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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

E-BOOK ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

André Maurício Brinatti (ambrinatti@gmail.com) 1 

André Vitor Chaves de Andrade (avcandrade@gmail.com) 2 

Silvio Luiz Rutz da Silva (slrutz@gmail.com)3 

 

Resumo: Uma Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA) é formada a partir de afinidades de interesses, de 

conhecimentos, de projetos mútuos e valores de troca, estabelecidos num processo de cooperação mútua que 

produz oportunidades de comunicação para o desenvolvimento pessoal e profissional, por meio da aprendizagem 

e consequente construção do conhecimento em rede. A implementação de uma CVA em espaços e tempos além 

da sala de aula pode auxiliar o docente em seu processo de formação contínua e principalmente fornecer 

subsídios metodológicos para que adote práticas pedagógicas inovadoras em seu cotidiano de trabalho docente. 

Resultado das atividades iniciais do projeto de extensão Comunidades Virtuais de Aprendizagem apresenta-se 

nesse trabalho o e-book Ensino Remoto Emergencial produzido a partir das principais dúvidas dos participantes 

do projeto. 
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PÚBLICO-ALVO 

Professores do Ensino Superior e da Educação Básica e comunidade em geral. 

JUSTIFICATIVA 

O e-book Ensino Remoto Emergencial (ERE) foi desenvolvido pelo Projeto de 

Extensão Comunidades Virtuais de Aprendizagem por meio do qual se busca trazer aos 

professores uma série de reflexões, sugestões e sequências de ensino para trabalhar conteúdos 

curriculares em sala de aula com o emprego de Tecnologias Educacionais Digitais (TED). 

Levando-se em conta o momento de excepcionalidade vivenciado em decorrência da 

suspensão das atividades presenciais de ensino, temos por objetivo instrumentalizar os 

professores para que possam planejar atividades ou aulas com o apoio de Tecnologias 

Educacionais Digitais (TED) que contempla programas, dispositivos e aplicativos, 

disponíveis atualmente. 

OBJETIVOS 

O Projeto de Extensão Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVA) constitui-se 

em experiência destinada a ajudar-nos a entender o desenvolvimento dos professores em 

relação aos usos pedagógicos da tecnologia e, simultaneamente, ajudar os professores a 

desenvolver seu ensino com tecnologia. Os objetivos do projeto são: 1. Introduzir a estrutura 

do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo (CTPC) para refletir sobre o 

conhecimento do professor e como ele informa o debate sobre o que os professores precisam 

saber (e como podem desenvolvê-lo); 2. Contribuir com o desenvolvimento profissional dos 

professores sobre o uso pedagógico da tecnologia por meio do planejamento de sequências 

didáticas, na perspectiva do CTPC; 3. Examinar profundamente como as tecnologias digitais 

são usadas no contexto educacional e tentar categorizá-las em relação às práticas pedagógicas; 

4. Estudar os fatores que afetam o uso de tecnologias em diferentes categorias, além de 

explorar as seguintes perguntas: A tecnologia pode substituir os professores? Como podemos 

tirar o máximo proveito do poder da tecnologia para melhorar o ensino e a aprendizagem na 

era da digitalização e da inteligência artificial? 
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METODOLOGIA 

O projeto de extensão CVA surgiu, após participação em um Congresso sobre 

tecnologias educacionais que ocorreu em Lima, no Peru, em 2019. No encontro houve uma 

mesa abordando a temática Comunidades Virtuais de Aprendizagem, onde muitos 

pesquisadores da Espanha apresentaram suas experiências. Em 2020, com a pandemia da 

Covid-19, os docentes do Departamento de Física da UEPG iniciaram a capacitação de 

professores da Educação Básica (SEED) de Ponta Grossa, Mangueirinha, Arapoti e 

Jaguariaíva e do Ensino Superior da Unicentro de Irati e Guarapuava e do Setor de Ciências 

Exatas e Naturais da UEPG. Como essas ações tinham muitas das características das CVA 

relatadas no Congresso, decidiu-se criar o projeto de extensão Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem. Uma CVA é formada a partir de afinidades de projetos mútuos e valores de 

troca, estabelecidos num processo de cooperação que produz oportunidades de comunicação 

para o desenvolvimento pessoal e profissional, por meio da aprendizagem e consequente 

construção do conhecimento em rede. Os participantes do projeto de extensão Comunidades 

Virtuais de Aprendizagem interagem entre si por meio de tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) e compartilham os seus trabalhos com o objetivo de proporcionar 

recursos de conhecimento e informação sobre os temas em que há interesse mútuo. O e-book 

Ensino Remoto Emergencial surgiu a partir dos temas e dúvidas mais comuns dos 

participantes do projeto de extensão CVA. A obra aborda o formato de ensino imposto 

atualmente pelo contexto da pandemia da Covid-19.  O formato de e-book foi adotado pois o 

é um facilitador de distribuição e disseminação de uma obra e que se enquadra perfeitamente 

ao momento vivenciado no qual predomina a comunicação remota por meio de TDIC. O 

quadro conceitual por trás da concepção do e-book responde a duas premissas básicas: o 

desenvolvimento de um conhecimento tecno-pedagógico-disciplinar em professores e a 

identificação dos diferentes passos para o planejamento de propostas de ensino que integrem 

Tecnologias Educacionais Digitais (TED). 

