonomia do aluno e tem 

como foco o desenvolvimento de competências e habilidade com 

base na atividade colaborativa. As metodologias ativas focam na 

aprendizagem que vise desenvolver competências pessoais e 

profissionais, coloca o aluno como protagonista e as atividades 

de aprendizagem se dão de forma interativa e colaborativa. Para 

fortalecer esse método de aprendizagem utiliza-se os diversos 

meios de comunicação e da informação. Na modalidade de en-

sino à distância usa-se como meio as tecnologias da comunicação 

e da informação que são instrumentos que viabilizam a educação 

na modalidade à distância. 

Como estratégias de ministrar aulas à distância para alunos 

do Ensino médio optou-se pela videoconferência e construção de 

hipertextos. Após a definição do desenho de aula que se quer se-

guir, a próxima etapa é selecionar os recursos tecnológicos. Para 

tanto, os recursos tecnológicos selecionado foram aqueles dispo-

níveis pela Google por ser uma plataforma gratuita e de fácil 

acesso para os alunos da rede pública de ensino. Os aplicativos 

usados foram: Google Classroom, Google Meet, Google docs, Go-

ogle forms e Google agenda. A partir deste ponto começou a de-

finir o desenho das aulas. 
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O primeiro passo para a construção deste desenho é fazer 

o levantamento de quantos alunos possuem conectividade. Se-

gundo passo identificar qual ou quais equipamentos que dis-

põem para efetivar a conectividade. De posse dessas informa-

ções traça-se o desenho de como será a aulas à distância, de sorte 

que todos tenham acesso à sala de aula virtual eleger qual ou 

quais recursos tecnológicos vai ou vão utilizar, de sorte que seja 

eleito aquele que além de dar uma melhor resposta agregue to-

dos os alunos e que tenham facilidade de navegação. O terceiro 

passo é identificar o grau de autonomia que os alunos têm com 

relação ao ensino à distância e o uso dessas tecnologias da comu-

nicação e da informação, esse conhecimento é importante pois 

possibilita saber qual o entendimento que o aluno tem sobre essa 

modalidade de ensino. Ao perceber o grau de autonomia e matu-

ridade do aluno para aprendizagem, além de ajudar na escolha 

do melhor recurso tecnológico e estratégia didática, permite pre-

dizer a viabilidade da estratégia escolhida. Constituindo assim, 

variáveis importantes que irão balizar o sucesso ou não na aula 

na modalidade a distância.  

Posteriormente cria-se uma sala de aula virtual usando o 

Google Classroom encaminhando o código de acesso à sala de 

aula virtual para os alunos através do e-mail. Convida-os a fazer 

um tour pela plataforma, explorando todas as possibilidades de 

navegação e usos do aplicativo nas aulas. Nesse espaço virtual 

deverá ser postado as atividades, os comunicados, avisos, textos 

de leitura prévia e textos de leitura pós aula expositiva. A cada 

postagem e avisos que inseridos pela plataforma usando o apli-

cativo Google sala de aula deve disparar um alerta no equipa-

mento do aluno(a) para que o mesmo tenha ciência de que deve 

acessar a plataforma, o alerta também que tem informação nova 
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para ele(a). Ressalta-se que essa nova postagem ficará em desta-

que no mural da sala de aula virtual para que o aluno visualize e 

saiba que a atividade não foi realizada ou que o material postado 

ainda não foi explorado pelo aluno. A medida que forem aces-

sando e explorando o material postado, os alertas são desfeitos. 

Neste será criado também um canal de comunicação individual 

do aluno com o professor, espaço em que o aluno expõe as suas 

considerações e não quer que o restante da turma tenha acesso.  

Com o auxílio Google docs, abre-se o texto com temática de 

cada grupo de seis alunos com o chamado de laboratório textual, 

aqui serão construídos os hipertextos, fruto da leitura, pesquisa 

e videoconferência e atividade práticas, que será construído a vá-

rias mãos. Para utilização deste aplicativo, dividir a turma em 

grupos de seis alunos. Após o agrupamento dos alunos, distribuir 

as temáticas diferentes estabelecendo critérios de agrupamento, 

que pode ser por ordem alfabética, ordem de matrícula ou ordem 

alfa numérico, ou outro critério contanto que fique claro para o 

grupo. A esse texto em construção, hipertexto, tem como cha-

mado construção textual a várias mãos, vários olhares nas pers-

pectivas dos alunos. 

Usar o Google Meet para fazer as teleconferências/video-

aulas lançando mão do modelo tradicional em tempo real com o 

propósito sempre de estar fazendo a abertura de conteúdo novo 

para o aluno. Os horários das aulas seguem a programação esco-

lar, física e virtual, previamente determinado, acordado e publi-

cado no mural da turma no Google Classroom. Para acesso as au-

las em tempo real e demais evento usando o Google meet, pro-

gramar usando Google agenda para que seja gerado o link de 

acesso a aula e automaticamente encaminhado para o aluno an-

tecipadamente, isso evita que eventualmente o aluno argumente 
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que não assistiu a aula pois o link de acesso não chegou até ele. 

Reforce sempre na véspera da aula ou de qualquer outro evento 

usando o Google meet através do mural do Google classroom. 

Esse encontro através do aplicativo Google meet oportuniza o 

transpor do calor humano mesmo que seja através da tela de um 

computador ou de um celular ou outro equipamento que possi-

bilite esse encontro distante e ao mesmo tempo tão próximo. Es-

ses encontros deverão ser no mínimo semanal e são muito im-

portantes para manter a unicidade, deve dispor de alguns minu-

tos antes das aulas para as conversas informais entre alunos, vi-

sando estreitar laços com o grupo e transpor o calor humano 

mesmo que seja através da tela de um computador ou celular. 

Para apresentação das videoconferências dos grupos, esta-

belecer os dias e horários para apresentar seus hipertextos em 

construção. Nesse momento a sala toda está reunida a mesa com-

posta pelos alunos expositores que são os palestrantes mediado 

pelo(a) professor(a) e os demais membros da conferência, ou-

vintes são os demais alunos e convidados que devem fazer per-

guntas e contribuições. Nestas videoconferências cada grupo de 

aluno discorre sobre determinada temática referente a determi-

nado conteúdo objeto de construção do seu hipertexto. As orien-

tações são previamente sistematizadas e postadas no mural da 

turma com regras claras sobre a conferência. Ideal definir uma 

conferência bimestre por cada grupo de seis aluno com duração 

de dois dias e quatro horas diárias, considerando a turma com 

número máximo de quarenta e cinco alunos. 

Para cada grupo de aluno, postar textos para leituras pré-

vias sobre a temática do grupo, bem como orientação de como 

fazer outras buscas de textos referente a temática, em fontes con-

fiáveis para fortalecer a aprendizagem. Orientar o que são fontes 
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de pesquisa confiáveis através de aula expositiva usando o Goo-

gle meet. Postar no mural da turma sites eletrônico confiáveis 

para a pesquisa de sorte que o aluno inicie o seu processo de 

busca pelo conhecimento. Após essa leitura os alunos devem es-

crever usando o Google docs no seu hipertexto em construção, 

registrando as suas análises e observações, esses hipertextos 

constituirão o produto a ser apresentado nas teleconferências 

por cada grupo.  

Este movimento de construção de hipertexto só é possível 

na educação à distância apoiado pela teleconferência e pelas me-

todologias ativas de aprendizagem usando os diversos aplicati-

vos disponíveis pelo Google. É um texto que não se constrói de 

forma fria, gélida, é um desenho escrito de forma calorosa, é o 

transpor do calor humano para o texto em construção com vários 

recortes e cola de cada aluno que vai dando essa sensação de 

construção viva e calorosa. Desconstruindo a ideia de que educa-

ção a distância de algo remoto e frio. Percebe-se aí um verda-

deiro território vivo e emocionante para o professor e aluno, são 

várias mãos, são várias ideias confluindo em uma só e com a sen-

sação de amplitude muito grande e de fato o é. A aprendizagem 

e apreensão de conhecimento vai se dando através das pesquisas 

em vários movimentos sob vários olhares e sob várias perspec-

tivas através das tecnologias da comunicação e da informação na 

modalidade do ensino à distância 

  



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 133 
 

REFERÊNCIAS 

 

1. KELMAN, Ângela B. Os estudos de letramento e a formação do pro-

fessor de língua materna. Disponível em; https://www.scielo.br/sci-

elo.php?pid=S1518-76322008000300005&script=sci_arttex. Acesso 

em: 11 de jun. 2020. 

2. CAMARGO, F.: DAROS, T. Sala de aula inovadora: estratégias para 

fomentar o aprendizado ativo. Porto Alegre, Penso, 2018. e-PUB. 

 

  



134 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

  



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 135 
 

 

 

CAPÍTULO XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo XI 



136 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

Educação híbrida: Algo para pensar hoje 

 

José Antonio Farias Coelho24 
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Resumo: O presente paper apresenta os conceitos de três méto-

dos utilizados pelo ensino híbrido que são: rotação por estações, 

laboratório rotacional e sala de aula invertida e prospecta o pa-

pel do professor nesta mudança de paradigma educacional. 

Palavras-chave: Ensino híbrido; rotação por estações; laborató-

rio rotacional; sala de aula invertida. 

 

Abstract: This paper presents the concepts of three methods 

used for hybrid teaching: they are the test stations, rotational la-

boratory and inverted and prospective classroom or the tea-

cher's role in this educational paradigm shift. 

Keywords: Hybrid teaching; rotation by seasons; rotational la-

boratory; Flipped classroom. 

 

Introdução 

Para Moraes (2002), funções cognitivas vêm sendo desen-

volvidas, ampliadas e modificadas, de diferentes maneiras e as 

tecnologias digitais vêm favorecendo novas formas de acesso à 

informação, novos estilos de pensar, raciocinar e novas dinâmi-

cas no processo de construção de conhecimento. 

Dentre as inúmeras definições para o termo “Educação Hí-

brida”, uma que me agrada é sem dúvida a que afirma: “Ensino 

híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um es-

tudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-

line, com algum elemento de controle dos estudantes sobre o 

tempo, o lugar, o caminho e/ou ritmo”. (HORN, Michel B., STA-

KER, Hearther. 2015. p. 34). 
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Essa nova forma de ensinar e aprender pode ser conside-

rada uma convergência do ensino virtual com o presencial e não 

uma oposição, em que a aprendizagem não está mais restrita às 

paredes de uma sala de aula (RAMOS; SOUSA; ALVES, 2014).  

Sem dúvida a educação híbrida, é o resultado da mistura de 

métodos de ensino presenciais e on-line a fim de melhorar a ex-

periência do estudante. Esta experiência pode acontecer por va-

riados meios tecnológicos ou não. 

Segundo Freire (2002), o aprendizado acontece quando o 

educando é levado a compreender o que ocorre ao seu redor, a 

fazer suas próprias conexões e a construir um conhecimento que 

faça sentido para a sua vida. Ou seja, quando o aprendizado é sig-

nificativo. 

A grande vantagem deste modelo é propiciar esse aprendi-

zado, é significativo aliado a um melhor aproveitamento da rela-

ção entre professores e alunos, pois, o aluno ao se preparar em 

casa antes do encontro presencial ou mesmo on-line, propicia 

um aproveitamento melhor do tempo que ele tem disponível 

com o professor. E é nesse encontro que ocorre a transferência 

do conhecimento, responsável por grande parte do aprendizado. 

De acordo com Ausubel (2003), para que a aprendizagem 

ocorra é preciso que o conteúdo a ser aprendido seja potencial-

mente significativo. Quando o conhecimento é significativo é re-

tido e lembrado por mais tempo, esta forma de aprendizagem 

aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos e quando o 

conteúdo aprendido for esquecido esta aprendizagem facilita a 

reaprendizagem. 
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Portanto aqui está o desafio do professor: transformar os 

conteúdos de suas disciplinas em saberes significativos para 

seus alunos. 

Dos diversos métodos ou modelos aplicáveis na educação 

híbrida, tive a felicidade de me aprofundar em três deles: rotação 

por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida. So-

bre os quais faço a seguir um resumo minhas experiências. 

 

Ensino Híbrido por Rotação 

Neste modelo de Ensino Híbrido por Rotação, o aluno passa 

por diversas estações, pontos específicos na sala de aula, para 

aprender, e o professor pode aplicar esse modelo no ensino em 

uma disciplina, por exemplo, na Matemática, ou ainda em um 

conteúdo específico. Para aplicar o modelo, o professor organi-

zará a sala com pontos específicos, com uma programação fixa, 

para que os alunos possam fazer um rodízio nesses pontos, em 

um tempo que poderá ser estabelecido por ele ou até que o aluno 

cumpra o objetivo da aprendizagem da estação. Um desses pon-

tos específicos determinados deverá ser uma estação para 

aprendizado on-line e os outros podem incluir atividades, como 

instruções para pequenos grupos ou toda a classe, projetos em 

grupo, tutoria individual ou ainda tarefas escritas (STAKER; 

HORN, 2015).  

 

Laboratório Rotacional 

De acordo com Horn, Staker e Christensen (2015), o Labo-

ratório Rotacional é um modelo de rotação em que dentro de um 
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dado curso ou assunto (por exemplo, matemática), os alunos al-

ternam em um horário fixo, ou a critério do professor, entre os 

locais dentro da escola. Ele consiste em criar dois ambientes de 

aprendizagem, divididos entre on-line e offline. Os estudantes 

realizam tarefas em espaços e tempos diferentes, no próprio am-

biente escolar. Na sala de aula, realizam as atividades conhecidas 

como “presenciais” (resolução de problemas, simulados e ou-

tros); e no Laboratório de Informática, executam as tarefas ditas 

“on-line” (pesquisas, simulações e quizzes). 

 

Sala de Aula invertida 

Na Sala de Aula Invertida, os alunos têm acesso ao conte-

údo on-line, testam suas habilidades na aplicação do conheci-

mento e interagem uns com os outros em atividades colaborati-

vas durante os momentos presenciais em sala de aula. Acredita-

se que isso possa motivar o aluno a continuar com o aprendi-

zado. Um outro aspecto do conteúdo on-line é a produção de qui-

zzes ou atividades on-line que podem ser intercaladas às vídeo-

aulas para checar se o que foi estudado foi aprendido.  Além 

disso, deve-se considerar a acessibilidade desse conteúdo aos 

alunos (EDUCAUSE, 2012). 

Segundo Julie Schell (2015) as salas de aula invertidas po-

dem se valer da disponibilização de aulas expositivas em vídeos 

on-line e fazer com que os estudantes realizem o “trabalho de 

casa” em aula, porém elas podem, e devem, ser muito mais que 

isso. 



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 141 
 

Este método tem grandes vantagens, pois, promove o auto-

conhecimento dos alunos. Criando nestes uma capacidade de re-

solver problemas e de argumentar com maior segurança sobre o 

assunto estudado. 

A aprendizagem invertida opera a partir do pressuposto de 

que a cobertura de conteúdo ocorre principalmente fora da sala 

de aula e deve ser uma tarefa compartilhada com os alunos ao 

invés de um trabalho exclusivo do professor. (SCHELL, 2015, p. 

1) 

 

Considerações Finais 

Enfim, a educação híbrida busca permitir que as aulas se 

tornem mais dinâmicas, acessíveis e flexíveis, já que o aluno pode 

escolher como deseja aprender. A integração de conteúdos on-

line e o aprendizado colaborativo, consegue sem dúvida 

melhorar de forma acentuada a formação dos estudantes. 

Nosso grande desafio enquanto professores está em 

facilitar o uso de ferramentas digitais, dando sempre aos alunos 

feedbacks em tempo real, fazendo uso das diversas tecnologias 

existentes para planejar suas aulas, atendendo assim ás 

expectativas dos alunos. 

Então, para a implantação do ensino híbrido é necessário 

quebrar as barreiras internas do ensino tradicional. Precisamos 

cada vez mais, incentivar os colegas professores a fazer as 

experiências em suas turmas com as metodologias ativas 

existentes no ensino híbrido e juntamente com isso acompanhar 

as reações e os resultados destas experiências. 
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Portanto, a verdadeira escola não pode perder de vista a 

sua principal meta que é a de definir o que os alunos devem de 

fato aprender e serem capazes de fazer. E isso só poderá ser feito 

com a efetivação de modelos de ensino mais eficientes e eficazes. 

