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APRESENTAÇÃO

Como é do conhecimento de toda comunidade missiológica, 
estamos numa fase de emergência devido ao COVID-19 que 
causou o afastamento social em diversas áreas da vida 
cotidiana, inclusive do Ensino. 

Este afastamento impossibilita os encontros presenciais dos 
cursos nos seus mais diversos formatos, as ações da direção 
de escolas e organizações, e ainda, o trânsito de missionários 
de fora do Brasil interessados no aprendizado.



Por motivos de cuidado e preocupação com as pessoas e 
cursos das instituições de ensino missiológico e demais 
instituições parceiras, o DEMI, por meio de um grupo, 
elaborou este conteúdo, visando auxiliar na continuidade das 
suas atividades acadêmicas, com foco na adaptação digital. 

Que seja uma ferramenta útil e abençoadora na continuidade 
do ensino e treinamento missiológico. 

Equipe DEMI 
Comissão Consultoria



CONTEXTUALIZAÇÃO

As sugestões apresentadas seguem um plano aplicado no 
Seminário Betel Brasileiro de Campo Grande - RJ e no Instituto 
Bíblico RCM - RJ, e no MTC – MG, onde nesse contexto, os 
cursos continuaram, apontando que com ferramentas digitais é 
possível dar continuidade aos estudos e adaptar:



‣ As tarefas para formato digital (comunicação, 
informações, grades curriculares) para não haver perda 
de carga horária, do desenvolvimento dos estudos e da 
formação dos alunos. 

‣ Os formatos de materiais e aplicação dos conteúdos, das 
atividades, das avaliações e das ministrações. 

‣ O calendário mínimo para ter tranquilidade e não 
apressar o retorno as aulas, nessa fase de pandemia e 
recuperar o tempo de distanciamento social.



Por que usar ferramentas digitais e aplicar o Ensino digital?
PROPOSTA DIGITAL

‣ Porque o uso das tecnologias no cotidiano favorecem a 
adaptação dos alunos, professores e demais atuantes no 
aprendizado. 

‣ Porque em caso de emergência, como a que estamos 
passando, há ferramentas mais acessíveis em questão de 
tecnologia e de poder aquisitivo, proporcionando uso 
imediato, como consta nesse Guia.



O que proporciona a adaptação ao Ensino digital?
PROPOSTA DIGITAL

‣ Suprimento das aulas perdidas (final de março a final de abril) e 
aplicação das aulas futuras (extensão do isolamento social - maio, 
junho e julho) dando fôlego para todos os participantes voltarem 
tranquilos ao presencial. 

‣ Aprendizado por meio dos recursos digitais que viabilizam o 
acesso do aluno ao conteúdo, assim ele poderá interagir com 
outros alunos e com os professores para a construção do 
conhecimento. 

‣ Continuidade no ensino missiológico, do desenvolvimento dos 
professores e da equipe da Escola em suas respectivas atividades.



Qual a validade do curso adaptado ao Ensino digital?
PROPOSTA DIGITAL

‣ A validade será a mesma do curso presencial (grade curricular, 
carga horária, avaliação, documentos: certificado e histórico 
escolar). 

‣ Somente terá o formato diferente para aproveitamento do tempo 
de isolamento e dar seguimento aos estudos com a adaptação às 
ferramentas digitais.



Importante é ter a postura e 
o entendimento que:

‣ Não é tapa buraco 

‣ Não é resumo de livro 

‣ Não é menos eficaz que o curso presencial 

‣ Não é desestruturado e sem planejamento



Pode haver entraves nessa adaptação digital?
PROPOSTA DIGITAL

‣ Pode haver entraves diversos como: resistências às alterações e 
adaptações pelos docentes e discentes, bem como dificuldade 
de manuseio das ferramentas e, ainda, pessoas para o apoio 
tecnológico. 

‣ Mas, o importante é ter foco no propósito dessa adaptação, na 
possibilidade e sua aplicação. Com paciência, perseverança e 
estímulo o ensino poderá prosseguir.



