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Na Educação a Distância, o espaço comunicativo online utiliza a comunicação 
síncrona e assíncrona. O tempo dedicado a cada um destes tipos de 
comunicação é variável, embora o modo assíncrono seja  preferencial. 

COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA 
• ocorre de modo diferido, não 

sincronizado, não exige a 
presença simultanea dos 
par7cipantes, nem no espaço 
nem no tempo, para  
comunicarem entre si.

COMUNICAÇÃO SÍNCRONA 
• ocorre de forma sincronizada,  

implica que os par7cipantes  se 
encontrem num mesmo 
espaço (;sico ou online) e em  
tempo real, para  comunicarem 
entre si.



Ø Maior reflexão e reformulação  de ideias, pois a extensão ao longo do tempo de uma 
discussão ou conversa admite edição, controle de reações emocionais ou cognitivas, 
inferência e desenvolvimento de argumentos. 

ØQue os indivíduos avancem ao seu ritmo e participem quando lhes é mais 
conveniente.

ØVários recursos podem ser incorporados na comunicação, simultaneamente, de forma 
rápida e simples. Por exemplo:  textos, imagens, podcasts e vídeos.

ØVárias experiências, provenientes dos elementos da rede  (isto é, alunos e professores) 
são relatadas no espaço educativo  digital, de forma voluntária e autónoma, ficando 
disponíveis para apropriação,  transformação  e aplicação em outros tempos e lugares. 

Na Educação a Distância a  comunicação e interação assíncrona, possibilita: 



Comunicação Assíncrona Comunicação Síncrona

Um para um
(comunicação interpessoal)
Professor- Estudante
Estudante- Professor

Exemplos:
E-mail, Whatsapp

Exemplos:
Telefone fixo, Telemóvel 

Um para muitos
(comunicação de massas)
Professor-Estudantes
Estudante-Estudantes.

Exemplos:
Livros, jornais, gravações de 
vídeo e de áudio
Whatsapp, mensagens

Exemplos:
Difusões em direto de rádio ou 
televisão, videoconferência.

Muitos para muitos
(comunicação em rede)
Estudantes-Professor-Estudante

Exemplos:
Fóruns, Blogs, Wikis, Redes 
sociais.

Exemplos:
Chats, videoconferências 
coletivas 

Fonte: Adaptado de Jensen & Helles (2017,  p.17)

Comunicação e tecnologias disponíveis 

Na Educação a Distância, o espaço comunicativo online, 
síncrono ou assíncrono, permite a comunicação numa rede, 
ou seja, o modo de comunicação de "muitos para muitos”.



Modo assíncrono

plataformas de aprendizagem
Professor – Estudante

(Assuntos e situações para  comunicação e interação)

(1) Conteúdo, objetivos, competências que o estudante
deve desenvolver;
(2) Atividades a serem desenvolvidas online: fóruns,
atividades, exercícios e orientações para a
aprendizagem;
(3) Ferramentas, aplicativos, recursos abertos
disponibilizados ao estudante;
(4) Propostas de avaliação;
(5) Mediação, Interação, apoio e orientação constante
dos estudantes.

Modo síncrono

ferramentas de videoconferência em tempo real
Professor – Estudante

(Assuntos e situações para  comunicação e interação)

(1) Conteúdo, objetivos, competências que o estudante deve
desenvolver;
(2) Metodologia de ensino a ser desenvolvida na
videoconferência: apresentação do conteúdo; perguntas e
dúvidas sobre atividades, exercícios ou tarefas; informação
sobre a calendarização dos encontros e a duração das
atividades;
(3) Recursos e materiais a serem disponibilizados ao
estudante;
(4) Propostas de avaliação, explicadas no final da interação
síncrona;
(5) Espaço para dúvidas, perguntas e apresentação de
perspetivas.

Oportunidades para comunicação e interação  no espaço educativo 
digital: Professor - Estudante



Modo assíncrono

plataformas de aprendizagem

Estudante-Professor

(1)Temáticas e temas que devo estudar e como
irei estudar;
(2) Quais as atividades, tarefas e exercícios que
devo realizar e quando;
(3) Quais os recursos que tenho para estudar;
(4) O que devo enviar ao professor para a
avaliação da minha aprendizagem;
(5) Interação e diálogo constante ao longo do
tempo com o docente.

Modo síncrono

ferramentas de videoconferência em tempo real 

Estudante-Professor

(1)Temáticas e temas que devo estudar e como irei estudar;
(2) Quais as atividades, tarefas e exercícios que devo realizar
e quando;
(3) Quais os recursos que tenho para estudar;
(4) O que devo enviar ao professor para a avaliação da minha
aprendizagem;
(5) Interação com o docente em tempo real.

Oportunidades para comunicação e interação no espaço educativo digital:
Estudante - Professor



Modo assíncrono

plataformas de aprendizagem

Estudantes – Estudantes

(1) O que aprendi e posso par<lhar em rede, o que

encontrei na internet sobre o tema;

(2) O que <ve dificuldade em realizar, as partes do

conteúdo que não entendi, onde posso encontrar

outro material que me explique o tema de forma

diferente;

(3) Quais os recursos que tenho e u<lizei para

estudar que posso u<lizar para colaborar con<go;

(4) O que foi mais diJcil realizar na a<vidade para

avaliação;

(5) Par<lha, entreajuda e colaboração constante

entre os estudantes.

Modo síncrono

ferramentas de videoconferência em tempo real 

Estudantes – Estudantes

(1) O que aprendi e posso par<lhar com os colegas, o que

encontrei na internet sobre o tema;

(2) O que <ve dificuldade em realizar, as partes dos

conteúdos que não entendi, onde posso encontrar outro

material que me explique o tema de forma diferente;

(3) Quais os recursos que tenho e u<lizei para estudar

que podem colaborar con<go;

(4) O que foi mais diJcil realizar nas a<vidades de

avaliação;

(5) Par<lha, entreajuda e colaboração constante entre os

estudantes.

Oportunidades para comunicação e interação no espaço educativo  digital: 

Estudante-Estudantes



Modo assíncrono

plataformas de aprendizagem

Estudantes-Professor-Estudante

(1) Aplicações, em situações reais, do que 

aprendemos;

(2) Partilhas coletivas entre colegas e professor, 

e receber  feedback dos colegas e professor;

(3) Divulgação de resultados e experiências;

(4) Trabalhos em grupo sobre perceções 

contrárias a afirmação geral proposta;

(5) Construção colaborativa e de 

coaprendizagem entre todos.

Modo síncrono

ferramentas de videoconferência em tempo real 

Estudantes-Professor-Estudante

(1) Aplicações em situações reais do que aprendemos;

(2) Partilhas coletivas entre  colegas e professor e receber 

feedback dos colegas e professor;

(3) Divulgação de resultados e experiências;

(4) Trabalhos em grupo sobre perceções contrárias a afirmação

geral proposta;

(5) Construção colaborativa e de coaprendizagem entre todos.

Oportunidades para comunicação e interação no espaço educativo digital: 

Estudantes-Professor-Estudante



Pense numa Unidade  Curricular que esteja presentemente a lecionar. 

Quais as vantagens e desvantagens de incorporar na sua metodologia 
de ensino atividades síncronas e atividades assíncronas, 
simultaneamente?
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