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A Inteligência Artificial já existe há um bom tempo, mas só recentemente entrou 
na faixa expressa para transformar o mundo. Isso pode ser visto como algo 
positivo. Por exemplo, os avanços da IA na medicina prometem salvar mais 
vidas, as indústrias movidas por IA são mais produtivas e prejudicam menos 
o meio ambiente e as tecnologias de IA têm o potencial de revolucionar 
o sistema de ensino. Porém, uma moeda sempre tem dois lados e, portanto, 
ela também pode ser considerada uma ameaça. 

Introduction
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Voltando nossa atenção à educação, o que aconteceria se uma máquina que 
executa um software com inteligência artificial ensinasse nossos filhos a ler, 
escrever e fazer cálculos? E se essa máquina avaliasse o progresso 
do aprendizado dos alunos e, então, pudesse decidir o que um aluno ou outro 
deveria aprender em seguida? A tecnologia de IA tornará os professores 
desnecessários? Esse é provavelmente o cerne do monstro do medo dos 
professores e a razão pela qual a pergunta "A IA substituirá os professores?" 
surge em tantas conversas.

Algumas pessoas dizem que o medo não existe na verdade, que ele é o único 
sentimento que as pessoas podem optar por não sentir. Não sentimos medo 
quando pesquisamos algo no Google (o algoritmo do Google é provavelmente 
o exemplo mais onipresente da IA) e não sentimos medo quando usamos 
tecnologias de IA em sala de aula.

O Reading Trainer¹ aumenta a velocidade de leitura e as taxas de retenção dos 
alunos que o utilizam. O iWriteWords² ensina as crianças a escrever. O 
PhotoMath³ ajuda os alunos a compreender matemática e resolve até mesmo 
problemas de matemática manuscritos. Esses três são aplicativos educacionais. 
Depois, existem os sistemas de gestão da aprendizagem e outras ferramentas 
de ensino hospedadas na nuvem.

Todos esses são exemplos de tecnologias de IA, e muitos professores já os 
utilizam em suas atividades educacionais. O grau de Inteligência Artificial varia 
em todos eles, mas está presente mesmo assim.

Os professores são desnecessários em algum desses casos? Não, 
absolutamente não são. Eles são os cérebros que sabem como e quando usar 
essas ferramentas de IA no processo de aprendizagem de seus alunos. 
A ferramenta não pode substituir o cérebro.

¹ www.itunes.apple.com/us/app/reading-trainer/id406388984?mt=8
² www.itunes.apple.com/us/app/iwritewords-handwriting-game/id307025309?mt=8
³ www.itunes.apple.com/ro/app/photomath-camera-calculator/id919087726?mt=8

O fato é que todos nós temos um monstro do medo. Inteligência Artificial 
significa algoritmos criados por pessoas em computadores usados por 
pessoas. E se as pessoas criarem algo que é melhor e mais inteligente do que 
nós? A ideia de uma máquina capaz de aprender é realmente assustadora. 
Esse é provavelmente o cerne do monstro do medo da humanidade

Mr 



Se as pessoas não superassem o medo de interagir com uma máquina 
inteligente para sacar dinheiro do banco, ainda ficaríamos na fila, sabe-se 
lá quanto tempo (durante o expediente, é claro) para receber algum dinheiro das 
nossas próprias contas. É quase incrível como usar um caixa eletrônico para 
sacar dinheiro tornou-se uma ação tão natural para nós hoje em dia.

O incrível potencial da IA na educação
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Se os professores pudessem delegar as tarefas mais repetitivas e demoradas 
à IA, eles teriam mais tempo para ensinar de fato. Existem muitas maneiras 
e ideias para melhorar nosso sistema de ensino. Porém, os professores estão 
presos em suas atividades do dia-a-dia e dificilmente têm tempo para inovar 
em grande escala.

Se uma máquina ou software com inteligência artificial pudesse ajudá-los nesse 
sentido, então por que não deveria? Não é como se tivéssemos que automatizar 
tudo o que um professor faz em sala de aula. Também não é como se o 
professor fosse desaparecer completamente do cenário educacional e não 
supervisionasse o que a IA faz.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA poderia contribuir com o trabalho 
dos professores:

Planejamento de aulas. Essa é uma das coisas mais demoradas que 
os professores precisam fazer. Usando a tecnologia de IA, eles serão capazes 
de inserir todos os materiais de aprendizagem que possuem sobre a matéria: 
planos de aula antigos, documentos de texto, PDFs, vídeos, arquivos de áudio, 
imagens, animações, apresentações etc. O software analisará e classificará 
esse conteúdo e criará automaticamente as estruturas das aulas. Os 
professores terão que revisar e adicionar alterações aos planos, mas não terão 
que criá-los do zero todas as vezes

Apoio aos alunos. Isso já está acontecendo, e o melhor exemplo é Jill Watson4. 
Jill é professora assistente na Georgia Tech University. Ela também é um 
software de IA. Um dos estudos de caso mais famosos. Jill respondeu muitas 
das 10 mil mensagens on-line de cerca de 300 alunos matriculados no mesmo 
curso sobre Inteligência Artificial. E ela fez isso com 97% de acerto, tornando-se 
a professora assistente mais eficiente para aquele curso. Se um software de IA 
eliminasse muito do trabalho tedioso para o professor real e seus professores 
assistentes, permitindo que eles lidassem com questões técnicas e mais 
complexas, é fácil presumir que esse software poderia fazer o mesmo para mais 
professores em mais escolas.

