
O aprendizado a distância não é algo novo para pessoas que têm acesso 
à internet. Muitas instituições têm experimentado essa modalidade 
(também conhecida como educação on-line  ou virtual) e o ensino misto. 
O MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), por exemplo, usa essa 
metodologia desde 2003. A implementação de novas tecnologias abriu 
possibilidades para muitas pessoas experimentarem o aprendizado on-
line, com vários serviços e provedores disponíveis em todo o mundo. Para 
conhecer mais sobre como isso se deu no passado, sugerimos sites comoKhan 
Academy and EdX.

Muitos formatos podem ser usados na educação on-line. É importante 
entender alguns conceitos-chaves antes de avançarmos no conceito de 
Aprendizado a Distância implementado na Escola das Nações. A primeira 
distinção que deve ser feita é entre aprendizado assíncrono e síncrono.

Aprendizagem assíncrona significa que professores e alunos podem 
trabalhar e ter acesso às lições sem estar on-line, ao mesmo tempo. O 
aprendizado assíncrono permite que o elemento mais importante de 
uma lição seja o próprio aprendizado, e não simplesmente o fato de estar 
presente. Em termos práticos, significa que os professores podem postar 
vídeos, tarefas, deveres e recursos para os alunos em uma plataforma digital, 
estabelecendo prazos e expectativas claras. Os estudantes podem acessar 
esses recursos a qualquer momento, antes do prazo final estabelecido, e 
trabalhar para aprender.

Aprendizagem síncrona significa que todos os alunos e professores estão 
presentes na mesma sala de aula no momento da instrução. Replica-se o 
ambiente da sala de aula com horário de início e fim obrigatórios, ou seja, 
uma aula começa às 7h45 e termina às 8h30. Se um aluno não estiver on-
line naquele momento, ele perdeu a aula, a lição, o conteúdo.

Dada a possibilidade de surgirem problemas técnicos no uso da tecnologia 
-falta de conectividade com a internet, problema com dispositivo eletrônico 
– e, também, eventualidades que podem ocorrer na rotina de qualquer 
pessoa - problemas em casa ou cuidados com parentes adoentados - 
e, dada a extensa análise de dados realizada por empresas como a EdX, 
em um ambiente on-line, escolas e professores devem dar preferência ao 
aprendizado assíncrono o máximo possível. Isso garante que todos os alunos 
tenham a oportunidade de acessar o material com intuito de aprender, 
independentemente das dificuldades que não possam prever nem controlar.

Como é o Aprendizado 
a Distância Eficaz na 
Escola das Nações



Em uma situação em que o aprendizado a distância nos é imposto, como 
no caso de fechamento da Escola, precisamos supor cenários individuais 
e específicos que cada aluno pode ter em casa, desde falta de espaço 
adequado para assistir às aulas em um determinado horário do dia, até 
necessidade de viajar para visitar um parente, e atender a eles. Por isso, 
favorecemos o aprendizado assíncrono o máximo possível.

No entanto, ao entender a importância do aspecto emocional e social que 
a educação tem em nossa vida e a importância disso para o aprendizado, 
tentamos manter uma combinação de atividades síncronas e assíncronas, 
atentos às necessidades do desenvolvimento de cada ano/série escolar, 
de cada segmento. Os professores foram treinados para usar ferramentas 
que lhes permitam interagir com os alunos, mostrar seu rosto, verificar o 
bem-estar de todos e lhes informar sobre as tarefas propostas. Os breves 
momentos de interação ao vivo, em um ambiente on-line, são críticos para 
garantir que estejam todos na mesma situação.

Diferenças entre aulas presenciais e aprendizado a distância

O principal erro que os principiantes de ensino/aprendizagem a distância 
cometem é simplesmente tentar transpor a experiência de aprendizado 
do ensino presencial para o aprendizado a distância. Muitos aspectos 
envolvidos nas experiências não se replicam de uma modalidade para a 
outra. Seguem alguns deles.

Tempo de Instrução

Em uma sala de aula comum, em um ambiente de aprendizado presencial, 
professores dão as lições e mantêm a disciplina no ambiente. Eles também 
são responsáveis por envolver os alunos e fazer com que se concentrem 
mesmo após interrupções. Isso significa que, embora as aulas sejam 
estruturadas em blocos de 45 minutos, os docentes não dão explicações 
de conteúdo o tempo todo. Precisam fazer chamada, garantir que todos 
tenham o material necessário, lidar com interrupções, instruir os estudantes, 
direcioná-los, andar pela sala checando o trabalho e fornecer feedback.

