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Se você se interessa por novas tecnologias na educação e quer 
conhecer um pouco mais sobre o assunto para inclui-lo em seu dia a 
dia como professor, o conteúdo deste material é o que você precisa. 

Nele, abordaremos, de maneira simples e objetiva, os benefícios, 
as vantagens e os conceitos dos principais recursos tecnológicos que 
podem ser usados na educação, para que se possa inovar no proces-
so de ensino.
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 Aqui, você encontrará texto, links e botões, além de um índice “clicável” 
– assim, você pode ir diretamente à parte que quer ler.

 Os botões no canto inferior da página são para compartilhar o e-book
nas redes sociais.

  Na parte inferior, é possível clicar na palavra “índice” para voltar ao índice.

Preparamos tudo para que você tenha uma excelente experiência.

Boa leitura!

DICAS PARA UMA 
BOA LEITURA 
Olá! 

   Para aproveitar ao máximo a leitura deste conteúdo, passaremos 
algumas informações de uso.
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INTRODUÇÃO

Sabemos que ao longo da história da atividade docente houve poucas 
mudanças estruturais. Porém, a partir do surgimento das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), presentes dentro e fora das salas de aula 
(ensino a distância – EaD), professores e alunos ganharam novos recursos 
e novas ferramentas educacionais, disponíveis por meio de smartphones, 
computadores e tablets. 

Com o objetivo de melhorar a experiência da prática docente, 
amenizando algumas dificuldades que existem no dia a dia 
dos professores, criamos este e-book para compartilhar as melhores 
opções e refletindo sobre as razões de se utilizar as tecnologias 
educacionais digitais.
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TECNOLOGIA A FAVOR DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Há tempos, os avanços da tecnologia vêm acontecendo 
de forma rápida, atingindo todas as áreas. Na educação 
não poderia ser diferente: as tecnologias da informação 
possuem poderosos recursos para auxiliar a construção 
do conhecimento e estão cada vez mais presentes nas 
salas de aula — por exemplo: computadores, lousa digital, 
tablets e smartphones, internet, atividade EaD, lista de 
presença digital etc.

Observa-se que o uso da tecnologia apresenta modos 
variados de se comunicar, pensar, ensinar e aprender, o que 
a torna uma grande aliada no dia a dia do professor, que tem 
entre suas funções facilitar o aprendizado do aluno. 

Além disso, é possível tornar as aulas mais atrativas e 
minimizar as burocracias do cotidiano, como o preenchi-
mento de presenças e a correção de atividades.

VANTAGENS DA TECNOLOGIA 
PARA O TRABALHO DO PROFESSOR 

Por conta da intensa carga de trabalho na atividade 
pedagógica, que engloba organização da disciplina, ela-

boração de aulas e atividades, correções de provas, entre 
outras tarefas, muitas vezes não sobra tempo para que o 
professor possa se aprofundar em outras atividades, como 
a análise do desenvolvimento da turma, por exemplo. 

Para otimizar o tempo do professor, seguem algumas 
vantagens do uso de um ambiente virtual de aprendizagem.

Analisar desempenho da turma/aluno

Relatórios eletrônicos permitem apresentar – por 
aluno ou por turma – quais são os principais temas da 
matéria que os estudantes mais acertam e aqueles que 
precisam ser mais estudados. Assim, fica mais fácil ob-
servar a turma e trabalhar o conteúdo, verificando a 
ne-cessidade ou não de recapitular o que já foi 
estudado e, também, de fazer uma autoavaliação da 
prática docente, com o intuito de aperfeiçoar a forma de 
ensino e garantir o desenvolvimento da turma.

Usar recursos interativos

Os recursos interativos – que serão tratados com 
mais profundidade mais adiante – ajudam o professor 
a criar conteúdos que contribuam para aproximar a 

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/como-escolher-a-melhor-plataforma-para-educacao-a-distancia/
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realidade do aluno à sala de aula, uma vez que a in-

ternet está presente em seu dia a dia, auxiliando no 

processo de aprendizagem.