Bem, um caixa eletrônico é uma 
máquina artificialmente inteligente 
que revolucionou o sistema bancário. 
Graças a ele, agora existem mais 
agências bancárias e mais caixas 
dos que nos primeiros dias dos 
caixas eletrônicos e até mesmo 
antes disso. As pessoas que trabalham 
em um banco agora realizam trabalhos 
mais complexos do que distribuir 
dinheiro. A automação realmente 
expandiu e melhorou o mercado 
financeiro.

A IA tem potencial para fazer o mesmo na educação.

Um dos requisitos recorrentes da educação on-line é que ela deve alcançar uma 
grande massa de alunos e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência de 
aprendizagem personalizada. Embora isso seja feito atualmente com a inclusão de 
vários métodos de ensino e tentando acomodar todos os estilos de aprendizagem, 
a IA pode provar ser a resposta certa para uma experiência verdadeiramente 
individual.

Avaliar exames. Essa é outra tarefa demorada que os educadores precisam 
concluir, não importa se seus alunos estão na primeira série ou no último ano 
da faculdade, e a Inteligência Artificial pode facilitar as coisas para eles. 
Todas as avaliações das disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia 
e matemática são bastante fáceis de automatizar, e mesmo as disciplinas 
criativas, como literatura ou aprendizagem de línguas estrangeiras, podem ter 
notas atribuídas por mecanismos inteligentes. Sem dúvida, mais trabalho 
é necessário para atingir 100% de precisão na avaliação automatizada dos 
alunos, mas as tecnologias de IA estão em constante evolução, e logo essa 
limitação deixará de existir.

Aprendizagem adaptativa. Isso leva a aprendizagem personalizada a um nível 
mais profundo. Um sistema de aprendizagem adaptativa aprende sobre o aluno, 
enquanto o aluno aprende. E isso acontece com todos os alunos da sala de aula, 
não importa se é um grupo com 15 alunos do ensino primário ou uma turma 
de faculdade com 300 alunos. Com base em todos os dados de aprendizagem 
que esse sistema reúne em tempo real, ele pode se adaptar às necessidades 
de cada aluno e sugerir próximas etapas personalizadas em cada um de seus 
processos de aprendizagem. Portanto, a IA ajudará os professores a adaptar 
suas estratégias de instrução para atender às necessidades de todos os alunos, 
ensinando-os assim de maneira exclusiva.

Estes são apenas alguns exemplos de como a IA pode ser útil para o professor 
típico. Se os educadores puderem delegar suas tarefas repetitivas e mais 
demoradas à tecnologia inteligente, eles se concentrarão mais em outros 
problemas mais complexos ou criativos e cultivarão melhores relacionamentos 
interpessoais com seus alunos.

Mas vamos voltar à aprendizagem adaptativa. Esse conceito merece muito 
mais do que um parágrafo. Os educadores podem usar a aprendizagem 
adaptativa para aproveitar o poder da Inteligência Artificial em suas estratégias 
de instrução e ser capazes de se concentrar mais em cada aluno.
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4 www.news.gatech.edu/2016/05/09/artificial-intelligence-course-creates-ai-teaching-assistant
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A aprendizagem adaptativa tem sido chamada de vários nomes, como ensino 
inteligente ou instrução adaptativa. Independentemente de como a chamamos, 
a aprendizagem adaptativa busca principalmente empregar a tecnologia 
moderna para melhorar o processo educacional, garantindo que os alunos 
sejam matriculados em roteiros de aprendizagem individualizados, construídos 
em torno de dados que são coletados antes e durante todo o processo 
de aprendizagem.

Atualmente, os professores estão tentando atender à necessidade de 
experiência personalizada, coletando feedback constantemente e atualizando 
periodicamente o conteúdo e os métodos de apresentação. Ter uma solução de 
aprendizagem adaptativa significa que a transformação do conteúdo pode 
acontecer imediatamente e com muito menos esforço

Uma plataforma inteligente pode escolher o melhor método de aprendizagem 
para cada pessoa. Por exemplo, ela pode transformar uma parte do curso 
escrito em apresentação em vídeo ou até mesmo em um módulo imersivo que 
imita a realidade em resposta às preferências ou necessidades dos alunos.

O que exatamente é a aprendizagem adaptativa e como ela funciona?

De acordo com um estudo conduzido pela McGraw-Hill Education5 sobre 
faculdades que empregam tecnologias de aprendizagem adaptativa, essas 
tecnologias melhoram a retenção dos alunos em até 20% e as taxas 
de aprovação em até 13%. Trata-se de uma oportunidade enorme de usar 
a aprendizagem adaptativa para envolver melhor os alunos e impulsionar 
a conclusão. Não é à toa que a aprendizagem adaptativa tenha sido incluída 
na lista do Gartner das 10 principais tecnologias estratégicas com impacto 
na educação em 20156, 20167 e 20178, respectivamente.