RESULTADOS 

Mishra e Koehler (2006) chamam de Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do 

Conteúdo (CTPC) a interação entre tecnologia, pedagogia e conteúdo disciplinar de tal modo 

que se possa identificar as qualidades do conhecimento que os professores precisam para 
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integrar consistentemente a tecnologia ao ensino. O CTPC considera três fontes de 

conhecimento separadamente e enfatiza as novas formas de conhecimento que são geradas em 

cada cruzamento. Em consonância com o CTPC, apresentamos uma categorização das 

Tecnologias Educacionais relacionadas a práticas pedagógicas proposta por Gao, Nagel e 

Biedermann (2019). Considerando o uso pedagógico das Tecnologias Educacionais Digitais 

(TED), apresentamos um checklist de verificação proposto por Manso e colaboradores (2011) 

com a finalidade de se obter o desenvolvimento da compreensão do conteúdo por parte dos 

estudantes. Na sequência apresentamos um Glossário de Tendências Emergentes em 

Pedagogia e Tecnologia Educacional, baseado no Radar of Educational Innovation 2017 

(EDUTRENDS, 2017), elaborado pelo Tecnológico de Monterrey e na postagem de Santiago 

e Díez (2015), Modelo? Enfoque? Método? Metodología? Técnica? Estrategia? ¿Recurso? 

cuándo debemos emplear cada uno de estos términos? no blog The Flipped Classroom. 

Oferecemos instruções para orientar o processo de elaboração de propostas de ensino com 

Tecnologias Educacionais Digitais (TED), incluindo um grupo de perguntas para refletir 

sobre as decisões que são tomadas em diferentes momentos de elaboração, seguido de uma 

classificação sobre tipos de atividades organizadas em cinco grandes grupos. Cada grupo 

(compreendendo uma quantidade específica de tipos) responde a um descritor comum que os 

nuclea. Para cada tipo de atividade, há uma breve descrição do que significa e algumas 

possíveis ferramentas tecnológicas para utilizar. Tomando como referência o modelo CTPC, 

apresentamos algumas considerações que podem colaborar no processo de elaboração de 

propostas didáticas, ou seja, grupos de atividades (de diferentes graus de complexidade) para 

abordar um tópico específico que abrange todas as inter-relações possíveis entre 

conhecimento disciplinar, tecnológico e pedagógico. Recursos sugeridos para o planejamento 

e a concepção de atividades corresponde a texto extraído dos cadernos Física 2, de autoria de 

Stipcich e Santos (2012) e Química 2 de autoria de Martínez e Perini (2012), ambos da Série 

para o ensino no modelo 1 a 1. Neste tópico são indicados um grupo de recursos os quais tem 

como referência o modelo CTPC. Apresentamos o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Google Classroom tendo por base materiais produzidos pela equipe do Ensine em Casa 

(2020), centro virtual temporário de transformação digital e ferramentas para ajudar os 

professores durante a crise do coronavírus, e do Google for Education (2020), conjunto de 

ferramentas desenvolvido para que professores e alunos aprendam e inovem juntos tendo 

como referencial o ambiente virtual de aprendizagem Google Sala de Aula. Primeiramente 
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com enfoque no professor, seguido de um tutorial de acesso por parte dos estudantes. Na 

sequência, apresentamos uma discussão acerca da Avaliação do Ensino Remoto Emergencial 

(ERE) tomando por base o Modelo CIPP tendo como referenciais os trabalhos What's Wrong 

with Media Comparison Studies? de Surry e Ensminger (2001), The CIPP Evaluation Model 

How to Evaluate for Improvement and Accountability, de Stufflebeam e Zhang (2017), e 

Avaliação educacional e o modelo CIPP, de Lima, Cavalcante e Andriola(2008). Por fim 

apresentamos nossas considerações finais acerca do Ensino Remoto Emergencial na atual 

situação de excepcionalidade que estamos vivenciando, como uma resposta de 

encaminhamento de atividades educacionais, enquanto as atividades presenciais estão 

impossibilitadas. 

FOTO 

A figura 1, corresponde a capa do e-book Ensino Remoto Emergencial que foi 

publicado pelo projeto de extensão Comunidades Virtuais de Aprendizagem. 

Figura 1 – E-book Ensino Remoto Emergencial 

 

Legenda: foto da capa do e-book Ensino Remoto Emergencial 

Fonte: os Autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na atual situação de excepcionalidade que estamos vivenciando, na qual poucas 

Instituições de Ensino estão preparadas para continuar com suas atividades presenciais, tem 

sido prática comum a adoção do Ensino Remoto Emergencial, como uma resposta de 

encaminhamento de atividades educacionais, enquanto as atividades presenciais estão 

impossibilidades. Isso na prática significa que as Instituições de Ensino estão executando uma 

versão remota de seus esquemas educacionais, na qual os alunos se conectam por meio de 

uma plataforma, veem o professor em tempo real e recebem o mesmo conteúdo que 
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receberiam na sala de aula. Estamos vivendo um momento complexo e desafiador, que 

representa uma oportunidade para atualizar e melhorar os processos educacionais que 

valorizem o papel que as Instituições de Ensino desempenham na sociedade, e é nesse 

contexto que elaboramos o e-book Ensino Remoto Emergencial. 
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