Dicas para projetar um
curso virtual
Incentive seus alunos a
Projetando o shell do
ler ou assistir a um vídeo
sobre o assunto como
curso com o corpo docente
pré-trabalho, antes da
próxima aula.
• Pergunte ao corpo docente como eles ensinam

Introdução
• Torne-se um especialista em usar o
Webex em seu LMS. Pratique usá-lo
em suas comunicações diárias.

Os alunos serão
menos propensos
a falar em voz
alta no início.

suas aulas hoje, pensando em como ele poderia
funcionar virtualmente. Assistir a uma de suas aulas.

• E
• nsinar on-line leva mais tempo, então você deve cortar conteúdo
pessoalmente, para ser auto-aprendido com antecedência. Priorize
a “necessidade de saber” versus o “bom para ter”.

• Saiba quais recursos funcionam
melhor para diferentes necessidades
de sala de aula. Confira nossas
sugestões.

• Inclua todos! Se misto de classe online/presencial, jogue para a
maioria, mas esteja atento.

• Saiba como a experiência do aluno será
diferente.
• Coloque seus professores em
funcionamento compartilhando esses
guias simples.
• Documentar e compartilhar histórias
de sucesso do corpo docente
ajudando-os a aprender a arte
de o possível.

• Incentive os alunos reconhecendo perguntas e elogiando insumos.
• Compreender as necessidades educacionais dos seus alunos e
preparar-se em conformidad. Confira estas dicas sobre como apoiar
as necessidades dos alunos. Check out these tips on apoiar as
necessidades dos alunos.

Os alunos
precisam
interação a cada

5 minutos
para reduzir a
multitasking.

• Jogue para suas aulas estilos de aprendizagem
exclusivos. Confira esses recursos extras, para
colocá-lo em seu jogo 'A'

Ideias para manter alunos remotos
envolvidos e aulas interativas
A velha maneira vs a nova

Lição
Cara a cara

Aula
virtual
Amigável

Alguém tem
alguma pergunta?

Saia mudo se você tiver
dúvidas ou postar no Space.

Uma esmola física.

Publique documentos
para Webex Teams.

Todos entendem esse
conceito?

Faça com que as pessoas
circulem anonimamente sim ou
não no quadro branco.

Levante a mão para
compartilhar um exemplo...

Jogos interativos para verificar a compreensão
•

Corridas para resolver problemas no quadro branco.

•

Oprimeiro a digitar a resposta certa no bate-papo
ganha um ponto.

•

Perguntas e respostas de alunos para estudantes
para pontos funcionam muito bem.

•

Divida a classe em equipes para competições.

Dicas para jogos de planejamento
Seja intencional. Você está verificando a compreensão
ou apenas facilitando a conversa?
•

Por favor, digite
exemplos no Space.

Facilite a participação de
todos.

•

Conte, conte, conte.

Deixe-os ver você escrever
instruções ao vivo na aula,
para máxima atenção.

Certifique-se de que está
no seu crédito de
participação.

•

Reconhecer e recompensar
a participação.

Discuta em pequenos grupos
e, em seguida, compartilhe
com a classe.

Discuta em espaços pequenos
e volte para compartilhar com
a turma.

DICA

Fique confortável com
vitórias de participação
fáceis! Adicionar jogos
para manter a turma
fresco, para ambos
os estudantes e para
si mesmo
.

Seja criativo com suas próprias ideias!