IMPORTANTE:

Há um item que faz parte de todo curso, a evasão de alunos. 
Como haverá alterações na dinâmica é possível que ocorra 
esse fator. Então: tratar caso a caso, com incentivo e possíveis 
adaptações será de grande valia.



Como iniciar o trabalho de adaptação ao Ensino Digital?
PROPOSTA DIGITAL

‣ A adaptação inclui todas as partes envolvidas no ensino 
presencial (Corpo Administrativo, Corpo Docente e Corpo 
Discente), direcionados pela Coordenação. 

‣ A Instituição, por meio da Coordenação, estabelece os alvos 
e etapas dentro de suas possibilidades de tempo, pessoal e 
recursos, mantendo o plano de ensino. 

‣ Emissão de um documento oficial com a justificativa, plano, 
agenda, objetivos e resultados e data de decisão.



IMPORTANTE:

Casos específicos de aluno que não usa as tecnologias e/ou 
professores sem recursos, são vistos individualmente com 
outro formato, de acordo com a turma, quantidade de carga 
horária, entre outras possibilidades. 
Porém, o caminho é estimular a adesão de todos à nova 
dinâmica digital esclarecendo os benefícios.



Quais os passos da Coordenação no Planejamento, 
Implementação e Gestão?

ORGANIZAÇÃO

1. Levantamento de aspectos tecnológicos (habilidade, 
acesso, equipamento, experiência), gerenciais, 
pedagógicos. Pode ser feito por grupos de WhatsApp ou 
outro meio viável para se comunicar. 

2. Definição das ferramentas digitais, ver a lista na seção 
desse assunto. 

3. Preparação dos Itens e informações e listar para 
manuseio dessas ferramentas.



4. Definição de apoio administrativo dentre os já atuantes na escola 
e novos, se houver necessidade. 

5. Definição de apoio técnico dentre seu grupo quem tenha 
familiaridade ou consultar escolas que já tenham o uso digital. 

6. Definição de apoio pedagógico, práticas e apoio para os 
professores aplicarem o conteúdo. 

7. Definição de meio de comunicação para o apoio, por grupo de 
WhatsApp (por turma/por disciplina), ou por lista de e-mails. 

8. Elaboração de Documento Oficial, apresentando motivo, 
decisões, agenda, benefícios e estímulo sobre a adaptação digital. 

9. Treinamento e capacitação (Corpo Administrativo) com reunião 
online da Coordenação com seu grupo (itens 3 e 8). Em data 
agendada, se reúnem para que possam treinar e tirar as dúvidas.



IMPORTANTE:

A parte da Coordenação enquanto planejamento e 
implementação leva 5 dias e de gestão outros 5 dias, 
totalizando 10 dias . Depois, durante as aulas segue o 
acompanhamento.



Quais os passos para a parte operacional do Corpo Docente?
ORGANIZAÇÃO

1. Levantar aspectos tecnológicos (habilidade, acesso, 
equipamento, experiência), gerenciais, pedagógicos. Pode 
ser feito por grupos de WhatsApp ou outro meio viável de 
comunicação. 

2. Instalar plataformas na escola com ferramentas já utilizadas 
e as novas possíveis. Caso prefira usar recursos da escola, 
que seja respeitando o afastamento social. 

3. Organizar a agenda das aulas inicialmente por disciplinas 
teóricas, e utilizar diversas ferramentas, tornando mais ativo 
e dinâmico o estudo do aluno. O horário pode ser mantido o 
mesmo das turmas ou pode haver mudança conforme 
decisão da coordenação mediante levantamento.



4. Enviar Documento Oficial com as decisões e Diretrizes da 
adaptação ao Ensino Digital, para que possam aceitar ou enviar 
dúvidas. 

5. Fazer treinamento teste entre os professores com agenda de 
horário, indicação do link ou ferramenta previamente (item 4) para 
que nesse dia possam estar conectados e com as dúvidas 
anotadas. 

6. Estabelecer tempo para organização do material e ferramentas 
indicadas à escolha do professor, que deve enviar para o setor 
administrativo ou ele mesmo inserir no ambiente virtual. 