A lousa digital, por exemplo, além da possibilidade de 

escrever, permite integrar vídeos, programas e imagens 

que ajudam a enriquecer a aula. 

Outra forma é a utilização de jogos em conteúdos 

interativos. Esse recurso desperta o interesse do aluno 

pelo assunto que está sendo trabalhado, uma vez que a 

aula se torna mais atrativa e mais divertida. 

O uso da internet faz parte da realidade atual dos jovens; por isso, faz sentido que ela também esteja presente na sala de aula, 
tornando-se uma aliada do professor.

Sanmya Tajra, mestre e pesquisadora em projetos de educação, afirmou em seu livro “Informática na educação”, que 
o papel do professor nessa realidade é promover o confronto das informações disponíveis na internet, verificar sua
validade, procurando sempre estimular o senso crítico do aluno.

Por meio do recurso de Fórum, disponível em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o professor consegue aplicar este 
conceito com qualidade. 

No exemplo a seguir é apresentada uma pesquisa sobre um dos temas da aula, que deverá ser discutida com os alunos.

O uso da Tecnologia da Informação (TI em sala de 
aula – que pode ser internet, computador, 
notebook, tablets ou smartphone – só terá sucesso 
se contar com o professor como mediador, 
ensinando e guian-do o aluno durante o processo 
de aprendizagem, de modo a possibilitar que ele 
tenha uma experiência diferente e positiva. 

A TI traz vantagens tanto ao aluno quanto ao pro-
fessor, pois ajuda a usar o tempo em sala de aula da 
melhor maneira possível, contribuindo para uma edu-
cação inspiradora e para um aprendizado significativo.

QUE TAL?

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
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Em dois cliques, veja como é fácil criar uma discussão na plataforma:

Ao clicar em + Discussão, automaticamente é criado o tópico do fórum. Além disso, é possível incluir anexos e links externos 
que sejam considerados importantes ao desenvolvimento do tópico de um fórum e ao aprendizado.

QUE TAL?

Na Sala de apoio, clique em “Discussões” 
na barra lateral, à esquerda. 

Clique em “+ Discussão”, à direita.

1
2

EXEMPLO

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
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Título do tópico.

Conteúdo do fórum.

Anexar arquivos.

Em Opções, você pode configurar o fórum, 
bem como aceitar curtidas nos comentários.

1

2

3

4

Por meio deste recurso, o professor conseguirá avaliar seus alunos:

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/


TECNOLOGIA 
INFORMATIZADA  
NA EDUCAÇÃO
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O uso da tecnologia em sala de aula vai muito além 
das tradicionais apresentações feitas em Power Point, ou 
mes-mo do uso do laboratório de informática para a 
realização de pesquisas. 

A seguir, veja como as novas tecnologias fazem parte 
da educação.

A ERA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PRESENTE NA EDUCAÇÃO

Alunos e professores estão conectados à internet, 
uma rede de comunicação virtual que produz e compar-
tilha informação 24 horas por dia. Competir com isso e 
impedir seu uso em sala de aula é restringir o acesso 
a mais uma ferramenta de ensino.

O estudo Data Never Sleeps, publicado em 2016 
pela empresa de software Domo1, mostrou que a 
cada 60 segundos internautas de todo o mundo 
assistem à 86 mil horas de vídeos na Netflix, o Google 
traduz 69,5 milhões de palavras e usuários do YouTube 
fazem upload de 400 horas de vídeo na plataforma — por 
hora, são 24 mil horas de vídeo e, ao fim de um dia, 
570 mil horas de conteúdo disponibilizado e 
consumido pelos usuários. 

O smartphone é considerado um dos principais res-
ponsáveis por esse gigantesco volume de dados que circu-

lam pela internet, uma vez que o aparelho possibilita a 
mobilidade dos usuários e faz aumentar o 
imediatismo com que as informações são recebidas, 
assimiladas e compartilhadas. Em 2016, o Brasil 
tinha cerca de 168 milhões de smartphones em uso, 
volume 9% superior ao ano anterior, quando o total 
registrado foi de 152 milhões de aparelhos, de acordo 
com a 27ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de 
Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada 
pela Fundação Getulio Vargas, de São Paulo (FGV-SP).

