
ROSEJANE COSTA

MANUAL DE AMBIENTAÇÃO - PROEJA EAD



EQUIPE FORMADORA:
 
MESTRANDA: ROSEJANE CRISTINA DE ALMEIDA COSTA

ORIENTADORA: PROF.ª DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
CAVALCANTI
 
COORIENTADORA: PROF.ª DRA. GIRLENE MARQUES FORMIGA
 
MANUAL: 

TEXTO: ROSEJANE CRISTINA DE ALMEIDA COSTA

DESIGN: GABRIEL DE PÁDUA DE ALMEIDA COSTA BENICIO

PRODUTO EDUCACIONAL

João Pessoa - PB, 2021

MANUAL DE AMBIENTAÇÃO - PROEJA EAD



Introdução
Esta cartilha integra a pesquisa intitulada Educação a
Distância: Perspectivas Pedagógicas para os Processos
Formativos na Educação Profissional de Jovens e Adultos.
Destina-se aos discentes do Curso Técnico em Eventos -
Proeja/IFPB.
Tem como objetivo orientar os alunos Proeja sobre as
funcionalidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
explicando cada item.
Para o melhor aproveitamento do Produto Educacional (PE),
escolhemos utilizar a plataforma Moodle – IFPB, a fim de
executar proposta pedagógica de inserção de 25% da carga
horária do Curso Técnico em Eventos-PROEJA, em seu Projeto
Pedagógico, na modalidade de educação a distância,
atendendo ao que legisla a Resolução CNE/CEB nº 3 de 2018,
a qual estabelece que 80% das aulas no seguimento da
Educação de jovens e adultos poderão ser ofertadas nessa
modalidade.
Para nos referirmos ao Ambiente Virtual de Aprendizagem,
passaremos a utilizar sua sigla AVA , para modo facilitar a
comunicação entre os discentes. O AVA é o espaço destinado
à realização de web aulas.



As formas de acesso: O login e senha será enviado para o
e-mail institucional dos discentes, que poderão ser
modificadas após o primeiro acesso

CONHECENDO O AVA 

Equipe Formadora

Nela se encontra:

A Primeira Seção:

Sendo esta composta por três pessoas.



Essa arte no Painel retrata a diversidade característica
das turmas do PROEJA.
Logo abaixo da arte, há um vídeo informativo sobre o
Curso Técnico Em Eventos inspirado no livro
Passageiros da Noite do Trabalho para EJA:
Itinerários pelo direito a uma vida justa - ARROYO
(2017).

Logo abaixo da Equipe formadora temos, o Painel de
Boas Vindas.

·Logo abaixo da Painel de Boas Vindas, temos os itens
que compõem a primeira seção:



Chat:
Recurso que permite aos discentes e docentes apresentarem-se e
interagirem de modo informal, para que todos possam se conhecer. Nessa
seção, é possível colocar uma foto no perfil e fazer uma breve
apresentação de si mesmo. Permite ainda que os alunos possam
organizar-se em grupos para desenvolver trabalhos em conjunto, quando
não há possibilidades de encontros presenciais.

Apresentação:
   Recurso onde a Equipe Formadora apresenta os detalhes do curso e
sua finalidade.

 Fórum de Dúvidas:
   Recurso no qual o aluno pode expor suas dúvidas sobre o conteúdo
estudado e sobre atividades. As respostas podem ser síncronas ou
assíncronas. Os professores devem acessar esse fórum com frequência
ou definir dias-horários para sua entrada, a fim de que os alunos tenham
suas dúvidas respondidas ou esclarecidas dentro de um prazo aceitável. 



Papo Reto: 
 Recurso para um diálogo privado entre professor e aluno, por meio
do qual  é possível orientar o aluno individualmente e manter um
acompanhamento próximo de suas necessidades específicas de
cada aluno. Todas as interações são registradas.

Biblioteca:
  Recurso que se destina a abrigar textos, capítulos de livros ou outros 
 materiais complementares, para que os alunos possam ter um
conteúdo mais amplo do que os slides, os resumos ou as webs aulas.



A Segunda Seção:
A partir da segunda seção, estão distribuídas as aulas cuja
organização está padronizada da seguinte maneira:

Roteiro de Estudos :
Recurso que se destina a apresentar o conteúdo necessário para a realização
de todas as atividades da seção.



Slides:
Contendo o conteúdo que será ministrado na web aula. 

Basta clicar (o download será executado automaticamente)



Web Aula:
 Contém a aula ministrada em modo assíncrono (o aluno pode assistir
quando tiver disponibilidade do tempo). Ao clicar, o usuário (aluno) será
direcionado para a web aula, no Youtube.

Link para Youtube:
  Leva o aluno a uma atividade mais prazerosa, para um momento de
descontração, mas que remete ao conteúdo estudado. Esse momento
permite ao aluno uma pausa de poucos minutos da atenção da aula,
porém também pode fazê-lo aprender o assunto em discussão de
forma lúdica. 



Atividade:
  Recurso destinado à avaliação do conteúdo ministrado. Ao aluno são
possibilitadas três tentativas de respostas. Funciona como um pré-teste,
para que o aluno possa fazer uma autocorreção antes do envio final da
atividade, sobre a qual receberá a nota final.

Fórum de Discussão e Dúvidas:
  Recurso destinado a resolução de quaisquer dúvidas provindas dos
alunos



Sempre que houver uma seta, esta indicará clique no botão para qual ela
estiver apontando



Neste tipo de questão basta clicar na alternativa que  julgar
correta.

Neste tipo de questão basta escolher entre verdadeiro e
falso, selecionando a que você achar correta.



Neste tipo de questão é necessário escrever um pequeno
texto sobre o assunto requisitado.

Neste tipo de questão selecione a que completa
corretamente o texto.



Após ter clicado na caixa aparecerão os temas para
relacioná-los

Nesse tipo de questão, você lê a alternativa e escolhe o que
você achar mais condizente com a resposta correta ou
adequada.
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