
Como criar 
 cursos online? 

Dicas e Ferramentas para você começar do zero!



DESENVOLVENDO  
CURSOS ONLINE COM 

DESENHO INSTRUCIONAL 
 



desenho  
instrucional 

Entender o que é desenho instrucional e  
como aplicar no desenvolvimento de  

cursos. 



www.desenhoinstrucional.com

O desenvolvimento de e-Learning bem sucedido é  
aquele que é envolvente, motivacional,  

memorável e fácil de aprender. Este sucesso, no  
entanto, é impulsionado principalmente pelo que  

é conhecido como Design Instrucional. O  
Designer Instrucional desempenha um papel  

crucial na criação de experiências de  
aprendizagem envolventes e aplicáveis   à vida  

real. 



Desenho instrucional é uma  

metodologia. Na prática são  

indicações que orientam o processo  

de desenvolvimento de um curso  

online, ou seja, um caminho para  

desenvolvimento de ações de  

formação. Parte da avaliação das  

necessidades de aprendizagem e, em  

seguida, aplica as estratégias de  

aprendizagem apropriadas para  

atendê-las. 

 

O trabalho do designer instrucional  

consiste em responder três grandes  

perguntas: 

 



O modelo/método clássico é o  

ADDIE que estabelece cinco fases  

durante o processo de forma  

simples e concisa: 

 

Existem muitos métodos de  

Desenho Instrucional que podem te  

ajudar a superar os desafios no  

desenvolvimento do e-Learning. 

 

darão vida à ação de formação. 

   

Implementação: Neste momento  

organiza-se a sala de aula com  

todos os recursos e conteúdos  

desenvolvidos na etapa anterior  

para que os alunos possam  

experiênciar, vivenciar o percurso  

formativo que foi desenhado para  

ele. 

 

Avaliação: Métricas! Aqui o desafio  

é avaliar a eficácia e a eficiência da  

ação de formação proposta, para  

saber o que precisa ser revisto, as  

estratégias que foram assertivas, e  

acumular dados para redesenhar a  

experiência de aprendizagem. 

 

Análise: É uma etapa focada em  

realizar uma análise contextual com  

uma envergadura bem robusta de  

variáveis sobre o contexto de  

aplicação da ação de formação:  

objetivos, público-alvo, ferramentas,  

restrições, etc. 

 

Design: Nesta fase o desafio está em  

realizar um planejamento assertivo,  

desenvolver a matriz de desenho  

instrucional, elencando vários  

elementos: objetivos, atividades,  

papéis, avaliações, conteúdos,  

ferramentas, carga-horária, etc. 

 

Desenvolvimento: Neste passo  

passa-se a construir os conteúdos e  

objetos de aprendizagem que 



O Design Instrucional é  
Importante no E-Learning? 

O processo geralmente envolve  

conhecer os alunos, o que eles  

precisam e ajudá-los, fornecendo  

treinamento envolvente e eficaz que  

atenda aos seus requisitos. A  

assistência pode vir de várias  

maneiras, incluindo um curso bem  

desenvolvido, elementos interativos  

e avaliações. Então, vamos falar  

sobre por que o design instrucional  

é vital para o setor de eLearning. 

 

1. Um bom design instrucional  

ajuda os alunos a reter  

conhecimento 

 

Sem dúvida, um bom design  

instrucional ajuda a orientar os  

alunos a alcançar os objetivos de  

aprendizagem de um curso. 



3. Uma boa experiência do  

usuário contribui para  

desenvolver os objetivos de  

aprendizado 

Um dos aspectos mais importantes  

do Design Instrucional a serem  

considerados durante o  

desenvolvimento personalizado do  

eLearning é a Experiência do  

Usuário (UX). Ele define a  

acessibilidade de um curso de  

eLearning, e isso tem um impacto  

direto no nível de envolvimento  

dos alunos. Um melhor design de  

UX é vital no eLearning, pois os  

alunos tendem a perder o objetivo  

principal do curso se ele não for  

atraente. Além disso, com um  

design ruim de UX, os alunos  

tendem a se distrair e ter  

dificuldades para entender o  

objetivo do curso. Por exemplo,  

não escolher corretamente uma  

cor atraente para o seu design  

acabará por perturbar e confundir  

os alunos. 

  

4. O bom design instrucional  

ajuda a comunicar mensagens 

Uma coisa sobre o bom design é  

sua capacidade de comunicar uma  

mensagem perfeita e diretamente  

aos alunos. Um bom design  

instrucional é mais do que apenas  

decorações, envolve uma  

comunicação eficaz que ajuda os  

alunos a alcançarem os objetivos de  

aprendizagem. Os desenhos são  

Além disso, também os ajuda a  

adquirir e reter conhecimento. A  

maneira como os gráficos visuais são  

apresentados em um curso on-line  

pode ter um grande impacto na  

capacidade de retenção dos alunos.  

Pode ajudar os alunos a conectar as  

informações a estratégias mentais  

anteriores de aprendizado. A  

pesquisa afirma que o cérebro  

humano tende a recuperar  

informações com mais frequência  

através de imagens, gráficos e  

infográficos do que através do texto.  

Portanto, a integração de  

infográficos, imagens e vídeos no seu  

eLearning pode ajudar a reter o  

conhecimento. 

  

2. O bom design instrucional faz  

com que os alunos se envolvam 

Um dos papéis de um designer  

instrucional é fazer uma análise  

completa de seus alunos antes de  

criar cursos on-line. Isso lhes  

permite criar atividades de  

aprendizagem relevantes,  

envolventes e atraentes para o aluno.  

