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As diferentes 
nomenclaturas

EAD, palavra proibida. Educação 
online, pouca gente sabe o que é. 
Ensino remoto, o que temos para 
hoje. Mas qual é mesmo a 
diferença?  Prof. Edméa Santos da 
UFRRJ, na Revista ReDoC.



Ensino Remoto

Uma modalidade de ensino ou aula que pressupõe o distanciamento

geográfico de professores e estudantes e vem sendo adotada nos

diferentes níveis de ensino, por instituições educacionais no mundo

todo, em função das restrições impostas pela COVID-19, que

impossibilita a presença física de estudantes e professores nos espaços

das instituições educacionais.

MOREIRA, José António; SCHLEMMER, Eliane. Por um novo conceito e paradigma de educação digital onlife. Revista UFG, v. 20, 2020.



Características fundamentais do Ensino Remoto

- o ensino presencial físico é transposto para os meios digitais, em

rede.

- ministrado pelo mesmo professor da aula presencial física, utilizando

diferentes ferramentas como vídeo-aula ou aula por meio de sistemas

de webconferência.

- a presença física do professor e do aluno no espaço

da sala de aula são substituídas por uma presença

digital numa sala de aula digital.

MOREIRA, José António; SCHLEMMER, Eliane. Por um novo conceito e paradigma de educação digital onlife. Revista UFG, v. 20, 2020.



Ensino Remoto Emergencial

No atual cenário, com as restrições impostas pela pandemia e com

incerteza da data de retorno, o Ensino Remoto de Emergencial é, na

realidade, um modelo temporário.

MOREIRA, José António; SCHLEMMER, Eliane. Por um novo conceito e paradigma de educação digital onlife. Revista UFG, v. 20, 2020.



Ferramentas 
assíncronas 

Ferramentas 
síncronas 



- Webconferências , webnários

- Chats

- Whatsapp

- Vínculo, senso de pertencimento e engajamento.

Ferramentas síncronas (em tempo real)



Ferramentas assíncronas (em tempos 

variados)

- AVA (Moodle)

- Videoaula

- Fórum ou Lista de discussão

- E-mail

- Estudo de Casos 

- Estudos Dirigidos

- Materiais complementares

- Uso de múltiplas linguagens

e interação entre os colegas.



Utilização de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem Institucionais e Webconferência

- Fórum Direitos Autorais no Ensino Remoto Emergencial (2020) - Profa. Kelly Lissandra Bruch



Relatando a 
experiências
das aulas 
remotas...
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