Outro estudo comparando a aprendizagem adaptativa à aprendizagem 
tradicional, por Murray, MC, & Pérez, J. (2015) para o Informing Science 
Institute9 concluiu o seguinte:

“Também há evidências de que sistemas adaptativos têm 
um impacto positivo sobre outros aspectos da qualidade, 
como a persistência e o envolvimento dos alunos. 
Mais convincentes ainda são os casos intuitivamente interessantes 
de sistemas de aprendizagem adaptativa como mecanismos com 
os quais as instituições podem aumentar o acesso e reduzir 
os custos.” 

Algumas palavras sobre algoritmos automatizados

Para aproveitar o potencial da aprendizagem adaptativa na educação, é necessário 
usar a tecnologia: um sistema de gestão da aprendizagem ou qualquer outro 
software que possa criar automação. A aprendizagem adaptativa é baseada em 
algoritmos automatizados.

As plataformas de aprendizagem adaptativa mais bem-sucedidas empregam 
alguma forma de mineração de dados para conceber conteúdo de 
aprendizagem totalmente otimizado para os alunos. A plataforma usa dados 
que ela reúne constantemente enquanto o aluno interage com qualquer 
conteúdo de aprendizagem on-line. 

Portanto, vamos examinar mais de perto como a tecnologia pode se concentrar 
no indivíduo e fornecer as ferramentas certas para personalizar a experiência de 
aprendizagem. Em primeiro lugar, a plataforma deve prestar atenção 
e acompanhar tudo o que o aluno está fazendo, analisar todos os dados e usar os 
resultados com o objetivo de adaptar o conteúdo on-line e o meio no qual ele está 
sendo apresentado para responder de maneira ideal às necessidades exclusivas 
desse aluno. Isso pode soar um pouco controlador e desprovido do toque 
humano, mas, embora seja um processo automatizado que registra 
obsessivamente tudo o que o aluno faz, seu objetivo final é reconhecer e celebrar 
a singularidade de cada indivíduo.

5 www.mheducation.com/news-media/press-releases/study-shows-significant-improvement-student-
   outcomes-adaptive-technology.html
6 www.gartner.com/newsroom/id/2994417
7 www.gartner.com/newsroom/id/3225717
8 www.gartner.com/doc/3557217/top--strategic-technologies-impacting
9 www.inform.nu/Articles/Vol18/ISJv18p111-125Murray1572.pdf

Os algoritmos muito bem pensados por detrás da aprendizagem adaptativa 
devem ser capazes de usar todos os dados coletados para calcular o melhor 
percurso possível a seguir. Por exemplo, se o aluno conclui um teste, o algoritmo 
pode levar em conta as respostas corretas e incorretas e prosseguir com 
o conteúdo relevante, escolhendo obviamente as unidades que ajudarão aquele 
aluno a dar melhores respostas às perguntas que ele errou.

Se vários cenários foram elaborados, a plataforma pode até escolher o ideal 
para cada aluno específico. No caso de alguém ficar preso em uma pergunta 
ou estiver navegando muito pelo conteúdo já discutido em busca 
de informações ou pistas, a plataforma interativa pode direcionar o aluno 
de volta à seção específica relevante ou levá-lo a uma seção adicional com 
informações mais detalhadas sobre o assunto para esclarecimento.

Como isso se converte na experiência de aprendizagem do aluno?

Hello ...
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A aprendizagem adaptativa transforma o ensino e a aprendizagem para melhor. 
Ferramentas de aprendizagem adaptativa permitem que os professores 
coloquem cada um de seus alunos em roteiros de aprendizagem individuais 
e, em seguida, cada aluno pode percorrer sua própria jornada de aprendizagem 
no próprio ritmo até concluir esse roteiro.

Avaliação inicial. No início, o software precisa de dados de aprendizagem que 
reflitam a situação atual do aluno. Para isso, uma avaliação inicial será feita para 
determinar o grau de domínio que o aluno já tem sobre o conteúdo ou a habilidade.

Atribuição do roteiro de aprendizagem. A avaliação inicial será então pontuada e, 
dependendo do software em uso e dos recursos de automação disponíveis, 
o software atribuirá automaticamente um roteiro de aprendizagem para o aluno 
seguir. Claro, isso também pode ser feito manualmente pelo professor.

Uma experiência de aprendizagem 

Acompanhamento contínuo do progresso. Ao longo do caminho, os alunos vão 
se deparar regularmente com avaliações formativas que medirão seu nível 
de domínio no assunto de cada curso ou roteiro de aprendizagem (alguns 
roteiros de aprendizagem podem incluir mais de um curso e outros tipos 
de materiais de aprendizagem também). A prova de domínio é muito importante 
na jornada de aprendizagem do aluno, e a aprendizagem adaptativa garante que 
os alunos não progridam além de um certo ponto até que tenham dominado 
o conceito ou a habilidade anterior.

