
Orientações para 
Docentes do Ifes

que desejam
trabalhar com EaD



Educação a Distância (EaD) é a modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica no processo de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização 
de tecnologias educacionais, com equipe multidisciplinar qualificada, políticas de 

acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros. As atividades 
educativas são desenvolvidas por estudantes e profissionais da educação que 

estejam em lugares e tempos diversos.

2



3

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Moodle

As atividades a distância deverão 
utilizar o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) institucional 
Moodle.
https://ava.cefor.ifes.edu.br/

https://ava.cefor.ifes.edu.br/
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Moodle Mobile

Além do computador, os alunos 
podem acessar as salas virtuais 
pelo celular ou tablet, on ou 
off-line.

Tutorial App Moodle Mobile - 
Como acessar o AVA do Ifes:
https://bit.ly/2UQYHY5

https://www.youtube.com/watch?v=iVnIPN5Eahg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iVnIPN5Eahg&feature=youtu.be


Orientações Pedagógicas e Práticas

1 Capacite-se para atuar na EaD!
2 Planejamento é tudo!
3 Educação a distância, mas não distante!
4 Seja criativo!
5 Acessibilidade para todos!
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1.
Capacite-se para 
atuar na EaD!

Antes de iniciar a construção de sua sala, 
faça o curso MOOC “Moodle para Educadores”.
É, no mínimo, fundamental!
Outros cursos disponíveis:
▪ Ferramenta para gravação de videoaulas
▪ Uso Educacional do Canva
▪ Google Drive: colaboração na prática
▪ Em breve, novidades!

Plataforma MOOC: https://mooc.cefor.ifes.edu.br/
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https://mooc.cefor.ifes.edu.br/


2.
Planejamento é 
tudo!

Ajuste seu planejamento inicial, que só 
considerava a modalidade presencial, para 
utilizá-lo na modalidade a distância.
Qual conteúdo será trabalhado? De qual maneira? Como as 
estratégias de ensino serão utilizadas para a construção do 
conhecimento?

Utilize, para isso, o Mapa de Atividades: https://bit.ly/2VawASv

Saiba mais: Práticas em EaD - Planejamento e Mediação
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https://bit.ly/2VawASv
https://cefor.ifes.edu.br/index.php/perguntas-frequentes?catid=12


3.
Educação a 
distância, mas 
não distante!

A mediação pedagógica a distância se caracteriza pela interação 
com o estudante, de maneira síncrona ou assíncrona, orientando 
atividades, esclarecendo dúvidas, promovendo construção 
colaborativa do conhecimento, participando de processos 
avaliativos, entre outras atividades.
▪ Todos os dias, acesse o AVA para responder às dúvidas dos 

alunos e garanta as correções e feedbacks das atividades 
propostas em tempo hábil. 

▪ Promova discussões e a comunicação entre os participantes. 
▪ Seja afetivo! :-)

Saiba mais: Práticas em EaD - Planejamento e Mediação
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https://cefor.ifes.edu.br/index.php/perguntas-frequentes?catid=12


4.
Seja criativo!

Diversifique o material que será utilizado na sala.
No AVA Moodle você pode disponibilizar diversos tipos de mídias 
para seus alunos: imagens, vídeos, animações, áudios, livros e 
artigos, entre outros.

Saiba mais: Práticas em EaD - Tecnologias de Informação e 
Comunicação
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https://cefor.ifes.edu.br/index.php/perguntas-frequentes?catid=13
https://cefor.ifes.edu.br/index.php/perguntas-frequentes?catid=13


5.
Acessibilidade 
para todos!

Garanta a todos o acesso ao conteúdo e as 
atividades propostas!
▪ antes de disponibilizar um material digital na sala, verifique se 

o formato do arquivo é acessível;
▪ utilize linguagem simples e clara;
▪ ofereça alternativas para áudio e vídeo (legenda, transcrição 

textual, Libras, etc).

Saiba mais: Práticas em EaD - Acessibilidade
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https://cefor.ifes.edu.br/index.php/perguntas-frequentes?catid=14


Saiba mais:

Página de Perguntas Frequentes
https://cefor.ifes.edu.br/index.php/perguntas-frequentes
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Base de conhecimento do Cefor
https://conhecimento.cefor.ifes.edu.br/

Canal do YouTube do Cefor
https://www.youtube.com/CanalCeadIfes

https://cefor.ifes.edu.br/index.php/perguntas-frequentes
https://conhecimento.cefor.ifes.edu.br/
https://www.youtube.com/CanalCeadIfes

