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A Evolução e a Revolução
da Educação Online

A Educação Online é uma tendência em crescimento que
as instituições educacionais em todo mundo devem seguir
ou acabar ficando para trás. De acordo com o Online
Learning Consortium, de 2014, mais de 5 milhões de estudantes nos Estados Unidos estavam fazem um curso de
ensino online. Em um mundo cada vez mais conectado,
instituições educacionais e instrutores devem se esforçar
de maneira contínua nas necessidades e expectativas
educacionais, de modo a estar competitivo e oferecer aos
seus estudantes uma experiência de aprendizado valiosa.
A educação online, enquanto introduz novos desafios à
instituição, fornece uma oportunidade inestimável para
inovação e possui o potencial para revolucionar a
educação, não apenas do modo que os cursos são dados
mas em como os estudantes aprendem.
Seja utilizando aulas em vídeo gravadas pelos instrutores
ou materiais de ensino estáticos que podem ser
descarregados, usando métodos diretos para fornecer
educação a estudantes passivos online é criar um caminho
para experiências de aprendizado online. Muitos destes
métodos diretos apresentam limitações para estudantes em
relação à acessibilidade a instrutores e materiais; testes e
feedback; e oportunidades para aprimoramento. Os materiais didáticos online aliviam muitos destes problemas e
criam um ambiente de aprendizado mais fluido e adaptado.
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Novos avanços em materiais de curso online oferecem muitas
vantagens, desde objetos interativos de aprendizado fáceis de
usar, feedback instantâneo, caminhos de aprendizado
personalizados, e avanços contínuos a materiais de

Características e Ferramentas de Ensino
Disponíveis em Möbius
•

Aulas Interativas com narração

•

Avaliações integradas e correção
automática capazes de lidar com conteúdos STEM

•

Aplicações interativas personalizadas para explorar conceitos

mento de idéias e conceitos chave. Isto cria um loop de

•

Notação matemática padrão

contínuo feedback, pois professores e estudantes podem

•

Gráficos e animações 2-D e 3-D

avaliar imediatamente a compreensão e performance,

•

Questões e testes adaptativos

•

Milhares de questões de avaliação e
aplicações interativas disponíveis

aprendizado baseados em dados reais medindo a
compreensão do estudante. A implementação bemsucedida destas ferramentas cria um ambiente interativo
que permite aos estudantes a se engajar com os materiais
de curso, instrutores e outros estudantes de forma a facilitar
o aprendizado de forma aprimorada e um maior entendi-

identificando áreas onde o estudante pode se aprimorar, e
oportunidades para melhorar potencialmente o próprio
conteúdo da lição. O resultado é uma progressão
adaptativa do curso que fornece aprendizado caminhos de
aprendizado individuais para cada estudante.

Educação Online de Qualidade
Desenvolvendo cursos de educação online de alta

• Captação de dados para monitorar o desempenho do estudante
•

Integração com sistemas de
gestão de cursos já existentes

•

Acesso a partir de computadores e dispositivos móveis

qualidade requer o equilíbrio perfeito entre volume e
qualidade de conteúdo, interatividade e fácil acesso. O estabelecimento deste equilíbrio fornece inúmeros benefícios

A maioria das instituições percebe a inevitabilidade da

a instituições, instrutores e estudantes, incluindo, mas naõ

educação online, mas encontram desafios ao tornar seus

limitados aos seguintes:

materiais online de forma rápida ou em encontrar um

• Redução na sobrecarga de custos

processo harmonioso que atende as necessidades e objetivos de todos os envolvidos de forma efetiva. Acelerando

• Maior acesso e redução de custos para a educação

o processo de educação online de forma a manter o ritmo

• Acesso a instituições sem restrições geográfi-

com outras instituições ou para atender uma demanda

cas
• Aumento no tamanho das classes

crescente para adesão de estudantes muitas vezes resulta
na entrega de conteúdos inferiores e deixa falhas no
processo educacional.