Sem dúvida,  é  uma  grande  mudança  na  forma  de  ensinar e 

aprender do século XXI. 
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RESUMO 

O ensino remoto emergencial é o assunto do momento. Com a 

suspensão das aulas presenciais, imposta pela pandemia do novo 

coronavírus (Sars- Cov -2), essa modalidade foi implantada por 

uma série de unidades educacionais. Com os trabalhos remotos 

a nova rotina dos docentes evidencia as vantagens de usar a tec-

nologia na educação tanto para professores como para alunos. 

Dada a escassez dos recursos materiais, tal situação ora imposta 

tem se apresentado desafiadora para os docentes, discentes e a 

família. A superação das dificuldades, e a incorporação de novas 

ferramentas com consequente melhoria da eficácia no ensino, 

pode contribuir para o sucesso escolar. Diante desse cenário, é 

de extrema importância a diversificação dos recursos educacio-

nais que permitam uma maior motivação para o estudo, por isto, 

apresentamos no presente capítulo a utilização de bots (robôs 

virtuais) como recurso de ensino remoto emergencial/intencio-

nal. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL 

Durante o período de isolamento social praticado em meio 

à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), inúmeros Profes-

sores necessitaram se adaptar a modelos de ensino que estavam 

fora da realidade deles. Diversas escolas têm solicitado aos Pro-

fessores e Coordenadores Pedagógicos que trabalhem remota-

mente. Todavia, a maior preocupação é a falta de hábito para 

essa modalidade de ensino para ambos docentes e discentes, o 

que culmina em um tremendo desafio para esses estudantes 

manterem o interesse nos conteúdos repassados de forma on-

line (MOURÃO, 2020). 
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As altercações acerca do tema são coerentes e polêmicas, 

gerando alguns questionamentos de reflexão sobre a problemá-

tica, tais como: há suporte tecnológico ou acessibilidade ofertado 

à comunidade escolar para atender a demanda do ensino re-

moto? O currículo deve ser adaptado a nova oferta do processo e 

demanda do ambiente educacional emergencial? Como trabalhar 

em um novo contexto e formato de ensino com gestão de tempo 

que torne o ensino eficaz e integrador? Esses e outros embates 

são questões pertinentes e recorrentes nas reuniões e planeja-

mentos junto a equipe escolar. 

São perceptíveis os desafios de rotina diária e sua conexão 

com o ensino remoto, porém a demanda emergencial torna o 

processo íngreme, com uma relação de carga horária e currículo 

ficando passível de revisão no que tange a adaptação dos conte-

údos e adequação do ensino. Estes são alguns pontos que neces-

sitam de ajustes, analogamente o desafio enfrentado pela equipe 

docente em exportar conteúdo, administrar o tempo e revalidar 

a sua prática de ensino com o intuito de manter os alunos com 

foco nas atividades e ativos na aprendizagem são desafios cons-

tantes. 

Se por um lado o momento atual revelou a necessidade de 

refazer os conceitos e proporcionar novos aprendizados, insti-

gando os professores a saírem da zona de conforto e buscar no-

vas ferramentas tecnológicas que possam contribuir para o su-

cesso de aprendizagem dos alunos (Chick et al. 2020); por outro 

lado, um ponto alarmante dessa transição de trabalhos remotos 

é que a nova rotina dos professores também multiplicou signifi-

cativamente as horas de dedicação para preparação e planeja-

mento das atividades. 
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O uso de aplicativos de mensagens como WhatsApp® e 

Messenger® acabou sendo soluções alternativas para transmitir 

as informações, consequentemente, os professores têm rece-

bido, em seus aparelhos pessoais, mensagens com muita fre-

quência em relação às dificuldades e dúvidas sobre as atividades. 

Diante de toda situação imposta pelos dias atuais, nós con-

sideramos de extrema importância o desenvolvimento de novas 

ferramentas capazes de promover a diversificação das estraté-

gias e abordagens de ensino e que por conseguinte permitam 

uma melhor eficiência de ensino, por isto, nós expomos neste ca-

pítulo a utilização de chatbots (Robôs Virtuais) como um recurso 

adicional de ensino remoto emergencial e/ou intencional, e que 

seja capaz de promover uma interação com os estudantes por 

meio de uma linguagem natural através da inteligência artificial, 

de uma maneira que o usuário possa retirar dúvidas sobre os as-

suntos abordados nas aulas virtuais e utilizando o mínimo de da-

dos móveis da sua conectividade. 

Enquanto muitos Pesquisadores têm enfatizado que 

chatbot se tornou um chavão recentemente, todavia esse con-

ceito existe desde o momento em que se iniciou a interação de 

pessoas com computadores (Kane, 2016). O primeiro chatbot foi 

desenvolvido em 1966, pelo Professor Joseph Weizenbaum do 

Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, e introduzido antes 

mesmo do lançamento de computadores pessoais e foi nomeado 

Eliza (WALLACE, 2003). 

Uma base de conhecimento convencional de chatbot geral-

mente é construída manualmente, o que é um processo muito de-

morado e pode levar anos para treinar um chatbot em um campo 

específico de especialização (Kane, 2016); entretanto esses 
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agentes de conversação podem ser gerados por programas pro-

venientes do aprimoramento da computação cognitiva, a qual é 

uma tecnologia baseada em inteligência artificial que imple-

menta o pensamento lógico em softwares e sistemas (HUSSAIN 

& ATHULA, 2018). 

O chatbot que apresentamos no presente capítulo é de có-

digo aberto e foi programado para uso no domínio em atividades 

de tutoria remota. O chatbot foi nomeado Robhito porque o seu 

primeiro uso foi aplicado para estudantes de ensino fundamental 

da disciplina de História da ECIT Francelino de Alencar Neves, 

localizada em Itaporanga – PB. 

Corroborando com a linha de pensamento de Silva (2020), 

ao invés da “velha” postura do ditar/falar, propomos um espaço 

amplo para a navegação online, onde o próprio aluno possa ma-

nipular e criar a sua própria forma de aprendizagem. Apesar de 

ter sido testado para a disciplina de história, o nosso robô encon-

tra-se perfeitamente disponível para atividades de outras disci-

plinas, tais como ciências biológicas. Além do uso para atividades 

escolares, o nosso chatbot destina-se também a ser utilizado pela 

comunidade em geral e por pessoas interessadas na área de edu-

cação e gerenciamento de informações escolares. 

 

FUNDAMENTOS DO CHATBOT ROBHITO 

O chatbot pode ser consultado ou por meio de mensagens 

de sms ou por meio do app Messenger do Facebook. Esse é o en-

dereço eletrônico para chat com Robhito: 

https://bit.ly/chatRobhito. 
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No primeiro momento os recursos disponíveis no chabot 

Robhito permitem que os usuários interajam em linguagem aces-

sível, que são capazes de detectar trechos de consultas e posteri-

ormente converterem para a linguagem computacional (Bloco 1 

– Figura 1). No segundo momento, ocorre um cruzamento dos 

dados em larga escala que finalmente transformam os outputs 

em uma resposta precisa para o que foi solicitado em linguagem 

humana e clara (Blocos 2 e Blocos 3 – Figura 1). 

 

Figuras 1- Blocos representando os recursos de interação do 

chatbot Robhito com um estudante da ECIT Francelino de Alen-

car Neves. 

As bases das respostas são constituídas de ciclos curtos ite-

rativos, incrementais e com devolutivas fundamentadas em res-

postas rápidas e precisas. Um feedback que pode ser coletado 

com formulários de avaliação google e também durante as inte-

rações realizadas entre os alunos e/ou seus Pais e o chatbot. 

O conteúdo do nosso chatbot é alimentado por meio técni-

cas de extração de dados baseadas em Web Scraping por meio de 

funções programas em ambiente R. Para isto, utilizamos ferra-

mentas de busca e de acesso de links de sites para obter informa-

ções sobre temas de interesse. Após isso, é realizado um trabalho 

de acesso às páginas pré-estabelecidas. Posteriormente, são for-

madas iterações de coletas para coleta de conteúdo dos docu-

mentos baixados. Finalmente, realizamos todo o processamento 
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dos documentos e transferimos as informações mais relevantes 

para o chatbot. 

 

VANTAGENS PEDAGÓGICAS DO RECURSO DE CHATBOT 

Quando se reflete sobre educação com recursos virtuais, 

nos traz um pensamento de como e quais seriam os protagonis-

tas diante de todo um desenvolvimento no que diz respeito ao 

ensino/aprendizagem, aqui sendo estes representados pelo do-

centes e discentes, levando em consideração quais seriam suas 

funções e atuação (Alves & Nova, 2003). Segundo a concepção 

libertadora de Paulo Freire (Freire, 2001), o processo de integra-

ção dos recursos tecnológicos pode facilitar a concepção do ser 

com o todo.  

Na conjuntura remota de tecnologias ativas é preciso bus-

car a formação do ser humano dialógico, reflexivo, questionador, 

crítico, transformador de si mesmo e do espaço que o cerca. 

Nessa linha de pensamento, recursos pró ensino remoto propi-

ciam: identificar o ponto de partida, os recursos tecnológicos e a 

gestão do tempo, bem como, as ferramentas e métodos que se 

fazem notórios no processo de oferta de ensino emergencial. 

Portanto, o processo antes limitado agora expandido no ofício da 

docência vem com força de aprovação para uma validação cri-

ando um mundo de possibilidades que irão além da fase remota 

nos reportando a um novo tempo na educação, nesse ínterim é 

afirmado o valor dos recursos midiáticos como o nosso chatbot 

Robhito. 

O desenvolvimento estratégico do nosso chatbot simplifica 

o atendimento remoto, tornando-o mais acessível, rápido e efici-

ente. Diante da realidade digital em tempos de Educação 4.0, essa 
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ferramenta tecnológica é uma intermediadora eficaz da relação 

entre Professor e Aluno, pois tem sido aperfeiçoado com uma es-

trutura completa e capaz de sanar dúvidas inerentes a qualquer 

disciplina e orientar, com clareza, o aluno e/ou seus pais para 

execução das atividades propostas pelos docentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A abrupta mudança situacional tem exigido da classe de 

profissionais da educação adaptação ao novo modelo de ensino 

reinventado pela necessidade do momento, de certa forma esta 

situação vem gerando uma série de questionamentos, reflexões 

e debates acerca dos métodos de ensino remoto e dos recursos 

tecnológicos e educacionais adaptados, reinventados e criados 

para atender as necessidades do momento emergencial. 

A tutoria com o bot proposto é, sem sombra de dúvidas, de 

suma importância, tendo em vista que é ele a peça chave para 

que o aluno desenvolva sua autossuficiência e tenha um melhor 

aprendizado. Entretanto, essa modalidade de tutoria não deve 

remeter ao aluno a responsabilidade por todo o conhecimento, 

mas sim, fazer com que o aluno esteja estimulado e seja capaz de 

aprender. 

Com a evolução constante dos recursos de inteligência ar-

tificial, é muito provável que, em breve, os robôs possam fazer 

quase tudo, de gerenciar o tráfego e de serem utilizados em di-

versos processos de formação de recursos humanos em esco-

las/universidades. Diante dessa preocupação, nós ressaltamos 

que recursos como o chatbot são apenas complementares, pois 

acreditamos e defendemos o papel indispensável e insubstituível 

dos Docentes, quer seja de forma presencial, online ou híbrida. 
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A utilização do software abordado nesse capítulo de livro e 

que está sendo utilizado durante o período de pandemia não 

simboliza o fim do trabalho de desenvolvimento do nosso 

chatbot. Dessa forma, durante e pós pandemia nós aperfeiçoare-

mos e investiremos em melhorias que potencializarão o desem-

penho do bot como estratégia de ensino remoto. Os reajustes es-

tão sendo dados conforme a coleta e processamento frequente-

mente dos dados de interação no chatbot. 
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RESUMO: Refletindo sobre o uso de ferramentas digitais na Edu-

cação Infantil em tempos de pandemia do novo coronavírus 

(Sars-CoV-2), considera-se relevante descrever as práticas peda-

gógicas organizadas pela Secretaria Municipal de Educação de 

Manaus, com o projeto “Aula em casa” em especial o programa 

Eba! Vamos brincar! Compreende-se que muitos são os desafios 

encontrados por professores da educação básica, mas que a cada 

dia estão sendo superadas no que se refere a ressignificação pes-

soal e intransferível com o ato de educar, como pela transposição 

didático-metodológicas. Este capítulo expressa situações emer-

gentes voltadas a formação de professores, capazes de educar 

suas crianças em aulas remotas utilizando ferramentas digitais 

para o processo de aprendizagem em diferentes fases da Educa-

ção Infantil. 

 

1. REFLEXÕES INICIAIS 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, 

onde no Estado do Amazonas é ofertada por meio de fases. A pri-

meira fase é a Creche que atende a faixa etária de 0 a 3 anos, e a 

segunda fase o Pré Escolar de 4 e 5 anos no munícipio de Manaus 

Amazonas. Sua Secretaria Municipal de Educação compreende 

22 Creches e 117 CMEI´s.  

O objetivo deste capítulo é descrever o processo de traba-

lho pedagógico remoto na Educação Infantil, buscando refletir a 

partir da realidade, por meio de discussões a respeito da efetivi-

dade (ou não) das práticas pedagógicas organizadas pela Secre-

taria Municipal de Educação em Manaus no Estado do Amazonas, 

apontando também os desafios de professores da fase creche. 
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A pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) interferiu 

diretamente no cenário escolar, pois compreendemos um espaço 

onde por meio da convivência social há demasiado contato entre 

seus pares, e nessa perspectiva tornou-se de extrema necessi-

dade ter sua rotina suspensa, logo abarcou aos profissionais da 

educação uma reestrutura à prática junto as crianças, portanto 

seus professores passaram a permear suas mediações pedagógi-

cas por meio de home office, denominada nesta realidade “Tele-

trabalho”.  

Diante das tomadas de decisão por governos como parte 

dos protocolos de emergência gerados pela pandemia, o uso de 

ferramentas tecnológicas vem permitindo que crianças conti-

nuem ampliando seu desenvolvimento integral em casa, agora 

acompanhados diretamente por seus familiares. 

Aqui deparamo-nos que as interações do brincar por meio 

dos professores exigiu que desenvolvessem habilidades técnicas 

e tecnológicas, desde a compreensão de recursos de aplicativos 

de interação (WhatsApp), à estrutura organizacional de uso mi-

diáticos e principalmente sua exposição frente às câmeras. 

Partindo desta premissa por considerar que a criança nesta 

fase necessita de interação e o reconhecimento visual do adulto 

de referência, seus professores, estes por sua vez tiveram que li-

dar com sua exposição por meio de produção de vídeos trans-

pondo suas orientações antes presenciais agora às famílias de 

sua turma. Nesse novo contexto exigiu de muitos professores re-

arranjos e estratégias que não estavam antes previstos, como au-

las vídeos, emissão de áudios, criação de imagens personalizadas, 

organização da proposta pedagógica sugerida pelo episódio 

“Eba! Vamos brincar!” adaptando-a de acordo com a faixa etária 
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da criança, incumbindo os familiares com a mediação em seus 

lares. 

 

2 O CENÁRIO EDUCACIONAL NO AMAZONAS 

As Interações e Brincadeiras, dada à luz das Diretrizes Cur-

riculares da Educação Infantil, em tempos de pandemia e altera-

ções do cotidiano escolar, estão acontecendo por meios de plata-

formas digitais variadas, que projetam as propostas do “Brincar” 

por meio do Programa Aula em Casa, devidamente em sua no-

menclatura adaptado à Educação Infantil com o “Eba! Vamos 

Brincar!”, em canal televisivo 2.5, canal do Youtube e aplicativo 

Mano, ambos sob a coordenação da SEMED/SEDUC-AM, os pais 

também podem encontrar as aulas gravadas na plataforma digi-

tal do Youtube “Aula em Casa” e no canal da “Caravana de Edu-

cação Infantil”, na possibilidade de acessar as aulas.  

Essa estratégia, é uma parceria entre secretarias Municipal 

e Estadual, e tem como objetivo primordial mediar saúde e bem 

estar as crianças por meio do “Brincar” agora inicialmente medi-

ado pela Secretaria e/ou Professores de referência transpondo 

aos pais momentos significativos executados pela família, man-

tendo rotina e contato desta criança com a Creche ou CMEI. 

