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1. INTRODUÇÃO 

 

A complexa transformação política, econômica e social pela qual o mundo passa 

exige da humanidade uma rápida adaptação às inovações tecnológicas veiculadas por 

meio da informação e da comunicação. Neste cenário, a educação cumpre um papel 

importante na formação do sujeito providos dos conhecimentos adequados a essas novas 

necessidades sociais, ou seja, essas transições impõem ao homem a necessidade de 

mudanças significativas de paradigmas para se adequar a uma nova ordem social.  

Para Morin (2000) é preciso ensinar os métodos que permitam enfrentar 

imprevistos, o inesperado e as incertezas e modificar a forma de estabelecer as relações 

mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo. É 

fundamental que as relações humanas saiam de seu estado de incompreensão e incertezas 

para o desenvolvimento da compreensão e da racionalidade humana. Na busca de 

mudanças e transformações no contexto educacional, surgem as  metodologias ativas 

como marco conceitual do ensino para a compreensão.  

Levando em consideração a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

que ressalta como ponto fundamental, considerar as necessidades de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores frente às necessidades de saúde das pessoas e 

populações. (BRASIL et al., 2009), a importância da aprendizagem significativa que é o 

potencial da educação como processo emancipatório, na interface com os movimentos 

sociais, capaz de transformar a realidade, (NIDECK; QUEIROZ, 2015) e os avanços 

tecnológicos disponíveis na atualidade, surge a necessidade de metodologias de ensino 

inovadoras e adaptadas ao atual estilo de vida da população, dentre elas, a possibilidade 

do ensino não presencial como instrumento para o alcance desses objetivos. 

De acordo Garcia (2007) com os avanços tecnológicos, as novas formas de 

promoção da educação ampliam as possibilidades metodológicas e organizacionais e 

disponibilizam diversos ambientes para fins didáticos, de capacitação e formação. Com 

isso, compreende-se que as novas tecnologias de informação e comunicação nos 

processos educacionais podem ser uma estratégia de grande valia. 

Portanto, a educação a distância e as metodologias ativas (MA) se aproximam em 

pontos chaves: na flexibilidade espacial para realização de atividades, na autonomia 

conferida ao aluno, na possibilidade de realizar projetos e outras tarefas em grupos, na 

prática mais reflexiva, dialógica, multiprofissional dos processos educacionais em 
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cenários de aprendizagens significativos. Dessa forma, possibilita-se, também, a 

autonomia do professor, de modo que ambos possam refletir sobre sua práxis e contribuir 

para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

A metodologia ativa foi o objeto de estudo que resultou na dissertação do mestrado 

profissional em Ensino em Ciências da Saúde pela UNIFESP – CEDESS intitulado: 

EDUCAÇÃO PERMANENTE: contribuições das metodologias ativas em ambientes 

virtuais de aprendizagem para a formação dos profissionais da saúde. 

Esse estudo teve como objetivo criar, desenvolver, implantar e avaliar um curso a 

distância de metodologias ativas para formação de profissionais da saúde e identificar sua 

contribuição para a Educação Permanente.  

É uma pesquisa metodológica, pois usa de tecnologias para o desenvolvimento de 

práticas e de desenvolvimento, ou seja, houve a criação de um curso em ambiente virtual 

que pode ser aplicada no processo de aprendizagem. E de  natureza qualitativa, por 

ocorrer na avaliação desse mesmo por especialistas em educação permanente, 

metodologias ativas e educação a distância produzindo um resultado. 

Embora o estudo evidenciou que o curso foi capaz de desenvolver competências 

e aprimorar o conhecimento do educando sobre metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem para que as ações de educação sejam significativas e com características 

de educação permanente em saúde, o uso de metodologias e o planejamento didático 

devem ser valorizados. 

Para um planejamento adequado de ações educativas em formato de ensino que 

envolva o uso de tecnologias foi elaborado um projeto pedagógico, chamado de Design 

Instrucional (DI), que em sua tradução literal, significa: design = planejamento e 

instrucional remetendo à ideia de ensino, ou seja, planejar as situações de ensino que irão 

favorecer a aprendizagem.  

Filatro (2008) define DI como o planejamento, o desenvolvimento e a utilização 

sistemática de métodos, técnicas e atividades de ensino para projetos educacionais 

apoiados por tecnologias.  

O modelo de produção de DI usado foi o ADDIE, que é um modelo que promove 

o desenvolvimento do curso em 5 fases contribuindo para as decisões a serem tomadas. 