7. Agendar e promover o inicio das aulas com acompanhamento de 
monitor (apoio para acessos e uso da tecnologia do aluno). Pode 
ser um integrante da área administrativa, ou outra pessoa do grupo 
que tenha familiaridade com as ferramentas, ou fazer parceria.



IMPORTANTE:

A adaptação do conteúdo, plano de aula, ferramentas e devido 
entendimento pelo Corpo Docente leva 7 dias.



Quais os passos para a parte operacional do Corpo Discente?
ORGANIZAÇÃO

1. Levantar aspectos tecnológicos (habilidade, acesso, 
equipamento, experiência), gerenciais, pedagógicos. Pode 
ser feito por grupos de WhatsApp ou outro meio viável de 
comunicação. 

2. Instalação de Plataformas, com ferramentas para o Corpo 
Discente acessar em casa, obter orientações, materiais, 
arquivos, tarefas e postagens de trabalhos, e previamente 
anotar suas dúvidas.



3. Envio de Documento Oficial com as decisões e diretrizes da 
adaptação ao Ensino Digital. 

4. Treinamento Teste com os alunos por turmas ou disciplinas, 
em horário agendado. Indicar o link ou ferramenta a usar (item 
2 e 3) para que nesse dia possam estar conectados e com as 
dúvidas anotadas. 

5. Agendar Início das Aulas com acompanhamento de tutor e 
apoio para o acesso e o uso da tecnologia pelo aluno. Pode ser 
alguém da área administrativa ou alguém do grupo com 
familiaridade, ou apoio de outros por exemplo de escolas que 
já usam ferramentas digitais.



IMPORTANTE:

A parte dos alunos é o treino nas ferramentas (pode ser feito em 
5 dias, dependendo do número de turmas e alunos e depois as 
aulas serão aplicadas), assistir as aulas e cumprir as orientações 
de cada disciplina e do corpo administrativo da escola.



Como fazer treinamento de todo o grupo: Equipe, 
Grupos Docente e Discente?

ORGANIZAÇÃO | PROGRAMA

‣ O Treinamento é feito por etapas. Cada grupo de atuantes 
(Administrativo, Docentes) aprende e aplica treinando o outro 
grupo. 

‣ Dessa forma não sobrecarrega a coordenação, pois essa vai 
acompanhar o processo dos atuantes (equipe, professores, 
alunos) no uso das ferramentas digitais.

Uma vez feito o levantamento inicial, o planejamento, 
as delimitações e a comunicação oficial:



Coordenação 
Planeja, monta a 
equipe e treina

Equipe 
Treina professores

Professores 
Treinam as turmas

Primeiros 5 dias Outros 5 dias



Como o Corpo Administrativo participa na 
adaptação para o Ensino Digital?

OPERACIONAL | EQUIPE

‣ Listar as dúvidas e questões sobre o documento e recebe os 
devidos esclarecimentos. 

‣ Treinar participantes nas ferramentas digitais, e instrui para 
usar seus maquinários pessoais ou os da escola, observando 
a distância do isolamento social recomendado.

Informações: A Equipe Administrativa recebe as informações e 
orientações da Coordenação via documento oficial (item 4) 
sobre o operacional do corpo docente. Na sequência:



‣ A Equipe uma vez treinada, treinará os professores e dará 
suporte àqueles que forem de sua alçada.

Preparação: Simultaneamente, adapta os formulários, e 
registros nas ferramentas digitais e atividades para que todos 
possam ter acesso e apoio.



‣ Prestar informações, envio de arquivos e documentos, quando 
necessário, e fazer os devidos registros de alçada dessa área. 

‣ Trabalhar “home work” com acesso as ferramentas digitais, ou 
em caso da impossibilidade do acesso remoto em residência, 
atuar na escola conforme acordo do Gestor - Coordenação, 
respeitando o afastamento social.

