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Estratégias para aulas remotas
A pandemia do coronavírus e as medidas adotadas para o seu enfrenta-

mento colocaram uma série de desafios para as instituições educacionais. Em 
uma situação de isolamento social, o ensino remoto surgiu como uma alter-
nativa para atender as demandas educacionais. 

É importante pontuar que o ensino remoto e a educação a distância 
(EaD) têm em comum apenas a mediação pela tecnologia. Essas duas pro-
postas não são sinônimos.  A EaD requer um desenho institucional e uma 
concepção teórico-metodológica próprias: o material didático; a carga horária 
e sua distribuição; a metodologia das aulas, atividades e avaliações; as equipes 
de apoio acadêmico e técnico; e a plataforma de ensino são pensadas especifi-
camente para esta modalidade. Além disso, as atividades predominantemente 
assíncronas (com eventuais atividades síncronas) e, via de regra, encontros 
presenciais são previstos no calendário letivo. Não é exatamente essa a pro-
posta que está sendo desenvolvida no atual momento de isolamento social.

O ensino remoto é mediado pela tecnologia, permitindo manter as con-
dições de distanciamento entre o docente e seus alunos. No caso da UERJ, o 
formato de ensino remoto vai ao encontro da proposta de um período acadê-
mico excepcional.

Nesse contexto, o Centro de Tecnologia Educacional (CTE) elaborou 
este documento com o objetivo de auxiliar a corpo docente da universidade 
no que tange ao uso das tecnologias, estratégias metodológicas para o ensino 
remoto e sugestões de recursos disponíveis para a elaboração de materiais e 
atividades. Serão compartilhadas dicas e ferramentas que podem contribuir 
para o trabalho pedagógico.

A importância do planejamento 
Antes de fazer a escolha de qualquer ferramenta, é importante planejar 

suas aulas. Vela ressaltar que tão significativo quanto o conteúdo é a relação 
estabelecida entre professor e seus alunos, bem como entre os próprios alunos. 
No ensino remoto, criar essa conexão pode se tornar um pouco mais desa-
fiador. Por isso, vale a pena planejar algumas atividades visando estimular e 
engajar todos os participantes do processo. Essas atividades  são utilizadas 
no início de um curso ou disciplina para que as pessoas possam se conhecer 
melhor por meio da interação. Elas fazem com que os alunos se sintam mais 
à vontade, pertencentes a um grupo e incentivados a participar. O fórum de 
apresentação é uma atividade muito utilizada para esse fim.

Defina os objetivos de aprendizagem; planeje as atividades, e avalie se 
estas precisarão ser adaptadas para o contexto online e de que formas podem 
ser feitas.

Faça uma revisão de tudo que está previsto: se o material está disponível 
online; se necessita de adaptações; se existem materiais alternativos disponí-
veis; que ferramentas digitais podem contribuir para as atividades planejadas.

Estabeleça suas estratégias, definindo quais atividades serão realizadas 
de forma síncrona (em tempo real) e aquelas que podem ser assíncronas.

É essencial que a comunicação se dê de forma clara. Logo no início das ati-
vidades, informe aos alunos o que eles poderão esperar da disciplina, a dinâmica 
das atividades, bem como os critérios de avaliação.  Uma boa estratégia é disponi-
bilizar um calendário para a turma, de forma que todos possam se planejar e orga-
nizar suas rotinas de estudo previamente. Provavelmente, muitos estarão em sua 
primeira experiência de ensino remoto, por isso, é ainda mais importante deixar 
todos os pontos importantes esclarecidos e evitar qualquer ruído de comunicação.
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Diversifique as estratégias de ensino
Procure realizar atividades síncronas e assíncronas, intercalando as es-

tratégias de ensino. Estimule a aprendizagem colaborativa online, com a cria-
ção de documentos compartilhados, trabalhos em grupo, discussões coletivas. 
O trabalho em grupo no ensino remoto é comprovadamente mais eficiente, 
dizem os especialistas. Você também pode utilizar enquetes ou outra ativida-
de que promova interação. 

Selecione previamente o material que irá utilizar: vídeos, filmes, vi-
deoaulas, músicas,  podcasts, artigos, livros, etc (tudo deve estar disponível 
na web ou ser disponibilizado de outra forma). A variedade de recursos 
contribui para contemplar diferentes estilos de aprendizagem e torna a dis-
ciplina mais interessante. 

