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Dilermando Piva Jr (et al., 2011, p.06) ressalta algumas características que definem 
a educação a distância. Entre elas, destacamos a “possibilidade de encontros presenciais 
para propósitos didáticos ou de socialização”.  

 

Contudo, sabemos que uma das maiores dificuldades da EaD consiste, justamente, 
no isolamento do estudante, que pode encontrar dificuldades ao longo do Curso, caso 
este não conte com um apoio presencial. Isso significa dizer que, também na EaD, o 
estudante precisa ter a oportunidade de interagir, não somente com a informação que 
recebe via Moodle, mas com os outros estudantes e, em especial, com o professor 
mediador presencial.  

 

Sendo assim, organizamos um encontro presencial por momentos e sugerimos 
algumas dinâmicas: 

 
 

 
 

1º momento: dinâmica inicial (em círculos, sem o uso do computador). 
Exemplos: 
- música; 
- mensagem; 
- brincadeira; 
- relatos do dia-a-dia das escolas; 
- vídeos postados pelos professores formadores das disciplinas do Curso; 
- uma imagem para reflexão. 
 
 
2º momento: sala de informática - no data show, o professor mediador 
presencial acessa o Moodle e vai observando as aulas postadas no 
ambiente, de forma a orientar os cursistas. Cada estudante em um 
computador, também acessa o Moodle a fim de acompanhar as 
explicações realizadas pelo professor mediador presencial. Momento de 
“olhar” as aulas. 
 

3º momento: sala de informática - o professor mediador presencial 
determina quais atividades serão realizadas naquele encontro (Disciplina 
01, 03 ou 05, por exemplo). Cada cursista realiza a atividade 
individualmente em seu computador e o professor mediador presencial 
orienta, caso haja dúvidas.  
 
 
4º momento: encerramento - momento de reflexão final: o que foi 
realizado naquele encontro (resumo)? quais foram as principais 
dificuldades na realização das tarefas no Moodle? 
Organização para o próximo encontro, conforme as necessidades dos 
estudantes: 
- algo precisa ser revisto? 
- quem traz uma mensagem para ser compartilhada com os colegas? 
- vamos assistir a um documentário que trata do assunto de uma das 
disciplinas? 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lembre-se: 

 
A motivação e o incentivo devem estar presentes em todos os 
momentos do processo de ensino-aprendizagem, tornando-se parte 
fundamental para que o estudante da EaD continue em busca da 
construção de seu conhecimento, pois um estudante motivado tem a 
tendência de ser mais assíduo e participar com mais determinação em 
suas atividades.  

 
 
 
 
 
Referências: 
 
PIVA JR., D.; PUPO, R.; GAMEZ, L.; OLIVEIRA, S. EAD na Prática: planejamentos, 
métodos e ambientes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.    
 
IFFar. Guia de Tutor, Coordenador de Tutoria, Coordenador de Polo. 2014. 
Disponível em <file:///C:/Users/e-
Tec/AppData/Local/Temp/guia_do_tutor__ead_2014.pdf> Acesso em 09 de Mar. de 
2018. 
 
 
Fonte: Jonathan Pippi e Luciane Brum - Coordenadores de Professores Mediadores - 
Curso Multimeios Didáticos 
 

 
 
 

Bom trabalho! 
Assessoria Pedagógica em EaD 

Instituto Federal Farroupilha/Pró-Reitoria de Ensino 
Diretoria de Educação a Distância 

 
 

 


