 ORIENTAÇÕES AOS CURSANTES NA FASE DE EAD
1.

Você, como cursante a distância do sistema de formação de adultos dos Escoteiros do Brasil, deve
ter consciência de que é o grande responsável pela sua aprendizagem.

2.

Fazer um curso a distância implica em mudar o comportamento em relação ao estudo presencial e
se empenhar em compreender, pesquisar, aplicar e participar mais ativamente da construção do seu
próprio conhecimento.

3.

O bom andamento do processo de aprendizagem do cursante em um curso a distância está
diretamente relacionado com suas atitudes participativas e autonomia de estudo.

4.

Em um curso a distância o cursante exercita sua autonomia tendo a oportunidade de:
 explorar seus pontos fortes;
 conhecer suas limitações;
 interagir com os demais participantes;
 realizar as atividades solicitadas de acordo com sua disponibilidade e num ritmo mais adequado
ao seu estilo de aprendizagem, respeitando os prazos estipulados.

5.

É preciso adotar uma disciplina sistemática na administração do tempo, criando o hábito de reservar
algum tempo diariamente para os momentos de estudo online.

6.

Algumas recomendações importantes na hora de realizar as atividades online:
 Procurar um bom local para se concentrar nas atividades online, sem distrações;
 Estabelecer um tempo mínimo diário para a realização das atividades de acordo com seu ritmo
e disponibilidade;
 Não deixe para fazer suas atividades de última hora, próximo do término do prazo para
encerramento. Para que a aprendizagem seja otimizada, você deve fazer as atividades com calma
e interagir com os demais cursantes.
 Realizar as atividades na ordem em que estão dispostas no ambiente virtual de formação e dentro
do prazo definido para cada uma delas;
 Ler os textos procurando pelos palavras-chave e anotando as dúvidas para discuti-las nos fóruns;
 Elucidar as dúvidas antes de seguir em frente, para garantir a correta assimilação;
 Complementar o processo de aprendizagem, trazendo novos conceitos e linguagens sobre o tema
em questão através de pesquisas em artigos, livros, revistas e Internet.

7.

Algumas orientações importantes para realizar corretamente as suas atividades:
 Fazer um planejamento semanal de estudo no Ambiente Virtual de Formação;
 Acessar o curso diariamente e realizar todas as atividades planejadas para o dia;
 Ler com cuidado as informações sobre cada atividade. Elas servirão como um roteiro para a
realização correta das tarefas propostas;
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 Nas tarefas, que são atividades avaliativas, todos os trabalhos individuais ou em grupo, deverão
ser publicados no ambiente virtual de aprendizagem, não sendo aceito o envio dos trabalhos para
os formadores através de e-mail;
 Nessas atividades, observar o prazo e a forma de publicação dos trabalhos. O ambiente virtual de
formação age automaticamente e, terminado o prazo, o envio dos trabalhos e postagens não
serão mais aceitos e a respectiva nota da avaliação será zerada para quem ainda não enviou;
 Nos fóruns de discussão, procure ser sucinto nas suas respostas, evitando textos muito longos,
que ultrapassem 300 caracteres.
 Nessas atividades você precisará, pelo menos, responder as questões colocadas para discussão e
também comentar a resposta de um dos colegas da turma. Isso é o mínimo solicitado. Entretanto,
para que a sua aprendizagem seja significativa, recomendamos que você participe ativamente das
discussões durante todo o período em que o fórum estiver disponível, fomentando a
aprendizagem colaborativa.
 Algumas das notas das atividades avaliativas serão disponibilizadas automaticamente logo após a
conclusão de cada atividade, outras dependerão da avaliação dos formadores, o que poderá
demorar mais algum tempo;
 No caso de dúvidas, as perguntas devem ser sempre enviadas através da atividade Dúvidas,
existente no final de cada unidade didática. A orientação é não utilizar outra ferramenta para
disponibilizar perguntas. Todas as dúvidas deverão ser respondidas no prazo de até 24h. Em casos
especiais e urgentes, utilizar o e-mail ead@escoteirospb.org.br.
8.

Outras considerações importantes:
 Sempre lembrar que ao longo do curso você não estará sozinho. Os formadores e os demais
cursantes estarão à disposição para ajudá-lo durante todo o processo de aprendizagem;
 Caso você se sinta desmotivado, isolado ou insatisfeito, relate esses sentimentos aos formadores.
Sua opinião sincera sobre a sua participação e aproveitamento no curso é muito importante para
a equipe de formação;
 Você está diante de uma nova possibilidade de aprendizagem, onde você é o ator principal. Isso
exigirá a prática de hábitos de estudos sistemáticos, onde você deverá ter como meta “aprender
a aprender”;
 Portanto, para ter sucesso em suas atividades a distância você deverá:
a) estar motivado para aprender;
b) ter constância, perseverança e responsabilidade;
c) ter disciplina para acessar as atividades e realizá-las no prazo definido;
d) ser ativo no processo de aprendizagem, não ficando à espera de receber tudo dos formadores,
mas buscando enriquecer seu próprio conhecimento;
e) ser comprometido e disciplinado;
f) ser responsável pelo seu próprio desenvolvimento.

9.

Lembre-se sempre que o Ambiente Virtual de Formação é um ambiente de aprendizagem
colaborativa e não um ambiente apenas para cumprir tarefas. Utilize-o de forma adequada e
consciente e tenha um bom resultado na sua aprendizagem.

EUB/PB - Equipe Regional de Formação - Orientações aos Cursantes

2