Porém, foi percebido que tal transposição de uma progra-

mação a ser executada ao dia não atendia uma pré organização 

por parte das professoras para os bebês e crianças, pois compre-

endemos que nessa modalidade o educador precisa organizar e 

sugerir os materiais/recursos com antecedência aos pais e/ou 

responsáveis. E nesse olhar delicado e sensato o educador vai 

ressignificando sua prática mesmo no distanciamento social e 

sua criatividade transpõe ao manual descritivo proposto pelos 
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episódios do Eba! Vamos brincar! alcançando as mais diversas 

estratégias de recursos midiáticos.  

Os meses se passam, antes março, agora junho e muito se 

observa que tais estratégias continuam a modificar, onde por 

oras há o uso de vídeos caseiros, oras materiais previamente pes-

quisados em outras plataformas e personalizados a instituição 

com recortes, falas e resultam numa identidade constantemente 

transitória. 

 

3. TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EXPE-

RIÊNCIAS E DESAFIOS 

O projeto “Aula em Casa” dispõe de um quadro voltado para 

a Educação Infantil, sendo denominado de “Eba! Vamos brin-

car!”. Os vídeos são transmitidos três vezes na semana, de modo 

que as professoras precisam acompanhar a feitura das ativida-

des através dos grupos no WhatsApp. 

Nesse contexto, acompanhamos por uma semana as ativi-

dades do projeto “Eba! Vamos brincar!”  a fim de tecer reflexões 

sobre o formato e o processo de execução no cotidiano de uma 

creche pública de Manaus. 

A atividade “avião de papel para brincar” teve o objetivo de 

trabalhar a criatividade e a coordenação motora fina, uma vez 

que exige que a criança realize dobraduras, além da motricidade 

grossa expressa pelo movimento com os braços de pôr o avião 

para voar. E nesta brincadeira permite-se que a criança experi-

mente, deduza e crie hipóteses acerca dos voos.  
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Vale pontuar que essa atividade está ancorada em um pro-

cesso de planejamento macro, mediado por uma professora vin-

culada a Divisão de Educação Infantil da Semed, de modo que por 

meio de exercícios físicos, orientou as crianças a abrirem os bra-

ços e imaginarem que seriam um avião. Em seguida, fez alusão 

ao foguete e a um balão, propagando atividades lúdicas que per-

mitem a criança exercitar-se, além de acessar seu imaginário, tão 

necessário nesse momento de isolamento social.  

A Figura 1 expressa o convite enviado pelas redes sociais 

do Projeto “Aula em Casa” aplicado a Educação Infantil. Na Figura 

2 temos o registro de uma criança realizando a atividade pro-

posta “avião de papel para brincar”. 

   

Em um outro encontro, a temática foi “brincando de Samu-

rai”, tendo o objetivo de estimular a criança ao pleno exercício de 

respiração, respeito, atenção e obediência. A proposta das aulas 

está vinculada ao conceito de brincadeira e ludicidade, uma vez 

que durante essas atividades a criança descobre, experimenta, 

inventa, aprende e adquire novas habilidades, estimulando sua 

curiosidade, autoconfiança e autonomia (KISHIMOTO, SANTOS, 

1997). 
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A aula sobre as cores exigiu que os pais e/ou responsáveis 

dispusessem de objetos de cores diversas, tais como, blusas, sa-

patos, bolinhas coloridas, meias, papel, baldes, faixas coloridas 

dentre outros. A atividade teve o objetivo de desenvolver a ima-

ginação, movimentos corporais, raciocínio lógico, equilíbrio, 

postura, habilidade motora, circuito motor.  

E por fim, a aula “aquecendo o corpo” envolveu aspectos da 

psicomotricidade, conhecimento do próprio corpo e exercício fí-

sico. Por meio de objetivos diversos, tais como bacia, forma, bam-

bolê e almofadas, a professora foi conduzindo as crianças a exe-

cução de uma série de exercícios que contribuem para o corpo, 

permitindo que esta desenvolva práticas saudáveis e específicas 

de sua faixa etária. 

Em síntese, a programação do “Eba! Vamos brincar!” 

atende as necessidades desse período de isolamento, embora 

muitos pais apresentem um feedback de que algumas atividades 

são difíceis de serem realizadas em casa. Contudo, é importante 

destacar essa iniciativa de atender ao público da Educação Infan-

til por meio de conteúdo didático-pedagógico que permite que 

estas desenvolvam-se integralmente. Nessa perspectiva, além 

dos objetivos que se pretende alcançar, os docentes ao enviar a 

proposta para as famílias, adequam e sugerem materiais à faixa 

etária do bebê e criança bem pequena. 

Não se pode negar que, os episódios do programa “Eba! Va-

mos brincar!” foi uma ótima iniciativa por parte da Secretaria 

Municipal de Manaus às famílias. Contudo, alguns ajustes pode-

riam ser realizados, começando com propostas adaptadas aos 

bebês e crianças bem pequenas. Ressaltamos a importância 

dessa iniciativa, pois observa-se que muitos professores preci-

sam verificar estratégias diferenciadas diariamente, o que pode 
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levar a doenças psicossomáticas, uma vez que muitos não apre-

sentam uma formação inicial em relação aos meios midiáticos.   

Compreendemos que, em tempos de pandemia tanto as fa-

mílias quanto as Instituições educacionais precisam está engaja-

das em prol do desenvolvimento global dos bebês e crianças.  

 

4. REFLEXÕES FINAIS 

Rotineiramente, no caso, não é força de expressão, o pro-

fessor também assume como um adepto inveterado das tecnoló-

gicas voltadas a educação, onde precisamos formar professores 

capazes de ensinar por várias modalidades e que saibam integrar 

a tecnologia no processo aprendizagem. Isto significa professo-

res mais preparados a novas maneiras de interação com suas cri-

anças bem como ao planejamento de experiências de aprendiza-

gem diferenciadas. 

Essa experiência vivida é remota, portanto, completamente 

diferente da experiência EAD, que por ventura proposto vem 

abarcar tão somente uma metodologia alterada, adaptando-a 

para uma prática a quem não preparou-se a mediações pedagó-

gicas “famílias” e neste olhar há sempre o que se apresentar os 

porquês de cada proposta na linguagem mais simplória porém 

não perdendo o tato (dedo, mãos, olhar) do profissional da edu-

cação. 

Por ventura a escola continua frente a superação desse mo-

mento único, deve continuar a ser o principal locus de interação 

para bebês/crianças e sua família, tanto em questões de apren-

dizagem quanto de suas relações sociais. Portanto, é irreal e ina-

dequado pensar em educação totalmente on-line para bebês e 
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crianças em pequenas da Educação Infantil, pois o que estamos 

perpassando só nos cabe como garantia ao direito da criança e 

deveres da família bem como em seu resguardo a diversas situa-

ções sociais. 
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O geobord para o ensino de números irraci-
onais - uma abordagem via resolução de 

problemas 

 

Márcia Ines Schabarum Mikuska33 

Sidney Lopes Sanchez Júnior34 

Carlos Eurico Galvão Rosa35 

Patrícia Ferreira Concato de Souza36 

Beatriz Haas Delamuta37 
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Médio, na Unicentro. Possui graduação em Licenciatura em Matemática, UFPR 2011 e 
Licenciatura em Pedagogia, UniJales 2017. Desde 2016 é membro da comissão cientí-
fica do Encontro Reg. de Estudantes de Matemática do Sul. É Tec. adm na UFPR. 

34 Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Londrina - UEL; Mestre em 
Ensino pela Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP; Pedagogo da Universi-
dade Federal do Paraná UFPR. Docente no Departamento de Educação da Fafiman - 
Mandaguari – PR. 

35 Licenciado em Matemática pela UFPR, Mestre Profissional em Matemática (PRO-
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Com o avanço das Tecnologias Digitais da Informação e Co-

municação (TDIC) ampliaram-se também seus acessos e, conse-

quentemente, sua aplicação em atividades de ensino e aprendi-

zagem.  

A inserção das tecnologias em sala de aula torna necessária 

a percepção, tanto para professor quanto para aluno, de que seus 

papéis são ressignificados em relação ao ensino e a aprendiza-

gem, sobretudo pela presença de instrumentos tecnológicos que 

ampliam as possibilidades de interação com o conhecimento e 

acesso às informações.  

Nessa perspectiva o professor atua como mediador do co-

nhecimento e o aluno tem um papel ativo nas relações entre os 

conhecimentos já adquiridos e os novos. É conferir ao estudante 

um especial relevo à pesquisa espontânea, possibilitando que 

toda verdade seja reconstruída e não simplesmente transmitida 

(PIAGET, 1973).  

Para o autor supracitado permitir a ação ativa do estudante 

não é anular o papel do professor, uma vez que a atuação do pro-

fessor é indispensável para criar as situações que sejam úteis e 

leve à reflexões necessárias. O que se deseja é que o professor 

deixe de ser apenas um conferencista e estimule os processos de 

pesquisa ao invés de se contentar em apenas transmitir soluções 

já prontas (PIAGET, 1973).  

Indagações como: “Onde usaremos isso?” “Para que serve 

esse conteúdo?” são comumente ouvidas por professores de Ma-

temática. Isto requer deste profissional a procura por estratégias 

 
Graduada em Docência na Educação Superior – UEL e pós graduada em Ensino e Tec-
nologia – UTFPR - Londrina. Possui graduação em Licenciatura em Química – UTFPR - 
Londrina e Licenciatura em Pedagogia – UNICESUMAR. 
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para que o ensino e a aprendizagem sejam mais significativos e 

os conteúdos abstratos façam mais sentido para os estudantes.  

Buscando uma aprendizagem efetiva com relação a núme-

ros Irracionais (conteúdo presente no 8º ano do Ensino Funda-

mental II), este trabalho tem por objetivo a apresentação de uma 

proposta de ensino para o conteúdo de números irracionais a 

partir da metodologia via resolução de problemas, utilizando o 

software Geobord38, que pode ser utilizada por professores de 

Matemática, sobretudo em tempos de aulas remotas.  

Apresentamos uma forma alternativa ao professor chegar 

no quadro e apresentar um diagrama representando os Conjun-

tos Numéricos (figura 1), mostrando que os números irracionais 

são números que não podem ser escritos da forma 𝑎/𝑏, com b ≠ 

0, ou seja, números decimais que não possuem um período na 

parte decimal. E acrescentar as propriedades relativas a este 

conjunto que o aluno não sabe como surgiu. 

Figura 1- Representação dos Conjuntos Numéricos 

 

Fonte: DANTE (2016). 

 
38 Disponível em: https://www.mathplayground.com/geoboard.html 
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Sobre a dificuldade de abordar temas mais abstratos em 

sala de aula, Santos (2014) afirma que: 

a compreensão dos números irracionais, por exemplo, 

√2
2

, o número 𝜋 e o número 𝑒 , representa um pensa-
mento matemático elaborado e pouco intuitivo. Desse 
modo, essa característica intrínseca dos números irracio-
nais dificulta a abordagem deste tema em sala de aula. (p. 
20) 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que o 

ensino da Matemática compreenda os conhecimentos construí-

dos ao longo da história da humanidade, e acerca dos números 

irracionais, o documento basilar orienta que o estudante seja ca-

paz de “reconhecer um número irracional como um número real 

cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a 

localização de alguns deles na reta numérica” (BRASIL, 2018, p. 

315). Cumpre destacar que os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (BRASIL, 1988) instruem que em determinadas situações, 

os números que já são conhecidos pelos alunos (Naturais, Intei-

ros, Racionais) não suprirão mais as possibilidades de respostas,  

(...) tornando-se necessária a consideração de outros nú-
meros: os irracionais. Recomenda-se, no entanto, que a 
abordagem destes últimos não siga uma linha formal, que 
se evite a identificação do número irracional com um ra-
dical e que não se enfatizem os cálculos com radicais, 
como ocorre tradicionalmente. (BRASIL, 1988, p. 83) 

Este conteúdo requer um nível de abstração mais elevado 

em relação a aprendizagem de conjuntos numéricos; portanto, 

adota-se a tendência de ensino da Matemática via resolução de 

problemas para abordar este conteúdo a fim de tornar mais sig-

nificativo para o estudante. Nesta perspectiva, Schroeder; Lester, 

1989 apud Proença (2015) destaca que o ensino parte de um 

problema para se chegar à aprendizagem formal do conteúdo. 
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Essa recomendação também é descrita no PCN: “A situação-pro-

blema é o ponto de partida da atividade matemática e não a de-

finição.” (BRASIL, 1998, p. 40) 

O software Geobord apresenta um geoplano digital, com-

posto por uma malha quadriculada com pregos na vertical e ho-

rizontal nas quais é possível ligar os pontos e formar figuras.  

Inicialmente é importante que o professor deixe livre para 

o conhecimento e manipulação desta ferramenta digital; dando 

instruções de como clicam no “elástico” para formação das figu-

ras, bem como fazer o uso dos recursos para o preenchimento de 

cores, escrita e outros. A figura 2 a seguir exemplifica esta pro-

posição.  

Figura 2:  Colocando um “elástico” na malha para formar polígo-

nos. 

  

Fonte: Autores (2020). 

Em um segundo momento, o professor deve apresentar aos 

estudantes o problema:  Devemos construir triângulos retângu-

los (que possuem um ângulo reto) e sobre cada lado construir 

um quadrado. Queremos saber qual é a área de cada quadrado, e 

qual é a relação que existe entre o quadrado formado nesse lado 
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desconhecido e os outros dois lados. E finalmente identificar a 

medida deste lado desconhecido, denominado de hipotenusa. O 

solicitado é que seja feita essas construções com triângulos de 

lado 1; depois lado 2; lado 3; lado 5.  

Começamos a construção com um triângulo de lado uma 

unidade, conforme ilustra a figura 3. Para calcular fazer um qua-

drado com os lados que formam o ângulo reto (chamados catetos 

do triângulo), a construção é mais intuitiva e a área desse cada 

quadrado é 1 unidade (1𝑢2). Já o lado desconhecido, eles possi-

velmente apresentarão um grau de dificuldade maior, pois o qua-

drado não estará na posição usual que eles identificam a figura). 

Cabe ao professor ressaltar que uma figura espacial, como o caso 

dos polígonos, nem sempre será vista com a base apoiada na ho-

rizontal, e é importante lembrar as características e proprieda-

des de cada figura. É possível que os alunos, construam área 

desse quadrado dividindo e reorganizando suas partes, de forma 

a perceber que essa área totaliza 2 𝑢2. Eles, que possivelmente 

não sabem quanto mede esse lado, levantarão hipóteses sobre as 

relações das áreas.  

Figura 3: Construindo o triângulo de lado 1 

 
Fonte autores (2020) 



176 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

Para a construção de um triângulo de lado 2 e 3 o processo 

é similar, mas é possível identificar que para o triângulo de lado 

3 o processo de construção fica prejudicado pela própria limita-

ção do software, conforme a figura 4. Mesmo assim, algumas hi-

póteses já começarão a se confirmar indutivamente. Nesse mo-

mento o professor pode pedir para os alunos construírem uma 

tabela para representar os dados. 

 

Figura 4: Construindo o exercício, triângulo de lado 2 e triân-

gulo de lado 3 

  

Fonte: Autores (2020). 

Quadro 01:  Anotando os resultados já encontrados 

Lado (cateto) 
do triângulo - 

Área do qua-
drado for-

mado nesse 
lado 

Área do qua-
drado formado 

no lado da hipo-
tenusa 

Lado da hipote-
nusa 

 

1 1 2 ? 

2 4 8 ? 

3 9 18 ? 

4 16 32 ? 

Fonte: autores (2020) 
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Nesse momento espera-se que os alunos tenham entendido 

que a soma das áreas dos lados catetos resultem na área do qua-

drado formado na hipotenusa (Relação de Pitágoras39), mas 

ainda não quanto é a medida desse lado. O papel do professor 

consiste em estimular os estudantes a levantarem novas hipóte-

ses para descobrir o valor desse lado. Pode ser que surjam ideias 

de desenhar um triângulo com essas medidas e medir com a ré-

gua esse valor, ou ainda o aluno poderá identificar que para cal-

cular a área de um quadrado, calculamos o valor desse lado ele-

vado ao quadrado, e como temos a área e precisamos do lado de-

vemos fazer a operação inversa à potência quadrada, que no caso 

é a raiz quadrada. Então o aluno conseguirá entender que as me-

didas que completam essa tabela é √2  
2

, √8  
2

, √18  
2

 e √32
2

. Nesse 

momento o professor explicará a que conjunto compreende es-

ses números, ou seja, ao conjunto dos números Irracionais. 