Esses dados demonstram como a internet está 
cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e 
que, por isso, é necessário torná-la uma aliada da 
educação. É possível fazer isso permitindo e 
incentivando seu uso na instituição de ensino e mesmo 
durante as aulas. 

SMARTPHONE COMO FERRAMENTA DE 
APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA

    Professor, fique atento às possibilidades 
de aprendizado criadas a partir do uso do 
smartphone e da internet, além dos benefícios 
trazidos para a relação entre eles e seus alunos.

Uma pesquisa da Fundação Telefónica Vivo2, reali-
zada em 2016 com 1.440 jovens com idades entre 15 e 
29 anos, mostrou que 92% deles acreditam que estar 

TECNOLOGIA INFORMATIZADA NA EDUCAÇÃO

1 https://goo.gl/YuUmXu 
2 https://goo.gl/SdXcLZ

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/8-dicas-para-utilizar-a-tecnologia-na-sala-de-aula/
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conectado facilita o acesso à informação e ao conteúdo 
digital, e a motivação para estudar aumenta 42% para os 
estudantes quando é permitido o uso da internet. 

Levando esses dados em consideração, existem 
algumas dicas para serem adotadas pelas instituições 
de ensino e pelos professores para o bom uso da in-
ternet na educação. 

  Alunos prestam mais atenção na aula 
se podem buscar informações na internet: 
o uso da internet na sala de aula aumenta a 
motivação dos estudantes e, com isso, eles 
prestam apresentado. Além de receber a 
informação do professor, eles podem buscar 
dados e pesquisas relacionados ao tema, 
podem verificar atualizações, compartilhar 
informações com amigos e ter uma atuação 
mais participativa na construção do conhe- 
cimento de toda a turma.

Já existem plataformas de ensino que possuem aplicativos 
para smartphones e tablets, o que flexibiliza o acesso ao con-
teúdo de estudo e às ferramentas que o programa oferece. 

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/como-conter-a-evasao-nas-escolas/
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/como-conter-a-evasao-nas-escolas/
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 Grupos para troca de mensagens possibilita in-
teração entre turmas: boa parte da troca de men-
sagens acontece com o uso de aplicativos, princi-
palmente entre jovens. Também é possível criar 
um fórum no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
da instituição para discutir assuntos abordados 
durante as aulas. Incentivar a interatividade entre 
os alunos é fundamental para que se crie uma 
cultura de participação e para que eles se sintam 
parte integrante do processo de aprendizagem. 
O fórum também pode ser um espaço para com-
partilhamento de materiais de interesse coletivo, 
independentemente de terem relação ou não com 
os temas das aulas. 

 Interatividade também é importante entre 
professores: não basta apenas os alunos partici-
parem dos grupos e interagirem entre si. É muito 
importante que o engajamento e o espírito co-
laborativo também seja postos em prática pelos 
professores. Levando-se em conta que o que mais 
existe na internet é informação, das mais variadas 
fontes, é essencial que o docente ajude a direcio-
nar seus alunos sobre o que deve ser priorizado 
em termos de leitura e estudos. 

 Sinal de wi-fi liberado: para que todos possam 
compartilhar e receber informações, é impor-
tante que a instituição disponibilize uma rede 
de wi-fi. Sem isso, as pessoas que estejam sem 
acesso à internet em seus computadores, tablets 
ou smartphones ficarão alheias ao que está 
acontecendo — isso não é bom. Se a proposta 
é interatividade e participação, todos devem ter 
condições de fazer isso, mesmo que seja apenas 
na instituição de ensino.

