
Dicas para aumentar
a sua produtividade
na aula on-line



Pode parecer fácil, mas
estudar on-line traz desafios.
Para superá-los,
comprometimento e
disciplina são essenciais.
Temos algumas dicas para
ajudar a orientar seus
estudos à distância.

Falar sobre aulas on-line pode ser fonte
de polêmica. Afinal, há quem goste e há
quem tenha dúvidas. De um lado, as
vantagens inegáveis de se estar onde
quiser e não ter que se deslocar (evitando
alguns gastos!) e, ainda assim, ter acesso
a conteúdos educativos dos mais
variados,criados por professores do
mundo inteiro. Além disso, a flexibilidade
dos horários de estudo pode ser decisiva
para se conseguir inserir um curso na
rotina de trabalho.



Contudo, existe todo um outro
lado: estar em casa, ou qualquer
outro lugar agradável, exige
muito mais disciplina e
concentração do aluno.

As distrações que tentam o
estudante costumam estar por
perto e evitá-las se torna
decisivo para o rendimento do
aluno.



Mas nós temos experiência e vamos
ajudar com algumas dicas:

1 - Encontre um espaço calmo para estudar. É importante que você não seja constantemente
interrompido ou rodeado de muitas distrações (como uma televisão ligada, por exemplo!).

2 - Quando não estiver falando, deixe seu equipamento no mudo. É importante evitar produzir
mais ruídos.

3 - Pontualidade é importante. Cuide para que consiga acessar sua aula no horário previsto,
para não interromper o andamento da aula ou perder conteúdos importantes. Para isso, é
recomendável considerar uma margem de tempo para se preparar (e lidar com eventualidades!)
antes de entrar na aula.

4 - Tenha respeito ao interagir no meio digital. Lembre-se que algumas regras básicas de
polidez podem ser mantidas à distância. Por exemplo, deixe os demais colegas se
manifestarem, peça sua vez para falar ou perguntar, considere usar o chat se for necessário
interromper.



Mas nós temos experiência e vamos
ajudar com algumas dicas:

5 -  Procure participar da aula para que seja proveitosa. Crie hábitos para estimular seu foco,
sua atenção e sua participação. Essas atitudes são positivas para seu aprendizado e, também,
são demonstrações de interesse muito valorizadas pelos professores.

6 -  Se você possuir equipamentos que podem beneficiar sua produtividade ao longo da aula
on-line, aproveite. Fones de ouvido são um bom exemplo de acessório útil para os estudos à
distância: eles ajudam a se concentrar e dão mais conforto para trabalhar perto de outras
pessoas.



Pequenas ações fazem grandes
diferença nos estudos on-line. É
importante descobrir o que
funciona para você, se dedicar
e persistir! 

Pode não ser fácil, nem instantâneo, mas o
resultado é gratificante e engrandecedor.
Com essas orientações, temos certeza que
suas aulas serão mais produtivas!
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