
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM  

Sistema Ambiental Paulista  

O que é e-Learning? 
 

Você sabia que termo “e-learning” vem de “eletronic learning” 
(aprendizado eletrônico) e é uma modalidade de ensino a distância 
oferecida totalmente pelo computador? 

Como a informação é disponibilizada na internet e pode ser acessada 
a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo, definir e-learning é vê-
lo também como um grande propulsor da difusão do conhecimento e 
da democratização do saber.  

 

Vantagens  

• Flexibilidade de horário, disponibilidade em tempo integral. 

• Ritmo de aprendizagem definido pelo próprio aluno. 

• Redução do tempo necessário para o aprendizado. 

• Treinamento de um grande número de pessoas ao mesmo tempo. 

• Aulas rápidas, conteúdo de fácil absorção. 

• Facilidade de atualização dos conteúdos. 
 

“ Dedique um tempo especial para seus 
estudos com o objetivo de obter um melhor 

aproveitamento dos conteúdos 
disponibilizados. “ 

 

” Aproveite e veja as nossas dicas para seu 
aprendizado disponível neste bloco de 

“Tira dúvidas” 

VOCÊ SABIA? 

 

Aqui no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem do Sistema 
Ambiental Paulista o e-learning 
é utilizado no método 
assíncrono: as aulas não 
acontecem em tempo real, 
como em uma aula presencial 
ou em uma videoconferência ‒ 
as videoaulas são 
disponibilizadas no AVA e o 
aluno, na hora que lhe for mais 
conveniente, acessa e assiste 
ao conteúdo. 

Com o e-learning assíncrono, 
você pode fazer o curso em seu 
tempo, em sua velocidade. Pode 
pausar, analisar e pesquisar 
com calma antes de avançar na 
videoaula e também pode 
prosseguir sem ter que esperar. 
Mas você não está sozinho 
nesse percurso: diante de 
qualquer dúvida, envie uma 
mensagem para a equipe de 
apoio. 
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