As fases, são representadas por siglas que significam “A” Analysis, “D” Design, “D” 

Development, “I” Implementation, “E” Evaluation, correspondendo em português a: 

Análise, Planejamento, Desenvolvimento, Implantação e Avaliação. (SENAC, 2015) 
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Portanto, o produto da dissertação “Curso de metodologias ativas em educação a 

distância” é um relato do Design instrucional desse curso, planejado no modelo ADDIE 

que servirá de base para a construção de demais cursos no formato de educação a distância 

(EaD), contribuindo assim para a promoção de ações de educação permanente em saúde. 
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2. O CURSO 

  

O curso foi programado para ocorrer em seis semanas, ou seja, semana 1: 

ambientação,  semana 2: unidade I, semana 3: unidade II,  semana 4: unidade III e semana 

5: unidade IV, semana 6: avaliação, sendo todos os momentos online. Cada unidade o 

aluno realiza a discussão em fórum, leitura dos materais indicados/complementares e as 

atividades propostas, de acordo com o calendário de datas disponibilizado pelo 

professor/tutor.  

Possui carga horária total de 60 horas e segue a resolução do TSE 23.507/2017 

que requer momentos síncronos para os cursos a distância com atividades individuais e 

em grupo. Cada unidade inicia aos domingos, no horário de  Brasília (00h01) e finaliza 

aos sábados subsequentes, no horário de Brasília (00h00). 

A abordagem de ensino foi construtivista utilizando a teoria de que a 

aprendizagem é um processo ativo, de associação e de construção, onde os indivíduos 

(re)constroem novas ideias, ou conceitos, baseados nos seus conhecimentos passados e 

atuais (INÁCIO, 2007, p.20), ou seja, considerando que ensinar não significava transmitir 

conhecimentos, mas orientar o aluno no desenvolvimento das suas capacidades naturais. 

O planejamento didático de aprendizagem foi autogerido utilizando um material 

auto instrucional em formato de estudo dirigido. De acordo com Anastasiou (2003), o 

estudo dirigido é uma estratégia de ensino que prevê uma leitura individual ou em grupo, 

`a partir de um roteiro elaborado pelo professor e onde o aluno deve resolver questões e 

situações-problema, dessa forma, a reflexão e o posicionamento crítico dos estudantes 

são favorecidas. 
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3. O AMBIENTE VIRTUAL 

 

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) de escolha para a realização do curso 

foi o Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), que é uma 

plataforma de aprendizagem a distância composta por um software livre. Esse AVA 

disponibilizava meios para configurações, customizações e instalações de plug-ins 

facilitando assim o acompanhamento das atividades dos participantes através de relatórios 

gerados pelo sistema, objetivos de aprendizagem, estratégias pedagógicas e recursos 

avaliativos que foram utilizados no e-learning. (SENAC, 2015). 

A página inicial de um curso no Moodle é personalizável, em termos de aparência 

visual e organização e disposição dos blocos de informação, que são chamados de 

“boxes”. Isso confere grande flexibilidade para organizar o material na página e torná-los 

mais atrativos e funcionais. Os principais boxes de recursos usados no curso: 

● Descritivo do curso, logotipo, mensagem de boas vindas 

● Lista de usuários ativos nos últimos 5 minutos 

● Lista de participantes (professores e alunos) e de grupos 

● Calendário mensal 

● Últimas modificações no site 

● Índice de acesso direto aos módulos 

● Configrações do curso 

● Bloco zero (Box superior da página, onde podem ser colocados recursos gerais do 

curso e da disciplina, não especificamente ligados a um bloco semanal ou a um 

bloco temático, tais como dinâmica do curso, fóruns e bate papos gerais, 

glossários, livros eletrônicos, etc.).   

As avaliações foram construídas no Google forms e disponibilizada como link no 

box de avaliação. E o contato com o professor (tutor) se dará nos fóruns de discussão ou 

via e-mail no próprio ambiente virtual de aprendizagem. 
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3.1 Projeto ADDIE 

 

3.1.1 Fase A - Análise 

Nessa fase é importante considerar a identificação de necessidades de 

aprendizagem, definição de objetivos instrucionais, caracterização dos alunos e 

instituição onde será realizada a ação educativa, metodologia e possíveis limitações 

(SENAC, 2015). Para o desenvolvimento desse curso, na fase de análise, conforme 

demonstrado no QUADRO  1,  foi realizado a identificação do público alvo, tema a ser 

desenvolvido, meta equivalente ao objetivo geral do curso, características do local em 

que o curso será realizado, a abordagem utilizada sendo equivalente a metodologia e 

recursos didáticos para o alcance do objetivo do curso e referencial teórico que serviu de 

base para desenvovimento do tema. 