Estas são algumas dicas para aplicação da internet 
na educação, mas cada instituição deve aplicá-las de 
acordo com sua realidade para que se obtenha um 
resultado melhor. É importante existir um documento, 
com algumas indicações de boas práticas para os alu-
nos, sempre pensando no aproveitamento mais 
adequado do tempo que se passa conectado. 

Além disso, é importante que se conte com o 
apoio da equipe de suporte de informática da 
instituição para criar restrições de acesso, limitando o 
acesso a alguns sites para que não haja dispersão dos 
alunos com conteúdos ou páginas que não tenham 
interesse para a aula.

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/


O  Educador na era digitalÍndice

16

TECNOLOGIA 
INFORMATIZADA NA 
EDUCAÇÃO

RECURSOS  INTERATIVOS

AVALIAÇÃO

PROFESSOR, A TECNOLOGIA 
É SUA ALIADA!RECURSOS
INTERATIVOS



O  Educador na era digitalÍndice

17

TECNOLOGIA 
INFORMATIZADA NA 
EDUCAÇÃO

RECURSOS  INTERATIVOS

AVALIAÇÃO

PROFESSOR, A TECNOLOGIA 
É SUA ALIADA!

RECURSOS INTERATIVOS
Conheça alguns recursos tecnológicos disponíveis na 

plataforma e como usá-los durante o processo de 
aprendizagem.

IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS 
INTERATIVOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A interação no ensino a distância pode ser um fator 
positivo, desempenhando importante papel para o 
aprendizado do aluno, como a retenção daquilo que foi 
ensinado, pois ela motiva o envolvimento do aluno para 
a realização das tarefas do curso. 

No EaD, essa interação acontece entre computador 
e aluno — o aluno passa a não ser mais um receptor de 
informações; ele também pode buscar informações na in-
ternet, tornando-se, assim, protagonista do seu processo 
de aprendizagem.

As interações em EaD podem ocorrer por meio de tex-
tos, vídeos, áudios e conferências, permitindo ao aluno 
acessar o conteúdo em qualquer horário ou lugar, confe-
rindo-lhe flexibilidade em seus estudos. 

WEBCONFERÊNCIA (VÍDEO)

A  webconferência  é um recurso de comunicação do tipo 
síncrona, ou seja, a comunicação é simultânea — quando 

uma pessoa (emissor) envia uma mensagem, a outra 
(receptor) a recebe e responde ao mesmo tempo. 

Ela pode ocorrer, por exemplo, em uma reunião virtual 
ou em encontros remotos realizados via internet, com o ob-
jetivo de facilitar a comunicação entre professor e alunos.

No ensino a distância, o professor pode escolher a 
webconferência como uma ferramenta para o momento 
de resolução de exercícios, por exemplo.

Esse tipo de comunicação permite a humanização do 
ensino não presencial.

QUE TAL?QUE TAL?

Por meio da webconferência no AVA  é possível criar 
uma atividade de revisão da matéria com os alunos antes 
de uma prova final, por exemplo.

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
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QUE TAL?

FÓRUM

Os fóruns de discussão, muito comuns em EaD, são 
atividades assíncronas de comunicação, de forma não 
simultânea, na qual a informação é transmitida, mas 
pode ser respondida em outro momento.   

Em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, os tipos de 
fórum são:

  Livre: todos os comentários serão postados sem pré-
via visualização pelo moderador

  Moderado: os comentários são previamente avalia-
dos antes de serem publicados. 

Basicamente, ele é criado por meio de comentários de 
professor e alunos — o professor pode propor um tema 
inicial e, na sequência, os alunos comentam.

Por meio dessa ferramenta, o professor conseguirá 
assumir o papel de estimular a participação do aluno, 
tomando o cuidado de não dominar todas as discussões, 

assim como também não deve ficar muito ausente, de 
modo a contribuir para a formação de um curso em que 
se tenha uma contribuição positiva dos alunos.