Com o auxílio da calculadora, em especial com uso de sof-

tware que exiba vários dígitos decimais, os alunos tendem a iden-

tificar que esses números possuem a parte decimal sem período, 

sendo assim classificados como elementos não pertencentes ao 

conjunto dos números Racionais (
𝑎

𝑏
, com 𝑏 ≠ 0).  

Desta maneira, a presente proposta de ensino considera-se 

potencialmente significativa para utilização de professores de 

Matemática em suas práticas pedagógicas, como alternativa que 

contribui positivamente na aprendizagem do conteúdo dos nú-

meros Irracionais, a partir da abordagem da resolução de pro-

blemas utilizando o software Geobord.  

 
39 Em um triângulo retângulo qualquer, com catetos de lado a e b; e hipote-

nusa de lado c, temos: a² + b²= c². 
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Como atividade com recurso vídeo pode 
contribuir para aprendizagem dos alunos de 

curso de pós-gradução em EaD? 
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RESUMO 

Este artigo relata a experiência obtida em 5 turmas da Pós-gra-

duação em Gestão Pública municipal realizada pelo Instituto de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima-IFRR. A atividade re-

alizada ocorreu durante um mês na disciplina “O Estado e os Pro-

blemas Contemporâneos”. O objetivo do artigo é relatar o re-

curso utilizado na atividade fórum de discussão do ambiente vir-

tual de aprendizagem, permeando o conteúdo e a realidade do 

discente para a promoção de uma aprendizagem reflexiva para a 

compreensão profissional. Assim, este artigo insere-se no eixo 

temático “Recursos e Práticas para atividades a distância”. Atra-

vés da aplicação de questionários avaliamos a contribuição da 

proposta e percebeu-se que a mudança de postura metodológica 

com o recurso para a aprendizagem dos alunos foi satisfatória. 

Palavras-chave: EAD – Recurso- Vídeo. 

 

INTRODUÇÃO 

Aprendizagem dos adultos é uma tarefa difícil e a Andrago-

gia é um caminho educacional que busca compreender como 

base para a construção de novos conhecimentos, respeitando os 

conhecimentos prévios. 

Este capítulo de livro, dispõe-se nas mudanças da concep-

ção avaliativa pedagógica dos adultos articuladas por outras 

abordagens no desenvolvimento de habilidades e competências. 

Diante desse paradigma, o objetivo deste estudo é relatar o re-

curso de produção de vídeo entre os alunos na atividade fórum 

de discussão com o compromisso de explicitar a sua própria his-
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tória de maneira libertadora, descrição da realidade, crítica e cri-

ação coletiva para transformação na vertente pedagógica. Justi-

fica-se que alguns discentes matriculados em cursos de pós-gra-

duação no Brasil não trabalham na área, assim, dificulta-se o de-

sempenho acadêmico na realização das atividades. O problema 

das atividades em ambientes virtuais de aprendizagem, consis-

tem na falta de elaboração de questões de acordo com a prática 

profissional e contextualização de especificidades dos discentes. 

Iniciamos com as práticas em EaD com produção de vídeos entre 

discentes, logo após, os procedimentos metodológicos, resulta-

dos e discussões, conclusão e Referências.  

 

1 Práticas em EaD com produção de vídeos entre discentes 

As práticas de atividades com produção de vídeos, estimula 

a construção do conhecimento de forma reflexiva e desperta a 

autonomia do educando, dando um direcionamento. 

Temos um mundo em que se espera que as pessoas sai-
bam guiar suas próprias aprendizagens na direção do 
possível, do necessário e do desejável, que tenham auto-
nomia e saibam buscar como e o que aprender, que te-
nham flexibilidade e que consigam colaborar com a urba-
nidade. (ROJO, 2012, p. 27) 

Em cursos de pós-graduação, os alunos compreendem suas 

necessidades e anseios, e encaram os estudos como um caminho 

importante para atingir os objetivos futuros, por isso se faz ne-

cessário o docente disponibilizar avaliação que não os deixem 

“pressionados” pelos conteúdos. 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as pos-
sibilidades para a sua produção ou a sua construção. Não 
há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Pesquiso 
para constatar, constando, intervenho, intervindo educo 
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e me educo. Pesquiso para saber o que não conheço e co-
municar ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1996, p. 25) 

O currículo de cursos de pós-graduação são conteudista, 

devendo ser repensando em novas políticas públicas para desen-

volver competências e habilidades voltadas ao mercado de tra-

balho e suas devidas práticas necessárias. 

Vale repensar como Moran (2000) que sejam explorados 

recursos da melhor maneira para auxiliar a formação do indiví-

duo.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para atingir esse objetivo, procurou-se aplicar um fórum de 

discussão reflexivo entre os alunos na disciplina “O Estado e os 

Problemas contemporâneos” do curso de Pós-graduação em Ges-

tão Pública Municipal do IFRR durante um mês e especifica-

mente em desenvolver situações desafiadoras perante o mer-

cado de trabalho futuro, para isso, utilizou-se uma metodologia 

qualitativa, participativa, baseada em um relato descritivo da ex-

periência da disciplina, com utilização de um referencial biblio-

gráfico documental.  

As etapas do processo ocorreram com a participação do fó-

rum de discussão através da produção de vídeos dos alunos con-

forme atividade abaixo: 
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Fórum de discussão 10 pontos: 

Assista o vídeo Ilha das Flores para o estudo desta atividade:  

Ilha das Flores é um filme de curta-metragem brasileiro, do gê-

nero documentário, escrito e dirigido pelo cineasta Jorge Fur-

tado em 1989, produção da Casa de Cinema de Porto Alegre. 

No fórum de discussão, exponha a sua opinião como futuro espe-

cialista em Gestão Pública através de uma produção de vídeo e 

descarregue na pasta POLOS dos municípios nomeando o ar-

quivo (nome e sobrenome do aluno) ou caso queira utilizar uma 

rede social (YOUTUBE, BLOG, SITE, FACEBOOK, INSTAGRAM… 

faça a postagem com visualização pública), copie o link (ende-

reço) 5 pontos e poste no FÓRUM, em seguida, faça um comen-

tário do link do vídeo de um colega da turma 5 pontos.  

Observação 1: O vídeo não poderá ser excluído após o encerra-

mento da disciplina, pois é um documento para UAB/IFRR. 

Fonte: EaD-IFRR 

Logo após, foi aplicado um questionário para investigar se 

a atividade foi satisfatória ou não, com o grau de concordância 

com as seguintes afirmações da escala: 1- DISCORDO 2- DIS-

CORDO TOTALMENTE 3- CONCORDO 4- CONCORDO TOTAL-

MENTE 5- SEM OPINIÃO 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Do quantitativo de 180 alunos que estavam frequentando 

na referida disciplina, foi coletado uma amostra de 36 respostas 

entre as 5 turmas com o instrumento questionário aplicado para 
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investigar se a atividade  de reflexão do vídeo foi relevante a prá-

tica profissional. 

 

Fonte: EaD/IFRR 

 

Resultou-se nas respostas do questionário, a relevância da 

atividade com vídeo relacionada com a prática profissional, ob-

tendo entre o grau de concordância “3 (concordo)” e “4 (con-

cordo totalmente)”. 

Evidenciamos que nesta coleta de dados a satisfação dos 

discentes através do Fórum de discussão baseado em reflexão da 

prática  cotidiana da Pós-graduação em Gestão Pública Municipal 

é satisfatória.  

 

CONCLUSÃO 
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Os cursos de pós-graduação em EaD devem incentivar a 

produção de vídeo como função expressiva dos alunos, comple-

mentando o processo ensino-aprendizagem como exercício re-

flexivo e com estudos de casos para a prática profissional. 

  



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 187 
 

REFERÊNCIAS 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários a prá-
tica educativa. 7ª. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

MORAN, José Manuel. Mudanças na comunicação pessoal. 2ª. ed. 
São Paulo: Paulinas, 2000. 

ROJO, Roxane. Pedagogia dos Multiletramentos: diversidade cultural 
e de linguagens na escola. In: MOURA, Eduardo; ROJO, Roxane (Org.). 
Multiletramentos na Escola. São Paulo: Parábolas Editorial, 2012. 

 

  



188 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

  



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 189 
 

 

 

CAPÍTULO XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo XVI 



190 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

Portd_normal: um ecossistema digital para 
educação à distância 
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RESUMO 

A modalidade de educação à distância vem abrangendo nos dias 

de hoje e tomando conta da nossa realidade, sendo ainda algo di-

fícil de controlar nas escolas por não ter uma estrutura adequada 

e pela realidade enfrentada pelos nossos alunos. Nesse contexto, 

o uso de equipamentos digitais tem crescido diariamente e tra-

zendo consigo diversas transformações para o ambiente escolar, 

onde a tecnologia tem contribuído significativamente para que 

barreiras no ensino sejam quebradas. De fato, o uso de ferramen-

tas digitais atrelado a outros recursos didáticos tem ajudado a 

transpor os limites do ensino tradicional. Diante disso, nossa 

proposta é a utilização de um portfólio digital como ferramenta 

didática no ensino em diversas modalidades, a qual o denomina-

mos de PortD_Normal. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL 

A inserção das novas tecnologias durante anos se fez a pas-

sos lentos, enfrentando muitas vezes resistências. Entretanto, 

em face da pandemia do SARS COVID 19, a Escola, em um curto 

espaço de tempo, viu-se diante da necessidade de recuperar dé-

cadas de atraso, encontrando nessas ferramentas estratégias 

para ampliar os horizontes do ambiente educacional. 

O ensino à distância exige uma interação professor-alunos-

colegas de maneira virtual, mas o monitoramento é contínuo e 

dificulta um pouco o trabalho do professor e gestão, pois, na mai-

oria das vezes o aluno não compreende que sua rotina de estudos 

precisa ser organizada e dar continuidade a rotina presencial. 
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Mas, ao mesmo tempo nos possibilita ao conhecimento e uso des-

sas ferramentas para aprimorar nossos trabalhos e ampliar 

nosso conhecimento ao momento ao qual vivenciamos. 

Diante de um leque de possibilidades existentes para tal 

fim, encontra-se o portfólio digital como mecanismo de aprendi-

zagem e troca de experiências de forma pertinente. De acordo 

com Gusman, et al (2002), o Portfólio é continente de diferentes 

classes de documentos que proporciona uma reflexão crítica do 

conhecimento constituído, das estratégias utilizadas, e da dispo-

sição de quem o elabora em continuar aprendendo. O portfólio 

constitui uma forma de avaliação dinâmica realizada pelo pró-

prio aluno que mostra seu desenvolvimento e suas mudanças 

através do tempo. 

Os portfólios estão cada vez mais presentes no dia-a-dia 

das Instituições de Ensino, tornando-se um recurso de grande 

utilidade para a avaliação e para a análise da prática pedagógica 

do professor, evidenciando, de forma mais elaborada, a trajetória 

do progresso que ocorre no desenvolvimento dos alunos e pos-

sibilitando também o acompanhamento do processo individual 

do público-alvo pelos pais ou responsáveis legais (TEIXEIRA, 

2016). 

Seguindo nas atribuições que podem ser vistas na ferra-

menta do portfólio, de acordo com Villas Boas (2005) esse tipo 

de recurso é mais do que uma coleção de trabalhos. Não é uma 

pasta onde se arquivam textos, e sim uma seleção dos trabalhos 

a serem incluídos em que é feita por meio de autoavaliação crí-

tica e cuidadosa, que envolve o julgamento da qualidade da pro-

dução e das estratégias de aprendizagem utilizadas. Como criati-

vidades e os recursos disponíveis, os professores de diversos ní-

veis podem trabalhar com seus alunos na construção de cada 
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portfólio, inserindo pequenos comentários sobre suas conquis-

tas e registrando suas falas mais significativas. 

No presente capítulo apresentamos um portfólio digital 

como ferramenta didática, a qual o denominamos de PortD_Nor-

mal, Port de portfólio, D de digital e Normal em homenagem ao 

regime anterior da escola-alvo e que se tornou modelo para 

nosso projeto. 

 

FUNDAMENTAÇÃO DO NOSSO PORTFOLIO 

Podemos distinguir três tipos de portfólios: particular, de 

aprendizagem e demonstrativo. O primeiro está relacionado aos 

registros particulares, como históricos de informações pessoais 

e/ou confidenciais. O segundo tipo de portfólio vincula-se à re-

flexão sobre o aprendizado dos alunos. Enquanto o portfólio de-

monstrativo consiste em apresentar os trabalhos realizados em 

sala de aula evidenciando o progresso da aprendizagem do pú-

blico-alvo (TEIXEIRA, 2016). 

O nosso portfólio aborda as seguintes ferramentas: Biblio-

teca Virtual, Podcasts, Acolhimentos Virtuais, Salas de Aulas In-

vertidas e com Realidade Virtual e Aumentada, Chatbot, Side 

Projects, Atividades Baseadas em Jogos (Gamificação), Storytel-

ling, Quizzes e Premiações. Adicionalmente, também expomos 

uma campanha de inclusão digital para aqueles alunos que não 

possuem algum aparelho de celular, tablet ou computador. 

O nosso objetivo é promover um maior engajamento com 

os alunos e ajudá-los na promoção de maior aprendizado. Para 

isto nós estamos aos poucos colocando os estudantes como ato-

res principais do processo de aprendizagem e os Professores têm 
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assumido um papel de mediador do processo, direcionando e au-

xiliando os estudantes nos seus processos de construção. Carac-

terizamos o nosso portfólio como sendo um híbrido entre os ti-

pos dois (aprendizagem) e três (demonstrativo), pois acredita-

mos que essa articulação constitui um registro mais denso do 

processo avaliativo. As ferramentas exploradas são descritas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Discriminação das ferramentas utilizadas no 

PORTD_NORMAL 

Ferramentas 

 

Descrição da Ferramenta 

Biblioteca Digital 

A biblioteca digital é caracterizada pelo 
fato da informação que ela contém existir 
apenas na forma digital, podendo residir 
em meios diferentes de armazenagem, 
como as memórias eletrônicas (Marchiori, 
1997) ou por meio do Google Drive. Isto 
tem sido facilitado pois o mecanismo de 
compartilhamento o Google Drive tem se 
mostrado uma ferramenta ideal, além 
disso o próprio uso do Google Classroom 
aproximou tanto professores como estu-
dantes, familiarizando-os ao Google Drive, 
antes visto por alguns apenas como uma 
possibilidade de armazenamento em nu-
vem ou mesmo desconhecido. Dessa 
forma, a nossa biblioteca digital não con-
tém livros na forma convencional e a infor-
mação pode ser acessada remotamente no 
site do portfólio. 



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 195 
 

Podcasts 

Podcast é uma ferramenta com mais de 10 
anos de utilização, mas só agora vem ga-
nhando notória visibilidade. O podcast 
tem o poder de comunicar e gerar identifi-
cação com os mais diversos públicos – com 
a facilidade, claro, de ouvir na plataforma 
e no horário da preferência do receptor 
(Peres & Schmitz, 2020). O conteúdo pro-
duzido nos nossos podcasts têm como pú-
blico-alvo não apenas os estudantes, mas 
toda sociedade. 

Acolhimentos Virtuais 
 

Os acolhimentos virtuais têm o objetivo de 
acolher nossos alunos e estimular os mes-
mos a buscarem alternativas e soluções 
nas suas dificuldades, além de motivá-los a 
organizar seus estudos em horário inte-
gral dando continuidade à sua rotina diá-
ria e sentir por perto o apoio de todos os 
membros da escola. 