Quadro 1: Projeto ADDIE – fase análise 

PROJETO: CURSO DE METODOLOGIAS ATIVAS EM 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

ENSINO EM AMBIENTE 

VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

DATA: 10/06/2017 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: PRISCILA VIEIRA PACHECO 

ANÁLISE 

QUESTÕES                                                           PREDIÇÕES 

TEMA Metodologias ativas em educação a distância. 

PÚBLICO ALVO Profissionais de saúde. 

OBJETIVO Compreendersobre os processos de ensino, quanto os principais pilares da aprendizagem; 

Aplicar os princípios da andragogia no planejamento de ações educacionais; 

Executar ações de aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em 

projetos e sala de aula invertida. 

LOCAL Profissionais de saúde que atuam nso processos de educação da Atenção Primária à 

Saúde. 

RECURSOS Recursos materiais: computador com acesso à internet; Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) – Moodle. Material didático: textos, figuras e vídeos sobre a 

temática. 

Recursos humanos: design instrucional, conteudista e tutor do curso quando for 

implantado e disponibilizado ao público-alvo.  

Recursos financeiros: recursos próprios da pesquisadora. 
 

Fonte: Elaborado pela própria autora. São Paulo, 2017 
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3.1.2 Fase D – Design como planejamento 

A partir do que foi detectado na primeira etapa, o objetivo neste momento foi 

desenvolver um plano detalhado de como será o “produto final”.   

Portanto, nesta fase, o conteúdo foi mapeado, estruturado e sequenciado, foram 

traçados os objetivos específicos de aprendizagem para cada unidade e as atividades como 

parte da estratégia pedagógica do curso. QUADRO 2.  

Quadro 2: Matriz de desenho do curso MA em EaD   

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. São Paulo, 2017. 

 

 

DESENHO 

 

CONTEÚDO 

                

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

MATERIAL/ATIVIDADE 

 

 

AMBIENTAÇÃO 

 

 Manual do aluno. 

 Infográfico: mini 

currículo do tutor, 

dicas de 

comportamento 

para prática no 

ambiente virtual e 

cronograma. 

 Fórum de boas-

vindas e Fórum de 

dúvidas. 

 

 

 Realizar a 

apresentação do 

ambiente virtual ao 

aluno. 

 Promever a 

interação do aluno 

com tutor e colega. 

 

 Imagens. 

 Texto. 

 Manual. 

 Cronograma. 

 Infográfico. 

 Netiqueta 

 Fórum. 

 

 

UNIDADE I – 

Andragogia e 

Metodologias 

Ativas. 

 

 Definição de 

Aprendizagem em 

Adulto. 

 Princípios e 

conceitos sobre 

Metodologias 

Ativas. 

 

 Compreender as 

especificidades da 

aprendizagem em 

adultos. 

 Entender como as 

metodologias ativas 

constituem 

estratégias, métodos 

e técnicas 

promotores da 

aprendizagem 

significativa. 

 

 

 Imagens. 

 Fórum. 

 Vídeos. 

 Texto – leitura. 

 Mapa Conceitual. 
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Fonte: Elaborado pela própria autora. São Paulo, 2017. 

 

 

UNIDADE II – 

Aprendizagem 

Baseado em 

problema (ABP) 

ou Problem Based 

Learning   

 

 Definição da 

Aprendizagem 

Baseada em 

Problemas. 

 Principais 

vantagens e 

desafios. 

 

 Compreender os 

conceitos e 

estratégias da ABP. 

 Discutir as vantagens 

e os desafios da ABP 

nos processos de 

ensino e 

aprendizagem. 
 

 

 Imagens. 

 Fórum. 

 Vídeos. 

 Texto – leitura. 

 Situação-

problema. 
 

 

UNIDADE III – 

Aprendizagem 

Baseado em 

projeto (ABProj) 

ou Project Based 

Learning  

 

 Definição da 

Aprendizagem 

Baseada em 

Problemas. 

 Principais desafios. 

 

 Compreender os 

conceitos e 

estratégias da 

ABProj. 

 Discutir sobre as 

possibilidades da 

ABProj nos 

processos de ensino 

e aprendizagem. 

 

 

 Imagens. 

 Fórum. 

 Vídeos. 

 Texto – leitura. 

 Projeto. 

 

 

UNIDADE IV – Sala 

de Aula Invertida 

(SAI) ou Flipped 

Classroom  

 

 

 Definição sobre 

Sala de Aula 

Invertida ou 

Flipped Classroom. 

 Fundamentos da 

SAI. 

 

 Compreender os 

conceitos e 

estratégias da SAI. 

 Discutir sobre as 

possibilidades e 

potencialidades da 

SAI nos processos de 

ensino e 

aprendizagem. 

