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Estruturação do conteúdo



Um bom professor pode mudar a vida de uma pessoa. 
Todo professor quer influenciar seus alunos para que eles 
se tornem membros produtivos da sociedade. Para conseguir 
isso, são necessários métodos de ensino excepcionais e uma 
maneira de inspirar os alunos. 

A questão na mente de todos é: o que faz um “bom professor”? 
Embora a resposta seja mais complicada do que isso, bons 
professores são aqueles que injetam sua personalidade nas 
aulas e, ao mesmo tempo, são organizados e criativos. 

No entanto, é mais fácil conseguir isso em aulas presenciais do 
que no ambiente de aprendizagem on-line. Na verdade, até 
mesmo grandes professores aprenderam que métodos eficazes 
de e-learning exigem uma abordagem diferente.

Eles descobriram que a mudança para o e-learning é uma 
oportunidade de reavaliar seu conteúdo, uma vez que um design 
instrucional online monótono não pode contar com a ajuda da 
personalidade de um professor, e as falhas em um plano de aula 
tornam-se mais evidentes on-line.
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Existem muitas qualidades que vêm à mente ao descrever bons 
professores. Aqui estão algumas que são consideradas 
especialmente importantes:

Esteja aberto ao trabalho em equipe

Um bom professor se colocará na posição de guia, e não na de 
líder. Você não pode carregar o fardo da aprendizagem sozinho. 
É necessário ter certeza de que seus alunos estão abertos 
à cooperação e aprendizagem. Isso requer comunicação aberta 
e disposição para ser flexível com os seus métodos.

Mostre paixão ao ensinar

A paixão por ensinar às vezes se perde quando o ensino 
se torna parte de uma rotina. Isso é algo que afeta todos 
os professores. Tente encontrar algo interessante sobre o seu 
assunto que possa reacender a paixão que você tinha por ele. 
É tão fácil quanto aprender novidades para apresentar à turma. 
Encontre algo que desperte o interesse deles e faça o possível 
para apresentá-lo como o fato mais interessante que existe.

Maneiras de ser um bom professor

Gerencie bem o seu tempo

Não é nenhum segredo que os professores têm muito trabalho 
em suas mãos. A gestão do tempo é uma parte absolutamente 
essencial de qualquer carreira, mas é especialmente importante 
na educação. Use o máximo de truques úteis que você puder 
para diminuir o tempo necessário para preparar as matérias. 
Por exemplo, você pode escrever lembretes e cartões rápidos 
para ler antes de uma apresentação importante. Essa é uma 
habilidade que pode reduzir um pouco o seu tempo 
de preparação.
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Nunca pare de aprender

Os professores têm que estar constantemente à procura 
de novas informações relacionadas ao seu campo. Para ensinar 
com eficácia, você precisa se manter atualizado. A prática 
de ensinar em si é uma habilidade que também pode ser 
trabalhada. Existem muitos recursos de aprendizagem e outras 
ferramentas que ajudam você a melhorar o seu ofício. Desde que 
o objetivo seja aperfeiçoar sua profissão, você pode contar com 
resultados positivos nas salas de aula e em outros ambientes 
de ensino.

Supere obstáculos

Ensinar é um trabalho muito específico com suas vantagens 
e desvantagens. Porém, o que as pessoas não percebem é que, 
mesmo durante as férias de verão, os professores se ocupam 
com a preparação de materiais de ensino. De certa forma, 
os professores nunca param de ensinar. Você poderá lidar com 
dias ruins e alunos desatentos na medida em que perceber que 
essas desvantagens são apenas temporárias. O principal fator 
que influencia a formação do aluno é a qualidade do seu ensino
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As características que definem um excelente instrutor on-line 
na verdade não são muito diferentes daquelas que definem 
um excelente professor presencial. É muito importante que 
os professores não permitam que suas metodologias naturais, 
habilidades aprendidas e qualificações sejam mascaradas 
ou silenciadas pela tecnologia. Tomar uma decisão consciente de 
ver a tecnologia como uma lente, plataforma ou kit 
de ferramentas ajudará a transpor suas aulas, em vez 
de as transformar.

Com isso em mente, vamos explorar os seis hábitos 
de professores on-line eficazes:

1. Concentre-se nos objetivos de aprendizagem

Um dos maiores erros que os professores cometem 
ao reformular planos de aula para o ambiente de e-learning é que 
eles se esquecem dos objetivos de aprendizagem. É essencial 
que você projete cada módulo on-line, não como uma réplica 
exata da aula do mundo real, mas sim como uma 
reestruturação digital.

