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PANORAMA ATUAL

COVID - 19 E A EDUCAÇÃO AO REDOR DO MUNDO

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse


Ou acesse www.menti.com e use o 
código 71 84 32 2

NUVEM DE PALAVRAS
Ensino Remoto - O que é?

https://www.menti.com/pfgduop24y



???
REMOTO



Com a suspensão das aulas presenciais, o Ministério da Educação, em
caráter excepcional, divulgou – e tem prorrogado – uma portaria que
autoriza a  retomada das disciplinas  em andamento por meio de
aulas on-line  e atividades remotas.

As aulas remotas realizadas no contexto do coronavírus são
atividades de ensino mediadas pela  tecnologia, mas que se orientam
pelos princípios da educação presencial.

Na prática, o ensino remoto é feito por um professor que ministra
aulas, sejam elas ao vivo ou gravadas, por meio de 
videoconferência ou recurso similar.

O QUE É MESMO??
E o Ensino Remoto?



O QUE DIFERE O ENSINO REMOTO DO EAD?
Mas, afinal, 



COMO VIVER COM ELE?
Ensino Remoto



É PRECISO SABER VIVER...

Dificuldades de

convivência
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PLATAFORMAS DE ACESSO
Ensino Remoto



ENSINO REMOTO
Dicas para sobreviver ao

1- SE ORGANIZE
Estudar em casa e sozinho não faz parte do paradigma da
maioria dos alunos. Nossa casa é cheia de distrações: sofá,
cachorro, celular, TV… Sem falar que não há um professor

orientando o tempo todo sobre o que se deve fazer. É preciso
que você se organize para conseguir estudar remotamente.

Criar uma agenda é essencial.

2- TENHA PACIÊNCIA
Seja paciente, imprevistos acomptecem. As vezes a

tecnologia nos deixa na mão. Então seja resiliente nesta
hora.



3- NÃO FIQUE SOZINHO
Você pode sentir falta dos seus amigos. A recomendação é
evitar aglomerações, mas isto não significa que você não
possa conversar, estudar virtualmente com eles. As redes

sociais e até mesmo as ferramentas de
videoconferência podem ser uma ótima oportunidade

de “rever“ amigos e estudar com eles.

4 - PEÇA AJUDA
Se você sentir dificuldade com a nova metodologia,

sentir que não está entendendo ou não está
conseguindo utilizar os recursos adequadamente, peça

ajuda ao seu professor, coordenador ou ao setor
pedagógico. Muitos deles estão se organizando com um

time de apoio aos estudantes.

ENSINO REMOTO
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5- APROVEITE A OPORTUNIDADE DA CRISE
A crise do coronavírus permite uma chance de experimentar novas maneiras de fazer as coisas

— e questionar a sabedoria dos velhos hábitos. Aproveite a oportunidade e procure soluções
para estudar melhor, aprender mais, conhecer outros recursos. Logo tudo isto vai passar e

teremos aprendido muitas coisas.
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COMO DESENVOLVER MINHAS HABILIDADES?
Ensino Remoto



Chamamos de hard skills as habilidades

profissionais que são quantificáveis, ou

seja, que podem ser mensuradas de

alguma maneira.As hard skills, em

geral, podem ser aprendidas, seja por

meio de cursos e treinamentos. Por

conta disso, essas competências são

facilmente reconhecíveis e

comprováveis por meio de certificações

e diplomas, por exemplo.

Chamamos de soft skills aquelas

habilidades (interpessoais) mais

subjetivas de cada indivíduo e que se

relacionam com sua personalidade,

caráter, crenças e valores. Esses

aspectos influenciarão diretamente a

maneira como o profissional se

relaciona com outras pessoas.

Hard 
Skills

Soft
Skills



SOFT SKILLS?! SOFT SKILLS?! ENTENDA O CASO!ENTENDA O CASO!



SOFT SKILLS
Alimente o Ensino Remoto com 

resiliência;
gerenciamento do tempo
flexibilidade;
boa comunicação;
paciência;
senso de liderança;
ética;
espírito de equipe;
capacidade analítica;
dinamicidade;
cordialidade.



QUIZQUIZQUIZ



ENSINO REMOTO
Prazer em conhecê-lo!

PERGUNTAS ???



OBRIGADO!
Ensino remoto, prazer em conhecê-lo!

@cassianohenriquealbuquerque

Prof. Cassiano Henrique
www.youtube.com/c/profcassianohenrique

cassiano.henrique@ifal.edu.br


