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Todos nós fomos pegos de surpresa com o isolamento social, mas
não com a necessidade de conhecer e dominar o uso das tecnologias
digitais na educação.
Porém, saber que era importante não foi suficiente, e uma pandemia
foi necessária para que corrêssemos atrás do tempo perdido.
Gostaria de apresentar algumas tecnologias que podem auxiliar a
atuação de professores do ensino básico e superior.
E mesmo que não seja possível apresentar aqui todas as tecnologias
disponíveis, gostaria de lhes mostrar algumas que tive a
oportunidade de experimentar em minhas aulas e cursos.
Espero que as ferramentas aqui apresentadas os ajudem, assim
como me ajudaram!
Ótima leitura e descobertas!
Diego Amaro de Almeida
Diego Amaro de Almeida | Mestre em História Social. Coordenador do
Curso de História do UNISAL - Lorena e Consultor em Tecnologias
Educaionais

SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM
No Brasil, o mais popular dos LMS é o moodle, porém temos
outros sistemas para o gerenciamento das aulas virtuais ou
remotas.
A importância do uso do LMS é o controle de presença e
organização dos conteúdos e links de acesso para que os alunos
possam ter um boa experiência no seu Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

OUTROS CONHECIDOS LMS SÃO:

Tive a oportunidade de trabalhar com todos estes LMS, porém aquele que mais aprecio,
devido às suas funcionalidades é o CANVAS, pois além de ser dedutivo, ele é adaptável ao
usuário o que permite um melhor desempenho das atividades.

CONFERÊNCIAS
Uma outra situação foi a necessidade de atendermos nossos
alunos remotamente. Para isso, podemos usar alguns programas
para o atendimento síncrono, o que permite que o aluno tenha a
interação que teria com o professor no ambiente da sala de aula.

PARA ESSE MOMENTO, PODEMOS USAR AS
SEGUINTES FERRAMENTAS
A ferramenta é a que mostra melhor desempenho para o uso
em aulas, porém sua versão free permite somente 40 minutos
de transmissão.

Devido ao isolamento social, o Google Meet liberou seu
acesso para até 100 participantes, sem limite de tempo.

Com o Teams você pode gerenciar todos os seus projetos e
colaborações em um só lugar, além de personalizar o seu
espaço de trabalho e centralizar as atividades.

GRAVAÇÃO DE AULAS
Nos últimos meses, estamos vivendo várias dificuldades com
relação à conexão dos alunos nos ambientes virtuais. E uma saída
é pensar em um modelo assíncrono. Para isso, o professor pode
gravar vídeos, porém, neste caso, temos que seguir alguns passos
básicos.

Orientações
Você pode gravar do seu celular (lembre-se de colocar em um
apoio).
Não grave vídeos com mais de 10 minutos, grave definições e
conceitos. Prepare um roteiro.
Escolha um lugar de boa iluminação e sem barulhos.
Grave sempre na horizontal.

Utilizar o YOUTUBE para subir seus vídeos. Você pode optar por
"não listar", isso permitirá que só quem possua o link de acesso
possa assistir.
Não tenha receio da câmera. Isso pode parecer bobo, mas lembrese de que só irão assistir ao vídeo depois que você liberar o link.
Então, não fique tímido.
Você também pode gravar a tela do seu computador. Para isso,
basta baixar um programa chamado oCam para realizar esse tipo
de gravação. Neste casso o aluno irá acompanhar o slide e sua
voz.

Dica:
Assista aos vídeos de outros professores que podem inspirar você,
e aproveite para compreender como eles organizam o roteiro de
suas aulas.

PODCAST
Nova febre entre os jovens, tem sido uma saída interessante, e
acredite, os alunos gostam de nos ouvir, mais até do que assistir.
Com o Podcast, o aluno pode acompanhar e ouvir de qualquer
lugar em qualquer momento. Como é mais prático a adesão do
aluno também é maior. A gravação com relação ao tempo e ao
roteiro deve ser a mesma com relação aos vídeos.

Podemos também utilizar essa opção, como uma forma de
atividade para o aluno, em cursos nos quais o professor precisa
fazer a verificação da comunicação oral do aluno, o que torna
uma alternativa interessante.

Para organizar e disponibilizar seus Podcasts, você pode usar o
aplicativo ANCHOR e o SPOTIFY.

PESQUISA E LEITURA
Não existe metodologia na "terra" capaz de levar o conhecimento
que só a leitura pode promover. Com o passar dos anos, a única
coisa que mudou na leitura foi a plataforma através da qual
recebemos o texto. Saímos do papiro, passamos para o papel e
agora estamos nas plataformas digitais, o que facilitou o acesso
às informações.
Claro que precisamo verificar a confiabilidade e auxiliar nossos
alunos no processo de transformação da informação em
conhecimento.
Podemos recomendar aqui alguns mecanismos e sites que são
confiáveis para busca de material e leitura de artigos e textos.

