
 
18/03/2020 

Caros alunos e alunas,  
 
Surpreendidos com a necessidade de nos adaptarmos a uma nova realidade que, esperamos, 
seja o mais breve possível e com o mínimo de impacto para todos, estamos nos adaptando ao 
oferecimento do curso de forma remota. 
 
Para tanto, os professores já estão inserindo atividades acadêmicas no ambiente de cada 
disciplina no Moodle. Embora isso esteja acontecendo há somente 3 dias, já foi muito intenso e 
estamos reajustando conforme a realidade for se apresentando. 
 
Paralelo a isso, o MEC publicou a Portaria 343/2020, que normatiza a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meio digitais enquanto durar a situação de pandemia ocasionada pelo 
COVID-19.   
 
Sendo assim, a orientação é que vocês acessem o ambiente de cada disciplina no Moodle, no 
horário de cada aula. A estrutura de cada uma das aulas poderá estar organizada em dois 
modelos diferentes: 
 

1. Modelo síncrono: interação que acontece no horário da aula com a participação de 

todos os alunos e a mediação do professor. Poderá ser usado o chat (ferramenta 

disponível no próprio ambiente da disciplina no Moodle) ou alguma outra ferramenta 

para videoconferência, que será testada pelo professor.  

2. Modelo assíncrono: a aula fica disponível para os alunos realizarem com autonomia. 

Para esse momento da aula serão disponibilizados textos, videoaulas, vídeos, podcasts, 

e os alunos serão orientados para o desenvolvimento de cada atividade. 

Saliento que, em uma mesma aula, poderão ocorrer os dois momentos, síncrono e assíncrono. 

O momento síncrono terá um tempo e horário específico para acontecer, definido pelo 

professor, e que estará definido no ambiente da disciplina no Moodle. 

Os alunos devem participar dos dois momentos (síncrono e assíncrono), pois será desse modo 

que os professores acompanharão a aprendizagem de cada um.  

Ressalto também que, com o intuito de prestar todo o suporte necessário para o período das 
aulas oferecidas de forma remota, a Coordenação e a equipe de Supervisão do curso de 
Pedagogia está à disposição, todos os dias da semana, por e-mail, para sanar dúvidas, dar 
encaminhamentos e atender as necessidades que possam surgir. 
 
O contato deverá ser feito pelos e-mails:  
Cris Nogueira – Coordenadora do Curso de Pedagogia – crisnogueira@singularidades.com.br 
Cris Pinheiro – Supervisora Acadêmica da Graduação – cristina@singularidades.com.br 
Lucila Garcia – Estagiária da Coordenação de Curso – lucila.garcia@singularidades.com.br 
 
Não deixem de nos escrever, ninguém está sozinho! 
Enfrentaremos juntos esse período. 

Atenciosamente, 
Cris Nogueira 

Coordenadora do Curso de Pedagogia 
Instituto Singularidades 
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