
Orientações para 
Professores da EdN

A transição para o ensino a distância não é simples nem fácil. Os professores 
precisam pensar de forma diferente sobre como se comunicar, dar instruções 
e fornecer feedback; como elaborar lições, tarefas e avaliações autênticas 
e significativas; como garantir que os alunos continuem colaborando e 
se comunicando com os outros. As diretrizes a seguir têm como objetivo 
ajudar os docentes de todos os segmentos a refletir sobre os desafios que 
estão enfrentando na mudança para o ensino a distância. Muitas delas 
são baseadas em conselhos de colegas de escolas internacionais que 
atualmente ensinam em um ambiente totalmente on-line.

Façam um Check-in com seus Alunos

No caso de uma crise que leve à implementação de nosso Plano de Ensino 
a Distância, os alunos podem ficar estressados ou preocupados. Antes de 
mergulhar no currículo, nas atividades de aprendizado e nas avaliações, 
reservem um tempo para avaliar o bem-estar mental, físico e emocional 
dos estudantes. Como eles estão? Como estão seus familiares? Certifiquem-
se de continuar check-ins regulares com os alunos enquanto o Plano de 
Ensino a Distância estiver em vigor.

Avaliem as Condições dos Alunos para o Ensino a Distância

Embora a maioria dos estudantes tenha acesso on-line confiável em casa 
e dispositivos necessários para mudar para o ensino a distância, outros 
não têm. Os professores devem se lembrar de que as condições de cada 
família variam, e devem evitar suposições sobre limitações ou restrições 
que os estudantes enfrentam. Abram um diálogo com as famílias e evitem 
suposições de que as circunstâncias de todas são as mesmas. Lembrem-se 
da importância de conhecer as necessidades socioemocionais que os alunos 
passam. Embora as primeiras semanas de ensino a distância possam ser 
emocionantes, se a situação perdurar por longo tempo, os alunos podem 
começar a ter sentimentos e reações diferentes. Podem sentir solidão 
devido à falta de interação face a face. É importante que os professores 
acompanhem regularmente a condição emocional dos discentes.

Fiquem com as Ferramentas Familiares

Especialmente nas primeiras semanas após a mudança para o Plano de 
Ensino a Distância, os professores devem continuar usando os canais de 
comunicação e plataformas de aprendizado descritos acima. Em outras 
palavras, fiquem com o que é familiar aos seus alunos. Os docentes devem 
lembrar que, embora muitos alunos prosperem com o ensino a distância, 
outros podem achar isso um desafio. No caso de a Escola permanecer 



fechada por longo período, pode ser necessário explorar novas ou diferentes 
plataformas de aprendizado que ofereçam experiências diferentes. No 
começo, fiquem com as ferramentas já familiares.

Menos é Mais

Quando a Escola implementar o Plano de Ensino a Distância, um desafio 
enfrentado pelos professores será como otimizar o conteúdo e elevar o 
aprendizado mais essencial. Em outras palavras, os professores precisam 
adotar uma perspectiva de “menos é mais”, incluindo o ritmo esperado 
de lições e tarefas. É difícil saber exatamente quanto tempo pode durar 
o fechamento da Escola, o que dificulta o planejamento em longo prazo. 

Estejam Preparados

Publiquem atualizações de acordo com o cronograma original da sua 
matéria, usando a plataforma apropriada para seu segmento, e incluam 
agendas do que esperam que os alunos façam. É importante pré-carregar 
todos os recursos, como links, notas guiadas, slides, folhetos, materiais de 
instrução, cópias distribuídas aos alunos presentes e expectativas de dever 
de casa antes do início da aula.

Aproveitem o Momento

Abracem novas oportunidades e possibilidades para seus alunos. Daqui 
a alguns anos ou décadas, como eles se lembrarão da emergência que 
resultou no fechamento da Escola? Embora o ensino a distância deva trazer 
alguma normalidade e rotina à vida dos estudantes, os professores também 
não devem ignorar as oportunidades resultantes do fechamento da Escola. 
Os alunos podem usar outras mídias, vídeo, desenho, pintura, música etc. 
Além disso, a crise também pode oferecer outras oportunidades da vida 
real para um aprendizado mais autêntico, projetando novas experiências 
transdisciplinares.