Adaptação em tempo real. O algoritmo do software se adapta em tempo real 
a cada interação do aluno com o software. Essa plataforma inteligente pode 
descobrir quais atividades, em que sequência e em que forma de apresentação 
garantirão a aprendizagem mais eficaz para o aluno e depois fornecer tudo isso 
com base em todas as interações.

Intervenção manual, se necessário. Em muitos casos, e dependendo do tipo 
de software adaptativo que está sendo usado (e seu nível de automação), 
o professor pode modificar o software manualmente para que ele se ajuste 
ainda mais ao ritmo de aprendizagem de um aluno. Porém, se o software for 
poderoso, isso deve acontecer conforme a necessidade.

Não é segredo que os alunos se sentem mais motivados quando se sentem 
reconhecidos como indivíduos. Portanto, proporcionar a eles esse tipo 
de aprendizagem que se adapta às suas necessidades resultará em melhores 
níveis de aquisição e retenção das matérias que estão sendo ensinadas, 
melhores resultados acadêmicos e, no final das contas, mais sucesso na vida.

O que pode ser automatizado para garantir uma experiência de 
aprendizagem adaptativa?

A automação é um conceito inovador que permite aos professores tornar a 
aprendizagem mais personalizada e flexível. A automação os ajuda a economizar 
tempo em tarefas de ensino e substitui muitos trabalhos manuais rigorosos, 
disparando automaticamente ações em toda a plataforma de aprendizagem 
quando certas tarefas são realizadas.

As possibilidades são infinitas, e os professores podem tirar proveito da automação 
em várias áreas da plataforma de aprendizagem que utilizam, como aulas, roteiros 
de aprendizagem, grupos, contas e muito mais. Os professores podem criar regras 
automatizadas para quase todos os aspectos de suas aulas on-line.

Automação para aulas. Os professores podem usar a automação para definir 
ações diferentes quando os alunos concluem certas tarefas nas aulas: 
quando se matriculam, quando cancelam a matrícula em uma determinada aula, 
quando concluem aulas e seções e muito mais. Aqui estão alguns dos usos 
mais comuns da automação e as áreas em uma aula nas quais você 
pode usá-la:

Ações de matrícula, cancelamento de matrícula e inatividade. 
Por exemplo, ao se matricularem em uma aula, os alunos podem ser 
adicionados automaticamente a um grupo de bate-papo dedicado a todos 
os alunos que estão participando dessa aula específica. Quando um aluno 
cancela a matrícula na aula, ele pode receber uma mensagem automática 
para solicitar feedback sobre isso. Se os alunos não estão ativos na aula 
por um determinado número de dias, eles podem receber um lembrete para 
voltar a acessá-la. 

Ações de conclusão das aulas. Os professores podem disparar ações 
quando os alunos concluem as aulas. O exemplo mais comum aqui 
é quando um aluno recebe um certificado de conclusão quando termina 
de assistir a uma aula.

Ações baseadas em pontuação. Os professores também podem adicionar 
regras que são disparadas quando os alunos atingem uma determinada 
pontuação. Esta é a base para se conquistar o domínio, pois uma regra 
automatizada pode ser criada para que, quando um aluno atingir uma 
pontuação baixa, a próxima aula permaneça bloqueada até que esse aluno 
melhore com a ajuda de outros materiais didáticos de apoio.

Regras de domínio. Ações automatizadas podem ser criadas para quando 
os alunos atingem um determinado nível de competência. Por exemplo, 
se um aluno atinge uma alta porcentagem em uma competência, ele pode 
desbloquear uma lição avançada sobre o mesmo assunto. Se um aluno 
atingir uma porcentagem baixa em uma competência por um período mais 
longo, os professores poderão definir uma regra para receber um alerta 
quando isso acontecer e enviar a esse aluno recomendações sobre como 
melhorar nessa área.

Cronograma de conteúdo. A automação também pode ser usada para 
programar o acesso dos alunos às aulas, em vez de disponibilizá-las todas 
de uma vez. Os professores podem usar a automação para bloquear 
ou desbloquear lições em um horário especificado ou para desbloquear 
uma lição quando um aluno concluir um trabalho.

Automação para trilhas de aprendizagem. Os professores podem definir uma 
regra para que, quando os alunos se matriculam em uma trilha de aprendizagem, 
eles também sejam adicionados a um grupo de estudos. Quando os alunos 
concluírem um objetivo dessa trilha, uma API pode ser chamada 
automaticamente por meio de um webhook. Quando os alunos concluírem a trilha 
de aprendizagem, eles poderão ser matriculados automaticamente em uma aula 
avançada adicional. As trilhas de aprendizagem também podem incluir jogos, 
de modo que os professores também podem disparar ações que atribuem 
medalhas e pontos, ajudando os alunos a avançar no jogo.

Automação para contas. Isso permite que os usuários disparem ações que são 
realizadas quando novas contas são criadas. Por exemplo, quando novos pais 
ingressam na plataforma, uma regra automática pode inscrevê-los em um grupo 
dedicado aos pais. Ou, quando novos alunos ingressam, eles podem ser 
matriculados automaticamente em uma aula ou trilha de aprendizado com base 
em seu nível de escolaridade.