Aplicação: Acompanha o andamento administrativo desde o 
inicio do planejamento, até as aplicações das aulas e 
desenvolvimentos dos alunos:



Como o Professor participa na adaptação do Ensino Digital?
OPERACIONAL | PROFESSOR

‣ Listar suas dúvidas e questões sobre o documento, e receber 
esclarecimentos. 

‣ Ser treinado pela equipe de administração nas ferramentas 
digitais, podendo usar seus maquinários pessoais ou usar os da 
escola se preferir, mantendo a distância de isolamento social.

Instruções: O Professor recebe as informações e orientações 
da Coordenação, via documento oficial (item 4) sobre 
operacional do Corpo Discente) e deve:



‣ Verificar quais ferramentas digitais serão mais viáveis às suas 
aulas e fazer a composição dos materiais, vídeos, leituras, 
pesquisas, discussão, e outras que possa utilizar, a fim de que 
a aula não seja apenas num vídeo.

Materiais: Simultaneamente ao treinamento digital:

‣ Elaborar avaliação formativa para que o aluno possa mensurar 
o aprendizado resultante dos estudos e das atividades digitais.

Avaliação: No intuito de aprimorar o aprendizado e não apenas 
aprovar ou reprovar:



‣ Ao preparar vídeos e áudios, escolher um espaço mais tranquilo, 
e que tenha boa iluminação e sonorização compreensível. 

‣ Verificar materiais de apoio para discussão, seguindo os critérios 
de autoria e uso dos mesmos. 

‣ Acionar o apoio técnico quando necessário. 

‣ Assumir posição de que, também, está em um aprendizado com 
novas opções e, junto com os alunos pode construir boas 
oportunidades de estudo e aprendizagem.

Requisitos: Possibilidade de aplicar a aula em “home work”, ou 
se não houver maquinário e acesso, pode ir à escola, mantendo 
o distanciamento social:



Como o Aluno participa na adaptação do Ensino Digital?
OPERACIONAL | ALUNO

‣ Listar suas duvidas e questões sobre o documento e receber 
esclarecimentos. 

‣ Ser treinado pelos professores nas ferramentas digitais, 
podendo usar seus maquinários pessoais, ou os da escola.

Instruções: O aluno recebe as informações e orientações do 
Coordenador, via documento oficial (item 3) sobre operacional 
do Corpo Discente, e deve:



‣ Cumprir as atividades de estudo, enviando conforme 
indicação no programa. 

‣ Fazer integração na devida ferramenta com os outros alunos e 
com o professor.

Estudo: Na data da disciplina de seu curso conectar as 
ferramentas digitais e seguir as orientações da aula:

Avaliação: No intuito de aprimorar o aprendizado e não apenas 
aprovar ou reprovar:



‣ Escolher um espaço de estudo em casa que possa ter 
concentração, focando que está em aula. 

‣ Não acumular atividades e trabalhos, para evitar correria ou 
dificuldades com as ferramentas e disponibilidade dos materiais. 

‣ Acionar o apoio técnico, quando necessário. 

‣ Assumir a disciplina em estudo como se estivesse indo à escola, 
pois, se inscreveu para um curso e a escola está fornecendo.

Requisitos: Procurar um horário fixo para o estudo, caso seja 
“off line”. Se for “online” cumprir o horário definido pela escola 
nessa adaptação:



Quais as ferramentas para adaptação do Ensino Digital?
OPERACIONAL | FERRAMENTAS

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) - Onde Todos os 
integrantes: Equipe, Coordenação, Professor e Alunos podem 
acessar, postar ou obter materiais e informações. 

‣ Gratuitos: Google Classroom, Moodle, Edmodo, Blackboard. 

‣ Pagos: Canvas, EadBox, Hotmart, Eduzz, Monetizze.

São inúmeras ferramentas possíveis, conforme mencionado 
anteriormente, algumas delas estão associadas à vida cotidiana 
em seu acesso digital.



Software para transmissão da aula em vídeo – Em tempo Real: 

‣ Gratuitos: Skype, Zoom. 

‣ Pagos: Movavi (Windows), Screenflow (Mac), Vmix, 
Wirecast. 

Plataformas abertas: Microsoft Office 365 e Trello.