• Avaliações automáticas e ferramentas de análise aliviam o

Isto é especialmente verdadeiro quando estamos falando

peso no professor

de cursos STEM, que envolvem ciência, tecnologia,

• Facilidade de acesso

matemática e engenharia. Eles criam desafios especí-

• Experiências de aprendizado personalizadas

ficos para sistemas de materiais didáticos. O sistema
deve fornecer o uso de notação matemática; conteúdo
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interativos, contendo gráficos, animações; geração de

para confirmar que os estudantes consiguam alcançar o

questões para avaliações e testes; correção automática e

nível requerido de compreensão, sem ter que se preocupar

feedback, e muito mais. Uma plataforma realmente efetiva

se os estudantes com níveis de conhecimentos diferentes

de materias de curso, como o Möbius da Maplesoft,

estão tendo dificuldades ou ficando atrasados. Um númrto

permite um duplo e direto aprendizado. Estudantes são

ilimitado de questões algorítmicas podem fornecer feed-

capazes de interagir com os materiais e com instrutores no

back e notas de forma imediata para alertar os instrutores

seu próprio ritmo, para confirmar um nível suficiente de

e estudantes em áreas onde o estudante está com mais

entendimento antes de seguir para novos conceitos. Isto

dificuldade. Os instrutores podem também usar análise de

cria um ambiente personalizado de aprendizagem onde

dados para adaptar de forma contínua e aprimorar o

estudantes de diversos níveis de conhecimento e com

conteúdo de seus cursos baseado na performance do

diferentes experiências educacionais podem trabalhar

estudante e feeedback. Estas plataformas modernas de

através dos mesmos materiais em uma progressão que é

materiais didáticos permitem aos instrutores a focar seu

confortável para eles para assegurar que o nível

tempo em conteúdos inovadores tendo em vista estes

requerido de compreensão seja alcançado. O conteúdo

estudantes que necessitam de uma ajuda adicional.

pode ser revisado quantas vezes for necessário e os estudantes podem completar inúmeras tarefas e testes de
revisão até que estejam seguros do conteúdo que está
sendo ensinado.

Com a necessidade e a demanda crescente por educação
online, é essencial que instituições invistam tempo e
recursos para realizar isso de forma correta. Uma parte
significante deste processo é selecionar a plataforma de

Entregue de forma efetiva, a educação online também

material didático correta; uma que é efetiva, interativa,

alivia os instrutores. Plataformas online de materias

inovadora, e designada especialmente para atender os

educativos como Möbius permitem que instrutores

requerimentos específicos de cursos STEM.

criem materiais de curso e tarefas personalizadas
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Soluções Educacionais para
cursos STEM
Maplesoft oferece soluções únicas para educação STEM
visando os requerimentos específicos para cursos STEM.
O software da Maplesoft é usado atualmente por 90% das
instituições de ensino superior por todo o mundo, uma
reflexão da força e efetividade destas soluções.

entendimento respondendo questões que são avaliadas
instantaneamente. Através de toda sessão, estudantes
permanecem ativamente engajados com o material e recebem feedback constante que solidifica seu entendimento.
As componentes interativas, avaliações com parâmetros
aleatórios e ferramentas de avaliação em Möbius podem
ser combinadas para manter estudantes engajados com
os tópicos em uso e usadas para acessar cada nível

Para atender as necessidades de cursos STEM online,

individual de compreensão do estudante, tornando pos-

Maplesoft desenvolveu Möbius, um ambiente de conteúdos

sível criar uma expreriência personalizada de aprendizado
que entrega os materiais necessários em um ritmo
apropriado para assegurar que cada estudante tenha uma
compreensão adequada. Professores podem integrar voz
sobre instruções diretamente em uma lição e questões de
avaliação diretamente em uma lição, permitindo aos
estudantes trabalhar através de cada questão/conceito
antes de seguir para o próximo, diferente de seguir uma
lição inteira e só no fim resolver o questionário. Möbius
também permite a inserção de questões em vídeos usados
para lições. O vídeo irá parar automaticamente em um
ponto designado e apresentar a questão para

Ambientes Online fornecem oportunidades para
visualizações interativas que ajudam estudantes
a aprender. Neste exemplo, estudantes aprendendo sobre volumes de revolução podem
mover o deslizador para ver em tempo real
como a seção transversal mudar através da
forma 3-D, e rotacionar a imagem 3-D para
visualizá-la de ângulos diferentes.
didáticos online construído na noção que pessoas
aprendem fazendo. Möbius fornece um ambiente de
aprendizado interativo onde estudantes podem explorar
conceitos importantes usando aplicações interativas, visualizar problemas e soluções, e testar seus
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Materiais didáticos online permitem a inserção de
questões de avaliação na própria lição. Estudantes podem receber feedback instantâneo
nestas questões para confirmar se eles
possuem um completo entendimento de cada
conceito antes de seguir adiante.

