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É preciso considerar que a Educação a Distância (EaD) 
requer um planejamento que observe as suas 
especificidades. 

Neste sentido, cada instituição necessita pensar e 
repensar seu planejamento, incluindo definições a 
respeito de quais mídias serão adotadas considerando as 
necessidades especificas do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC), com destaque para os objetivos a serem 
alcançados, recursos disponíveis, público-alvo a ser 
atingido, entre outros aspectos.



Um fator essencial a ser considerado no planejamento de em 
EaD é a possibilidade de integração de recursos tecnológicos, 
pois, no atual paradigma da web 2.0, os alunos são 
estimulados a produzir, distribuir e reconstruir conteúdos 
digitais, compartilhando o conhecimento e gerando 
aprendizagem coletiva. 

Tais recursos permitem que o 
planejamento educacional seja 
desenvolvido a partir da 
possibilidade de criação de 
múltiplas interações e 
percursos de aprendizagem,
por meio de um 
acompanhamento mais 
sistemático do aluno ao longo 
de seu processo de aprendizagem. 



A EaD, quando planejada a partir de uma abordagem que 
favoreça com que alunos e professores sintam-se “juntos”, 
mesmo que virtualmente, favorece a criação de redes de 
aprendizagem nas quais cada sujeito envolvido contribui com o 
enriquecimento do grupo, com suas experiências e 
conhecimentos. 

As interações nessa rede ocorrem por meio de um LMS (Learning 
Management Systems) e de outros meios de comunicação, 
favorecendo, assim, para que os sujeitos estabeleçam um 
processo permanente de troca.



Nessa perspectiva a seleção 
e definição das mídias 
digitais a serem utilizadas 
na viabilização de um 
determinado curso, 
tornam-se de extrema 
importância.

Os recursos que compõem os 
materiais didáticos precisam ser 
adequados  ao contexto da 
população-alvo, garantindo o 
acesso à informação, o respeito 
aos diferentes estilos de 
aprendizagem, bem como à 
permanência dos alunos em seus 
meios. 



 
Impressa/E-Book Podcast

Hipertextos Webconferências



O material para 
impressão deve ser 
construído 
fundamentado no 
Projeto Pedagógico do 
Curso, considerando as 
especificidades da EaD.

É uma oportunidade 
de diálogo entre o 
professor especialista 
no conteúdo, o aluno e 
o professor tutor. 

Favorece com que o aluno pense, 
faça deduções, realize pesquisas, 
desenvolvendo o espírito cientifico e 
autônomo, avançando na busca de 
informações que vão além daquelas 
abordadas nos materiais. 

Utiliza uma linguagem 
de fácil acesso, direta, 
clara e com 
características 
dialógicas. 

Não exige a 
necessidade de 
equipamentos 
adicionais para que se 
tenha um bom 
proveito da leitura; o 
transporte não 
necessita de 
equipamentos 
complementares, há 
grande variedade de 
conteúdos 
disponíveis, além dos 
custos relativamente 
baixo.



Não exige a necessidade 
de equipamentos 
adicionais para que se 
tenha um bom proveito 
na leitura.

Oferece uma 
versão do 
material 
impresso em 
formato 
eletrônico, ou 
seja, como um 
e-book. 

Favorece com que o aluno 
pense, faça deduções, 
realize pesquisas, 
desenvolvendo o espírito 
cientifico e autônomo.

O transporte não 
necessita de 
equipamentos 
complementares, a 
existência de grande 
variedade de 
conteúdos 
disponíveis, além dos 
custos relativamente 
baixo.





Favorecem três formas de uso: gravação e 
envio de aulas para revisão da matéria; 
envio de materiais educacionais 
suplementares às aulas e atividades 
pedagógicas centradas na gravação de 
podcasts por parte dos alunos. 

Pode ser utilizado por meio de diversas 
metodologias, sendo mais eficaz quando os 
alunos são desafiados a criar. 



Estimula à pesquisa e 
à produção textual. 

Oportuniza um ambiente 
no qual a aprendizagem 
acontece de forma mais 
significativa e por 
descoberta.

Favorece a disponibilização 
dos conteúdos relacionados a 
informações 
complementares, oferecendo 
ao aluno a sua análise por 
diferentes caminhos.



A interação viabilizada 
pela webconferência 
favorece tanto aqueles 
alunos mais retraídos, 
quanto aqueles mais 
extrovertidos e 
reflexivos.

O contato face-a-face com o professor 
trás uma motivação a mais ao estudante, 
proporcionando uma ampliação das 
discussões e um aprofundamento das 
temáticas estudadas. 

O diálogo desencadeado por meio 
deste recurso se torna dinâmico, 
uma vez que a ferramenta 
propicia a socialização de ideias, 
de forma ágil e síncrona.

Propicia interação com 
qualidade, facilitando 
assim o processo de 
comunicação entre os 
sujeitos envolvidos. 

Favorece o uso das 
ferramentas de áudio, 
vídeo e texto 
integrados em um 
mesmo espaço para a 
construção e 
socialização de 
conteúdos.



utilizando a ferramenta Connect (ferramenta de colaboração multimídia). 



O uso de diversas mídias digitais apresenta uma variedade 
significativa de contribuições para os cursos a distância.

Interessante pensar em avaliar suas funcionalidades no curso, ao 
longo de toda a formação, visando ao seu aperfeiçoamento e 
melhor articulação às demais tecnologias adotadas.

As potencialidades em recursos imagéticos, linguísticos e sonoros 
podem criar oportunidades de utilização e criação favoráveis à 
aprendizagem. 

Os múltiplos códigos linguísticos oferecidos pela tecnologia digital 
propicia se refere ao respeito aos estilos de aprendizagem, o que 
muitas vezes não ocorre  em situações  presenciais.



No caso da internet, a possibilidade do processamento 
hipertextual do computador favorece diversas formas 
de navegação, o que propicia ao usuário selecionar, 
receber, tratar e enviar qualquer tipo de informação. 

O hipertexto se apresenta então como algo que 
democratiza a relação do indivíduo com a informação, 
permitindo que ele ultrapasse a condição de 
consumidor, de espectador passivo, para a condição de 
sujeito operativo, participativo e criativo.
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