Automação para grupos. Quando os usuários são adicionados a um grupo, uma 
ação automatizada pode matriculá-los em uma trilha de aprendizagem. Da mesma 
forma, quando um membro é removido de um grupo, essas informações podem ser 
enviadas a um armazenamento de registros de aprendizagem por meio de uma xAPI.
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Ações de conclusão para lições, seções de conteúdo e trabalhos. 
Por exemplo, quando uma lição é concluída, cada aluno pode receber uma 
medalha. No caso de trabalhos, os professores precisam definir uma 
pontuação mínima necessária para que o trabalho seja concluído. 
Quando um aluno atinge a pontuação definida, o trabalho é considerado 
concluído, e ele pode obter automaticamente um número de pontos pelo 
jogo em aula ou qualquer outra recompensa.

Gamificação. A gamificação é, na verdade, 
baseada na automação. Jogos em aulas 
podem incluir níveis, e os professores 
podem definir quantos pontos são 
necessários para aprovação em cada 
nível. Outras regras podem ser 
configuradas durante as aulas que 
atribuem pontos e medalhas à medida 
que os alunos completam tarefas.

A aprendizagem adaptativa pode ajudar as escolas a 
oferecer uma experiência altamente personalizada 
e a eliminar lacunas de conhecimento para seus 
alunos. Usando a automação, os professores 
podem criar regras que, quando disparadas, 
mostram ou ocultam aulas específicas, seções de 
conteúdo ou trabalhos, pontos de recompensa, 
medalhas, certificados de conclusão e outras 
recompensas, gerenciam grupos e contas e assim 
por diante. Essa personalização dinâmica de 
quais conteúdos de aprendizagem, trabalhos, 
avaliações e recompensas um aluno recebe em 
aulas e roteiros de aprendizagem com base em seu 
progresso pelo curso, contribui para uma experiência 
de aprendizagem adaptativa.
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A aprendizagem adaptativa transforma o ensino e a aprendizagem para melhor. 
Ferramentas de aprendizagem adaptativa permitem que os professores 
coloquem cada um de seus alunos em roteiros de aprendizagem individuais 
e, em seguida, cada aluno pode percorrer sua própria jornada de aprendizagem 
no próprio ritmo até concluir esse roteiro.

Avaliação inicial. No início, o software precisa de dados de aprendizagem que 
reflitam a situação atual do aluno. Para isso, uma avaliação inicial será feita para 
determinar o grau de domínio que o aluno já tem sobre o conteúdo ou a habilidade.

Atribuição do roteiro de aprendizagem. A avaliação inicial será então pontuada e, 
dependendo do software em uso e dos recursos de automação disponíveis, 
o software atribuirá automaticamente um roteiro de aprendizagem para o aluno 
seguir. Claro, isso também pode ser feito manualmente pelo professor.

Acompanhamento contínuo do progresso. Ao longo do caminho, os alunos vão 
se deparar regularmente com avaliações formativas que medirão seu nível 
de domínio no assunto de cada curso ou roteiro de aprendizagem (alguns 
roteiros de aprendizagem podem incluir mais de um curso e outros tipos 
de materiais de aprendizagem também). A prova de domínio é muito importante 
na jornada de aprendizagem do aluno, e a aprendizagem adaptativa garante que 
os alunos não progridam além de um certo ponto até que tenham dominado 
o conceito ou a habilidade anterior.

Adaptação em tempo real. O algoritmo do software se adapta em tempo real 
a cada interação do aluno com o software. Essa plataforma inteligente pode 
descobrir quais atividades, em que sequência e em que forma de apresentação 
garantirão a aprendizagem mais eficaz para o aluno e depois fornecer tudo isso 
com base em todas as interações.

Intervenção manual, se necessário. Em muitos casos, e dependendo do tipo 
de software adaptativo que está sendo usado (e seu nível de automação), 
o professor pode modificar o software manualmente para que ele se ajuste 
ainda mais ao ritmo de aprendizagem de um aluno. Porém, se o software for 
poderoso, isso deve acontecer conforme a necessidade.

Não é segredo que os alunos se sentem mais motivados quando se sentem 
reconhecidos como indivíduos. Portanto, proporcionar a eles esse tipo 
de aprendizagem que se adapta às suas necessidades resultará em melhores 
níveis de aquisição e retenção das matérias que estão sendo ensinadas, 
melhores resultados acadêmicos e, no final das contas, mais sucesso na vida.

O que pode ser automatizado para garantir uma experiência de 
aprendizagem adaptativa?

A automação é um conceito inovador que permite aos professores tornar a 
aprendizagem mais personalizada e flexível. A automação os ajuda a economizar 
tempo em tarefas de ensino e substitui muitos trabalhos manuais rigorosos, 
disparando automaticamente ações em toda a plataforma de aprendizagem 
quando certas tarefas são realizadas.

As possibilidades são infinitas, e os professores podem tirar proveito da automação 
em várias áreas da plataforma de aprendizagem que utilizam, como aulas, roteiros 
de aprendizagem, grupos, contas e muito mais. Os professores podem criar regras 
automatizadas para quase todos os aspectos de suas aulas on-line.