IMPORTANTE:

Buscar no YouTube – vídeos tutoriais sobre uso de cada ferramenta, 
assim terá mais detalhes do funcionamento e das dinâmicas.



Quais materiais e atividades podem ser realizadas 
nessas ferramentas para o Ensino Digital?

OPERACIONAL | MATERIAIS

É possível compor a aula com várias atividades sobre o conteúdo, 
a fim de que o aluno tenha aprendizado e manuseio dinâmico.

‣ Conteúdo das disciplinas/módulos – Uma vez que programa 
e a carga horária são os mesmos do presencial, será colocado 
em ambiente virtual distribuído por arquivos: texto, vídeo do 
professor, link de materiais a consultar, etc. 

‣ Vídeos aula – Podem ser gravadas e depositadas para o aluno 
visualizar. Obter parte do conteúdo com menor tempo onde o 
professor introduz a matéria, ou onde coloca algum tema 
para discussão.



‣ Fórum – Uma ferramenta para diálogo entre os participantes, 
que fica em um banco de dados. Desse modo, o aluno acessa 
e responde a qualquer momento, dentro do prazo 
estabelecido. Visa aprofundar a discussão dos temas 
relacionados ao conteúdo apresentado. 

‣ Chat – sala de bate-papo - Uma forma de comunicação on-
line. Ou seja, é uma ferramenta sincronizada que acontece 
em tempo real. Todos os participantes precisam estar 
conectados. Marca-se um horário e o Professor é o 
moderador. 

‣ Outros – Vídeos para discussão com perguntas bem 
elaboradas, ou textos, artigos, e até livros digitais. Só não 
esquecer de indicar a fonte e link para acesso.



Diante do que foi apresentado, temos o desafio de colocar em 
prática as ferramentas digitais e prosseguir. 

Que o conteúdo apresentado contribua, pela graça de Deus, 
para o andamento de cada centro de treinamento, que ainda 
não fez a adaptação do seu curso para a modalidade digital, 
dando continuidade as aulas.

FINALIZAÇÃO



Assim, cada escola pode:

‣ Usar sua criatividade e possibilidades de adaptação para 
compor cada área participante: administração, treinamento 
dos grupos e construção do ambiente e preparação dos 
materiais e tarefas das aulas), dentro de suas 
individualidades. 

‣ Se preparar durante esse tempo usando suas redes sociais, 
site atualizado, divulgando os cursos digitais e a data dos 
cursos a serem retomados no presencial no 2o. semestre, 
incentivando dessa forma as matriculas e a continuidade 
dos cursos oferecidos pela Instituição.

Equipe DEMI - AMTB 
Comissão Consultoria 

- Treinamento EAD



Material elaborado por:

COMPOSIÇÃO

Cristina Araújo – Miss. da WEC (Coordenadora 
Acadêmica de curso em Adaptação Digital – MTC). 

Felipe Fulanetto – Pastor e Miss. da Igreja do Nazareno 
(Coordenador Acadêmico de Curso EAD). 

Irenita de Araujo Monterio - Betel Brasileiro e Instituto 
Bíblico RCM (Coordenadora Acadêmica com Pós em 
Implementação e Gestão em EAD).



Nancy Lima - AMIDE (Professora na área de missões e 
especialista em EAD ). 

Mércia Carvalhaes - DEMI –AMTB, IPI (Vivencia de apoio e 
assessoria ministerial SEPAL e CBM). 

Simone Alvarez - DEMI – AMTB, Miss. APMT 
(Coordenadora Pedagógica com Pós em Gestão 
Estratégica em EAD).



O DEMI, através da Comissão de Consultoria - Treinamento EAD, trabalhou 
nesse material de adaptação em caráter emergencial, e está verificando 
outras ferramentas de apoio para a Educação Missiológica Brasileira.

Para informações e solicitações: demi@amtb.org.br  

Apresente necessidades e temas necessários, tanto 
para o ensino (preparo missiológico), quanto para os 
itens referentes aos professores e aos missionários 
no campo em educação continuada.