Salas de Aulas Inverti-
das 

A sala de aula invertida é uma forma de e-
learning, em que os conteúdos e as instru-
ções são estudados de maneira on-line an-
tes da aula presencial (Valente, 2014). Por-
tanto, a ideia é fazermos um contato pré-
vio, para posteriormente realizarmos ati-
vidades práticas como resolução de pro-
blemas e projetos, discussão em grupo, 
dentre outros. 
Os conteúdos específicos de cada compo-
nente curricular têm sido tratados por 
meio de aulas virtuais. A interação tam-
bém é de suma importância para que o tra-
balho caminhe de maneira adequada para 
nossos alunos e professores, com uma di-
nâmica prazerosa entre todos os mem-
bros, buscando um ensino- aprendizagem 
remoto de qualidade. Logo, a gestão tem 
focado no roteiro e eixos disponibilizados 



196 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

pela Secretaria de Educação do Estado da 
Paraíba, portanto o Norte é vindo da secre-
taria e os líderes das áreas planejam com a 
equipe o desenvolvimento das estratégias 
para serem colocadas em prática. 

Chatbot 
 

Disponibilizamos um recurso baseado em 
bots (robôs virtuais) como recurso de en-
sino remoto emergencial/intencional. 
Maiores detalhes poderão ser consultados 
em um outro capítulo do presente livro 
(Bots (robôs virtuais) como recurso de en-
sino remoto emergencial/intencional). 

Side Projects 

Outros projetos paralelos também que fo-
ram desenvolvidos pelos Docentes e Dis-
centes também têm sido divulgados no 
nosso portfólio. Dentre eles pode-se citar 
um documentário sobre a história de Ita-
poranga-PB. 

Atividades Baseadas 
em Jogos (Gamifica-
ção) 
 

Jogos podem ser utilizados como uma fer-
ramenta capaz de proporcionar a aprendi-
zagem de atividades e tarefas que o aluno 
vai desempenhar em sua vida (Tolomei, 
2007). Por isso, elementos da gamificação 
têm sido aplicados em atividades de 
aprendizagem no intuito de proporcionar 
o aumento do engajamento e da motivação 
nas nossas atividades educacionais.  

Premiações 
Disponibilizamos premiações para os alu-
nos mais engajados e comprometidos com 
o princípio cooperativo de aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O portfólio por ser um instrumento vivo, em constante 

construção, contribui com a aprendizagem do corpo docente e 

discente, possibilitando ainda, ao revisitá-lo, novas reflexões, no-

vos questionamentos, nos remetendo a Freire ao afirmar que “só 

existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, im-

paciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o 

mundo e com os outros” (FREIRE, 1987). 

Dentre as vantagens do portfólio digital está a facilidade de 

gerenciamento de informações. Com o uso desse recurso o gestor 

terá conhecimento de todos procedimentos e habilidades desen-

volvidas pela equipe de docentes, facilitando a transmissão de 

orientação para sua equipe de forma segura e ao mesmo tempo 

incentivando-os e motivando-os a diversificar as metodologias 

de ensino. Os desafios são inúmeros para os gestores e docentes 

nessa modalidade e as soluções não são fáceis, mas a perseve-

rança deve existir e permanecer para o foco não desviar e termos 

um trabalho e resultado com excelência. 
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O ensino remoto para alunos em fase de al-
fabetização: aspectos teóricos e práticos 
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Em resposta ao surto da pandemia do coronavírus (COVID-

19), escolas em todo o mundo foram fechadas por semanas como 

medida de emergência para evitar a propagação do vírus. A pan-

demia resultou em uma interrupção imediata da educação como 

a conhecemos nas séries iniciais do Ensino Fundamental e em 

uma alavanca subsequente para o “ensino a distância” ou “ensino 

remoto”, por meio de orientações de agências educacionais fede-

rais, estaduais e locais, tendo como determinação que o educa-

dor e o educando estejam em locais diferentes, ou seja, isolados. 

O ensino remoto pode assumir uma variedade de formas 

diferentes, incluindo o uso de tecnologia para instrução ao vivo 

utilizando imagem e áudio, ou somente áudio, em formato indi-

vidualizado ou em grupo, podendo ser fornecido algum material 

impresso ou não, assim como diferentes formas de feedback para 

a tarefa executada. Diante de todas as alternativas e possibili-

dade o professor precisa ter em mente que a experimentação re-

mota não auxilia a aprendizagem por si só, a escolha do recurso, 

ferramenta e procedimentos deve ser fundamentada e guiada a 

luz da didática e metodologias adequadas cada situação e reali-

dade. 

As novas possibilidades de acesso à informação, interação 

e comunicação proporcionadas pelos computadores e pelo 

acesso a internet dão origem a novas formas de aprendizagem. 

De acordo com Kenski (2003), essas diferentes possibilidades de 

acesso à informação geram novos comportamentos, valores e 

atitudes. Na educação é possível por exemplo, permitir que o 

aluno acesse a informação antes do professor realizar a aula no 

ambiente físico presencial. 
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Essa interação remota entre o professor e o aluno podem 

acontecer de duas formas diferentes: de maneira assíncrona e de 

maneira síncrona. Sendo: 

• Assíncrona: os alunos aprendem em momentos diferen-
tes. O conteúdo oferecido ao aluno fica disponível para o 
acesso de acordo com a disponibilidade do aluno, geren-
ciando assim seu aprendizado de acordo com o calendá-
rio acadêmico e a organização do tempo de cada aluno. 

• Síncrono: os alunos aprendem ao mesmo tempo. O pro-
fessor agenda um dia e horário com os alunos para que 
todos acessem uma plataforma ou ambiente virtual ao 
mesmo tempo. Essas plataformas virtuais permitem que 
os alunos façam perguntas e interajam simultaneamente 
com o professor e colegas 

As duas opções apresentam pontos positivos e negativos, 

que precisam ser levados em consideração e analisadas pelo pro-

fessor. Em ambos os casos, o professor poderá realizar alguns 

procedimentos e tomar alguns cuidados que irão favorecer o seu 

trabalho e a aprendizagem do aluno como: 

• Testar o equipamento tecnológico antes de iniciar a aula, 
seja ela síncrona ou assíncrona. Verifique também a co-
nexão com a internet para evitar interrupção da aula. 

• Tenha uma boa expressão corporal. A tela do computador 
pode intimidar ou distanciar a relação com o aluno pe-
queno, portanto o professor precisará transmitir tranqui-
lidade para levar o aluno a se envolver na lição e na ativi-
dade proposta. 

• Caso a aula seja ao-vivo, evite ao máximo distrações como 
telefone tocando, campainha da porta ou outros ruídos 
que possam te distrair e consequentemente distrair o 
aluno. 

• Procure dizer o nome do aluno durante a lição, isso favo-
rece uma conexão maior com a criança, demonstrando 
que você está presente e envolvido com a atividade e que 
a atividade é realmente dirigida a ele. 

• Tenha um espaço dedicado para o ensino, prepare o am-
biente de maneira organizada, sem muitos distratores. 
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• Tenha um plano B. Diferentes imprevistos poderão acon-
tecer, como a conexão ruim da internet, portanto, seja pa-
ciente, a tecnologia poderá apresentar alguns desafios 
para o professor e para o aluno, dessa maneira seja sem-
pre prevenido, tendo vários canais de comunicação com 
o aluno, salvando o conteúdo em diferentes ambientes 
como pendrive, nuvem, fazendo backup, entre outros. 

• Ao utilizar o computador como ferramenta para a aula, se 
preocupe com sua postura ao sentar, faça algumas pausas 
para alongamento e para descansar os olhos. Programe 
intervalos para ir ao banheiro e beber água. 

Tais recomendações parecem simples, mas podem passar 

desapercebidas para professores que não estão familiarizados 

com o uso da tecnologia. Como é inegável a importância da ma-

nutenção das atividades de ensino durante o período de isola-

mento, é crucial a tentativa de minimizar os prejuízos da ausên-

cia das aulas presenciais.  

Outra questão de extrema importância no ensino remoto 

para as séries iniciais é o envolvimento dos pais ou responsáveis 

neste processo. A parceria com os pais irá favorecer a participa-

ção nas atividades, assim como garantir a saúde e o bem estar 

dos alunos no ambiente doméstico de maneira a favorecer a 

aprendizagem. Professores, lembre-se que o ambiente domés-

tico é diferente do ambiente escolar, que além do bom planeja-

mento das atividades acadêmicas é importante que a família te-

nha bons hábitos e rotina diária para favorecer o processo de 

aprendizagem pela criança. 

Para o bom desempenho das atividades em casa junto a fa-

mília é preciso que o professor se atente para a instrução ofere-

cida nas atividades, sendo peça chave para o sucesso da execução 

e resultado da tarefa. Para as séries iniciais do Ensino Funda-

mental é importante que o professor pense em instruções dire-

tas, objetivas, oferecendo atividades de fácil compreensão para 
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execução e que consiga manter o interesse da criança, lembre-se 

que o ambiente doméstico oferece muitos distratores que pode-

rão prejudicar a realização de uma tarefa muito longa, por isso 

proponha pequenas tarefas e que sejam significativas para os 

alunos, se possível explore o ambiente doméstico nos exemplos 

e situações problemas. É importante propor atividades com ob-

jetivos claros e articulados, evitando atividades com propostas 

de ensino isoladas ou desconectas. Além disso, é importante que 

a atividade seja adequada ao nível de aprendizagem, para que o 

aluno se sinta motivado e até desafiado para realizá-la, não apre-

sentando uma proposta muito complexa ou simplista demais. 

Um dos maiores objetivos das séries iniciais é o ensino da 

leitura e da escrita. Para favorecer a aprendizagem da leitura e 

da escrita e para oferecer um ensino mais adequado para os alu-

nos é importante incluir instrução sistemática e explícita em 

consciência fonêmica, conhecimento das letras do alfabeto, flu-

ência, construção do vocabulário, e compreensão de texto (BU-

ZETTI E CAPELLINII, 2020). Para isso, o professor deverá propor 

atividades que envolvam: 

• Alfabeto 

• Identificação de palavras 

• Consciência fonológica 

• Ortografia 

• Fluência 

• Compreensão de texto 

Para o sucesso no ensino remoto referente ao ensino da lei-

tura e da escrita é importante que o professor tenha conheci-

mento do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, sele-

cionando assim propostas de intervenção pedagógica adequada 
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ao nível e desenvolvimento do aluno. É fundamental que nas pro-

postas o professor contemple atividades referentes a: 

• Letras: identificação das letras do alfabeto, letra inicial da 
palavra, ordem alfabética. 

• Consciência fonológica: trabalhando a conscientização do 
aluno para os diferentes sons. Incluindo aqui o trabalho 
com rima, aliteração, manipulação silábica. 

• Nomeação automática rápida: o aluno nomeia rapida-
mente cores, objetos, letras ou números em série, desen-
volvendo assim a fluência da leitura nos alunos. 

• Vocabulário de leitura: explorar o vocabulário da criança 
e oferecer oportunidades para a ampliação do mesmo tra-
balhando com antônimos ou sinônimos. 

• Compreensão de leitura: oferecer textos de diferentes gê-
neros adequados a série e desenvolvimento do aluno, 
propondo questões de múltipla escolha ou dissertativas, 
oferecendo o apoio de imagens se necessário (FARRALL, 
2012; BUZETTI, CAPELLINI, 2020). 

Alguns fatores poderão facilitar a aprendizagem da leitura 

e da escrita: 

• Exploração dos sentidos – proporcionar ao aluno 
atividades diversificadas com músicas, vídeos, 
experiências, manipulação. 

• Instruções diretas – orientações objetivas, de preferência 
oferecer um modelo sobre como realizar a atividade, 
recorrendo ao vocabulário adequado para o aluno. 

• Exploração de recursos visuais – para os alunos pequenos 
que ainda não dominam a leitura e a escrita, o professor 
poderá explorar a utilização de figuras para ilustrar as 
tarefas propostas. 

• Atividades significativas – oferecer ao aluno atividades 
agradáveis irá manter o interesse do aluno na atividade. 

• Revisão constante – procure revisar sempre o conteúdo 
já trabalhado nos dias anteriores como uma maneira de 
introduzir um novo conteúdo, isso irá facilitar a 
compreensão e a relação entre os conteúdos já estudados. 

• Ofereça desafios – busque sempre propor jogos, 
dinâmicas e experiências que desafiem os alunos a 
elaborar e testar hipóteses. 
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Regulamentada pela Portaria nº 343, de 17 de março de 

2020, do Ministério da Educação e por atos de alguns Conselhos 

Estaduais e Municipais de Educação, as aulas presenciais foram 

suspensas, sendo substituídas por aulas remotas, essa realidade 

levanta a necessidade de alterações na prática pedagógica, bus-

cando adequar o planejamento de ensino e as estratégias a reali-

dade educacional de cada caso. É preciso ter consciência das con-

dições de acesso dos estudantes às tecnologias disponíveis e, 

principalmente à internet, para continuidade dos seus estudos 

de forma remota. Todo esse processo de integração das tecnolo-

gias digitais precisa garantir a participação de todos, de forma 

igualitária, para não gerar exclusão educacional 
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Proposta Pedagógica Emergencial: uma ex-
periência inovadora 
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Em poucos dias o que era um surto de gripe na China 

atingiu todo o mundo. Uma pandemia com consequências 

inimagináveis em pleno século 21. Nunca pensou-se na 

possibilidade de alunos e professores não poderem frequentar 

as salas de aulas. Passados 40 dias de reclusão e sem a 

perspectiva de um retorno imediato a Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - SUPREMA optou em praticar 

o Ensino Remoto Emergencial (ERE). Não propôs ensino ou 

educação à distância, aliás o termo Educação à distância (EAD) é 

por si um afronto à ciência da educação e às teorias 

educacionais1.  

É imperioso compreender os aspectos que diferenciam 

ERE de EAD. Primeiramente é ensino remoto porquê de fato 

professores e alunos estão impedidos por decreto do Ministério 

da Educação e Secretariais Estaduais de Educação de 

frequentarem escolas, evitando a disseminação do vírus, 

seguindo os planos de contingências orientados pelo Ministério 

da Saúde2. 

É emergencial porque do dia para noite o planejamento 

pedagógico, pensado, debatido e estudado para o ano letivo de 

2020 teve que ser repensado, novamente pactuado entre corpo 

docente e discente sem ao menos uma oportunidade temporal de 

negociação. O que está acontecendo é um planejamento 

pedagógico in real time (em tempo real). Nunca as escolas 

tiveram que experimentar tanto, e gestores e professores 

tomarem decisões tão rápidas. Nunca o Serviço de Tecnologia 

Institucional (TI) foi tão estratégico para a educação como está 

sendo agora2. 
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No início do isolamento social a Faculdade achou prudente 

a interrupção das atividades acadêmicas e definiu férias para 

docentes e discentes, na tentativa de avaliar a melhor conduta a 

ser tomada caso o isolamento mantivesse por mais do que os 

iniciais 30 dias.  

Durante esse período inicial de quarentena e férias 

docente/discente a direção e os coordenadores de curso 

reuniram-se sistematicamente com o objetivo de planejar uma 

solução educacional durante o isolamento social que pudesse 

atender as necessidades de toda a comunidade acadêmica de 

uma faculdade especializada no ensino da saúde. A estratégia 

remota apresentou-se como única para esse momento; mas os 

desafios seriam enormes uma vez que os projetos pedagógicos 

não haviam sido criados ou nunca nem sequer pensados para 

serem aplicados remotamente. A maioria dos professores e 

funcionários nunca foi treinada para o ensino on-line ou através 

de ferramentas virtuais.  

Assim, o escopo desse audacioso projeto iniciou-se pela 

definição da plataforma de trabalho remoto. No caso da 

SUPREMA o Teams acabou por ser definida como padrão. 

Iniciava-se nesse momento uma grande marcha para capacitar 

todos os docentes. Por 10 dias TI e docentes trabalharam 

arduamente para juntos estabelecerem os protocolos de 

trabalho tanto para gravação das videoaulas quanto para definir 

prazos para que todo o material pedagógico pudesse estar 

disponível, com qualidade e em tempo recorde, para os ávidos 

estudantes. Ficou evidente que os dias de treinamento foram 

efetivos para capacitar docentes e discentes para viver experiên-

cias de aprendizado remoto em resposta a uma crise 
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epidemiológica, completamente distinto e significativamente 

diferente dos cursos oferecidos on-line. 

Os projetos pedagógicos dos curso de Medicina, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia da SUPREMA 

tem como tronco comum as metodologias ativas, 

desenvolvimento de habilidades e competências, especificas ou 

colaborativas, sempre da prática para teoria e o isolamento 

social simplesmente inviabilizou qualquer atividade 

diretamente no campo de prática. Ainda assim docentes foram 

capacitados para colaborar nas videoaulas mas também nos 

fóruns de discussão, criando assim oportunidades ricas de troca 

de conhecimento. 