Automação para aulas. Os professores podem usar a automação para definir 
ações diferentes quando os alunos concluem certas tarefas nas aulas: 
quando se matriculam, quando cancelam a matrícula em uma determinada aula, 
quando concluem aulas e seções e muito mais. Aqui estão alguns dos usos 
mais comuns da automação e as áreas em uma aula nas quais você 
pode usá-la:

Ações de matrícula, cancelamento de matrícula e inatividade. 
Por exemplo, ao se matricularem em uma aula, os alunos podem ser 
adicionados automaticamente a um grupo de bate-papo dedicado a todos 
os alunos que estão participando dessa aula específica. Quando um aluno 
cancela a matrícula na aula, ele pode receber uma mensagem automática 
para solicitar feedback sobre isso. Se os alunos não estão ativos na aula 
por um determinado número de dias, eles podem receber um lembrete para 
voltar a acessá-la. 

Ações de conclusão das aulas. Os professores podem disparar ações 
quando os alunos concluem as aulas. O exemplo mais comum aqui 
é quando um aluno recebe um certificado de conclusão quando termina 
de assistir a uma aula.

Ações baseadas em pontuação. Os professores também podem adicionar 
regras que são disparadas quando os alunos atingem uma determinada 
pontuação. Esta é a base para se conquistar o domínio, pois uma regra 
automatizada pode ser criada para que, quando um aluno atingir uma 
pontuação baixa, a próxima aula permaneça bloqueada até que esse aluno 
melhore com a ajuda de outros materiais didáticos de apoio.

Regras de domínio. Ações automatizadas podem ser criadas para quando 
os alunos atingem um determinado nível de competência. Por exemplo, 
se um aluno atinge uma alta porcentagem em uma competência, ele pode 
desbloquear uma lição avançada sobre o mesmo assunto. Se um aluno 
atingir uma porcentagem baixa em uma competência por um período mais 
longo, os professores poderão definir uma regra para receber um alerta 
quando isso acontecer e enviar a esse aluno recomendações sobre como 
melhorar nessa área.

Cronograma de conteúdo. A automação também pode ser usada para 
programar o acesso dos alunos às aulas, em vez de disponibilizá-las todas 
de uma vez. Os professores podem usar a automação para bloquear 
ou desbloquear lições em um horário especificado ou para desbloquear 
uma lição quando um aluno concluir um trabalho.

Automação para trilhas de aprendizagem. Os professores podem definir uma 
regra para que, quando os alunos se matriculam em uma trilha de aprendizagem, 
eles também sejam adicionados a um grupo de estudos. Quando os alunos 
concluírem um objetivo dessa trilha, uma API pode ser chamada 
automaticamente por meio de um webhook. Quando os alunos concluírem a trilha 
de aprendizagem, eles poderão ser matriculados automaticamente em uma aula 
avançada adicional. As trilhas de aprendizagem também podem incluir jogos, 
de modo que os professores também podem disparar ações que atribuem 
medalhas e pontos, ajudando os alunos a avançar no jogo.

Automação para contas. Isso permite que os usuários disparem ações que são 
realizadas quando novas contas são criadas. Por exemplo, quando novos pais 
ingressam na plataforma, uma regra automática pode inscrevê-los em um grupo 
dedicado aos pais. Ou, quando novos alunos ingressam, eles podem ser 
matriculados automaticamente em uma aula ou trilha de aprendizado com base 
em seu nível de escolaridade.

Automação para grupos. Quando os usuários são adicionados a um grupo, uma 
ação automatizada pode matriculá-los em uma trilha de aprendizagem. Da mesma 
forma, quando um membro é removido de um grupo, essas informações podem ser 
enviadas a um armazenamento de registros de aprendizagem por meio de uma xAPI.300

Ações de conclusão para lições, seções de conteúdo e trabalhos. 
Por exemplo, quando uma lição é concluída, cada aluno pode receber uma 
medalha. No caso de trabalhos, os professores precisam definir uma 
pontuação mínima necessária para que o trabalho seja concluído. 
Quando um aluno atinge a pontuação definida, o trabalho é considerado 
concluído, e ele pode obter automaticamente um número de pontos pelo 
jogo em aula ou qualquer outra recompensa.

Gamificação. A gamificação é, na verdade, 
baseada na automação. Jogos em aulas 
podem incluir níveis, e os professores 
podem definir quantos pontos são 
necessários para aprovação em cada 
nível. Outras regras podem ser 
configuradas durante as aulas que 
atribuem pontos e medalhas à medida 
que os alunos completam tarefas.

A aprendizagem adaptativa pode ajudar as escolas a 
oferecer uma experiência altamente personalizada 
e a eliminar lacunas de conhecimento para seus 
alunos. Usando a automação, os professores 
podem criar regras que, quando disparadas, 
mostram ou ocultam aulas específicas, seções de 
conteúdo ou trabalhos, pontos de recompensa, 
medalhas, certificados de conclusão e outras 
recompensas, gerenciam grupos e contas e assim 
por diante. Essa personalização dinâmica de 
quais conteúdos de aprendizagem, trabalhos, 
avaliações e recompensas um aluno recebe em 
aulas e roteiros de aprendizagem com base em seu 
progresso pelo curso, contribui para uma experiência 
de aprendizagem adaptativa.
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A aprendizagem adaptativa transforma o ensino e a aprendizagem para melhor. 
Ferramentas de aprendizagem adaptativa permitem que os professores 
coloquem cada um de seus alunos em roteiros de aprendizagem individuais 
e, em seguida, cada aluno pode percorrer sua própria jornada de aprendizagem 
no próprio ritmo até concluir esse roteiro.

