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                                                                                                                    São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.

Aos Senhores Diretores-Gerais e Diretores Adjuntos Educacionais

Assunto: Apresentação do “Guia Orientativo de EaD no IFSP: Uso das TICs, Mídias e Linguagens nos processos educativos”

                        Senhores Diretores,

1.         É com grande satisfação que apresentamos o “Guia Orientativo de EaD no IFSP: Uso das TICs, Mídias e Linguagens nos

processos educativos”, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico: https://r.ead.ifsp.edu.br/eadguia. Este guia, elaborado

pelo Centro de Referência em Educação a Distância, tem como principal objetivo auxiliar os servidores do IFSP a compreenderem e

utilizarem as diversas tecnologias, mídias e linguagens nos processos educativos que permeiam o ensino, a extensão e a pesquisa

na instituição, em uma perspectiva cultural.

2.         A partir de uma linguagem didática, estão contemplados, neste guia, alguns referenciais, modelos, premissas e estratégias

que podem auxiliar na elaboração de projetos educacionais, materiais e recursos educacionais digitais coerentes com as

concepções de educação a distância, ou melhor, com a convergência entre atividades presenciais e on-line de aprendizagem. 

3.         Neste material estão sintetizadas e compartilhadas as principais práticas, experiências e contribuições do Centro de

Referência em Educação a Distância e seus parceiros nos diferentes câmpus do IFSP que já atuam com EaD, nos últimos dez anos

de trajetória dessa modalidade nesta instituição.

4.         Neste sentido, esperamos contar com a sua contribuição para que este guia seja disseminado junto à comunidade de seu

câmpus, de modo que vocês possam fazer parte desta trajetória conosco com novos projetos educacionais e pesquisas na área de

EaD.

5.         Para encaminhamento de solicitações ou dúvidas sobre EaD e suas ferramentas e linguagens, disponibilizamos o canal

sobre Recursos Educacionais da Central de Serviços no SUAP.

6.          A Equipe do Centro de Referência em Educação a Distância agradece e fica à disposição de V. Sas.

               

                        Atenciosamente,

Assinado eletronicamente
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