Uma grande preocupação diz respeito a tentação de 

comparar o aprendizado on-line com o ensino presencial. O 

trabalho recentemente publicado no Chronicle of Higher Educa-

tion demostra tal aspecto, sugerindo também que será inevitável 

a comparação entre EAD e ERE3. A despeito de tal fato e frente à 

ameaça do COVID-19, a faculdade está optando em continuar 

ensinando e aprendendo, mantendo seus professores, 

funcionários e estudantes a salvo de uma emergência de saúde 

pública que está se movendo rapidamente e não é bem 

compreendida. Essa estratégia pode ser altamente problemática 

pois a educação on-line eficaz resulta de um design e 

planejamento instrucionais cuidadosos, usando um modelo 

sistemático de design e desenvolvimento que demanda tempo e 

preparo institucional, algo que a pandemia nos roubou4.  

Ao contrário das experiências planejadas desde o início e 

projetadas para serem on-line, o ensino remoto emergencial 

(ERE) é uma mudança temporária da entrega de atividades para 
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um modo de entrega alternativo devido a circunstâncias de crise. 

Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para 

instrução ou educação que, de outra forma, seriam ministradas 

presencialmente e que retornarão a esse formato assim que a 

crise ou emergência tiver diminuído. O objetivo principal nessas 

circunstâncias não é recriar um ecossistema educacional 

robusto, mas fornecer acesso temporário a instruções e apoios 

institucionais de uma maneira que seja rápida de configurar e 

esteja disponível de maneira confiável durante uma emergência 

ou crise. Quando entendemos o ERE dessa maneira, podemos 

começar a separá-la do "aprendizado on-line". Existem muitos 

exemplos de outros países que respondem ao fechamento de 

escolas e universidades em tempos de crise, implementando 

modelos como aprendizado móvel5. 

A mudança para o ERE exige que o corpo docente assuma 

mais controle do processo de concepção, desenvolvimento e 

implementação da sua disciplina. Um projeto de 

desenvolvimento de curso com disciplina pode levar meses 

quando feito corretamente. A necessidade de "simplesmente 

colocá-la on-line" está em contradição direta com o tempo e o 

esforço normalmente dedicados ao desenvolvimento de um 

curso de qualidade. Os vídeos on-line criados dessa maneira não 

devem ser confundidos com soluções de longo prazo, mas aceitos 

como solução temporária para um problema imediato6. 

Como resultado, atividades assíncronas podem ser mais 

razoáveis que atividades síncronas. A flexibilidade com prazos 

para tarefas dentro dos cursos, políticas de cursos e políticas 

institucionais deve ser considerada. Para um exemplo de alto 

nível, o Departamento de Educação dos EUA relaxou alguns 

requisitos e políticas em face do COVID-197,8 e tal fato deverá 
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naturalmente ser aplicado também no Brasil por meio do 

Ministerio da Educação. 

No modelo sugerido pela SUPREMA uma semana padrão 

com sugestão de horários fixos de apresentação das videoaulas e 

das tarefas pareceu ser uma ótima estratégia para nortear as 

tarefas e consequentemente ajudar o estudante a se organizar e 

também manter sua vida particular e familiar em consonância 

com sua nova rotina. Os docentes foram orientados a gravar 

videoaulas de 30 minutos e juntamente ao video será 

disponibilizado um questão de alta taxonomia para ser uma 

trilha assíncrona de aprendizagem efetiva. Na próxima semana 

padrão o estudante terá acesso a uma videoaula de 10 minutos 

gravada pelo docente tratando da devolutiva da questão de alta 

taxonomia referente a videoaula anterior. Após 3 semanas de 

trabalho os estudantes serão submetidos a um exercício de 

avaliação cognitiva composta por uma questão de alta, uma de 

média e uma de baixa taxonomia que terá por objetivo avaliar o 

possível ganho cognitivo dos estudantes e assim validar todo o 

processo. 

É importante salientar que os docentes permanecerão 

diponíveis para os estudantes no fórum, ambiente no qual pode 

haver interação docente/discente para que a questão de alta 

taxonomia lançada após cada vídeoaula possa ser de fato um 

momento rico de ensino-aprendizagem e também contribuindo 

para interação entre a comunidade acadêmica.  

Com o intuito de escutar todos os atores envolvidos no pro-
cesso foram aplicados instrumentos (questionários) antes, du-
rante e ao final da Fase 1 (4 semanas iniciais) com o objetivo de 
avaliarmos alguns atributos importantes, dentre os quais, pode-
mos destacar o grau de satisfação dos estudantes quanto ao ERE.  
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Esses resultados demostraram que, ao final da Fase 1, cerca 

de 90% de nossos estudantes, independentemente do curso, es-

tavam satisfeitos com o ERE, apesar do alto grau de ansiedade 

detectado previamente ao início das atividades. 

Embora essa situação seja estressante, quando acabar, 

teremos a oportunidade de avaliar quão bem fomos capazes de 

implementar a ERE para manter a continuidade das instruções. 

É importante evitar a tentação de equiparar o ERE ao 

aprendizado presencial durante essas avaliações. Com um 

planejamento cuidadoso, docentes, discentes e diretores 

poderão avaliar seus esforços, permitindo que os envolvidos 

destaquem pontos fortes e identifiquem pontos fracos para 

estarem melhor preparados para futuras necessidades de 

implementação do ERE. 
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período de pandemia no ensino superior 

 

Carla Daniella Teixeira Girard50 

Ronne Clayton de Castro Gonçalves51 

Carlos Felipe dos Santos Eller52 

 

  

 
50 Graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). 
Formação Pedagógica – Habilitação em Letras pela Faculdade Educacional da 
Lapa (FAEL). Especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade 
do Estado do Pará (UEPA). Mestra em Ciência da Informação pela Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB). Doutoranda em Educação pela Universidade 
Luterana do Brasil (ULBRA). Atualmente é Bibliotecária-Documentalista na 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Campus Paragominas. 

51 Graduado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). 
Especialista em Formação de Leitores pelas Faculdade Integradas de Jacare-
paguá (FIJ). Mestre em Ensino pela Universidade do Vale do Taquari (UNIVA-
TES). Atualmente é Bibliotecário-Documentalista da Universidade Federal do 
Oeste do Pará (UFOPA), Campus Itaituba. 

52 Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). 
Especialista em Gestão Ambiental pela Faculdade Ideal (FACI). Atualmente é 
Professor de Geografia da educação básica. 



Estratégias e Práticas para Atividades a Distância | 221 
 

1 INTRODUÇÃO 

Este estudo trata-se de um relato de experiência acerca da 

atuação docente em tempos de pandemia, onde professores e 

alunos foram conduzidos a refletir e adaptar-se a uma nova rea-

lidade, motivada por um problema de saúde pública que assola o 

Brasil e o mundo, o COVID-19. Sendo assim, objetivou-se enten-

der como o WhatsApp pode facilitar as relações de ensino no 

curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Entre os recursos tecnológicos de comunicação, temos a 

disposição um recurso que a maioria das pessoas possuem, o 

WhatsApp, ele tem se tornado cada vez mais usual em diversas 

finalidades na sociedade. Dessa maneira, torna-se relevante in-

vestigar como o processo de ensino e de aprendizagem podem 

ser intermediados por ele, por estar disponível de maneira gra-

tuita e acessível a maioria dos cidadãos. 

Dessa maneira, serão apresentados alguns recortes a partir 

da experiência do professor, pois através desse aplicativo há pos-

sibilidades para o desenvolvimento de uma prática docente re-

mota. Havendo a necessidade do docente em se apropriar da tec-

nologia, se permitindo conhecer as suas funcionalidades e assim 

realizar as adaptações necessárias para que as aulas não sejam 

interrompidas diante dessa adversidade social causada pelo CO-

VID-19. 

 

2 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DO EN-

SINO 

No âmbito da educação, a Tecnologia da Informação (TI) 

tem prestado grande contribuição por fornecer subsídios que 
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podem potencializar, difundir e propor novas metodologias para 

as relações do ensino e aprendizagem. Com isso, surge a necessi-

dade de apropriação desses recursos tecnológicos, como por 

exemplo, o usufruto das comunidades virtuais. Nesse sentido, 

Lévy (1999) comenta que esse tipo de comunidade é criado com 

interesses que convergem entre os pares, que propicia a troca 

mútua de informações, sem levar em consideração o distancia-

mento geográfico. 

A partir desse pensamento, percebe-se que a apropriação 

dos recursos virtuais são estratégias importantes para as rela-

ções de ensino, por transpor as barreiras de distanciamento en-

tre professores, alunos e instituição. Entretanto, no contexto 

educacional, é preciso que esse método de trabalho seja plane-

jado de maneira democrática para que nenhum aluno fique pre-

judicado diante da proposta de ensino através dos recursos vir-

tuais. 

Para intermediar a atuação de professores e alunos de ma-

neira não presencial, a partir das comunidades virtuais, surge 

como alternativa um aplicativo de troca de mensagens instantâ-

neas e gratuita, o WhatsApp. De acordo com carvalho (2018) “o 

nome do aplicativo é uma brincadeira com a expressão ‘What's 

Up?’, em inglês, que pode ser traduzida como ‘E aí?’ ou ‘Como 

vai?’, teve sua criação no ano de 2009”. 

Esse aplicativo apresenta algumas funcionalidades que se 

articulam no processo de comunicação entre professores e alu-

nos, pois dispõe de mensagens de texto simples; mensagens de 

voz; permite a criação de grupos; chamadas de voz e videocha-

madas; WhatsApp na web e para computadores; compartilha-

mento de fotografias, vídeos e documentos (WHATSAPP, 2020). 
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Nesse sentido, esse aplicativo caracteriza-se como um ali-

ado ao processo de ensino e aprendizagem, pois permite que a 

comunicação aconteça de diferentes formas, seja por mensagem 

de texto, voz, vídeo e até mesmo por materiais em diferentes su-

portes como: arquivos em PDF, Word, PowerPoint, fotografias e 

outros. Nesse ambiente o professor torna-se um mediador da 

aprendizagem diante da interação coletiva não presencial, inter-

mediada pela TI. Passa a oferecer vantagens para a realização de 

estudos, indo muito além do uso para fins de entretenimento.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para delinear os procedimentos metodológicos deste re-

lato de experiência, utilizou-se um levantamento bibliográfico, 

pesquisa participante e com abordagem qualitativa. Partindo-se 

deste pressuposto, pode-se compreender que o primeiro é rele-

vante no sentido de retratar a experiência vivenciada pelo do-

cente com relação ao WhatsApp como ferramenta de prática de 

ensino, já que o levantamento bibliográfico pode ser uma pros-

pecção da informação com a finalidade de produções técnico-ci-

entíficos, com o intuito de abordar determinado tema e reali-

zando um recorte de situações ocorridas com sujeitos e até orga-

nizações sendo elas de caráter governamental, privada e até 

mesmo não governamentais que vinculam-se ao objetivo de ge-

rar e preservar o conhecimento (GALVÃO, 2010). 

Já no que tange a perspectiva da pesquisa participante, o 

pesquisador se envolve no campo de pesquisa, interage com os 

sujeitos da investigação (PRODANOV; FREITAS, 2013). E, por úl-

timo, a pesquisa qualitativa foi condizente com o estudo no sen-

tido de realizar uma abordagem com interpretações das atitudes 
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comportamentais dos sujeitos que fazem parte deste universo de 

interpolações da prática de ensino proposta.  

Sendo assim, segundo Bogdan e Biklen (1998, p. 38) a pes-

quisa qualitativa mostra que os pesquisadores que as aplicam 

têm como objetivo principal buscar compreender o “comporta-

mento e a experiência humana. Eles procuram entender o pro-

cesso pelo qual as pessoas constroem significados e descrevem o 

que são aqueles significados”.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Este estudo foi realizado em uma turma do curso de Licen-

ciatura em Pedagogia de uma instituição de ensino superior lo-

calizada no município de Paragominas, estado do Pará, com 

oferta de cursos de graduação em regime regular e presencial. 

No período anterior a março de 2020, as atividades acadê-

micas ocorriam normalmente na instituição. Posteriormente, 

houve impedimento das atividades presenciais relacionadas ao 

ensino, pesquisa e extensão, devido ao surto ocasionado mundi-

almente e declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como coronavírus (COVID-19) e definido como uma emergência 

de Saúde Pública tanto de âmbito internacional quanto nacional, 

de acordo com OMS (2020) a partir do dia 11 de março de 2020 

foi considerada como uma pandemia.  

A partir de então para combater esse problema de saúde 

pública, as autoridades sanitárias determinaram que para mini-

mizar a propagação da doença foi necessário a adesão ao isola-

mento social, que é a forma de manter separados os indivíduos 

ou grupos sociais, evitando aglomerações.  
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Assim, este fato contribuiu para que a partir de março de 

2020, as aulas fossem desenvolvidas de maneira remota por de-

terminação do Ministério da Educação (MEC). 

Institucionalmente houve a necessidade de repensar novas 

alternativas em meio a um período totalmente atípico. Diante 

disso, a sensação de ensinar de forma remota causou surpresa de 

modo geral, principalmente aos professores, pois grande parte 

não tinha habilidade em planejar e executar suas aulas dessa ma-

neira. 

Acerca dessa nova realidade, inicialmente a instituição bus-

cou como alternativa o próprio portal, através do Ambiente Vir-

tual de Aprendizagem (AVA). Porém, devido a diversas falhas de 

operacionalidade do sistema, muitos alunos não conseguiram ter 

acesso, sendo agravado pelas condições financeiras para dispor 

de uma internet que suportasse o manuseio do portal, já que 

muitos utilizavam os dados móveis em seus aparelhos celulares.  

Sendo assim, a proposta de solução aos docentes foi utili-

zação dos aplicativos Zoom Meetings e Google Meet. O primeiro 

administra reuniões em que se cria uma sala e o convite para a 

mesma pode ocorrer por meio de e-mail ou através de um link 

para diversas pessoas participarem. Com relação ao segundo, é 

uma ferramenta que realiza reuniões com segurança no sentido 

de proteger informações e privacidade. A capacidade de pessoas 

participando são de 100 espectadores podendo transmitir reu-

niões ao vivo.  

As alternativas apontadas foram importantes para o desen-

volvimento das aulas, entretanto, surgiram as dificuldades dos 

alunos quanto ao acesso, pois como grande parte deles utilizava 

os dados móveis, muitos não conseguiram ter sua participação 
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de modo efetivo nas aulas, ocasionado pelas dificuldades na co-

nexão à internet.  

Diante disso, a alternativa mais viável foi a utilização do 

aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, para desenvol-

ver as aulas. Através desse recurso, os alunos tinham contato vir-

tual com os professores em seus horários de aula e ficavam dis-

poníveis para qualquer questionamento. Normalmente o profes-

sor disponibilizava o link de vídeos do YouTube, referente ao as-

sunto que ia ser pontuado na aula. Também o docente colocava 

a disposição dos alunos as páginas da apostila digital para acom-

panhamento de ambos. Assim, as aulas iam ocorrendo e os alu-

nos pontuando suas dúvidas, pensamentos, reflexões, relato de 

experiências e outros.  

A princípio, em todas as alternativas houve resistência dos 

alunos, pois queriam que suas atividades continuassem de modo 

presencial. Argumentavam que havia dificuldade em aprender 

presencialmente e isso seria agravado com as aulas remotas. 

Apesar de terem sido meio resistentes, aos poucos os alunos iam 

participando e se desempenhando nas aulas.  

As aulas eram disponibilizadas em grupos com a nomen-

clatura da disciplina. Apesar das dificuldades, pode-se dizer que 

grande parte dos alunos participaram e esta foi a estratégia mais 

democrática para intermediar o processo de ensino e de apren-

dizagem. 

Além disso, a instituição usou estratégias para que os alu-

nos participassem das aulas estabelecendo regras de participa-

ção e as avaliações se dariam de maneira diferente, através da 

participação na interação síncrona com os professores e realiza-

ção dos trabalhos propostos. Com as aulas remotas os critérios 
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de participação seriam a inscrição do canal da instituição pelo 

YouTube, participação das aulas no WhatsApp e trabalhos para 

substituição de provas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este relato de experiência retratou a atuação docente no 

Curso de Licenciatura em Pedagogia em tempos de pandemia. 

