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Prezados colegas, Com o intuito de contribuir na qualificação dos processos de
ensino e de aprendizagem nos cursos de Educação a Distância ofertados no Instituto
Federal Farroupilha, elencamos neste documento algumas dicas e orientações práticas a
serem observadas pelos docentes que atuam nos cursos técnicos na modalidade de
Educação a Distância no Instituto Federal Farroupilha. Salientamos a importância do
acompanhamento contínuo dos coordenadores de curso a fim de que possam também
auxiliar os docentes no acompanhamento destes cursos. O trabalho na educação à
distância, exige especialmente dos docentes, uma série de competências, habilidades e
cuidados que podem fazer a diferença para o sucesso e permanência dos alunos no
curso. Nesse sentido, segue abaixo algumas dicas para que possamos melhorar ainda
mais a qualidade de nosso trabalho e garantir a aprendizagem de nossos alunos, confira:
1. Quais as características do aluno na modalidade EAD:
Diferentemente do aluno do ensino presencial, que tem todo um ambiente ao
alcance dele, o aluno que opta pela EAD possui algumas características próprias que são
necessárias para estimular a sua aprendizagem com recursos diferenciados. Esses alunos
têm condições de avaliar melhor a real necessidade de fazer um curso a distância
sabendo que terão que estudar na maior parte do tempo sem o acompanhamento
presencial de um professor. O aluno necessita ainda saber conduzir sua agenda de estudo
de maneira que as tarefas sejam realizadas sem a necessidade de cobrança por parte do
professor, pois ele precisa ter em mente que a vantagem oferecida pelos cursos a
distância de fazer suas tarefas em hora e local escolhidos não o isentam da realização das
mesmas. Ele precisa também saber levantar questionamentos, trocar informações, dar
sugestões e opiniões, procurar ajuda quando necessário, elaborando e expressando suas
ideias de forma clara e concisa.
2.

Saiba as características de autoaprendizagem que o aluno de EAD pode
desenvolver, com auxílio dos atores EAD (tutores e professores):

O aluno da EAD ao longo de sua experiência no curso deve desenvolver:
*AUTONOMIA E DISCIPLINA para conduzir sua aprendizagem identificando nos
momentos de dificuldade quando é necessário solicitar ajuda do professor ou de um tutor.
*LEITURA E INTERPRETAÇÃO para compreender adequadamente as atividades
propostas no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, pois elas se bastam
explicativamente pelo texto, sem adesões de explicações por parte de um professor.
*FLUÊNCIA TECNOLÓGICA para interagir com facilidade no ambiente virtual de ensino e
aprendizagem tornando seu foco apenas apreender os conteúdos de seu curso, e não
enfrentar dificuldades relativas aos recursos do Moodle.
3. De que maneira é possível manter os alunos de EAD motivados?
Para manter os alunos da EAD sempre motivados e atentos às interações via
ambiente virtual de aprendizagem é necessário por parte dos professores e tutores que:
as dúvidas dos alunos, após postadas sejam retornadas em até no máximo 24 horas; que
as atividades avaliativas devolvam um feedback com nota e com um pequeno parecer do
que faltou e o que ainda pode ser melhorado; manter contato constante com os alunos via
mensagem pelo AVEA e por fóruns; se colocar a disposição do aluno para que ele se sinta
à vontade em procurá-lo; sempre manter uma comunicação clara e concisa com o aluno
para que não haja deturpações no entendimento; demonstrar interesse nas causas da
ausência do aluno no AVEA, ampliar prazos de atividade para que o aluno se sinta
compreendido; caso o AVEA fique fora do ar ofereça outras formas de comunicação com o
aluno como: e-mail, redes sociais, ou até mesmo outros AVEA.

