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Atividades de ensino e aprendizagem emergencial que ocorram nas
formas síncronas e assíncronas, e que poderão ser mediadas por
ferramentas tecnológicas e digitais de informação e comunicação,
que consideram o distanciamento geográfico entre docentes e
discentes de forma temporária, por acesso remoto, fora dos espaços
físicos do IFBA para o desenvolvimento das atividades acadêmicas,
possibilitando a interação discente-docente-conhecimento.
(Resolução CONSUP- IFBA Nº 19/2020)



Atividades Síncronas

Atividades em tempo real / 
simultâneas para toda turma.

Atividades Assíncronas

Atividades  desconectadas do 
tempo real/ não simultâneas.

Fonte da imagem: 
https://pixabay.com/pt/photos/search/online/

Fonte da imagem: 
https://pixabay.com/pt/images/search/ead/

X



Netiqueta: regras e boas práticas para a convivência virtual.

(IFES, 2020)

A sala de aula agora é virtual. Contudo, espera-se do estudante 
um comportamento adequado ao contexto acadêmico do IFBA.

Fonte: https://images.app.goo.gl/o9TJKzBhQwoXwqPaA



Netiqueta- algumas boas práticas:

❖ Coloque-se no lugar do outro;
❖ Não use palavras ofensivas;
❖ Faça a releitura da sua mensagem antes de enviar. Escreva de forma 

clara e objetiva para evitar mal-entendidos;
❖ Verifique a  ortografia, não use  palavrões e sinais de GRITOS (texto 

escrito em maiúscula);
❖ Responda  as mensagens recebidas;
❖ Ao participar de uma webconferência esteja conectado no horário 

marcado. (IFES, 2020)

Atenção quanto ao  uso do microfone e  da câmera em webconferência!



Seja respeitoso com colegas e
professores!

Vamos manter no ambiente
virtual de aprendizagem (AVA)
um clima de colaboração,
respeito e ajuda mútua.

Assim, todos ganham no
processo de ensino e
aprendizagem.

Fonte da imagem: 
https://pixabay.com/pt/photos/search/boa%20conviv%

C3%AAncia/



Rotina e organização dos estudos 

AUTONOMIA

FOCO E 
ATENÇÃO

DISCIPLINA 

PARTICIPAÇÃ
O

PRAZOS



Sugestões de estratégias para melhorar a 
organização dos estudos.

❖ Criação de pastas virtuais;
❖ Agenda e quadro de horários

(Ex: agenda Google)
❖ Gerenciamento do tempo

(redes sociais, notificações,
foco, atenção);



Sugestões de Recursos e 
ferramentas 

- Para criação de Mapas Mentais (CoGonqr; ) 

Site <https://www.mapamental.org/>

- Ferramentas para criação de conteúdos 

audiovisuais (Canva;)

- Ferramentas para criação de Murais 

Colaborativos (Padlet;)

Fonte da imagem: 
http://penta.ufrgs.br/tege/mapas4.htm

https://www.mapamental.org/


Dicas de Recursos e ferramentas digitais

1 - Para aumentar a produtividade e concentração 

(Técnica Pomodoro)  - (Tomato Timer)

2 - Lista de tarefas virtuais (própria agenda do google)

3 - Para bloquear distrações (AntiSocial)



❖ Aspectos formativos processuais;
❖ Diversidade de instrumentos 

avaliativos;
❖ Adaptação de instrumentos de 

avaliação ao contexto não 
presencial;

❖ Aplicados, preferencialmente, de 
forma assíncrona.

Avaliação da Aprendizagem

Fonte da imagem: https://br.freepik.com/vetores-
premium/professor-da-aula-on-line-para-o-aluno-durante-o-
estudo-em-casa-por-causa-da-pandemia-do-virus-da-
coroa_7506055.htm

Fonte da imagem: https://www.blogsenacsp.com.br/dicas-
para-estudar-a-distancia/



elaboração de
projetos;

Wikis (textos
colaborativos);

diários e relatórios;

mapas conceituais.

Exemplos de instrumentos avaliativos

fóruns de discussão;

exercícios,
questionários, provas;

produções textuais;

produções de vídeos;

produções em
laboratórios virtuais;

Fonte da imagem: 
https://www.penapolis.sp.gov.br/fotos/ec85263939
b9d9dd656e56d03776ca4d.jpg



Fontes confiáveis

Cuidado com as Fake News

Critérios de seleção de fontes confiáveis;

Fontes  confiáveis  (periódicos da CAPES, Scielo, Google Acadêmico,  
domínio público, canais e sites de universidades e IFs);

Bibliotecas  virtuais dos IFs  
(www.biblioteca.ifba.edu.br%2Fbiblioteca%2Findex.php);

Organizações Governamentais de Educação (CNPq, CAPES, IPEA, INEP, 
IBGE);

Sites de olímpiadas (OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática -
apostilas, simulados).

Fonte da imagem: 
https://detetivemelo.com.br/2018/12/06/dete
tive-particular-para-investigar-baba/

Fonte da imagem: 
https://www.ufes.br/conteudo/projeto-de-
extensao-educacao-para-midia-cria-acao-de-
combate-fake-news-sobre-covid-19

Fonte da imagem: 
https://www.revistabula.com/5286-a-mais-
importante-biblioteca-digital-do-mundo-
disponivel-para-consulta-on-line-e-download/



Plágio 
Plagiar é assinar como seu algo que 
não é de sua autoria.

● Plágio é CRIME.

● Lei 9.610/1998 - Altera, atualiza e 
consolida a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências.

●Softwares identificadores  de plágio
●Moodle (ambiente virtual de 
aprendizagem) possui recurso para 
identificar plágio



Dica:  www.more.ufsc.br (MORE - mecanismo online para referências)

●Importância de estar atento(a) à 
citação da fonte (ABNT)
●Referências (ABNT)
●Pedir orientação ao(à) docente  em 
caso de dúvida

Fonte da imagem: 
https://www.todamateria.com.br/referencias-abnt/

http://www.more.ufsc.br


IMPORTANTE: Ler com atenção as Orientações para as AENPE!

Acessem:
https://portal.ifba.edu.br

/camacari/aenpe



Contato

E-MAIL

cotepe.camacari@ifba.edu.br

Bons estudos!

mailto:cotepe.camacari@ifba.edu.br
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