CHAT 

O chat (bate-papo) também é um recurso interativo 
e síncrono de comunicação. É uma interação em tempo 
real, e, para que isso aconteça, é necessário que profes-
sor e aluno estejam conectados simultaneamente para 
participar da atividade proposta. Essa atividade pode ser 
previamente divulgada aos alunos com a proposta do es-
tudo de um texto, por exemplo, quando somente o pro-
fessor terá o roteiro para o chat, direcionando os alunos 
durante a realização das atividades. Sem uma atividade 
prévia, o chat flui pelas dúvidas e pelos interesses dos 
alunos, como se eles conduzissem os assuntos.

Durante o chat, o professor pode sugerir a realização 
de exercícios, a leitura de páginas na web, jogos e com-
partilhar arquivos para discussão.

JOGOS 

Em relação aos jogos, podem ser usados aqueles 
que já fazem parte da vida dos alunos, como o jogo da 
memória, por exemplo, em assuntos mais tradicionais 
da matéria. Isso tende a gerar mais envolvimento e mo-
tivação durante os estudos.

Em uma plataforma educacional, também é possível 
compartilhar seus arquivos, saber se os alunos os rece-
beram ou não, e usá-lo como apoio ao tema da aula. 
Esses arquivos podem estar nas extensões .docx, .txt, 
.pdf, .csv, .png e .jpg.

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
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VÍDEOS

Os vídeos também são um poderoso recurso em EaD. 
Trata-se de um recurso atrativo e abrangente, multissen-
sorial, a partir do qual é possível atingir qualquer indivíduo. 

Há possiblidade de usá-los de várias formas, por exemplo:

Vídeoaulas: o professor, em um estúdio, apresentan-
do aulas expositivas, de revisão ou esclarecimento de 
dúvidas e realizando entrevistas com convidados.

Vídeo interativo: com atividades durante a história 
contada no vídeo, o que permite a participação do 
aluno, respondendo a perguntas, por exemplo.

Documentários, filmes e séries: apresentação de 
vídeos do cinema e televisão que tenham relação com o 
tema da aula. Além da abrangência em sua uti-
lização, eles proporcionam ao aluno associar o con- 
teúdo da aula com seu cotidiano e suas experiências, 
tornando-o mais próximo de sua realidade. 

Em Ambientes Virtuais de Aprendizagem são 
criadas interatividades como vídeos e jogos, com o 
intuito de proporcionar ao aluno novas experiências de 
aprendizagem.

•  O professor também pode criar vídeoaulas e áudios por meio do AVA. Esses conteúdos podem ser diversos,
como feedback de uma atividade e correção de um exercício ou prova, por exemplo, ficando disponível para o
aluno acessar quantas vezes quiser, no período em que o professor mantiver o material disponível.

•  Na plataforma EaD, o conteúdo do chat fica disponível mesmo depois de ter sido finalizado. O professor pode
determinar quanto tempo ficará disponibilizado esse conteúdo.

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
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Para o sucesso de suas atividades usando os recursos interativos em 
EaD, veja as dicas que separamos para você:

CONEXÃO À INTERNET

É importante que o sinal de internet seja apropriado, pois, do contrá-
rio, a experiência não será boa, podendo sofrer atrasos na transmissão 
de vídeo ou, até mesmo, interrupção.

Vale também conferir os requisitos técnicos da plataforma e garantir 
que os alunos também os possuam. O professor também pode com-
partilhar arquivos durante conferências, chats e em fóruns, como parte 
da atividade, porém, é essencial que se verifique quais são as possíveis 
extensões de arquivos. 

ROTEIRO DE AULA

É essencial que o professor prepare sua aula (como um roteiro), sepa-
re os materiais e teste os equipamentos de áudio e vídeo, caso pretenda 
usá-los, para se certificar de que eles estão realmente funcionando – isso 
deve ser feito com pelo menos um dia de antecedência da atividade, 
para que se tenha tempo de corrigir eventuais falhas ou dificuldades.

