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O que é educação?

 No geral, a educação como um todo engloba a aplicação de métodos de ensino que tem 
como objetivo assegurar a formação e o desenvolvimento pessoal e profissional de 
determinada pessoa.

 O processo educacional está diretamente ligada aos conceitos de pedagogia e didática, 
onde a mesma é responsável diretamente pelo ato de educar, instruir, disciplinar e construir 
novos conhecimentos.

  O conceito de educação diz respeito basicamente ao processo de ensinar e aprender.
  

  De forma ampla, podemos definir educação como o meio fundamental para que os hábitos, 
costumes, comportamentos e valores de uma sociedade sejam transferidos de geração em 
geração, de acordo com a evolução da coletividade como um todo.



O modelo de ensino a distância(EAD)

 O EAD é uma modalidade de ensino online que tem a tecnologia como grande 
aliada e pré-requisito para que a mesma aconteça de maneira eficiente.

A plataforma de ensino onde o EAD é apresentado se chama AVA e também recebe 
o nome de Ambiente Virtual de Aprendizagem.

● Graduação: Tecnólogo, Licenciatura e Bacharelado;
● Pós-graduação;
● Cursos técnicos;
● Cursos livres.



O modelo de ensino a distância(EAD)
As plataformas são ambientes dinâmicos e intuitivos em que são disponibilizadas as 
principais ferramentas para o aluno, como os conteúdos das aulas em diferentes 
formatos (como textos, e-books e vídeos), exercícios e trabalhos, que guiarão todo o 
processo de aprendizagem. 

Nelas, também é possível que o aluno acesse o calendário acadêmico e fique ligado nas 
datas e prazos das atividades. É comum ainda que os ambientes contenham áreas para 
interações entre alunos e corpo docente, como chats ou grupos de estudo.



Como o EAD surgiu no Brasil?

Com a iminente evolução econômica e tecnológica, e com o fato de o país 
ter se tornado cada vez mais industrializado, no ano de 1920, algumas 
emissoras de rádio brasileiras transmitiram conhecimento e tiveram um 
grande papel no ensino a distância.

  A história do EAD no Brasil teve seu primeiro registro de atividade em 1904 com 
uma ação do Jornal do Brasil, que começou a oferecer um curso voltado para 
datilógrafos por meio de correspondências.
 A prática logo se tornou comum entre outros jornais do século XX, e grande 
parte da população se inscrevia nos cursos a fim de se especializar em 
profissões ligadas à indústria.



Vantagens do EAD
● Combinação entre estudo e 

trabalho;
● Flexibilidade de fazer os próprios 

horários;
● Economizar tempo, por exemplo com 

o deslocamento até o local;
● Ensino de menor custo;
● Maior autonomia do estudante;
● Interatividade virtual entre 

professores qualificados, alunos e 
técnicos;



Vantagens do EAD
● Conteúdos digitais de apoio;
● Maior diversificação das 

metodologias de ensino;
● Grande variedade de cursos;
● Desenvolvimento de habilidades 

importantes, como inteligência 
emocional, responsabilidade, foco e 
organização.



Sites Referências em EAD



Sites Referências em EAD



Alguns questionamentos...

O que você está achando do ensino remoto?

Quais vantagens que você nota?

Quais as desvantagens que você percebe?

O que pode melhorar?



Obrigado!!