Foi relevante por possibilitar algumas maneiras do professor se 

reinventar diante de um momento atípico no cenário mundial 

educacional, tendo em vista a importância de se apropriar de re-

cursos tecnológicos para desenvolver a docência em uma nova 

perspectiva da prática de ensino.  

Portanto, tal experiência mostrou possibilidades ao profes-

sor no âmbito da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

através da ferramenta WhatsApp como meio de facilitar a comu-

nicação e as práticas de ensino propostas aos alunos de Pedago-

gia em uma IES do município de Paragominas, estado do Pará. As 

descrições aqui apresentadas demonstraram certa resistência 

em um primeiro momento pelos alunos e que aos poucos foram 

sanadas com opções de outras ferramentas até chegar, de fato, a 

uma que possibilitasse uma relação de ensino mais democrática. 

Assim, chegou-se ao WhatsApp, o qual deu suporte ao professor 

em conseguir socializar os conhecimentos, disponibilizar mate-

riais, vídeos no YouTube referente ao assunto abordado na aula, 

tirar dúvidas e trocar informações e experiências dos alunos em 

seus estágios antes da COVID-19. 

Por fim, mesmo diante do atual cenário social, as práticas 

profissionais precisaram adotar algumas adaptações para que o 

ensino não fosse comprometido. Inicialmente houve a tentativa 
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de utilização de um ambiente virtual, mas que teve seus proble-

mas relacionados ao acesso pelos alunos, principalmente. Poste-

riormente, houve a proposta de utilização de outros recursos dis-

poníveis na web para intermediar a comunicação entre professo-

res e alunos, porém sem sucesso. Então, o WhatsApp surgiu como 

estratégia mais adequada na perspectiva da realidade local, por 

permitir que os alunos utilizassem seus próprios aparelhos celu-

lares.  

Diante desse contexto, este aplicativo pode prestar grande 

colaboração por permitir que todos os sujeitos possam compar-

tilhar documentos em diferentes formatos, possibilita a intera-

ção tanto por mensagem de texto, quanto por áudios. Portanto, o 

professor consegue dar os direcionamentos para a realização 

dos estudos da disciplina e principalmente feedback aos alunos, 

na intenção de superar mutuamente essa nova realidade no 

campo educacional. 
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A internet é proveitosa para o saber, desde que direcionada 

adequadamente através do professor/mediador que auxiliará na 

contribuição desse conhecimento, pois vem se tornando um 

novo espaço comunicacional e cultural entre professores e alu-

nos. 

Usar tecnologias a favor das aulas pode ser uma “arma” 

para o progresso da educação, inovando e diversificando o olhar 

do outro para atividades diferenciadas. 

A Internet nos ajuda, mas ela sozinha não dá conta da com-

plexidade do aprender. (MORAN, 2012, p. 1). 

Cabe ao educador poder lidar com as mídias, procurando 

buscar um novo olhar e desenvolver um trabalho de qualidade 

para promover a aprendizagem e privilegiar uma proposta que 

traz para dentro da escola a vida, o dia a dia e o mundo e a inter-

net nos ajuda com isso.  

Nosso mundo passa por transformações pedagógicas e 

transformações constantes e a escola precisa acompanhar essas 

mudanças tecnológicas. Já disse Moran: 

Precisamos tornar a escola um espaço vivo, agradável, es-
timulante, com curriculum mais ligados à vida dos alunos; 
com metodologias mais participativas, que tornem os alu-
nos pesquisadores, ativos; com aulas mais centradas em 
projetos de que conteúdos prontos e com atividades em 
outros espaços que não a sala de aula, mais semipresen-
ciais e on-line, principalmente no ensino superior. (MO-
RAN, 2011, p. 10). 
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A realidade virtual está entre nós, então aulas poderão ser 

preparadas, também com esta mídia e outras, mesclando as ati-

vidades. E finalmente, daremos a Educação momentos alegres ao 

aprender. 

O professor precisa aprender a trabalhar com tecnologias 
sofisticadas e tecnologias simples; com internet de banda 
larga e com conexão lenta; ele não pode se acomodar, por-
que a todo momento, surgem soluções novas que podem 
ser aplicadas da mesma forma para cursos diferentes. 
(MORAN, 2011, p. 35). 

Parafraseando Moran sobre as TICs (que são as tecnologias 

da educação e informação), pois é relevante humanizar as tecno-

logias, pode-se dizer que estas são meios que facilitam ao apren-

dizado e que a inserção destas é importante “na comunicação 

afetiva, na flexibilização do espaço e tempo do ensino-aprendi-

zagem” (MORAN, 2011, p. 38). 

Você sabe o que são mídias? As mídias na educação não são 

tão novas como alguns educadores pensam ser.  

Sabemos que a mídia faz parte da nossa vida e saber didá-

tico, interferindo em muitos casos na educação. Libâneo mostra 

a importância do professor mediante os meios tecnológicos:  

É preciso, portanto, que os professores modifiquem suas 

atitudes diante dos meios de comunicação, sob risco de serem 

engolidos por eles [...]” (LIBÂNEO, 2009, p. 41). 

A mídia consiste no conjunto dos vários meios de comuni-

cação, com a finalidade de transmitir informações e conteúdos 

diversificados como os jornais, revistas, televisão, rádio e a inter-

net exemplificando. 
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O termo mídia no plural visa pôr em relevo os traços di-
ferenciais de cada mídia para caracterizar a cultura que 
nasce nos trânsitos, intercâmbios e misturas entre os di-
ferentes meios de comunicação (SANTAELLA, 1996, p. 
25).  

Sabendo que existem as mídias consideradas mais antigas 

e as mais novas, a estas se inclui a internet e aquelas computado-

res, música, o CD-ROM e o telefone. 

Hoje em dia, o diálogo entre várias formas de conheci-

mento tornou-se necessário por se permitir as expressões das 

diferentes maneiras dos indivíduos se utilizarem das mídias, po-

dendo ampliar a expressão e interação com o mundo. 

É verdade que o mundo contemporâneo neste momento 
da história denominado ora de sociedade pós-moderna, 
pós-industrial ou pós-mercantil, ora de modernidade tar-
dia está marcado pelos avanços na comunicação e na in-
formática e por outras transformações tecnológicas e ci-
entíficas (LIBÂNEO, 2009, p. 15). 

A cada momento a população vai se adaptando a usar a tec-

nologia e percebe-se o crescimento desse poder de comunicação 

que passa informações e interfere nos valores e atitudes huma-

nas. 

A tecnologia pode ser uma atividade com objetivo ou um 

processo de educação, pois essa didática contemporânea não 

pode ser ignorada nas classes das escolas, já disse isso Libâneo 

(2009). 

Portanto, é na escola e em casa que se pretende trabalhar 

com as mídias, familiarizando professores e alunos para um co-

nhecimento inovador, causador de impacto e contentamento 

num ambiente escolar. 
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Estamos passando na Educação por um momento de mu-

dança contínua e as práticas pedagógicas estão sendo aperfeiço-

adas por várias maneiras.  

Mesmo sabendo que as mídias já existem, faz tempo, per-

cebe-se que elas vieram para ficar e cabe a cada professor apren-

der a manuseá-las para melhoria do seu próprio conhecimento e 

para o uso diferenciado em sala de aula. 

O aprendizado contínuo deve ser o objetivo do docente, 

pois a todo o momento somos apresentados a novas mídias e, 

aprendendo a empregá-las no ensino, teremos mais um método 

a ampliar com a matéria propriamente dita. 

Professor, em qualquer curso presencial, precisa hoje 
aprender a gerenciar vários espaços e a integrá-los de 
forma aberta, equilibrada e inovadora. O primeiro espaço 
é o de uma nova sala de aula equipada e com atividades 
diferentes, que se integra com a ida ao laboratório para 
desenvolver atividades de pesquisa e de domínio técnico-
pedagógico. Estas atividades se ampliam e complemen-
tam a distância, nos ambientes virtuais de aprendizagem 
e se complementam com espaços e tempos de experimen-
tação, de conhecimento da realidade, de inserção em am-
bientes profissionais e informais (MORAN, 2011, p. 94). 

Infelizmente, nem todos os colégios têm uma sala de aula 

preparada com tecnologias e professores preparados para usá-

las.  

De acordo com Moran:  

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para 
o mundo, que representam, medeiam o nosso conheci-
mento do mundo. São diferentes formas de representação 
da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais es-
tática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas 
elas, combinadas, integradas, possibilitam uma melhor 
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apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as 
potencialidades do educando, dos diferentes tipos de in-
teligência, habilidades e atitudes. (MORAN, 2011, p. 52)  

Há a preocupação de saber se os educadores trabalham 

com projetos e se o colégio oferece infraestrutura para o desem-

penho das TICs. 

É fundamental hoje planejar e flexibilizar, no currículo de 
cada curso, o tempo e as atividades de presença física em 
sala de aula e o tempo e as atividades de aprendizagem 
conectadas, a distância. Só assim avançaremos de ver-
dade e poderemos falar de qualidade na educação e de 
uma nova didática. (MORAN, 2011, p. 99) 

A mudança em nossa Educação dependerá de educadores 

maduros intelectualmente e emocionalmente, acredita-se que 

professores motivadores que dialoguem com seus alunos serão 

os mais privilegiados com essa mudança, pois, acredita-se que o 

dever do docente é ser criativo em sua prática pedagógica. 

Usando as mídias, pode-se sensibilizar pessoas, interagir mais 

com os alunos, causar deleite e facilitar o aprendizado dos con-

teúdos planejados. 

Interessante é introduzir trabalhos on-line, aulas virtuais, 

usando a mídia e internet, havendo assim uma interação a mais 

entre educador e educando e mais uma forma de conhecimento.  

Nosso dever como profissionais é sonhar a humanidade de 

amanhã, preparar o caminho do progresso futuro e legar aos 

nossos descendentes instintos mais nobres, aspirações mais ele-

vadas (JEANDOT, 2008, p. 133).  

As mídias na educação já fazem parte do nosso dia a dia e 

do saber didático e interferem em muitos casos na educação. Li-
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bâneo mostra a importância do professor mediante os meios tec-

nológicos: “É preciso, portanto, que os professores modifiquem 

suas atitudes diante dos meios de comunicação, sob risco de se-

rem engolidos por eles [...]” (LIBÂNEO, 2009, p. 41). 

E quantos de nós não nos vemos nessa realidade dita por 

Libâneo? 

Que consigamos nos adaptar as mudanças da sociedade e 

buscar aprender sempre, por meio de ferramentas que possam 

inovar e favorecer a realização contínua do aprender. 
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Métodos alternativos na Educação 

 

Simone Gomes Vasconcelos Moreira54 
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1- Educação a Distância e outros meios 

A educação a distância, também conhecida por EAD, é uma 

modalidade de ensino em que docentes e/ou tutores e discentes 

não precisam estar fisicamente no mesmo ambiente e ao mesmo 

tempo para que ocorra a aprendizagem.  

A EAD é planejada de antemão com conteúdos prontos, ví-

deos gravados, fóruns a serem acessados para darem mais inte-

ração entre as pessoas que adaptam por esse estudo.  

A plataforma é chamada de Ambiente Virtual de Aprendi-

zagem, ou simplesmente AVA. É nela que os professores disponi-

bilizam o material didático (livro-texto, aulas gravadas, listas de 

exercícios, textos complementares, etc.), o cronograma do curso 

e as notas dos alunos, ferramentas de comunicação, como fóruns, 

chats ao vivo, mensagens individuais, mural de recados, lousa in-

terativa, entre outros. Ela é assíncrona, isto é, não é ao vivo. 

É de imensa relevância ter muita organização, planeja-

mento e tirar horas por dia para não deixar o conteúdo progra-

mático aumentar, ou seja, quem estuda on-line precisa ser seu 

próprio condutor, ter força de vontade, só assim seus estudos se-

rão proveitosos. 

A EAD se iniciou no Brasil desde o século XX através da mí-

dia rádio. “O registro mais remoto foi em 1904, com um anúncio 

nos classificados do Jornal do Brasil de um curso de datilografia 

(para usar máquinas de escrever) por correspondência.” 

Mesmo tendo tanto tempo que já vivenciamos esse método, 

percebemos que alguns professores não sabem como fazê-lo, ou 

não se permitem olhar para algo diferente. 
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 Libâneo reforça a ideia de que os professores precisam 

modificar a sua postura mediante os meios de comunicação. E diz 

assim: 

[...] Mas é insuficiente ver os meios de comunicação me-
ramente como recursos didáticos. Os meios de comunica-
ção social (mídias, que vem do latim “media”, e significa 
meios, formas. O termo “multimídia” nasce da junção de 
duas palavras e “mídia”, que vem do latim “media”, e sig-
nifica meios, formas, “multi”, que significa vários, diver-
sos media”, e significa meios, formas), fazem parte do 
conjunto das mediações culturais que caracterizam o en-
sino. Como tais portadores de ideias, emoções, atitudes, 
habilidades, e, portanto, traduzem-se em objetivos, con-
teúdos e métodos de ensino. (LIBÂNEO, 2009, p. 41) 

Os meios de comunicação podem ser usados para possibi-

litar uma aula diferenciada da tradicional, esta usa giz, quadro, 

caderno e livro somente. Aquela se propõe em ativar a criativi-

dade e, na sequência, pode acrescentar ao conhecimento tradici-

onal o uso das tecnologias existentes. E, para isso, pode ser num 

ambiente físico tradicional de ensino ou semipresencial, o im-

portante aqui relata Moran sobre a uma sala de aula com con-

forto e tecnologias. 

A sala de aula precisa ser confortável, com boa acústica e 
tecnologias, das simples até as sofisticadas. Uma classe, 
hoje, precisa ter ao seu alcance aparelhos de vídeo, DVD, 
projetor multimídia e, no mínimo, um ponto de internet, 
para acesso a sites em tempo real pelo professor ou pelos 
alunos, quando necessário. (MORAN, 2011, p. 95) 

A cada momento a população vai se adaptando a usar a tec-

nologia e percebe-se o crescimento desse poder de comunicação 

que passa informações e interfere nos valores e atitudes huma-

nas. 
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A tecnologia pode ser uma atividade com objetivo ou um 

processo de educação, pois essa didática não pode ser ignorada 

nas classes das escolas, já disse Libâneo (2009). 

A proposta aqui, não é terminar com o ensino presencial e 

sim torná-lo, no planejamento escolar, em alguns momentos a 

EAD para acrescentar aos estudos mais uma atividade como fi-

xação da matéria. 

Certamente, para obter essa possibilidade de incutir a EAD 

é preciso que o educador procure se especializar, estudar e bus-

car um caminho para melhoria de sua qualidade e conhecimento 

profissional e tecnológico. 

Segundo Libâneo “[...] é certo que a formação geral de qua-

lidade dos alunos depende da formação de qualidade dos profes-

sores.” (LIBÂNEO, 2009, p. 83). 

Em outra passagem do livro Adeus Professor, Adeus Pro-

fessora de José Carlos Libâneo, ressalta a relevância do intercâm-

bio entre a formação inicial e continuada e que o educador em 

exercício frequente a universidade para discutir e fazer análises 

dos problemas decorrentes de sua prática. 

Há diversos problemas que encontramos na educação. Mo-

ran cita os principais obstáculos para a aprendizagem inovadora. 

O currículo engessado, conteudista; a formação deficiente 
de professores e alunos; a cultura da aula tradicional, que 
leva professores a privilegiarem o ensino, a informação e 
o monopólio da fala. Também são obstáculos: o excessivo 
número de alunos, de turmas e de matérias que muitos 
professores assumem e a obsessão pela preparação para 
o vestibular das melhores universidades, o que concentra 
a atenção no conteúdo provável desse exame e não na for-
mação integrado adolescente (MORAN, 2011, p. 45) 



246 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

É de se atentar para os pontos negativos também, pois, se 

acredita que com as dificuldades aprendemos a aperfeiçoar a 

prática do trabalho docente. 

O professor precisa amar o que faz para unir em seu plane-

jamento criatividade, gosto e conhecimento, para assim poder 

passar para o aluno. Usar a empatia. 