No Aprendizado a Distância, muitas das rupturas e outros elementos não 
estão presentes. Quando consideramos tudo por que os docentes são 
responsáveis em uma sala de aula regular, e também a atenção dos alunos 
em uma vídeo-aula, percebemos que as aulas on-line devem ser concisas. 
Uma aula em formato de vídeo, com duração entre 5 e 15 minutos, é 
geralmente suficiente para os professores instruírem os alunos e direcioná-
los nas lições.

É importante perceber que, mesmo em uma aula presencial, os professores 
não ficam falando durante os 45 minutos. Isso é ainda mais evidente em um 
ambiente on-line. O aprendizado a distância possibilita que os estudantes 
assistam à mesma lição várias vezes, “pausem” as aulas se algo acontecer, 
retrocedam e reproduzam o conteúdo em caso de perguntas e muitas outras 
possibilidades que não estão presentes em um cenário regular da sala de 
aula. Cada uma dessas configurações tem pontos altos e baixos, e devemos 
aproveitar as vantagens delas.



Tarefas e Feedback

Os professores são responsáveis por ajudar seus alunos por meio de feedback 
individualizado, que é um dos fatores mais eficazes no aprendizado. Dessa 
forma, estão disponíveis por meio das ferramentas digitais que a Escola 
escolheu usar. Estão disponíveis, também, para os estudantes que tenham 
dificuldades ou perguntas enquanto fazem as tarefas.

Também é importante considerar que as atividades podem ser diferentes 
das dadas em uma sala de aula regular. Embora seja difícil ter um grupo de 
alunos apresentando algo na frente da turma, é possível adaptar a tarefa 
pedindo que gravem um vídeo ou um screencast de sua apresentação, 
em que expliquem o que mostram. Os professores estão preparados para 
trabalhar com objetivos essenciais de aprendizado, mais adequado às 
necessidades da modalidade a distância.

Formas de Instrução

Existem maneiras diferentes de fornecer instruções com eficácia. Professores 
que gravam seus vídeos explicando o conteúdo para os alunos é apenas uma 
delas. É importante notar que o papel dos docentes não muda. Profissionais 
do ensino precisam ter alto nível de especialização, assim como em outra 
profissão. Isso significa que bons professores não são necessariamente bons 
produtores de livros didáticos, nem ótimos produtores e editores de vídeo. No 
entanto, como são especialistas em sua área de atuação, podem trabalhar 
como curadores de conteúdo selecionando vídeos, sites e compartilhando 
recursos com os alunos. Curadoria de conteúdo é algo que são extremamente 
versados a fazer, e é o que eles já fazem no trabalho. Selecionam o melhor 
livro didático para as aulas, os melhores vídeos e as melhores plataformas 
digitais das muitas opções do mercado. No aprendizado a distância, é 
importante oferecer vários recursos. Os alunos podem usar recursos que 
não foram sugeridos por seus professores, algo que eles já fazem nas aulas 
regulares. Há muita informação disponível on-line.

Espera-se que os docentes ministrem as lições começando com pergunta, 
tarefa ou exercício que desperte a curiosidade dos alunos, envolva-os no 
tópico discutido e permita que aprendam. Nesse sentido, são facilitadores 
da aprendizagem. Porém, é importante lembrar que nem todos os alunos 
demonstram entusiasmo com o estudo de Química ou História, por exemplo. 
Os desafios do currículo escolar obrigatório permanecem. Os professores 
fazem o que podem para envolver os discentes, mas estes também devem 
perceber a importância de se interessar pelas matérias que não sejam, 
necessariamente, suas favoritas.

Chamada

Um ponto chave em um cenário de aprendizado a distância é a flexibilidade. 
Rotinas mudam e, devido a percalços tecnológicos e particularidades de 
situações emergenciais, muitas das atividades são feitas por meio de 
colaboração assíncrona, ou seja, o material é publicado e disponibilizado a 
qualquer momento. A chamada, portanto, é feita de maneira diferente da 
que ocorre em um cenário escolar regular.



Em um cenário escolar regular, professores fazem chamada no início de 
cada aula. No aprendizado a distância, eles atribuem tarefas e monitoram 
regularmente o processo de aprendizado. A conferência da presença é 
realizada com base na conclusão de tarefas, atividades ou deveres e em 
todas as etapas exigidas aos alunos.