Atividades Síncronas
Para realizar atividades síncronas (momentos em que professor e alunos 

estão conectados no mesmo horário e interagem ao vivo), é importante es-
colher a ferramenta que será utilizada para as videoconferências. Verifique a 
ferramenta que mais se adéqua às suas necessidades. No material “Videocon-
ferência, videoaula e podcast” você encontra orientações.

Uma dica importante é gravar as videoconferências e deixá-las disponí-
veis para os alunos.

Atividades assíncronas
O conteúdo da disciplina fica disponível para o aluno através de um am-

biente virtual de aprendizagem (AVA). Você pode optar por produzir todo o 
seu conteúdo ou utilizar recursos já disponíveis na web. Então, lembre-se de 
considerar os direitos autorais. Indique a fonte, verifique se o conteúdo está 
sob algum tipo de licença aberta ou parcialmente aberta, pois nem tudo que 
está na internet tem sua utilização permitida.

Conteúdos Audiovisuais
A gravação de videoaulas, tutoriais e/ou vídeos animados pode ser uma 

estratégia para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. O mate-
rial “Videoconferência, videoaula e podcast” apresenta algumas orientações 
para a gravação de videoaulas e podcasts.

Além disso, algumas ferramentas de videoconferência permitem gravação, 
sendo uma alternativa para a elaboração de conteúdos audiovisuais. O Zoom e 
o Conferência Web RNP são exemplos de ferramentas que permitem gravar e 
possuem funcionalidades que possibilitam o compartilhamento de vídeos, do-
cumentos, apresentações de slides, da tela do seu computador, etc. Podem, por-
tanto, ser utilizadas para gravar tutoriais e videoaulas, por exemplo.

Trabalhos Colaborativos
Mesmo de forma remota, é possível planejar atividades colaborativas e 

definir as ferramentas que podem ser utilizadas para incentivar esses traba-
lhos.  Abaixo relacionamos algumas ferramentas que podem ajudar a realizar 
atividades colaborativas.

Murais Colaborativos
As ferramentas relacionadas a seguir disponibilizam murais,  post-its e 

cartelas digitais, que podem ser compartilhados e trabalhados por vários par-
ticipantes ao mesmo tempo.

Atividades síncronas e assíncronas

As atividades síncronas são aquelas que acon-

tecem simultaneamente, em momentos que o 

professor e os alunos estão conectados no mesmo 

horário e interagem ao vivo. Entre as vantagens 

das atividades síncronas estão o envolvimento en-

tre os alunos e o professor, o que aumenta o sen-

timento de pertencimento ao grupo e reduz a sen-

sação de isolamento; e o feedback em tempo real, 

diminuindo falhas de comunicação. No entanto, a 

dificuldade de agendamento de horários adequa-

dos para todos é uma das desvantagens desse tipo 

de atividade, bem como possíveis dificuldades téc-

nicas relacionadas aos equipamentos disponíveis 

e o acesso a redes de internet de qualidade.

Já as atividades assíncronas são aquelas que 

não se realizam no mesmo tempo, simultanea-

mente. O professor disponibiliza materiais e ativi-

dades em um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

e o aluno acessa em outro momento. São ativida-

des que possuem maior flexibilidade quanto ao 

tempo. Por outro lado, os alunos podem sentir fal-

ta da interação social e ficar desestimulados. A fal-

ta da interação em tempo real também pode afetar 

a compreensão dos conteúdos abordados.

Quando utilizar uma ferramenta nova, é im-

portante disponibilizar um tutorial simples para 

os alunos, de forma que eles possam se familiari-

zar previamente com o recurso. O tutorial pode 

ser de autoria própria ou você pode selecionar na 

internet um vídeo pronto sobre a ferramenta.
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Miro é uma plataforma de quadros colaborativos online que possibili-
ta a criação de trabalhos interativos. O Miro disponibiliza diversos modelos 
( templates) e também possibilita o upload de modelos próprios, vídeos, ima-
gens e de documentos criados anteriormente. É possível convidar pessoas 
para colaborarem online em seu quadro e não há um número limite de convi-
dados. A ferramenta está disponível em inglês.