 

 

 Imagens. 

 Fórum. 

 Vídeos. 

 Texto – leitura. 

 Projeto. 

 

AVALIAÇÃO: 

Auto-avaliação, 

avaliação da 

unidade, avaliação 

do tutor e 

avaliação do 

curso. 

 

 

 Encerramento do 

curso com as 

avaliações e 

certificação. 

 

 Realizar a avaliação 

específica e geral do 

curso. 

 Emitir certificado do 

aluno aprovado. 

 

 Formulários. 

 Google forms. 
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Conforme Batista e Menezes (2008), o design  é a concepção e o desenvolvimento 

de projetos para EaD, que tem como produtos finais, além do projeto pedagógico em si, 

os materiais didáticos. 

Nessa fase do planejamento, além da matriz de desenho do curso, foi realizado o 

desenvolvimento de uma imagem de logotipo na FIGURA 1, visando tornar o ambiente 

mais estético. E o manual do aluno com o objetivo de orienatar o aluno em seu percurso 

pelo curso. ANEXO 1 

Diante disso, pudemos entender que o design, de maneira contrária àquilo que 

normalmente se encontra no campo empírico da opinião pública, refere-se não só à 

estética de uma peça, seja ela qual for, mas também – e principalmente – ao seu 

planejamento, e aí encontramos os aspectos funcionais, formais e estruturais (GOMES 

FILHO, 2003). 

 

Figura 1: Logotipo do curso MA em EaD 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. São Paulo, 2017. 
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3.1.3 Fase D - Desenvolvimento 

 

Nessa fase todo o planejamento e design instrucional realizado nas fases anteriores 

foram concretizados, e serão aqui detalhado. 

Trata-se da fase da “produção e adaptação de recursos e materiais didáticos impressos 

e/ou digitais, a parametrização de ambientes virtuais e a preparação dos suportes 

pedagógicos, tecnológicos e administrativos”. (FILATRO, 2008, p. 30).  

Para o desenvolvimento do curso a distância, utilizamos o ambiente virtual de 

aprendizagem Modular Object - Oriented dynamic learning environment, ou 

simplesmente Moodle versão 3.2.1+ (Build: 20170303).  

Fez-se necessário a criação e a disponibilização de um espaço no ambiente 

Moodle; tal solicitação foi feita pela orientadora Dra. Rita Maria Lino Tarcia junto ao 

Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP. 

Posteriormente, o curso foi hospedado no Moodle, disponível em: 

http://gradis.ead.unifesp.br/. Para acessá-lo, foi necessário a inscrição prévia para o 

cadastro do usuário na plataforma. O administrador do Moodle responsável pelo AVA 

disponibilizou um login e uma senha individual para cada participante para o acesso. 

FIGURA 2. 

 

Figura 2: Página inicial do AVA 

 

            Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 

http://gradis.ead.unifesp.br/


11 
 

 
 

 

Após realizar o login e a senha, o usuário entra na segunda tela e clicar no “Bloco 

Navegação” <<Meus cursos>>. Conforme mostra a FIGURA 3 abaixo:   

 

Figura 3: Bloco de navegação do curso MA em EaD 

 

Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 

 

Depois do acesso, o usuário entra diretamente na fase inicial do curso, conforme 

mostra a FIGURA 4 abaixo:  

Figura 4: Página inicial do curso MA em EaD 

    
Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 
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A ambientação iniciou com um fórum de boas-vindas e uma leitura de texto, a fim de 

promover a troca de ideias sobre o tema “tempo” e assim criar um ambiente de interação 

entre os participantes, ilustrados na FIGURA 5. 

 

Figura 5: Fórum de boas-vindas do curso de MA em EaD 

 

Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 

 

Figura 6: Fórum de dúvidas do curso de MA em EaD 

 

Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 
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Nesse fórum o tutor era responsável por provocar os participantes estimulando a 

comunicação, promovendo a troca de ideias, esclarecimento de dúvidas e construção 

coletiva da aprendizagem.   

 

A unidade I fará o aluno entender os pressupostos da andragogia e como um conjunto 

de princípios, métodos e estratégias de aprendizagem devem ser aplicáveis nas diversas 

situações e contextos de pessoas de qualquer idade.  