LINGUAGEM VERBAL E CORPORAL

É importante que o professor não utilize termos informais, como expressões 
do “internetês”, por exemplo: vc (você), blz (beleza), naum (não), cmg (comigo), 

FIQUE ATENTO!
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neh? (não é?), kd (cadê) etc. O ideal é sempre utilizar a forma culta da 
Língua Portuguesa. Assim, a comunicação será clara e objetiva e o pro-
fessor manterá um padrão de comunicação com os alunos.

O tipo de roupa que o professor vestirá deve ser apropriado ao mo-
mento. Veja algumas dicas:

  Prefira roupas com cores neutras, como os tons pastéis. Porém, 
evite o branco, pois pode prejudicar a imagem dependendo da 
iluminação que estiver usando.

  Opte por camisas e camisetas sem transparências, sem símbolos 
de times ou logomarcas.

  Escolha roupas sem estampadas ou listras, pois elas podem 
interferir na qualidade da imagem.

AMBIENTE

A iluminação deve ser adequada — não deve ser muito clara nem 
escura. Caso você não esteja em um estúdio de gravação, escolha locais 
com paredes com cores neutras como fundo. 

Tanto as cores das paredes de fundo quanto as das roupas usadas 
na gravação podem influenciar na qualidade da imagem. Cores fortes, 
estampas e listrar causam efeitos embaralhados no vídeo e incomo-
dam quem está assistindo.
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TIPOS DE AVALIAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A avaliação tem um importante papel no acompanha-
mento do aprendizado do aluno, servindo como termô-
metro desse aprendizado.

Benigna Maria3 , pós-doutorada em Educação e profes-
sora, afirma em sua tese de doutorado que os resultados 
obtidos pelas avaliações formal e informal influenciam a 
organização e o desenvolvimento do trabalho pedagógico 
da escola e em sala de aula. 

As práticas avaliativas podem servir como manutenção 
ou como transformação social.

Em EaD, conforme João Mattar4  escreveu em seu 
livro Tutoria em educação a distância, a avaliação 
dos alunos ocorre em três momentos:

  Avaliação na entrada do aluno (antes do início do cur-
so): auxiliará o professor a conhecer melhor seu aluno e 
as expectativas dele em relação ao que será estudado. 
É possível usar essa avaliação em caráter comparativo, 

a partir de um pré-teste e, no fim do curso, como um 
pós-teste. Por exemplo, medir o conhecimento 
aprendido pelo aluno durante todo o curso — 
observar a diferença de acertos em questões 
comparando o pré-teste com o pós-teste.

Avaliação formativa (durante o curso): esse 
tipo não se restringe ao início ou ao fim do curso; 
ela acon-tecerá durante todo o curso, sempre que o 
professor julgar necessária.

Por exemplo, atividades para nota, exercícios, provas 
e participação dos estudantes no curso; por meio delas, 
além de avaliar o desempenho dos alunos, o professor 
também consegue considerar todas elas como última nota 
no final do curso.

Se pensarmos no modelo comum de fim de curso, no 
qual há uma prova final, com o formato de avaliação for-
mativa, criam-se novas oportunidades de o aluno compre-
ender quais assuntos ele precisa estudar mais até realizar 
as provas finais.

  Avaliação somativa (ao final do curso): realizada 
no final do curso, contendo ou não todo conteúdo do 
curso. O aspecto negativo desse tipo de avaliação é 
que pode haver excesso de informação, prejudicando 
o sucesso do aluno na avaliação final.

3  VILLAS BOAS, B.M. F. As práticas avaliativas e organização do trabalho pedagógico. Tese de doutorado. Faculdade de 
Educação – Universidade Estadual de Campinas (FE/Unicamp), 1993.

 4 MATTAR, J. Tutoria em educação a distância. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

AVALIAÇÃO
A seguir, apresentaremos os meios de avaliar o aluno 
através de um AVA.

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
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Nas plataformas EaD, geralmente, além do 
simulado final da disciplina (avaliação somativa), o 
professor tem a liberdade de criar outras formas de 
avaliação ao longo dos estudos (avaliação formativa) 
por meio de tarefas e participação em fórum de 
discussão, por exemplo. 