Ao explorar o conjunto completo de opções disponíveis 
no ambiente virtual de aprendizagem (learning management 
system, LMS) ou em qualquer outra plataforma que você esteja 
usando, é possível adicionar elementos de jogos, 
vídeos interativos, questionários práticos, aprendizagem social 
e muito mais. 

Hábitos de professores altamente eficazes

2. Estimule o conhecimento prévio

Bons professores on-line exploram explicitamente a referência do 
conhecimento anterior de um aluno e se baseiam nisso. 
Essa abordagem altamente personalizada é excessiva em salas 
de aula grandes, mas o ambiente de aprendizagem on-line 
apresenta ciclos de feedback rápidos. Isso significa que 
um questionário ou pergunta inicial pode orientar você facilmente 
sobre o que os alunos já sabem. 

Depois de estabelecer seus fluxos de conhecimento prévio, você 
pode levar cada aluno em uma jornada personalizada com 
a ajuda da aprendizagem baseada em competências
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3. Incentive respostas

Excelentes professores on-line conseguem mostrar que estão 
presentes em seus cursos on-line. Naturalmente, ambientes 
síncronos de aprendizagem on-line permitem mais conversas 
e interação.

Mas e o ambiente assíncrono? Onde os alunos estão acessando 
o conteúdo em seu próprio tempo e ritmo? Um vídeo de abertura 
por módulo é um ótimo ponto de partida e dará ao curso um rosto 
e uma personalidade.

Modelar o comportamento que você deseja ver também é 
importante aqui. Convide os alunos a entrar em contato com 
você, certifique-se de definir as expectativas corretas de quando 
eles podem esperar uma resposta e seja fiel a esse plano. 

4. Entusiasmo

Os professores mais bem-sucedidos têm uma enorme paixão 
pela matéria que ensinam. Pedir aos professores que capturem 
esse mesmo entusiasmo on-line pode ser um desafio 
complicado, mas não impossível. O segredo é usar o que já está 
disponível para ampliar sua paixão, sejam vídeos do YouTube, 
locuções no PowerPoint ou podcasts. Isso também ajuda você 
a alcançar mais alunos, já que as ferramentas digitais não 
precisam conter o entusiasmo do professor apaixonado.
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5. Defina expectativas

O e-learning às vezes pode assumir um estilo em forma livre, 
e essa é uma de suas vantagens: os alunos exploram o quanto 
quiserem em seu próprio tempo. No entanto, um conjunto sólido 
de expectativas logo no início do curso e do módulo é essencial 
para manter todos os alunos no caminho certo.

Você terá alunos que preferem percorrer toda a lista 
de verificação de expectativas e completá-la, mas também terá 
alunos totalmente envolvidos que desejam mergulhar fundo na 
matéria além dos requisitos listados. No entanto, é essencial 
deixar claro quais serão os critérios de avaliação, quais tarefas 
e trabalhos de casa serão necessários, bem como o que os eles 
podem esperar de você em termos de disponibilidade, suporte 
e comunicação.

6. Seleção

Bons professores on-line entendem que a Internet oferece muito 
mais conteúdo do que um único professor poderia esperar criar. 
Alguns educadores chegam a questionar todo o conceito 
de conteúdo criado pelo professor, tendo em vista que, 
com a Internet oferecendo quase tudo, por que se preocupar 
em criar mais?

Como curadores, em vez de criadores, de informações, 
os professores são capazes de focar a atenção de seus alunos 
em conteúdo de aprendizagem aprofundada de qualidade, 
ao mesmo tempo em que ficam livres para se envolver, 
debater e discutir com os alunos.



O magistério é uma profissão que exige muita paciência 
e dedicação. No entanto, é também uma das profissões mais 
gratificantes que existem. Ao adotar alguns hábitos importantes, 
os educadores podem aprimorar seus métodos dentro e fora 
da sala de aula, na aprendizagem off-line, on-line, presencial 
ou à distância.

No entanto, até mesmo os melhores professores on-line não 
conseguem fazer as coisas sem as ferramentas certas. 

CYPHER Learning é um LMS que facilita o gerenciamento de 
todas as atividades de aprendizagem, seja desenvolvendo aulas 
on-line, avaliando, melhorando a colaboração ou acompanhando 
o progresso dos alunos.

Com um design intuitivo e recursos poderosos, CYPHER 
Learning tem todos os recursos de que as escolas e 
universidades precisam para criar uma excelente experiência 
de ensino e aprendizagem. 

Conclusão
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www.cypherlearning.com 