José Manuel Moran em um dos seus capítulos do livro A 

Educação Que Desejamos fala sobre afetividade que é: 

Um componente básico do conhecimento e está ligada ao 
sensorial e ao intuitivo. Ela se manifesta no acolhimento, 
na empatia, na inclinação, no desejo, no gosto, na paixão, 
na ternura, na compreensão para com o objeto do conhe-
cimento. (MORAN, 2011, p. 56) 

Para Moran, o professor não costuma ter uma formação 

afetuosa e sugere que profissionais da educação organizem ati-

vidades de sensibilização e aulas de psicologia com especialistas, 

para se conhecerem melhor. 

Novamente Moran: “Os alunos só terão sucesso na escola, 

no trabalho e na vida social se tiverem autoconfiança e autoes-

tima.” (MORAN, 2011, p. 55). 

Vejam o exemplo da mídia música, o professor pode utilizá-

la e causar emoções, sentimentos e quando interagimos com o 

outro nos torna mais afetivos, colaborando assim para uma 

aprendizagem mais prazerosa. 

A música segundo Platão: 

Um dos principais meios de persuasão na sociedade e que 
deveríamos encorajar a busca da música. Através dela é 
possível transmitir não somente palavras, mas também 
sentimentos, ideias, ideais que pode ser utilizada, se bem 
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direcionada, para formar cidadãos melhores (apud 
POMBO, 2012) 

 

2- A EDUCAÇÃO REMOTA 

Hoje, estamos vivenciando uma Educação Remota, que veio 

como fator surpresa em meio a pandemia desse ano de 2020. Um 

fator emergencial, porque não houve uma preparação para os 

professores em trabalhar assim, partiu da necessidade. O profis-

sional docente precisa dar aula ao vivo para aquelas turmas que 

são suas e nos horários que já estavam pré-estabelecidos pelo 

âmbito escolar, o que difere da EAD. Situações constrangedoras 

que muitos passam por não estarem acostumados com câmera, 

gravar e talvez, editar algo do qual necessite. 

Como professores percebemos que essas aulas remotas on-

line há problemas de conectividade, o qual não controlamos, 

houve mudança na rotina familiar e que em meio a essa crise de 

saúde por não ter a vacina, ainda, a aprendizagem será dessa 

forma, por precaução. 

Na Ed. Remota, o professor continua direcionando a aula 

como ele fazia presencialmente, com a diferença que agora ele se 

filma transmitindo, reinventa, cria e faz de sua criatividade sua 

aliada em meio a tela que o separa de seu aluno. 

Uma aula síncrona, isto é, ao vivo como exemplo a live, que 

é uma transmissão ao vivo de áudio e vídeo nas redes sociais. A 

ferramenta Google Meet programa de videoconferência da Goo-

gle e que as escolas estão usando diante dessa pandemia. 

Todos, juntos, estamos descobrindo um caminho novo. 
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A escola que era centralizada em seu espaço físico de uma 

hora para outra mudou, hoje, nossas casas são escolas que, infe-

lizmente, nem todos têm acesso tecnológico para se integrarem 

nessa nova descoberta de aprendizagem. 

O que demoraríamos anos para aprendermos com a tecno-

logia, conseguimos em poucos meses por meio dessa crise. A co-

vid-19 veio para acelerar esse processo. 

O que fazer? A adaptabilidade é o melhor que precisamos 

fazer como profissional educativo e sonhar com uma nova edu-

cação. Como docentes fomos doutrinados a darmos uma aula mé-

dia com conteúdos programáticos que dificilmente atinge o meu 

aluno de baixo entendimento e aquele com fácil assimilação dos 

conteúdos. O interessante será conhecer o perfil de cada discente 

e com ajuda dos pais, um diagnóstico desde a infância até a fase 

que está hoje para assim conhecer cada integrante da minha 

classe. 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defici-

ência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desen-

volver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar” (Lei 

nº13.146, 6/7/2015). 

Da mesma forma, aquele aluno que tem altas habilidades 

precisa ser trabalhado pelo corpo docente de forma diferenciada. 

O sistema educacional impõe normas e corrige erros. Que 

educação é essa? Precisamos mostrar mais os acertos, criar “la-

ços” afetivos e empáticos com o alunado. 
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A pandemia pode nos deixar um legado, uma educação que 

sempre sonhamos, no entanto, nunca pensamos ser possível. 

Taleb relata sobre sua visão da evolução de uma sociedade. 

“Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, 

e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade 

poderá enfim evoluir a um novo nível” (TALEB, 2015, p. 2) 

Em meio a crises aprendemos bem mais do que em dias co-

muns e normais. 

Que possamos refletir, criar materiais novos, aprender fer-

ramentas novas e aprender sempre. 

O educador que se especializa, estuda, busca um caminho 

para a melhoria de sua qualidade e conhecimento profissional se 

diferencia dos professores que não almejam esse fim. 

“Nosso dever é sonhar a humanidade de amanhã, preparar 

o caminho do progresso futuro e lagar aos nossos descendentes 

instintos mais nobres, aspirações mais elevadas”. (JEANDOT, 

2008, p. 133). 

Não esqueceremos dos nossos primórdios o que aprende-

mos no passado longínquo, porque faz parte de nós e é onde es-

tão nossas “raízes”. 

Em suma, “Quem não tem passado, não tem futuro” (Pro-

vérbio Árabe).  
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Construção e avaliação de um objeto de 
aprendizagem por professores de química: 

um recurso multimídia para o ensino de 
funções inorgânicas “ácidos e bases” 

 

Waldir Miranda dos Santos55 
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Resumo: A multimídia apresenta-se como uma grande ferra-

menta dentro do processo de desenvolvimento tecnológico e ci-

entífico. Apropriar-se dos diversos recursos multimídia de forma 

significativa para desenvolver o conhecimento no processo de 

ensino-aprendizagem por meio dos novos mecanismos pedagó-

gicos com o uso da tecnologia em sala de aula, deve ser uma ta-

refa planejada para gerar um ensino de Química mais dinâmico, 

promovendo novas mudanças no espaço escolar. Neste contexto, 

este trabalho apresenta um objeto de aprendizagem (OA), que 

auxiliará na aprendizagem do estudo das funções inorgânicas 

(ácidos – bases) na disciplina de Química. O presente estudo foi 

do tipo exploratório, descritivo e quanti-qualitativo. O OA foi de-

senvolvido observando as etapas dos princípios da multimídia 

DDD-E (Decide, Design, Development e Evaluate) utilizado no 

desenvolvimento de material multimídia para educação. Desta 

forma, este trabalho de pesquisa propõe construir e avaliar um 

objeto de aprendizagem “Acidez Estomacal” para o estudo das 

funções inorgânicas (Ácidos e Bases) com professores de Quí-

mica de um município do estado da Paraíba. Como instrumento 

de coleta de dados, foram aplicados questionários. Os resultados 

revelaram que o objeto de aprendizagem “Acidez Estomacal” 

pode e deve ser utilizado como recurso didático pedagógico, se-

gundo a concepção dos professores do ensino médio de uma es-

cola pública do Município de Cacimba de Dentro no Estado da 

Paraíba. 

Palavras-chave: Ensino de Química, Multimídia, Objeto de 

Aprendizagem. 

 

 



256 | Gercimar Martins (Organizador) 
 

INTRODUÇÃO 

Ensinar Química tornou-se um desafio na era digital, com a 

velocidade que os novos recursos tecnológicos vêm se apropri-

ando dos ambientes, em particular os educacionais, o vínculo en-

tre essas novas tecnologias e a informática gerou posturas dife-

renciadas na educação atual.  Os educandos ficam muito mais en-

tusiasmados no que se refere a aulas ministradas com o auxílio 

do computador e da variedade dos recursos multimídia.  

Dessa maneira, um dos recursos tecnológicos que tem sido 

utilizado na educação, são os objetos de aprendizagem, que se 

apresentam como uma ferramenta inovadora que poderá auxi-

liar na prática pedagógica do professor para a construção de con-

ceitos da Química, podendo contribuir para se promover uma 

aprendizagem significativa a partir da contextualização desta 

disciplina. Estes recursos podem facilitar a compreensão de con-

teúdos abstratos que são trabalhados nesta ciência. 

Os Objetos de Aprendizagem (OA), são definidos como 

qualquer recurso que pode ser utilizado para apoiar a aprendi-

zagem e relacionar-se a materiais projetados e construídos em 

pequenos conjuntos, com o objetivo de maximizar as situações 

em que o OA pode ser utilizado. Desta forma, a expressão “objeto 

educacional” (learningobject) refere-se a materiais educacionais 

projetados e construídos em pequenos conjuntos com o objetivo 

de maximizar as situações de aprendizagem em que o OA pode 

ser utilizado (TAROUCO; FABER; TAMUSIUNAS, 2003). Neste 

contexto, o objetivo do referido trabalho foi construir e avaliar 

um objeto de aprendizagem para o estudo das funções inorgâni-

cas (Ácidos e Bases), com professores de Química do Município 

de Cacimba de Dentro, no estado da Paraíba. 
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METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi do tipo exploratória, descritiva e 

quanti-qualitativa, baseada nos estudos de Lakatos (2003), Mát-

tar (2002). A pesquisa foi realizada com três professores de Quí-

mica para avaliar o objeto de aprendizagem, onde os mesmos 

responderam algumas indagações sobre o OA Acidez Estomacal. 

A partir da escolha, foi desenvolvido um objeto de aprendi-

zagem com os tópicos considerados básicos para compreensão 

do conteúdo trabalhado de acordo com as etapas dos princípios 

da multimídia. Neste contexto, foi adotado o modelo de projetos 

multimídia para educação, DDD-E, onde foram trabalhadas as se-

guintes etapas: 

Na primeira etapa (Decide), refere-se à etapa inicial do de-

senvolvimento composta por um mapa conceitual do conteúdo, 

com a apresentação dos principais pontos teóricos abordados 

durante o OA. A segunda etapa (Design) se relacionou com o 

conteúdo e a estrutura que foi organizada e elaborada na aplica-

ção inicial, através de um mapa navegacional e de um mapa de 

cenário. A terceira etapa (Develop), direcionou-se ao desenvol-

vimento do OA, onde foram utilizados softwares do tipo livre. Na 

quarta etapa (Evaluate) realizou-se toda a confecção, avaliação 

e teste do OA.  

Desta forma, foram aplicados questionários com os profes-

sores, onde eles tiveram a oportunidade de justificativa para 

cada questão, com o objetivo de saber se o OA pode ser usado em 

suas aulas e quais as contribuições que o mesmo pode oferecer 

como um novo recurso didático pedagógico que auxiliará as au-

las de Química no contexto da educação básica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentação das principais partes do objeto de aprendiza-

gem 

O Objeto de Aprendizagem (OA) desenvolvido neste traba-

lho foi executado em ambiente Windows, podendo ser executável 

em ambientes que possuam Macromedia Flash Player. O OA foi 

construído, para ser apresentado aos alunos em ambiente vir-

tual, de forma interativa com uso do computador, celular ou ta-

blet. A Figura 1 apresenta o momento inicial do OA Acidez Esto-

macal, os créditos do referido OA, referentes aos autores de 

acordo com as Figuras 1 e 2. 

Figura 1. Momento Inicial do Objeto de Aprendizagem 

 

Fonte: Própria (2018) 

 

Figura 2. Apresentação dos créditos: Professor idealizador e 

criador do AO e aluno que realizou a implementação do OA. 
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Fonte: Própria (2018) 

Na Figura 3, é apresentada a principal aplicação do Objeto 

de Aprendizagem, sendo iniciada sua demonstração pela Etapa 1 

referente aos principais conceitos, através do botão iniciar. 

Figura 3. Apresentação da AO 

 

Fonte: Própria (2018) 
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Após acionar o botão iniciar apresentado na tela anterior, 

na próxima tela (Figura 4) o professor Manganês faz sua apre-

sentação e coloca-se a disposição para instruir durante toda rea-

lização do Objeto de Aprendizagem e lança um questionamento 

para o início dos dois tópicos ligados aos conceitos fundamentais 

das funções inorgânicas: ácidos ou bases, para direcionar as suas 

principais definições. Neste caso, o participante será conduzido 

para tela (Figura 4). 

Figura 4. Definição dos conceitos da OA 

 

Fonte: Própria (2018) 

Ao escolher um dos conceitos (ácidos, por exemplo), esta 

tela apresenta a relação dos conceitos aos seus respectivos cien-

tistas, onde cada nome do cientista direciona um link que conduz 

a sua definição e/ou explicação/limitação. (Figura 5) 
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Figura 5. Definições de Ácidos na perspectiva dos cientistas. 

 

Fonte: Própria (2018) 

Em um dos tópicos sobre o conteúdo, foi apresentado o ví-

deo “A Digestão”, trazendo explicações sobre acidez estomacal, 

buscando promover a contextualização, o qual buscou integrar e 

ilustrar de forma dinâmica o assunto, facilitando a aprendizagem 

de maneira significativa. A Figura 6 apresenta algumas das pági-

nas em que foi trabalhado este tema. 

Figura 6. Explicações do vídeo “A digestão”: Discussão sobre 

Acidez Estomacal 
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Fonte: Própria (2018) 

Após passar por cada etapa do Objeto de Aprendizagem, foi 

apresentado os Quizzes com outras aplicações do OA, o que opor-

tuniza os alunos a relacionar seus conhecimentos prévios, con-

textualizando o processo de ensino-aprendizagem e condicio-

nando a uma aprendizagem significativa. A Figura 7 apresenta a 

tela de opções dos Quizzes, conduzindo o participante as respos-

tas do referido quis, escolhido com suas opções. 

Figura 7. Apresentação do Quizzes 

 

Fonte: Própria (2018) 
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Resultados da avaliação do objeto de aprendizagem pelos 

professores 

Serão apresentadas a seguir, algumas falas obtidas a partir 

da análise que os professores fizeram em torno do objeto de 

aprendizagem. Inicialmente, os professores foram convidados a 

analisar se o objeto de aprendizagem acidez estomacal é claro e 

conciso. As falas a seguir, merecem atenção. 

Professor A: “Sim, porque a forma que trabalha desperta a 
curiosidade do aluno”. 

Professor B: “Consegue passar grande quantidade de co-
nhecimento de forma sintetizada”. 

Professor C: “Consegue de forma simples e objetiva passar 
um bom conhecimento”. 

A classificação do item como claro e conciso remete a qua-

lidade do conteúdo trabalhado no objeto de aprendizagem, de-

monstrando ter alta qualidade, apresentando informações preci-

sas, que resume bem os conceitos. Desta forma, observou-se que 

todos os professores avaliaram positivamente este item.  

Percebe-se que esta OA está em consonância com as ideias 

proposta pelo RIVED, que prevê o desenvolvimento de objetos 

de aprendizagem que tenham o intuito de abranger temas que 

transcendam a sala de aula, sendo reutilizáveis dentro de vários 

ambientes de aprendizagem. 

O professor deve estar atento aos aspectos relevantes a se-

rem considerados ao desenvolver um Objeto de Aprendizagem, 

como bem afirma Bettio e Martins (2004), Prata e Nascimento 

(2007) e Taroco, Fabre e Tamusiunas (2003). Alguns pontos de-

vem ser levados em consideração: 
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• Inicialmente, os professores devem conhecer muito bem 

os conteúdos a serem apresentados na forma de objeto digital; 

• O professor deve conhecer as possibilidades ou recursos 

de programação; 

• O professor deve também ter conhecimentos sobre o po-

tencial do aplicativo escolhido para desenvolver o objeto.  

Percebe-se na fala dos professores, que o objeto de apren-

dizagem colabora para se promover a contextualização do en-

sino de Química através do conteúdo de ácidos e bases, como 

também oportuniza, compreender outros conteúdos dentro de 

uma perspectiva interdisciplinar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desta pesquisa revelam que o objeto de 

aprendizagem “Acidez Estomacal” foi bem avaliado pelos docen-

tes, onde eles afirmam que o material pode e deve ser utilizado 

como recurso didático pedagógico, colaborando para se promo-

ver um ensino de Química construtivista, contextualizado e in-

terdisciplinar. Espera-se que propostas desta natureza possam 

ser construídas para outros conteúdos de Química, colaborando 

para a melhoria do ensino de Química nas escolas brasileiras. 
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