Implementação de Ferramentas Digitais

Em um momento em que o mundo está passando por tantas mudanças, 
não é aconselhável exigir que as pessoas aprendam como usar novas 
ferramentas, além de todas as adaptações pelas quais precisam passar. É 
simplesmente aumentar o estresse de uma situação já estressante. Na Escola 
das Nações, professores e alunos fazem uso regular de variadas ferramentas 
digitais – e estão familiarizados com elas. Isso significa que vamos fazer 
adaptações às ferramentas que já usamos e estender a funcionalidade de 
algumas delas. No momento, não adicionamos novas ferramentas ao Plano, 
porque estamos tentando garantir que alunos e professores não precisem 
passar por mais um estágio de aprendizado. Nosso foco é a qualidade dos 
serviços educacionais que prestamos e a garantia de que a aprendizagem 
de alta qualidade esteja ocorrendo. Estamos confiantes de que temos um 
plano forte para garantir isso. Vejam, abaixo, explicação mais completa das 
ferramentas que vamos usar.

Tempo Gasto na Frente de Dispositivos Eletrônicos

Em um ambiente de aprendizado a distância, o tempo que os alunos passam 
na frente de telas de dispositivos eletrônicos será maior que o normal. No 
entanto, devemos garantir que haja equilíbrio nas atividades que estão 
sendo atribuídas. Pedimos aos professores que pensem de forma criativa e 
proponham tarefas em que os discentes tenham que, por exemplo, dar um 
passeio fora de casa para observar certos fenômenos ou fazer registros a 
partir de um tipo de atividade física. É importante observar a necessidade 
de equilíbrio entre o tempo de exposição a telas e o tempo fora delas. Os 
alunos não passam o tempo todo na escola na frente de uma tela, e não 
devem fazer isso enquanto seguem o plano de aprendizado a distância.

Trabalho  Colaborativo

O fato de não conseguir se sentar fisicamente ao lado dos colegas não 
significa que o estudante não possa fazer um trabalho colaborativo. Usamos 
muitas ferramentas que permitem a colaboração remota, e professores 
e alunos são capazes de pensar criativamente sobre como desenvolver 
momentos colaborativos na interação. Utilizamos vídeoconferências e todas 
as ferramentas do G-Suite para garantir o trabalho colaborativo.

Agendamento de Encontros

Professores, orientadores e coordenadores estão disponíveis para conversar 
com os alunos e ajudá-los. Embora seja fácil nos concentrarmos nas metas 
de ensino, é importante considerar a resposta emocional dos estudantes em 
uma crise. Portanto, nossa equipe está disponível não apenas para apoio 
acadêmico, mas também socioemocional.



Flexibilidade e Adaptação

Diante de todas as diferenças e nuances que o aprendizado a distância 
implica, é preciso lembrar que o emprego dessa modalidade de ensino 
ocorre em razão de uma emergência. Por mais preparados pensemos 
estar, aprendizado a distância é algo que requer muito esforço de todos: 
administradores, professores, alunos e pais. Em tempos como estes, 
é fundamental que tenhamos paciência e evitemos tirar conclusões 
precipitadas por causa de uma ou duas frustrações. Qualquer nova 
habilidade que desejamos aprender requer adaptação, e ser flexível é 
essencial. Por exemplo, imaginem que vocês sejam ótimos guitarristas, mas, 
de repente, são informados de que precisarão fazer a transição para o uso 
de um aplicativo para tocar em um tablet. Ser especialista no seu campo 
vai ajudar, mas certamente haverá muitos problemas com a nova situação, 
sendo necessária uma curva de aprendizado. Se vocês não são pacientes 
e flexíveis, e não fizerem as adaptações necessárias para ter sucesso, 
logo abandonarão esforços e culparão as ferramentas. No entanto, o que 
acontece se forem forçados a usar a nova ferramenta? Persistirão e logo 
perceberão que estão ficando cada vez mais confortáveis com isso.

Na Escola das Nações, todos os professores são especialistas em pedagogia e 
em sua área de atuação. Estamos confiantes de que isso ajuda imensamente 
durante este período de transição. No entanto, há uma curva de aprendizado 
que deve ser respeitada. O fato de os docentes precisarem usar novas 
ferramentas implica uma curva de aprendizado.  Eles são bem-treinados 
no uso de muitas ferramentas digitais, assim como os alunos. É normal (e 
saudável) sentir desconforto inicial com algo novo, mas isso desaparecerá 
em breve e dará lugar a um mundo de possibilidades que provavelmente 
eram impensáveis antes.

Entendemos que é um momento de adaptação para todas as famílias, 
e levamos isso em consideração ao elaborar um plano abrangente para 
continuar com o aprendizado de maneira bem-sucedida e eficaz.


