
Prezados (as) tutores (as),

Compartilhamos a tabela abaixo para auxiliar na

mediação das dúvidas temporárias. Para mais

informações, entre em contato conosco pelo (88)

3695-1962.

PERGUNTAS RESPOSTAS

Qual a data em que o curso inicia no
AVACED?

O curso iniciou com as informações no dia
22.03.2021 - pelo link -
https://avaced.seduc.ce.gov.br/.
Atenção! Os municípios devem aguardar
até 09.04.2021 para que todos os (as)
cursistas e tutores (as) estejam enturmados.
Ver tutorial AVACED.

Quais as atribuições do (a) Tutor (a)? 1. Mediar a comunicação, contato via
WhatsApp/ E-mail;
2. Manter uma regularidade de acesso ao
AVACED;
3. Acompanhar as atividades (podem fazer
uma planilha sugestão - Farol de
acompanhamento);
4. Desenvolver a avaliação de tarefas e de
fóruns no AVACED.

A webinar de abertura fica gravada para
todos os participantes?

A webinar é para todos (as) os (as) cursistas e
tutores (as). Em cada nível, teremos uma
webinar, a qual ficará gravada no Youtube do
CED, com link no AVACED. Atenção! Não
teremos frequência na webinar, porém é
necessário assistir para participar do Fórum-
Módulo 1.

Quantas participações no fórum são
necessárias para ser aprovado (a)?

Cada cursista precisa ter duas participações:
um comentário com a resposta da questão
norteadora e um outro comentário para seu
colega da turma.

Qual o papel do tutor no fórum? Caro (a) tutor (a), você deve interagir com as
postagens, contribuir com o debate, ligar as
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discussões e opiniões entre os participantes,
enfim, promover a interação.

A Avaliação de Reação não está
disponível. Gostaria de saber se é fato ou
é problema no sistema.

A Avaliação de Reação só é disponibilizada
ao fim do curso e somente para o (a) cursista
que alcançar média 7,0.

Atividade 1 - Nível 1 -
Guia Edutec - Atividade de Autoavaliação
vale nota?

Essa atividade não é classificatória. Ao
submeter o arquivo, o que vale é a
participação (atribuir - nota máxima 10 /
sistema AVACED).
Passos para realizar atividade:

- Acesse o sistema, por meio do link:
Guia Edutec - CIEB;

- Acesse: “a minha devolutiva”.

IMPORTANTE!
O questionário não visa nota, ele apenas dará
um retorno sobre os seguintes pontos:

a) Onde estou?
b) O que significa?
c) Como posso evoluir?

Revejam a apresentação da Webinar.

Para os (as) tutores (as):
Sugestão de mensagem aos cursistas
sobre autoavaliação - Atividade 1 - Mód 1.
O (A) cursista, que enviar a autoavaliação,
terá nota de participação (Tutor (a) irá
atribuir nota máxima na tarefa -
AVACED).

Aviso aos cursistas:

Lembramos que a autoavaliação mobiliza o
olhar para dentro, descobrir o que precisamos
aprender, visto que, muitas vezes, não temos
a dimensão dos nossos saberes. Essa
autoavaliação é um retrato do momento.

Para quem já realizou, parabéns!

Quem ainda não fez, organize um horário e
boa autoavaliação!

Bons estudos!

Sobre autoavaliação - atividade inicial do
Módulo 1 - Nível 1.

Autoavaliação-
https://guiaedutec.com.br/educador
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Passos:

1º.O (A) cursista faz seu cadastro no sistema
do CIEB;

2º. Preencher o cadastro com suas
informações.

3º. O (A) cursista tem acesso à devolutiva
(que fica no cadastro do (a) cursista – no guia
Edutec);

3º. Reforçamos, esta atividade não visa nota,
o importante, neste envio, é que eles
compreendam a proposta de refletir sobre as
competências didático-pedagógicas. Isso é
ratificado na webinar citada acima.

Quais as atividades do Nível 1? Muito bom rever e conhecer tutores (as) para
esse novo desafio de formar e se formar. Bem,
após nossa reunião, sistematizamos um slide
para auxiliar na apresentação do Nível 1 - do
nosso Itinerário: Competências Digitais para a
Docência - segue o link.

Também está disponível para todos (as) na
apresentação do módulo 1.

No envio das tarefas do Módulo 1, qual a
média?

O (A) cursista será avaliado (a) pelo (a) tutor
(a) da sua regional nas atividades e fóruns (0 -
10 ). O intuito não é classificar, mas motivar a
participação. O (A) cursista que alcançar
média acima de 7,0 terá o certificado liberado
somente no final de todo o Itinerário
Formativo.

Haverá tempo de recuperação dos
módulos para os (as) alunos (as) que não
tenham cumprido todas as atividades por
algum problema de saúde?

Sim! Todos os módulos ficam abertos até o
final.
Exemplo: Todos os módulos do nível 1 ficarão
abertos até o final no Itinerário Competências
Digitais para a Docência.

Sou professora de apoio (Multimeios/
LEI/LEC) e não estou em sala de aula,
como posso desenvolver as atividades?

O (A) professor (a) que não está em efetiva
regência de sala ou que atua em outros
ambientes formativos, ou na gestão escolar,
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deve desenvolver as atividades propostas no
curso, criando planejamentos para uma sala
de aula virtual com seus pares da escola.
Depois, deve enviar a atividade normalmente
no AVACED, com o nome da equipe.

Como fazemos para visualizar o que os
cursistas escreveram no fórum? Como
podemos dar nota a essa colaboração?

Cada cursista deve acessar o módulo, neste
espaço você encontra os textos, os fóruns e
as atividades. Basta clicar no link e responder,
comentar. Logo abaixo tem uma caixa para
você atribuir uma nota ao comentário. Ver o
tutorial.

Quando o (a) professor (a) já respondeu
ao Guia do Edutec, mas não salvou, como
proceder para enviar como tarefa?
Alguém pode me ajudar?

Vídeo no grupo explicando em formato de
tutorial.

Estou com cursistas falando que a
plataforma não aceita arquivos grandes no
envio em PDF. Como proceder também
com arquivos de imagem?

A plataforma aceita arquivos como anexo
(PDF/DOC/ODT) até 2Mb*. Uma sugestão,
caso passe desse tamanho, coloque no drive
(Google) e poste um link de compartilhamento
para visualização.
Atenção! Os arquivos de imagem possuem
o tamanho ilimitado, mas o formato é
"Arquivos de imagem usados na Web .gif .jpe
.jpeg .jpg .png .svg .svgz".

O (A) cursista não tendo uma turma, uma
sala de aula, como pode fazer?
Professor (a) fora de sala de aula (por
exemplo: Multimeios, LEI, coordenação
pedagógica, dentre outros).

Atenção! Os (as) professores (as) que não
estão em efetiva regência de sala aula
podem responder com base no
acompanhamento de ações de colegas da
sua instituição.

Outra dúvida, estou inscrita como tutora ,
mas posso ser cursista também!?

Cada pessoa somente pode estar com um
perfil. Seu papel é acompanhar as
atividades do seu cursista, proporcionando
o entendimento das propostas do curso.
Ao desenvolver esse acompanhamento
também estará desenvolvendo as
competências digitais.
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