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A nosso ver conectividade é estar conectada à rede, assim 

podendo obter conhecimentos através de pesquisas fazendo uma 

busca na rede de internet sobre temas relevantes que chamem a 

atenção do usuário, estando assim inteirado aos assuntos desejados 

ou propostos, nesse viés entra as aulas de educação a distância (EAD) 

que na atualidade é de muita importância, tendo em vista a 

necessidades e peculiaridades de cada indivíduo, facilitando a vida das 

pessoas, pois assim a distância não torna um empecilho para elas 

pararem ou não terminarem os estudos. Porém entra em discussão o 

ensino médio EAD, avanço ou retrocesso? 

Acreditamos que existam pontos negativos e positivos, em que 

facilitaria a vida de um aluno que more distante da escola, porém não 

teria a interação entre professor/aluno; aluno/aluno, sem falar que 

muitas pessoas optariam por essa forma de ensino sem necessidade, 

por exemplo, se o aluno mora em uma cidade onde existem meios de 

transportes para ele se locomover ou more próximo da escola não há 

necessidades de um ensino a distância para esses alunos, no casso de 

alunos que morem a quilômetros de casa existe a necessidade de uma 

aula EAD, mas entra em discussão, esses alunos tem acesso a rede? 

Eles estão conectados à internet? Tem acesso a celular/ tablet/ 

computador? 

 Quem estuda na modalidade à distância, precisa ter disciplina, 

comprometimento e, claro, bastante autonomia para fazerem a 

atividade. Isso acontece por causa das particularidades do próprio 

método de ensino. 

“A distância física não impede a aproximação e a troca de 

conhecimento”. A aprendizagem pode ocorrer de forma muito positiva 

e com pressupostos metodológicos capazes de aproximar pessoas’’. 