 

Figura 7: Página inicial da unidade I do curso de MA em EaD 

 

     Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 

 

A unidade II fará o aluno enteder os pressupostos da Aprendizagem Baseado em 

Problema (ABP), termo usado em português ou Problem Based Learning ou 

simplesmente PBL, termo utilizado em inglês. Também discutirá como este método 

favorece a aprendizagem; o desenvolvimento de competências; o desenvolvimento da 

comunicação intergrupal e individual, possibilitando até o desenvolvimento da 

socialização.  
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Figura 8: Página inicial da Unidade II do curso de MA em EaD 

 

Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 

 

A Unidade III fará o aluno entender pressupostos da Aprendizagem Baseada em 

Projeto (ABProje), termo usado em português ou Project Based Learning ou 

simplesmente PBL, termo utilizado em inglês. E como esta abordagem instiga o 

desenvolvimento de habilidades e tomada de decisões na resolução de problemas e tarefas 

propostos. Desse modo, por meio da aprendizagem por descoberta, o aprendiz pode 

construir o seu próprio conhecimento, adotando-se, assim, uma abordagem construtivista 

para a aprendizagem. 
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Figura 9: Página inicial da Unidade III do curso de MA em EaD. 

 

 

Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 

 

A Unidade IV fará o aluno entender os principais conceitos e ideias, as vantagens da 

Sala de Aula Invertida, termo usado em português e também conhecida como Fipped 

Classroom, termo usado em inglês. A metodologia é considerada uma grande inovação 

no processo de aprendizagem. Como o próprio nome sugere, é o método de ensino através 

do qual a lógica da organização de uma sala de aula é de fato invertida por completo. 
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Figura 10: Página inicial da Unidade IV do curso de MA em EaD 

 

Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 

 

 

3.1.4 Fase I – Implementação  

 

Para o andamento desse curso, a própia pesquisadora está nos suportes 

pedagógicos, tecnológicos e administrativos, sendo a Designer Instrucional, a 

Conteudista, a Tutora do curso, porém com o apoio do Departamento de Informática em 

Saúde da UNIFESP para as questões técnicas de operacionalizão do ambiente virtual 

. Devido às especificidades das atividades demandas para elaboração do curso e por 

ter sido a única responsável por todo design, essa etapa consomiu bastante tempo no 

processo de produção de um material, tendo em vista a necessidade de estudar 

viabilidades, adequação tecnológica, estratégias didáticas apropriadas e muita 

criatividade para expressar o conteúdo e estimular o aluno a se envolver com o curso da 

forma desejada.  

A fase iniciou em julho de 2017 e terminou em setembro de 2017. O material criado 

para os participantes do curso foi criteriosamente desenvolvido para que fosse o mais 

atual e próximo da realidade possível. Houve preocupação de desenvolver aulas com 

imagens e textos adequados ao tema e ao público-alvo. 
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3.1.5 Fase E – Avaliação  

 

A fase da avaliação foi realizada com o objetivo de buscar a melhoria do processo de 

desenvolvimento do curso, análise dos pontos fortes e fracos para a contribuição do 

aprimoramento das ações educativas, além da avaliação da aprendizagem em curto prazo.  

Os recursos midiáticos do módulo online do curso, como textos e hipertextos 

contendo referencias bibliográficas possibilitam a aprofundamento no tema e 

possibilidade de nivelamento do conhecimento conforme necessidades individuais e 

respeitando o tempo de aprendizagem de cada participante. 

Quanto a avaliação da aprendizagem dos alunos, partindo-se da ideia de que em um 

processo educativo avaliar não se resume a classificar os alunso em “aprovado ou 

reprovado” (LUCKESI, 2005), nem tampouco numa ferramenta que oferece apenas 

informações acerca dos alunos. 

Para este curso, criamos os seguintes instrumentos de avaliação:  

a) Avaliação do processo de ensino e aprendizagem - espaço destinado para o 

aluno avaliar a relevância da temática para a prática profissional, reflexão 

crítica e compreensão da proposta, interatividade do ambiente, com o tutor e 

com o colega, conforme figura abaixo. 

Figura 11: Página inicial da avaliação processo de ensino e aprendizagem do curso 

 

Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 
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b) Avaliação da unidade - espaço destinado para o aluno avaliar a cada unidade 

do curso quanto aos conteúdos, recursos tecnológicos, ferramentas, 

metodologia, espaços de interação, qualidade dos materiais disponibilizados. 

 

Figura 12: Página inicial da avaliação da unidade do curso 

 

 

Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 

 

c) Auto-avaliação - espaço destinado para o aluno avaliar a sua participação, da 

relação entre tutor/aluno e entre aluno/colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

Figura 13: Página inicial da auto-avaliação do curso 

 

 

Fonte: site do Moodle do Departamento de Informática em Saúde da UNIFESP, SP, 2017. 