Avaliação inicial. No início, o software precisa de dados de aprendizagem que 
reflitam a situação atual do aluno. Para isso, uma avaliação inicial será feita para 
determinar o grau de domínio que o aluno já tem sobre o conteúdo ou a habilidade.

Atribuição do roteiro de aprendizagem. A avaliação inicial será então pontuada e, 
dependendo do software em uso e dos recursos de automação disponíveis, 
o software atribuirá automaticamente um roteiro de aprendizagem para o aluno 
seguir. Claro, isso também pode ser feito manualmente pelo professor.

Acompanhamento contínuo do progresso. Ao longo do caminho, os alunos vão 
se deparar regularmente com avaliações formativas que medirão seu nível 
de domínio no assunto de cada curso ou roteiro de aprendizagem (alguns 
roteiros de aprendizagem podem incluir mais de um curso e outros tipos 
de materiais de aprendizagem também). A prova de domínio é muito importante 
na jornada de aprendizagem do aluno, e a aprendizagem adaptativa garante que 
os alunos não progridam além de um certo ponto até que tenham dominado 
o conceito ou a habilidade anterior.

Adaptação em tempo real. O algoritmo do software se adapta em tempo real 
a cada interação do aluno com o software. Essa plataforma inteligente pode 
descobrir quais atividades, em que sequência e em que forma de apresentação 
garantirão a aprendizagem mais eficaz para o aluno e depois fornecer tudo isso 
com base em todas as interações.

Intervenção manual, se necessário. Em muitos casos, e dependendo do tipo 
de software adaptativo que está sendo usado (e seu nível de automação), 
o professor pode modificar o software manualmente para que ele se ajuste 
ainda mais ao ritmo de aprendizagem de um aluno. Porém, se o software for 
poderoso, isso deve acontecer conforme a necessidade.

Não é segredo que os alunos se sentem mais motivados quando se sentem 
reconhecidos como indivíduos. Portanto, proporcionar a eles esse tipo 
de aprendizagem que se adapta às suas necessidades resultará em melhores 
níveis de aquisição e retenção das matérias que estão sendo ensinadas, 
melhores resultados acadêmicos e, no final das contas, mais sucesso na vida.

O que pode ser automatizado para garantir uma experiência de 
aprendizagem adaptativa?

A automação é um conceito inovador que permite aos professores tornar a 
aprendizagem mais personalizada e flexível. A automação os ajuda a economizar 
tempo em tarefas de ensino e substitui muitos trabalhos manuais rigorosos, 
disparando automaticamente ações em toda a plataforma de aprendizagem 
quando certas tarefas são realizadas.

As possibilidades são infinitas, e os professores podem tirar proveito da automação 
em várias áreas da plataforma de aprendizagem que utilizam, como aulas, roteiros 
de aprendizagem, grupos, contas e muito mais. Os professores podem criar regras 
automatizadas para quase todos os aspectos de suas aulas on-line.

Automação para aulas. Os professores podem usar a automação para definir 
ações diferentes quando os alunos concluem certas tarefas nas aulas: 
quando se matriculam, quando cancelam a matrícula em uma determinada aula, 
quando concluem aulas e seções e muito mais. Aqui estão alguns dos usos 
mais comuns da automação e as áreas em uma aula nas quais você 
pode usá-la:

Ações de matrícula, cancelamento de matrícula e inatividade. 
Por exemplo, ao se matricularem em uma aula, os alunos podem ser 
adicionados automaticamente a um grupo de bate-papo dedicado a todos 
os alunos que estão participando dessa aula específica. Quando um aluno 
cancela a matrícula na aula, ele pode receber uma mensagem automática 
para solicitar feedback sobre isso. Se os alunos não estão ativos na aula 
por um determinado número de dias, eles podem receber um lembrete para 
voltar a acessá-la. 

Ações de conclusão das aulas. Os professores podem disparar ações 
quando os alunos concluem as aulas. O exemplo mais comum aqui 
é quando um aluno recebe um certificado de conclusão quando termina 
de assistir a uma aula.

Ações baseadas em pontuação. Os professores também podem adicionar 
regras que são disparadas quando os alunos atingem uma determinada 
pontuação. Esta é a base para se conquistar o domínio, pois uma regra 
automatizada pode ser criada para que, quando um aluno atingir uma 
pontuação baixa, a próxima aula permaneça bloqueada até que esse aluno 
melhore com a ajuda de outros materiais didáticos de apoio.

