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Objetivo do encontro

• Trazer informações sobre a situação atual

• Mostrar caminhos possíveis

• Apresentar exemplo

• Identificar principais dúvidas

Sessão de uma hora

Após esse prazo 
desconexão 
automática



Agenda

• Situação Atual 

• Por onde começar

• Exemplos

• Dúvidas?

Após a apresentação vamos 
responder as questões apresentadas 
no slido.

www.slido.com

Evento: culturadigital

http://www.slido.com/
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Situação Atual

• Aulas suspensas

• Necessidade de Adaptação a nova conjuntura

• Não sabemos até quando teremos o quadro apresentado

• Busca por soluções
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Por onde começar

• Considere o “contrato pedagógico” já estabelecido no início do semestre

• Pensar em: Materiais, Interação, Atividades e Avaliação

• Adaptações, se necessárias – verificar com Coordenação do curso

• Ferramentas possíveis
• e-disciplinas (Moodle) – ambiente virtual de aprendizagem
• e-aulas (25/03) – Gravação de aulas
• Google Meet – solução de web conferência para aulas ao vivo
• Zoom – solução de web conferência para aulas ao vivo 
• Verifique no ambiente as sugestões



Por onde começar

• Como organizar o seu ambiente
• Por aula

• Por tópico (módulos)

• Por aba

• Construir quadro

Objetivo Materiais/recursos Atividades/Avaliação Interação



Por onde começar - Cultura Digital

• Quatro Abas (com materiais) e quatro encontros

• Web Conferencia – objetivo experimentar aula ao vivo; não precisa 
fazer streaming; opção utilizada quando número de participantes é 
grande (24/03)

• Produção de Mídia – dicas para produzir seu material; mas pode 
também identificar outros existentes (25/03)

• Avaliação online – dicas para desenvolver atividades e avaliação 
online (26/03)

• e-disciplinas – Oficina Moodle, manuais e experimentação (27/03)
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Exemplo – apresentação uma aula
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