 

O curso ainda apresenta uma característica positiva quanto a sua capacidade de 

volatilidade ao conteúdo proposto, por ser suscetível a alterações/atualizações ao longo 

do tempo e possibilidade de reutilização em períodos diferentes, além de possibilitar a 

interação entre os participantes, que, sob a mediação do tutor, utilizarão a atividade 

proposta no fórum de discussão promovendo conexões e relatos de experiências 

anteriores que se relacionaram a temática desenvolvida. 
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CONCLUSÃO 

 

O design instrucional do curso de metodologias ativas em educação a distância foi 

desenvolvido como produto da tese de mestrado profissional do CEDESS UNIFESP, 

sendo assim foi possível verificar a contribuição que a pesquisa científica e a busca pelo 

aprofundamento do conhecimento sobre a atuação profissional pode trazer para a própria 

prática do pesquisador.  

Durante o desenvolvimento desse produto, o que mais chamou a atenção foi a 

importância que a fase de planejamento do projeto tem para o alcance dos objetivos 

propostos de forma que a eficácia das ações de ensino-aprendizagem sejam alcançadas e  

que a educação em ambiente virtual exerça sua função principal que é proporcionar a 

aprendizagem ativa com instrumentos capazes de facilitar esse processo.  

A maior dificuldade foi quanto ao suporte tecnológico e capacidade de internet 

que impediram que outras fontes de mídia, como vídeos ou animações, contribuíssem 

para diversificar e enriquecer as diferentes formas de aprendizagem. Além disso, a fase 

de desenvolvimento demandou grande esforço por parte da autora do curso, visto que  a 

autora ainda não tinha vivenciado experiências anteriores com ensino online. 

A conclusão da dissertação do mestrado identificou que o ensino a distância é 

capaz de desenvolver uma aprendizagem eficaz, a curto, médio e longo prazo, o que 

consequentemente contribui para a construção de conhecimento e concepções voltadas 

para educação permanente com aprendizagens significativas. 
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Anexo 1 – Manual do aluno para curso de metodologias ativas em educação a distância  
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Introdução 

 

Prezados (as) alunos (as),  

É com grande satisfação que lhe damos as boas-vindas ao curso de 

Metodologias Ativas em Educação a Distância (EaD).  

Ao longo de seus estudos, você vai perceber as inúmeras vantagens de um 

curso a distância, como:  

 Flexibilidade quanto ao ritmo e à forma de estudo, o que pode facilitar a 

sua aprendizagem, aumentando a autonomia para estudar;  

 Superação de barreiras geográficas e redução de custos;  

 Incentivo à inclusão digital;  

 Oportunidade de conciliar as demandas das diferentes dimensões da 

vida: família, trabalho, estudo e lazer.  

Entretanto, é importante que você tenha consciência de que aprender a 

distância requer disciplina, dedicação, esforço, autonomia e compromisso, 

condições indispensáveis para que você assuma a direção do seu próprio 

processo de aprendizagem e alcance o sucesso.  

Você estará em um ambiente inovador, diferente dos processos educativos 

tradicionais, e o nosso intuito, além de formar profissionais qualificados, é fazer 

com que você, aluno, seja sempre motivado nessa caminhada em busca do 

conhecimento. Vamos embarcar juntos nessa? 

 

 

Ótimos estudos!  
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O Curso de Metodologias Ativas (MA) em Educação a Distância (EaD) 

 

O curso é oferecido como atualização e aprimoramento, direcionados às 

áreas profissionais, com caráter de formação continuada. Este possibilita o 

crescimento profissional e pessoal, com vistas à adequação ao mercado de 

trabalho, às necessidades inovadoras na área de ensino e aprendizagem e às 

necessidades. 

O cronograma do curso e o recurso didático é disponibilizado na plataforma 

virtual e estabelece as datas de todas as unidades, início e término.  

É possível, ainda, visualizar e acompanhar dentro de cada disciplina seu 

respectivo calendário, com as datas estabelecidas pelo professor-tutor para a 

entrega das atividades avaliativas.  

Para que o aluno conclua seu curso no prazo previsto é essencial cumprir 

com os prazos estipulados pelo cronograma de sua turma, além de atingir o 

aproveitamento necessário para aprovação. 

O curso é ministrado aos alunos por intermédio da convergência de mídias 

on-line e textuais e encontros. A construção da aprendizagem ocorre em 

ambiente virtual, por meio da sala de aula, onde o aluno participa de chats, fóruns 

de discussão e realiza leituras e exercícios, individuais ou em grupo, além de se 

comunicar com o tutor e com os colegas para a troca de ideias, reflexões e 

ampliação do conhecimento. É nesse ambiente que o aluno é orientado pelo 

estudo dirigido e onde lhe é apresentada a sequência de atividades propostas.  