Ofereçam Espaço para Aprendizado Personalizado

O ensino a distância pode oferecer oportunidades para os alunos 
personalizarem o quê, como e quando aprendem. Eles podem se mover 
com mais flexibilidade e liberdade pelo conteúdo, quando os professores 
criam currículos não lineares. O ensino a distância também pode oferecer 
oportunidade de aprender em ritmo diferente.

Projetistas de Experiência - Facilitadores do Aprendizado 

Ao mudar para o ensino a distância, é especialmente importante que os 
professores se considerem projetistas de experiências e facilitadores do 
aprendizado (em oposição a distribuidores de conhecimento). O ensino a 
distância valoriza a capacidade do professor de pensar mais profundamente 
sobre como apresentar conteúdo, criar experiências e ensinar aos alunos com 
comentários específicos e ponderados. Os docentes precisam estabelecer 
condições em que os estudantes tenham um claro senso de propósito, 
oportunidades para se expressar e experiências que lhes permitam 
trabalhar em direção ao domínio. Isso os ajudará a permanecer motivados 
e engajados na aprendizagem, mesmo quando não estão fisicamente na 
Escola.



Criem Experiências de Aprendizado Assíncronas

Quando a Escola está fechada, os professores ainda podem se conectar 
com os alunos de forma assíncrona. Por exemplo, podem usar plataformas 
familiares (Google Sala de Aula, Schoology, YouTube ao Vivo) para permitir 
que os discentes respondam e conversem durante um período de tempo 
determinado, sabendo que eles podem não estar todos on-line ao mesmo 
tempo. No entanto, é importante que seja planejado um equilíbrio de 
aprendizado on-line e off-line em todas as disciplinas. 

Criem Experiências de Aprendizado Síncronas

Quando se trata de envolvimento e aprendizado, os relacionamentos são 
tão importantes on-line quanto pessoalmente. Se o campus está fechado, 
os estudantes podem se reunir para um tempo de aprendizado síncrono por 
meio de bate-papo por vídeo usando o Google Hangouts e o Google Hangout 
Meet. A colaboração continuará sendo importante e há muitas maneiras 
pelas quais os professores podem promovê-la por meio da aprendizagem 
síncrona.

Pensem Diferente sobre Avaliação

A avaliação é um dos ajustes mais desafiadores para professores no ensino 
a distância. Ela deve ser vista como uma oportunidade para os alunos, 
individual ou colaborativamente, de concluir tarefas de redação, criar 
infográficos, fazer apresentações em vídeo ou avaliações orais por meio 
de vídeo. Os professores são incentivados a pensar de maneira diferente 
sobre o objetivo do desempenho em vez de forçar um método tradicional 
de avaliação que não se encaixa no ensino a distância. Pensar de maneira 
diferente sobre a avaliação influenciará positivamente a experiência dos 
alunos, alavancará os pontos fortes do ensino e evitará frustrações por 
parte do professor quando os métodos tradicionais não funcionarem. Criem, 
com frequência, pontos de verificação, por meio de tarefas e avaliações em 
etapas, para garantir que os alunos estejam seguindo. Por fim, criem rubricas 
compreensíveis e oportunas, com prazos claros, para que os estudantes 
saibam exatamente o que se espera deles e o que significa um trabalho 
bem-sucedido.



Schoology Google Suite
Postar uma atualização
Postar um dever
Dar nota ao trabalho dos alunos
Compartilhar e comentar em 
documentos
Criar um painel de discussão
Criar um quiz ou uma avaliação
Criar uma pesquisa
Embutir um vídeo do YouTube
Avaliar os trabalhos dos alunos 
individualmente
Fazer o upload de áudio, vídeo e 
imagens
Enviar uma tarefa - visão do aluno
Ver os comentários dos professores - 
visão do aluno

Criar e compartilhar um documento
Inserir hyperlinks dentro de um doc-
umento
Criar um formilário / uma pesquisa 
e ver respostas
Criar e compartilhar slides
Criar uma reunião no Google   
Hangout Meet

Links Rápidos para Tutoriais nas Ferramentas Tecnológicas 

Se vocês não encontrarem resposta para uma pergunta, um ótimo primeiro 
passo é procurar nome do software / programa + função + tutorial (como 
“Tutorial de gravação ao vivo do Youtube”). E, é claro, podem enviar um 
e-mail para a equipe de tecnologia com suas perguntas. 