Link: https://miro.com/
O Shape oferece um espaço virtual que permite adicionar imagens, tex-

to, vídeos e links para que um grupo de pessoas possa debater e compartilhar 
ideias de maneira visual. Apesar de intuitivo, o Shape está disponível em in-
glês, sendo gratuito até o quinto colaborador. 

Link: https://www.shape.space/
O Mural disponibiliza notas adesivas, permitindo organizar suas ideias em 

listas, fluxogramas, diagramas, estruturas, métodos e desenhos. Embora seja 
uma ferramenta paga, para fins educacionais (alunos e professores), a empresa 
disponibiliza contas gratuitas que devem ser solicitadas utilizando um e-mail 
de trabalho, ligado à área de educação. O site e seus tutoriais estão em inglês.

Link: https://www.mural.co/
Jamboard é o quadro digital desenvolvido pelo Google. Oferece uma ex-

periência colaborativa, permitindo o trabalho coletivo em um quadro virtual.
Link: https://jamboard.google.com/
Além dos murais, também é possível promover o trabalho colaborativo 

através de outras ferramentas do Google. O Google Docs permite comparti-
lhar textos e realizar edições colaborativas (síncronas ou assíncronas). Com 
o Google Planilhas é possível criar, editar e realizar edições colaborativas em 
planilhas compartilhadas. Já o Google Apresentação permite criar e editar 
apresentações em seu navegador sem precisar de software. Várias pessoas po-
dem trabalhar simultaneamente, podendo inserir vídeos, gráficos e diagra-
mas nas apresentações. 

Link: https://docs.google.com/

Consultas
Atividades do tipo consulta atendem a objetivos específicos de ensino e 

aprendizagem, e também servem para engajar os alunos, ao abrir espaço para 
a sua opinião. Você pode fazer uma consulta com seus alunos a respeito de 
um tópico da disciplina com enquetes rápidas, como também pode elaborar 
questionários mais completos sobre um tema ou a avaliação sobre o anda-
mento da disciplina.

Consultas do tipo questionário podem ser usadas para revisar os con-
teúdos trabalhados ou para analisar o conhecimento prévio dos estudantes.

Uma maneira prática de criar um questionário é o Formulário do Goo-
gle ( Google Forms). Para utilizá-lo, basta ter uma conta do gmail.  O forms 
permite o envio de arquivos e pode ser integrado a outras ferramentas uti-
lizadas. Além disso, ele organiza as respostas recebidas em planilhas e em 
forma de gráficos.

Mentimeter é uma ferramenta interativa que possibilita criar interações 
em tempo real, como enquetes e votações. Permite criar interações para gran-
des grupos e torná-las visíveis para todos. Além disso, é possível a sua integra-
ção a apresentações em power point ou Google slides. 

Link: https://www.mentimeter.com/
Kahoot  possui um formato semelhante aos jogos de  quizzes. É uma pla-

taforma de criação de questionários, quizzes e pesquisas, baseada em passa-
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tempos com perguntas de múltipla escolha. Ele não requer que os partici-
pantes criem uma conta, bastando compartilhar o código (Game PIN) para 
entrar no  quiz criado. Existe a possibilidade de inserir fotos, vídeos ou pla-
nilhas para ilustrar melhor as questões. Ele gera uma planilha de Excel que 
possibilita analisar as questões individualmente. É gratuito, com a opção de 
upgrade pago.

Link: https://kahoot.com/

Mapas mentais e infográficos 
Os mapas mentais e infográficos são instrumentos importantes para a 

representação gráfica e visual de informações. Podem ser utilizados para ex-
plicar um conteúdo de forma mais dinâmica, combinando fotografia, dese-
nho e texto. Os alunos podem trabalhar ao mesmo tempo na construção de 
mapas mentais ou infográficos coletivos. 

Mindmeister é uma ferramenta online de criação de mapas mentais. Ele 
permite desenvolver e compartilhar ideias visualmente. 

Link: https://www.mindmeister.com/pt
XMind possibilita a criação de mapas mentais e brainstorming. Possui 

uma versão gratuita com a possibilidade de upgrade pago. Suas funcionalida-
des permitem gerar ideias e inspirar a criatividade.

