
Ensino a distância é opção para quem não tem muito tempo livre 
 
É cada vez maior o número de pessoas que precisam e querem estudar, mas não têm tempo para 
freqüentar um horário regular de aulas, ou ainda, determinado curso não é oferecido em sua 
cidade. Para quem não tem disponibilidade de horários e dias da semana o Senac São Paulo 
oferece a opção de participação nos cursos do Ensino a Distância (EaD). Como Flávia Cantal, 
moradora de Brasília e aluna do curso de Photoshop 7, do Centro de Educação em Informática. 
 
Flávia conta como é fazer um curso a distância, uma modalidade onde o aluno deve ter iniciativa 
para aprender e ter noções de administração do tempo, pois é ele quem determina seu ritmo de 
estudo. "Não é a primeira vez que faço um curso a distância, mas o curso de Photoshop 7 do 
Senac superou bastante minhas expectativas. Além do roteiro de estudo ter sido cuidadosamente 
preparado e explicado, sem ter deixado margem a praticamente nenhuma dúvida, os 
organizadores tiveram o interessante cuidado de criar um sistema de elaboração de tarefas e 
pesquisas que tornam o aprendizado bem mais sólido e definitivo", explica a estudante. 
 
Ela complementa: "Muito mais surpreendente foi a elaboração do projeto final que além de 
sedimentar os recursos conhecidos do Photoshop, mostrou a liberdade que o programa permite ao 
exigir maior desenvolvimento da criatividade, deixando claro que o software é muito mais que 
uma possibilidade de tratamento/correção de imagens, como eu pensava. Nosso tutor, Rubens, 
também mostrou interesse e profissionalismo impecáveis ao comentar cada um dos trabalhos e 
dar resposta rápida a quaisquer dúvidas". 
 
"No mais, fazer o curso foi uma "tarefa" bastante agradável. Se fosse possível dar nota, sem 
nenhum exagero, seria a nota máxima!!", finaliza Flávia. 
 
O ensino a distância é baseado na metodologia de projeto. Durante todo o curso o aluno aplica os 
conhecimentos adquiridos no desenvolvimento dos exercícios e depois no projeto final. A 
avaliação é realizada a partir da apresentação dessas atividades. Após a sua inscrição, o aluno 
recebe uma senha para entrar na Sala de Aula Virtual, onde pode acessar o roteiro das atividades 
e informações sobre o curso e tutores. Em alguns cursos, dependendo do número de 
participantes, o aluno pode participar de fóruns de discussão, onde todos compartilham as 
informações e dicas referentes ao software utilizado. 
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