O Google Acadêmico é um excelente buscador, pois apresenta
textos e artigos de repositórios confiáveis. E por ser simples e
dedutivo, auxilia com eficácia o aluno e o professor na busca por
materiais de sites confiáveis.

Scielo é um repositório de excelência. Lá o aluno e o professor têm
acesso a milhares de artigos, nas diversas áreas do conhecimento.
Um site que, bem explorado, vai apesentar excelentes conteúdos
que irão potencializar a aprendizagem.

VÍDEOS
Durante suas aulas, o professor também pode usar vídeos, com a
intenção de apresentar ou aprofundar conteúdos, vídeos de
autoria ou vídeos de terceiros. Neste momento quero falar dos
vídeos de terceiros.
Existem plataformas que nos ajudam neste ponto, e, assim,
podemos indicar esses vídeos para os nossos alunos terem acesso
a diferentes olhares dos nossos conteúdos.

O YOUTUBE é popular e possui vídeos diversos. Neste espaço
temos a chance de acessar o conhecimento tácito, ou seja, o aluno
e o professor têm acesso ao "pulo do gato", o que pode ser de
grande utilidade na resolução de problemas. É claro que precisa de
filtro e mediação.

O TED tem em seu repertório de vídeos as experiências mais
relevantes no mundo da inovação em suas diversas frentes. São
vídeos inspiradores e cheios de conhecimento que irão agregar
muito às suas aulas. Aqui podemos pensar em estudos de caso.

ATIVIDADES
As atividades precisam ser pensadas de acordo com os objetivos
da aula. É ideal que façamos algum tipo de atividade todos os dias,
até para "fixação" e "verificação" do conteúdo aprendido.
Precisamos utilizar ferramentas que garantam o feedback da
execução, até para que possamos perceber se a forma como
ministramos a aula foi suficiente para que o aluno alcançasse os
conhecimentos que foram apresentados.

ATIVIDADES
Para atividades significativas, precisamos levar em conta
algumas questões sobre a ferramenta escolhida:
- Promove o trabalho em equipe?
- Gera engajamento?
- Permite o rápido feedback?
- É de acesso dedutivo?
- É a mais indicada para o objetivo da minha aula?
Estas e outras perguntas podem nos ajudar a decidir qual o
melhor aplicativo para o momento específico da aula.

Divertido, o Kahoot é um bom aplicativo para realizarmos a
sondagem com relação ao conhecimento prévio dos nossos alunos.
Promove o engajamento e o rápido feedback para o professor com
relação ao conteúdo.

Nuvens de plavras, são um tipo de gráfico interessante, e o
mentimenter possui essa funcionalidade entre as suas
possibilidades. Com a nuvem de palavras conseguimos realizar
nossa explicação com base nas palavras mais recorrentes entre as
apresentadas pelos nossos alunos.

O Socrative é uma ferramenta que nos permite organizar quizzes e
questionários abertos mais completos. É o programa ideal para
atividades mais complexas e de profundidade. Seu feedback
também é imediato.

O visual de uma aula virtual é muito importante, pois queremos
estar em espaços agradáveis, e isso não é uma novidade. Vale
também para o presencial.
Busque apresentações na internet e se inspire, saia da caixa,
observe apresentações de profissionais de outras áreas. Assista a
tutoriais e aprenda com profissionais.

O CANVA é um excelente lugar para você criar suas
apresentações. Lá existem modelos! Mas sempre que for montar
suas apresentações e materiais, se pergunte se estão
correspondendo àquilo que você quer informar.
Invista em imagens e gráficos, use pouco texto e aposte na sua
explicação, pois é ela que vai trazer mais valor para sua aula.

Use o QR CODE para que não exista erro com relação ao acesso
do link que você quer apresentar para seus alunos. Durante sua
apresentação, o aluno pode acessar os links que você
disponibilizar.

Não existe limite para o que podemos fazer quando se trata
das tecnologias. Geralmente esses limites existem por
acreditarmos que não somos capazes de realizar.
Estratégia e Tecnologias são importantes, mas nunca se
esqueça de que sua atitude é a peça principal nesse processo
de inovação da educação.
A maioria de nós deseja criar aulas significativas para nossos
alunos, aulas que realmente os levem para o sucesso, e isso é
possível. Porém, para engajar, precisamos provocar a
participação dos nossos alunos. Para isso as tecnologias são o
melhor caminho. Aqui eu apresentei algumas possibilidades,
mas existem muitas outras. Acredito que, se vocês se
deicarem, darão passos fantásticos, o que levará você,
professor, a cada vez mais e trazer para suas aula novas
tecnologias, além dessas que lhe apresentei.
Este é só o começo!
Boa sorte!
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