Regras de domínio. Ações automatizadas podem ser criadas para quando 
os alunos atingem um determinado nível de competência. Por exemplo, 
se um aluno atinge uma alta porcentagem em uma competência, ele pode 
desbloquear uma lição avançada sobre o mesmo assunto. Se um aluno 
atingir uma porcentagem baixa em uma competência por um período mais 
longo, os professores poderão definir uma regra para receber um alerta 
quando isso acontecer e enviar a esse aluno recomendações sobre como 
melhorar nessa área.

Cronograma de conteúdo. A automação também pode ser usada para 
programar o acesso dos alunos às aulas, em vez de disponibilizá-las todas 
de uma vez. Os professores podem usar a automação para bloquear 
ou desbloquear lições em um horário especificado ou para desbloquear 
uma lição quando um aluno concluir um trabalho.

Automação para trilhas de aprendizagem. Os professores podem definir uma 
regra para que, quando os alunos se matriculam em uma trilha de aprendizagem, 
eles também sejam adicionados a um grupo de estudos. Quando os alunos 
concluírem um objetivo dessa trilha, uma API pode ser chamada 
automaticamente por meio de um webhook. Quando os alunos concluírem a trilha 
de aprendizagem, eles poderão ser matriculados automaticamente em uma aula 
avançada adicional. As trilhas de aprendizagem também podem incluir jogos, 
de modo que os professores também podem disparar ações que atribuem 
medalhas e pontos, ajudando os alunos a avançar no jogo.

Automação para contas. Isso permite que os usuários disparem ações que são 
realizadas quando novas contas são criadas. Por exemplo, quando novos pais 
ingressam na plataforma, uma regra automática pode inscrevê-los em um grupo 
dedicado aos pais. Ou, quando novos alunos ingressam, eles podem ser 
matriculados automaticamente em uma aula ou trilha de aprendizado com base 
em seu nível de escolaridade.

Automação para grupos. Quando os usuários são adicionados a um grupo, uma 
ação automatizada pode matriculá-los em uma trilha de aprendizagem. Da mesma 
forma, quando um membro é removido de um grupo, essas informações podem ser 
enviadas a um armazenamento de registros de aprendizagem por meio de uma xAPI.
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Ações de conclusão para lições, seções de conteúdo e trabalhos. 
Por exemplo, quando uma lição é concluída, cada aluno pode receber uma 
medalha. No caso de trabalhos, os professores precisam definir uma 
pontuação mínima necessária para que o trabalho seja concluído. 
Quando um aluno atinge a pontuação definida, o trabalho é considerado 
concluído, e ele pode obter automaticamente um número de pontos pelo 
jogo em aula ou qualquer outra recompensa.

Gamificação. A gamificação é, na verdade, 
baseada na automação. Jogos em aulas 
podem incluir níveis, e os professores 
podem definir quantos pontos são 
necessários para aprovação em cada 
nível. Outras regras podem ser 
configuradas durante as aulas que 
atribuem pontos e medalhas à medida 
que os alunos completam tarefas.

A aprendizagem adaptativa pode ajudar as escolas a 
oferecer uma experiência altamente personalizada 
e a eliminar lacunas de conhecimento para seus 
alunos. Usando a automação, os professores 
podem criar regras que, quando disparadas, 
mostram ou ocultam aulas específicas, seções de 
conteúdo ou trabalhos, pontos de recompensa, 
medalhas, certificados de conclusão e outras 
recompensas, gerenciam grupos e contas e assim 
por diante. Essa personalização dinâmica de 
quais conteúdos de aprendizagem, trabalhos, 
avaliações e recompensas um aluno recebe em 
aulas e roteiros de aprendizagem com base em seu 
progresso pelo curso, contribui para uma experiência 
de aprendizagem adaptativa.
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Resumindo, muitas das tecnologias educacionais disponíveis hoje baseiam-se 
em algoritmos inteligentes. Isso permite que os professores criem regras 
automáticas para suas aulas, de modo que os alunos tenham experiências 
de aprendizagem individuais. Não só isso, como também permitem que eles 
adaptem o conteúdo de aprendizagem disponibilizado para os alunos com base 
em cada interação que eles têm com o software.

Esses algoritmos inteligentes são apenas mais uma face da Inteligência 
Artificial. E eles estão sendo desenvolvidos constantemente para aumentar 
o nível de instrução personalizada que pode ser criada.

Conclusão

É apenas uma questão de tempo até que os professores sejam capazes de criar 
experiências de aprendizagem incrivelmente personalizadas para cada um de 
seus alunos. Até lá, eles podem aproveitar o potencial da Inteligência Artificial 
na educação, usando as ferramentas disponíveis que tornam a aprendizagem 
adaptativa possível.

Se você está procurando uma ferramenta para ajudar a obter controle 
sobre a aprendizagem adaptativa, experimente o LMS CYPHER Learning, 
um ambiente virtual de aprendizagem para escolas e universidades com 
um conjunto abrangente de recursos. A automação é um desses 
recursos poderosos e pode ser usada para definir regras em muitos 
aspectos do processo de aprendizagem de cada aluno, desde conteúdo 
de lançamento gradual e gamificação até o domínio e a aprendizagem 
baseada em competências, e, portanto, criar experiências de aprendizagem 
adaptativa para os alunos.

My Lesson300

www.cypherlearning.com 