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://somoseducacao.instructure.com/courses/596
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Ao utilizar um software, por exemplo, é possível acompanhar o rendimento individual 
e comparativo de alunos de diferentes semestres. A partir dessa ferramenta, seria
possível levantar uma série de informações sobre os estudantes, como as dificul-
dades que apresentam, melhor formato de aprendizagem, níveis de interações e 
horários mais produtivos. A análise desses dados pode fornecer às instituições ferra-
mentas para tomar decisões com mais elementos.

Fontes: PORVIR. Ensino adaptativo: o big data na educação. 16 maio 2014. Disponível em: <http://
porvir.org/ensino-adaptativo-big-data-na-educacao/>; BLACKBOARD. Big data: a revolução no ensino 
personalizado. 18 maio 2015. Disponível em: <http://blackboard.grupoa.com.br/blog/big-data-a-
revolucao-no-ensino-personalizado/>. Acesso em: 29 maio 2017.

FIQUE ATENTO!
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CONCLUSÃO
É importante ressaltar que os pontos levantados neste e-book são instru-

mentos de mediação para construção do conhecimento.

A aplicação desses instrumentos e recursos dependerá da relação que o 
professor tem com as novas tecnologias educacionais. É importante saber 
identificar em quais momentos é oportuno usá-las, estando ciente que isso 
tornará a aprendizagem significativa e atrativa e dará ao aluno mais possibi-
lidade de participação.



GOSTOU DESTE E-BOOK?

Se você gostou deste material e quer conhecer ainda mais sobre o assunto, 
entre em contato conosco por meio de nossos canais de comunicação:

O Canal Técnico é um blog que nasceu para ser referência em produção 
e divulgação de conteúdo de qualidade para a área técnica, tecnóloga e 
profissional.

Nosso objetivo é estabelecer um canal direto de comunicação com pessoas 
que sejam apaixonadas por educação, assim como nós.

Conheça também:

www.somosensinotecnico.com.br

https://www.facebook.com/somosensinotecnico/
http://www.somosensinotecnico.com.br/
https://www.linkedin.com/in/canaltecnico/
https://www.youtube.com/channel/UC_1OBTZLAyUD0mM5fHJlo0A
https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/


A SOMOS Educação é o maior grupo de Educação Básica do Brasil e um dos 
maiores grupos de educação do mundo.

Nossas escolas, sistemas de ensino, editoras, produtos e serviços para gestão e 
formação complementar impactam o dia a dia e transformam a vida de milhares de 
educadores e de milhões de alunos, juntamente com suas famílias, por todo o país.

Como companhia, acreditamos em parcerias de longo prazo com todos os entes 
que influenciam e praticam a educação no país, buscando parceiros que traba-
lhem com os mais altos padrões de qualidade e comprometidos com o aprendiza-
do de verdade.

Com portfólio completo de soluções, organizado em um ecossistema de negócios 
integrado, potencializamos os resultados da educação brasileira, aumentando tam-
bém a rentabilidade das escolas que o utilizam.

As marcas do grupo SOMOS Educação são referências de qualidade. Acreditamos 
que, mais do que preparar alunos para a vida, o papel da educação deve ser prepa-
rá-los para mudar o mundo. SOMOS Educação é a marca que move a educação 
brasileira. Nosso trabalho é fazer com que os dias sejam desafiadores e inspirem a 
sonhar alto, ensinando a pensar individualmente e a trabalhar melhor em sociedade.

Integrando o Grupo desde dezembro de 2015, SOMOS Ensino Técnico é refe-
rência em produção, publicação e soluções de conteúdo. Nosso conteúdo é prático, 
contextualizado e elaborado por autores renomados. Nosso principal objetivo é po-
tencializar as sinergias operacionais, apoiando os gestores nos desafios de assegurar 
qualidade em seus programas com maior eficiência nos resultados.

QUEM SOMOS?