Link: https://www.xmind.net/xmind2020/
Cacoo é uma ferramenta de desenho online para criar, compartilhar e 

publicar diagramas e fluxogramas. Permite a colaboração em tempo real e 
pode ser usado gratuitamente, mas com compartilhamento limitado.

Link: https://cacoo.com/
GoConqr permite criar, descobrir e compartilhar recursos de aprendi-

zagem, como flash cards, quizzes, notas, fluxograma, slides e mapas mentais. É 
possível visualizar os mapas mentais criados em forma de vídeo.

Também possui uma versão gratuita, sendo possível fazer o upgrade pago.
Link: https://www.goconqr.com/
Infogram é uma ferramenta que possibilita a criação de conteúdo visual 

e interativo em formato de infográficos, mapas e relatórios, permitindo o tra-
balho em equipe de forma remota e a visualização rápida de dados. Tem uma 
versão gratuita com possibilidade de upgrade para a versão paga.

Link: https://infogram.com/pt/
Coggle é outra ferramenta online para criar e compartilhar mapas men-

tais e fluxogramas. Ele permite produzir documentos estruturados hierar-
quicamente (como uma ramificação), produzir e compartilhar notas, mapear 
processos e sistemas usando os recursos de fluxograma, adicionar textos e 
imagens e a colaboração em tempo real. Possui planos gratuitos e pagos.

Link: https://coggle.it/

Recursos Educacionais Abertos – REAs
Uma outra alternativa para o trabalho remoto é a utilização de Recursos 

Educacionais Abertos (REAs) (do inglês Open Educational Resources, OER), que, de 
acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura (UNESCO, 2015), consistem em materiais de ensino, aprendizado e pesquisa 
em qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão licencia-
dos de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por ter-
ceiros. Estes recursos podem incluir livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, 
testes, softwares, cursos completos, partes de cursos, módulos e qualquer outro 
material ou ferramenta que possa apoiar o acesso ao conhecimento e seja aberto.
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Além do acesso livre e gratuito, é possível compartilhar, adaptar, tra-
duzir, recombinar, atualizar e adequar estes conteúdos didáticos a contextos 
locais e ambientes de aprendizado, respeitados os direitos autorais da obra 
original, o que possibilita aos autores o reconhecimento de seu trabalho. 

Existem inúmeros bancos de REAs no Brasil e no mundo. Entre eles, estão 
o EduCapes, a Plataforma Aprendizagem Aberta, o Banco Internacional de Ob-
jetos Educacionais e o Repositório Aberto da Universidade Aberta de Portugal.

O Ministério da Educação, com a proposta de reunir e disponibilizar, 
em um único lugar, os Recursos Educacionais Digitais dos principais portais 
do Brasil, desenvolveu a Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais, 
um ambiente de busca, interação e colaboração entre professores. Na platafor-
ma, você encontra os Recursos Digitais dos principais portais do MEC e de 
vários outros parceiros.

Link: https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
O EduCapes, Repositório Educacional Digital de recursos abertos da Ca-

pes, contém laboratórios remotos e virtuais, e-books, videoaulas, jogos educa-
cionais e outros materiais de ensino e pesquisa licenciados de maneira aberta 
ou sob domínio público, oriundos do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) ou de parcerias com outras instituições, nacionais e internacionais. 

Link: https://educapes.capes.gov.br
A Plataforma Aprendizagem Aberta permite a criação, armazenamento 

e compartilhamento, por meio de licenças de autoria escolhidas não só pelos 
seus autores, mas também por todos os usuários, com o uso de licenças flexí-
veis, ampliando, assim, a base de recursos educacionais abertos. 

Link: https://www.aprendizagemaberta.com.br/
O Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), uma iniciativa do 

Ministério da Educação em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia 
e outras instituições, dispõe de recursos didáticos para todos os níveis de ensino, 
em diversos formatos, como imagens, mapas, áudio, vídeos, simulações.

Link: http://objetoseducacionais.mec.gov.br
O Repositório Aberto da Universidade Aberta de Portugal (UAb) dis-

ponibiliza publicações científicas e recursos educacionais abertos produzidos 
pela instituição. 

Link: https://repositorioaberto.uab.pt/
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