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RESUMO

Introdução - O fim do século XX foi marcado por muitas mudanças, no
âmbito político, social e econômico. Nesse mesmo período houve mais
implantação das Tecnologias em vários setores, devido principalmente ao
Capitalismo. Assim, a escola se tornou um alvo receptor das Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação, através de ações criadas pelo
Estado por meio das chamadas políticas públicas. Com as novas
tecnologias de informação e comunicação as formas de ensinar e de
aprender se tornaram mais digitalizadas. Isso significa que a educação à
distância é uma realidade cada dia mais presente, principalmente no
atual momento em que o mundo enfrenta uma pandemia e que o
isolamento se tornou algo essencial. Dentro dessa perspectiva faz-se
necessário discutir ainda que brevemente sobre o efeito e o poder de
aprendizado de alunos que precisam dar continuidade aos estudos
mesmo que na modalidade a distância. A EAD ou educação virtual se trata
de uma modalidade que ganhou força em alguns cursos universitários,
hoje, as escolas estão optando pela educação desde casa para que as
crianças e jovens não percam o ano letivo, mas o problema se situa
principalmente no nível de aprendizado alcançado. Objetivo - O objetivo
geral será o de abordar sobre a EAD e a efetivação do ensino e
aprendizagem por meio da educação virtual. Os Objetivos específicos
serão os de: contextualizar o tema apresentando alguns conceitos
relacionados ao termo educação virtual; falar da educação a distância e
seu modelo inicial nas instituições de ensino; abordar sobre o uso das
novas tecnologia de informação e comunicação; falar sobre a efetivação
do aprendizado como um fator que parte mais do aluno que do professor.
Método - Por meio de uma pesquisa bibliográfica será exposto aqui uma
opinião sobre não só a importância do emprenho que o professor terá em
enviar aos seus alunos o conteúdo de forma que eles aprendam como
também a questão dos alunos que estarão em casa recebendo os
conteúdos e estudando. Resultados - À medida que surgem novas
tecnologias, os setores sejam eles na área da educação ou qualquer
outra, vão aderindo a esses meios como forma de facilitar o trabalho feito
pelo ser humano. Assim, é certo afirmar que a tecnologia tem um papel
importante na vida escolar tanto na colaboração do trabalho realizado
pelos profissionais que aí está, quando na facilidade para aprender dos
alunos utilizando-se de tais ferramentas. Conclusão - Dentro desse
contexto é possível chegar a algumas questões sobre a vontade de
ensinar por meio de aulas online e a vontade de aprender segundo alguns
autores como: VIEIRA (2020); CAVALCANTE (2012); VIDAL (2010);
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