o estudante. O estudante pode repetir a questão quantas

diversas iterações da questão para permitir aos estudantes

vezes ele quiser, visualizar a solução e desenvolver um

praticar um conceito tantas vezes for necessário para al-

entendimento de como a solução foi encontrada, antes de

cançar um total entendimento. Estas questões podem ser

seguir com o vídeo.

usadas através das lições para encorajar os estudantes a

Estes recursos ajudam a assegurar que os estudantes
possuam um entendimento completo de cada passo da
lição antes de seguir adiante. Eles têm todo o tempo para
rever as animações, ver os gráficos de ângulos diferentes,
modificar parâmetros para ver como o gráfico é afetado, e
completar questões de prática para confirmar se um nível
de compreensão adequado é alcançado.

testar o que eles acabaram de aprender, bem como em
tarefas de prática, e testes. Fornecer aos estudantes a
habilidade de interagir de maneira contínua com os
materiais de curso e aprender através de uma aplicação
prática de conceitos chave é a pedra angular de Möbius,
pois ele cria um entendimento profundo de materiais e
fornece uma experiência de aprendizado mais profunda.

O Futuro do Material Didático
Grandes avanços foram feitos no campo de soluções para
educação online, e avanços profundos irão em breve
conduzir a ainda maiores oportunidades para instituições,
instrutores e estudantes. Com uma tendência global na
direção da educação online, novos materiais didáticos e
ferramentas de avaliação automatizadas estão aliviando a
carga de instrutores e fornecendo oportunidades de
aprendizado aprimoradas e convenientes para estudantes.
Em adição a ofertas de cursos completos, os benefícios da
educação online são também aplicáveis a lições individuais,
materiais de auxílio e suplementos de livro-texto, divulgação
de materiais e mais. As aplicações para estas soluções são
Aplicativos interativos em Möbius permitem aos estudantes explorar conceitos ao modificar um problema e ver imediatamente como isto afeta os resultados.

inúmeras.
Com cursos STEM, encontrar o software certo é crítico para
atender as necessidades únicas e complexas destes
cursos. Sistemas como Möbius fornecem um ambiente de
sala de aula completo, permitindo aos instrutores

Como parte de seu suporte para educação STEM, Möbius

administrar seus cursos STEM em uma forma interativa e

fornece notação matemática padrão para criação e exibição

acessível ao usuário que é ampla e acessível aos

de materiais, e para o uso por estudantes em suas re-

estudantes. Educadores são capazes de desenvolver

spostas; questões e lições podem ser desenvolvidas para

conteúdos administrar seus cursos STEM em uma forma

aparecer exatamente como se estivessem em um quadro

interativa e acessível ao usuário que é ampla e acessível

negro ou em um livro texto. Além disso, instrutores podem

aos estudantes. Educadores são capazes de desenvolver

usar o recurso de questão algorítmica para desenvolver um

conteúdos personalizados para criar um ambiente de

modelo de questão. Möbius irá desenvolver inúmeras e

aprendizado online engajado e totalmente interativo e
ferramentas de compartilhamento de conteúdo abrem ainda
mais possibilidades, pois os instrutores podem compartilhar
os conteúdos e lições que desenvolveram.
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Conclusão
Executada de forma efetiva, todos estes avanços, acoplados
com o desenvolvimento em curso de sistemas de software de
educação online como Möbius, irão levar a uma experiência
de aprendizado cada vez mais aprimorada no futuro. O resultado serão cursos que se adaptam em tempo real baseados
nas necessidades e no nível de entendimento de cada
estudante individual para um verdadeira experiência de
aprendizado.
Não mais apenas uma alternativa, o passo para a educação
online é inevitável. Instituições, instrutores e estudantes devem
se adaptar ao cenário educacional em mudança e estes novos
avanços e tecnologias tornaram possível para criar e entregar
um curso completo fora das barreiras de uma sala de aula física. Istrutores são capazes de interagir com seus estudantes e
estudantes são capazes de interagir e se engajar com materiais de curso de formas não possível anteriormente, criando
uma experiência de aprendizado única, adaptável e benéfica
para todos os envolvidos. Progressos sendo realizados no
desenvolvimento das soluções em educação online estão
criando possibilidades incríveis que irão aprimorar a educação
como um todo.

www.maplesoft.com | info@maplesoft.com
Toll-free: (US & Canada) 1-800-267-6583 | Direct:1-519-747-2373
© Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., 2016. Maplesoft, Maple, and Möbius are trademarks of
Waterloo Maple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

6