A entrega das atividades avaliativas deve obedecer aos cronogramas 

previstos e as atividades devem ser postadas na plataforma virtual por meio da 

ferramenta solicitada pelo tutor, conforme orientação disponibilizada na agenda 

de cada unidade.  

O material didático é elaborado especificamente para a metodologia a 

distância e contribui não só para sua aprendizagem, como também para sua 
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maturidade intelectual, pois propicia ampliar experiências e prosseguir na sua 

qualificação profissional. O conteúdo das disciplinas é disponibilizado por meio 

eletrônico (PDF e/ou HTML). 

 

Objetivo do curso  

 

Ao final desse curso, você será capaz de: 

 Entender sobre os processos de aprendizagem quanto a principal 

característica da formação; 

 Aplicar os princípios da aprendizagem em adulto no planejamento de 

ações educacionais; 

 Executar ações de aprendizagem baseadas em problemas, projetos e 

Sala de Aula Invertida. 

     Ao longo das atividades você desenvolverá ações educacionais 

com metodologias ativas de forma a aplicar na prática os conceitos da 

aprendizagem baseada em projetos. 

Este curso possui carga horária de 60h/a – 1mês e 2semanas - 100% online 

e segue a resolução do TSE 23.507/2017 que requer momentos síncronos para 

os cursos a distância - oferecendo momentos de atividades síncronas 

(individuais e em grupo) via webconferência pré-agendada conforme 

disponibilidade do aluno/grupo. 

 

Cronograma do curso  

 

O cronograma do curso ocorre em seis (06) semanas divididos em 

Ambientação, Unidade I, II, III e IV, Avaliação. Cada semana tem carga horária 

de 10 horas, ou seja, o aluno deve realizar as discussões, leituras indicadas e 

as atividades propostas a cada semana, de acordo com o calendário de datas 
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disponibilizado pelo professor/tutor. Cada unidade inicia no domingo, às 00:01 e 

finaliza no sábado subsequente, às 00:00. 

 

 

 

 

UNIDADE 

 

CONTEÚDO 

 

CARGA HORÁRIA 

 

AMBIENTAÇÃO 

 

Apresentação do ambiente virtual e 

dos alunos do curso. 

 

 

10 horas 

 

 

UNIDADE I – Aprendizagem em 

Adulto e Metodologias Ativas. 

 

Definição de Aprendizagem em 

Adulto. 

 

Protagonismo dos alunos com 

Metodologias Ativas. 

 

 

 

10 horas 

 

 

UNIDADE II – Aprendizagem Baseado 

em problema (ABP) ou Problem 

Based Learning   

 

Definição da Aprendizagem Baseada 

em Problemas. 

 

Principais vantagens e desafios. 

 

 

 

10 horas 

 

UNIDADE III – Aprendizagem 

Baseado em projeto (ABProj) ou 

Project Based Learning  

 

Definição da Aprendizagem Baseada 

em Problemas. 

 

Principais desafios. 

 

 

10 horas 

 

 

UNIDADE V – Sala invertida ou 

Flipped Classroom 

 

 

Definição sobre Sala de Aula 

Invertida ou Flipped Classroom. 

 

Fundamentos da Sala de Aula 

Invertida. 

 

 

 

10 horas 

 

AVALIAÇÃO: Auto-avaliação, 

avaliação da unidade, avaliação do 

tutor e avaliação do curso. 

 

 

Encerramento do curso com as 

avaliações e certificação. 

 

 

10 horas 
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Postura do aluno para ter sucesso na educação a distância  

 

Após ter feito a escolha por participar do curso em EaD, você deve estar 

consciente que passará a ter controle e, ao mesmo tempo, responsabilidades 

maiores do que aquelas exigidas dos estudantes dos ambientes tradicionais, no 

que diz respeito às suas atividades de construção individual e colaborativa do 

conhecimento.  

O aluno assume compromissos perante a sua qualificação profissional, e que 

sempre será, apesar do auxílio da tutoria, o protagonista dessa caminhada. 

Você, aluno, é o gestor de sua aprendizagem. Sendo assim, para ter sucesso 

nesse desafio proposto, é necessário tomar decisões e opções que permitam 

organizar o tempo para alcançar o êxito tão almejado nos estudos.  

             

DICAS PARA UM BOM ESTUDO: 

 Crie um plano de estudos, planeje e organize seu trabalho de forma clara e objetiva.  

 Estabeleça um ritmo regular de estudos e respeite-o. 

 Conheça o Ambiente Virtual de Aprendizagem, afinal nele você encontrará avisos, 

conteúdos, comunicações e ferramentas utilizadas no seu curso.  

