RECOMENDAÇÕES
PARA COMUNICAR
EM EAD
Na sequência do Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio,
o Politécnico de Leiria apresenta um conjunto de
recomendações a adotar relativamente às atividades letivas
online, sendo o presente documento destinado à avaliação
das aprendizagens, nos vários ciclos de ensino.

1. PLANEAR

2. ATIVIDADES

Recomendações para
planear a UC em EaD

Recomendações para
criar atividades em EaD

3. RECURSOS
Recomendações para criar
recursos didáticos em EaD

4. COMUNICAR

5. AVALIAR

Recomendações para
comunicar em EaD

Recomendações para
avaliar em EaD
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POLITÉCNICO DE LEIRIA
RECOMENDAÇÕES
PARA COMUNICAR
EM EAD

COMUNICAR EM EAD
A comunicação em EaD pode ser síncrona ou assíncrona. Deve ser garantido um espaço de comunicação
permanente (assíncrono), como por exemplo o fórum. É conveniente que o professor forneça feedback sobre
as atividades atempadamente.

COMUNICAÇÃO SÍNCRONA

Interação em tempo real. Útil para clarificar conceitos, tirar dúvidas, realizar provas orais e apresentação
de trabalhos. Não utilize para reproduzir aulas presenciais. Evite sessões superiores a duas horas!

COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA

Interação diferida. Útil para discussões refletidas e fundamentadas, esclarecimento de dúvidas pelo
professor e pelos pares, ficando disponível para a todos a qualquer hora. Promove sentimento de presença
e acompanhamento. Deve ser monitorizada pelo professor. Permite conhecer os estudantes pela forma
como escrevem ou falam, se utilizadas ferramentas de escrita, voz e/ou vídeo (ex. Fórum do Moodle)

HORAS DE CONTACTO

As horas de contacto devem, sempre que possível, ser distribuídas ao longo da semana. Em contexto

online, são consideradas horas de contacto, os momentos de interação síncrono e assíncrono:
comunicação professor-estudante e entre estudantes; realização das atividades propostas e outros
momentos de avaliação, em tempo real e/ou diferido.
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RECOMENDAÇÕES
Garantir um canal de comunicação assíncrono que permita ao estudante colocar questões, consultar
respostas e interagir com o professor e colegas (Fórum do Moodle).

Caso utilize outra plataforma, deve deixar essas indicações na plataforma Moodle.

Consultar com regularidade o espaço de dúvidas.

Deve promover a comunicação entre estudantes, no espaço de comunicação assíncrona,
nomeadamente na resposta a dúvidas e troca de ideias.

Caso utilize sessões síncronas para explicação de conceitos, grave as mesmas e disponibilize a gravação
aos estudantes. Neste caso sugerimos que grave apenas as partes da sessão fundamentais para a
compreensão da temática abordada.

Planeie o tempo de trabalho estimado para a comunicação e realização de atividades formativas e de

avaliação, em função das horas de contacto da UC. O tempo de trabalho autónomo deve ser utilizado
para consulta dos materiais de apoio, pesquisas e realização de exercícios complementares.

Diversifique a comunicação, permitindo o uso de texto, voz e/ou vídeo.
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5 DICAS PARA O ENSINO ONLINE
5 Dicas para acompanhar atividades letivas a distância do Politécnico de Leiria, disponível da página web da
Unidade de Ensino a Distância.

REGULAMENTO EAD
Regulamento EaD do Politécnico de Leiria, publicado em Diário da República, 2.ª série, N.º 231, de 30 de
novembro de 2018.

RECURSOS PARA DOCENTES
Recursos para docentes (senha 1920) disponibiliza tutoriais e outros recursos de apoio.

UNIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (UED)
Unidade de Ensino a Distância (UED) para apoio técnico-pedagógico na adoção de estratégias e ferramentas

mais adequadas para esta abordagem de ensino-aprendizagem.

CON
TAC
TOS

E-mail
suporte.ued@ipleiria.pt
Telefone
244 845 052
Extensões UED
200520 . 200521 . 200523 . 200524 . 200525
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