
Reflexão sobre o Ensino a Distância 

 

O Ensino a Distância (E@D) pode ser uma oportunidade para promover o “Aprender a Aprender” 

como uma das dimensões do processo Ensino e Aprendizagem. 

O “Aprender a Aprender” não se refere à aprendizagem direta dos conteúdos, mas à 

aprendizagem de competências com as quais se aprendem os conteúdos. Para este efeito, é 

necessário convocar o que se constitui como referente: o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. 

O objetivo fundamental é que o aluno seja autónomo, eficaz e que seja capaz de trabalhar por 

si mesmo. Se o conseguirmos, o aluno não necessita tanto das explicações detalhadas e 

repetitivas do professor, como acontece nas aulas presenciais - por isso, é uma ilusão pensar 

que no ensino básico o E@D possa haver “aulas” por videoconferência por exemplo; o Ensino a 

Distância não é uma réplica do ensino presencial – é outra coisa e que estamos a descobrir… 

Neste contexto, é importante que o aluno faça uma aprendizagem estratégica suportada na 

autorregulação. Por isso, o aluno tem um horário semanal para estruturar e organizar o trabalho 

de estudo de forma autónoma. Por outro lado, a Tarefa que o professor propõe deve 

contemplar, para além dos organizadores (tópicos/conteúdos) e dos objetivos, as atividades a 

desenvolver (ex: contextualizar os assuntos, a pesquisa, repetir assuntos, associar assuntos, 

fornecer modelos, sublinhar, tirar notas, treinar o resumo, elaborar fichas temáticas, fazer 

perguntas…) e estratégias de estudo promovidas (ex: ensinar a ler um texto, fomentar a leitura, 

explicar como se aborda o estudo, ensinar a tirar apontamentos, explicar como resolver 

problemas, ensinar a sublinhar as ideias principais, a transcrever as ideias principais, ensinar a 

leitura de tabelas e gráficos…). 

Nesta sequência, o papel do professor é o de ensinar a aprender; o papel do aluno é o de 

aprender a aprender. Neste sentido, preconiza-se o “Modelo de ensinar a pensar”, muito 

diferente do” Modelo de descoberta” e muito afastado do “Modelo de transmissão”. 

A aprendizagem de conteúdos, no modelo preconizado, está diretamente ligada à aprendizagem 

de processos (hábitos de trabalho, destrezas e estratégias), isto é, competências. Daí que 

realizar a Tarefa, cumprir prazos, integrar as correções/comentários dos professores e fazer 

autorreflexão está em linha com o que se pretende no Ensino a Distância: o aluno aprender 

como poderá por si mesmo estudar, para aprender o essencial e saber usar e comunicar o que 

sabe.  
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