 Siga a ordem de estudo proposta no material didático e pelo seu professor-tutor.  

 Faça todas as atividades propostas e publique-as na plataforma virtual nos prazos 

estipulados pelo cronograma de seu curso.  

 Análise as questões que surgem das discussões nos ambientes virtuais de ensino, 

posicionando-se sempre que achar importante.  

 Relacione conteúdos teóricos e experiências práticas, articulando os dois tipos de 

saberes.  

 Busque o sistema de tutoria sempre que tiver necessidade de esclarecer dúvidas ou 

expor suas dificuldades em relação à aprendizagem.  

 Mantenha uma comunicação constante com os professor/tutor e seus colegas. Participe 

de discussões em pequenos grupos de trabalho. Você não está sozinho, eles são seus 

parceiros nesta caminhada.  
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 Recorra, sempre que necessário e em tempo hábil aos tutores-professores. 

 Procure ler, estudar, pesquisar, refletir, esquematizar, resumir, concluir e tudo mais que 

enriqueça o processo de aprendizagem.  

 Assuma postura de compromisso, dedicação, empenho e determinação em relação às 

atividades e cronograma do curso, para evitar que o ritmo de estudo diminua ao longo 

do tempo.  

 

 

Tutoria  

 

Em cada unidade, o aluno contará com o apoio de um professor/tutor. Ele é 

responsável por oferecer apoio pedagógico: orientar em todas as atividades 

propostas, incentivar o estudo e esclarecer dúvidas de conteúdo por meio de 

atendimento realizado pelos canais de interação disponibilizados pela plataforma 

virtual. Ele atuará como o mediador da aprendizagem. O prazo máximo para 

resposta do tutor é de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Ambiente virtual de aprendizagem  

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é a plataforma virtual utilizada 

para acessar todas as ferramentas do seu curso, tais como: plano da unidade, 

agenda da unidade, material de apoio, material do curso, atividades avaliativas, 

fórum de discussão, sala do tutor, participantes: e-mail dos tutores e dos colegas 

do curso, conteúdo da disciplina e biblioteca virtual.  

Para acessar a plataforma, você deve digitar o endereço ou e informar LOGIN 

e SENHA, enviados por e-mail. 

Em caso de dúvidas, o aluno deve acessar o Módulo de Ambientação da 

Plataforma Virtual, que contém um tutorial de navegação disponível durante todo 
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o período de seu curso. É de extrema importância que você se familiarize com 

essas ferramentas, para que possa usufruir ao máximo da metodologia 

oferecida. 

 

Avaliação  

 

Auto-avaliação 

A auto-avaliação consiste no preenchimento de questionário ao final do curso 

e é um instrumento que possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades, 

assim como a formação de atitudes e valores para favorecer a sua superação 

em termos intelectuais, tornando o aluno responsável por sua aprendizagem, 

sendo capaz de modificar os caminhos de seu conhecimento.  

Avaliação da unidade 

A Avaliação da unidade deverá ser respondida ao final de cada unidade e 

tem o objetivo de colher informações sobre a temática abordada, visando o 

contínuo aperfeiçoamento.  

Avaliação do tutor 

A avaliação do tutor deverá ser respondida ao final do curso com objetiva 

colher informações sobre a ação técnico-pedagógica do tutor, visando ao 

aprimoramento de sua atuação e permitindo o desenvolvimento das habilidades 

de tutoria, de modo a contribuir para a eficácia e excelência no ensino a 

distância. 

Avaliação doprocesso de ensino e aprendizagem 

A avaliação será realizada ao final do curso e abordará questões sobre a 

efetividade em termos de conteúdo, metodologia, material didático e sistema 

interativo. Seu resultado será utilizado diretamente para o aprimoramento da 

qualidade do curso.  
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Abandono de curso  

 

É considerado abandono de curso quando o aluno, por si não participa das 

atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem, sem justificativa formalizada. 

 

Prazo para conclusão do curso  

 

O prazo para a conclusão de curso é de aproximadamente 06 (seis) 

semanas. Na impossibilidade do cumprimento das datas estipuladas em seu 

cronograma, o aluno terá o prazo regular de 10 (dez) semanas, à partir da data 

de início de seu curso, para concluir todas as atividades propostas, caso tenha 

necessidade de prorrogação do curso. 

 

Certificado de conclusão de curso  

 

O processo para certificação do aluno acontecerá de forma automática e o 

Certificado de Conclusão de Curso poderá ser emitido no prazo de até 60 

(sessenta) dias para os alunos que tenham cumprido, no mínimo, 75% do curso. 

 

 

 

 

 