Além disso, é essencial que o  

designer entenda seu público-alvo, a  

fim de conhecer sua capacidade de  

retenção e qual mistura visual os  

motiva a aprender. Isso os ajudará a  

conhecer exatamente o tipo de  

design de aprendizado que se adapta  

às necessidades dos alunos, usando,  

portanto, suas habilidades para criar  

uma experiência de aprendizado  

envolvente. 



inspiradores que ajudem a motivar  

os alunos a adquirir mais  

conhecimento. Projetos  

inspiradores podem ser difíceis, no  

entanto, você pode alcançá-los se  

tiver uma melhor compreensão do  

seu público-alvo. 

  

O design instrucional é muito  

essencial no aprendizado e, sem  

ele, não haveria envolvimento.  

Além disso, nada supera o fato de  

seus alunos permanecerem  

envolvidos durante o curso e  

alcançar seu objetivo de  

aprendizado. Um segredo para  

envolver seus alunos é analisando- 

os para saber o que eles precisam e  

colocando projetos legais para  

atender aos requisitos.  

ótimos se a mente é posta em ação  

com boas intenções e escolhas. No  

entanto, isso não é suficiente, pois  

também deve haver uma história por  

trás de todo design. A história,  

juntamente com um bom design,  

garante que você esteja passando a  

mensagem certa para seus alunos.  

Em suma, todo Designer  

Instrucional deve ter boas  

estratégias.  

 

5. Bons desenhos instrucionais  

levam os alunos a agir 

Uma das razões pelas quais um bom  

design é importante no eLearning é  

porque ajuda a inspirar os alunos a  

agir e alcançar mais do que o  

esperado. Portanto, o papel do  

designer é criar designs   



Conhecendo o  
contexto 

Entender o contexto no qual o seu curso  
será aplicado te ajudará a definir as  
melhores estratégias instrucionais. 
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A Análise Contextual é uma oportunidade de  
alinhar bem o escopo do projeto do seu curso, além  
de conhecer pra quem está planejando o curso e as  

restrições que deverá superar. Ao final, terá um  
encaminhamento de solução a seguir. 



O primeiro passo envolvido no  

desenvolvimento de um curso  

online é conhecer o contexto de  

aplicação do mesmo. Esse exercício  

de análise contextual é  

extremamente importante e te  

orientará sobre inúmeros fatores,  

desde escopo do projeto, objetivos  

de aprendizagem, conhecimentos- 

habilidades-atitudes, quem são e  

quais são as características do seu  

aluno, de onde acessarão o curso,  

quais as restrições que podem gerar  

riscos ao projeto e que você precisa  

contornar para chegar num  

encaminhamento de soluções  

assertivo. 

 

Existem muitas técnicas para fazer a  

análise contextual: Entrevistas  

tradicionais; Entrevistas contextuais;  

Questionários de perfil e de rotina;  

 

Questionários de satisfação;  

Observação do usuário; Análise do  

trabalho... O importante é você  

escolher aquela que lhe dará o  

melhor contorno do cenário. 

 

Atente-se, é importante que  

sempre que possível você tenha  

duas ou mais fontes para validar  

sua análise contextual, tornando  

seu exercício de observação e  

entrevista mais seguro. 

 

As informações colhidas durante a  

sua observação, devem ser  

registradas no Relatório de Análise  

Contextual, que está organizado  

em quatro seções: 

 

- Necessidades de Aprendizagem 

- Características do Público-Alvo 

- Levantamento das Restrições 

- Encaminhamento das soluções   

 

Vamos gerar informações sobre cada uma destas  
seções. 



Em NECESSIDADES DE  

APRENDIZAGEM temos que nos  

dedicar ao escopo do projeto.  

Primeiro entender quais são as  

demandas educacionais e por que  

são necessárias, depois buscar  

informações sobre a sua  

importância e o contexto de  

Necessidades de Aprendizagem
aplicação das novas competências.  

Para justificar é importante  

apresentar o assunto e indicar de  

onde surgiu a demanda do curso. 

 

Para finalizar, indique o objetivo  

geral de formação e os objetivos  

específicos. 

Qual o escopo  

do projeto?  

Quais os  

objetivos? 



Conhecer o PÚBLICO-ALVO da  

ação de formação que você esta  

planejando é indispensável para o  

sucesso do seu projeto, pois  

conhecendo seus alunos, poderá  

escolher as melhores ferramentas,  

indicar o conteúdo adequado,  

definir os objetos de aprendizagem. 

Características do Público-Alvo
Todas essas características impactam  

de maneira direta as etapas de  

planejamento e desenvolvimento do  

seu curso, então atente-se e reúna de  

maneira fidedigna o maior número  

possível de informações sobre o seu  

público-alvo. Algumas  

características são indispensáveis:  

Quem são os  

alunos? Quais as  

caractéristicas  

deles? 



Existem vários tipos de restrições  

que limitam os projetos. Durante o  

LEVANTAMENTO DAS  

RESTRIÇÕES o desafio é observar o  

contexto e entender as  

características ou especificidades  

que podem ser (ou se tornar)  

obstáculo para o desenvolvimento  

Levantamento das Restrições
do projeto. É importante listar os  

problemas, mas principalmente  

registrar as ações que serão tomadas  

para resolvê-los! Quais são as  

segundas-vias? Como resolverá cada  

obstáculo para “tirar o projeto do  

papel”? Veja as mais comuns: 

Quais os pré- 

requisitos? Com  

quais obstáculos  

precisaremos  

lidar? 



No ENCAMINHAMENTO DAS  

SOLUÇÕES é realizada a indicação  

geral de uma solução inicialmente  

projetada para atender as  

necessidades e especificidades  

observados durante as pesquisas  

sobre as necessidades de   

Encaminhamento das soluções 
aprendizagem e características do  

público-alvo, levando em conta o  

levantamento das restrições. 

 

É um encaminhamento em linhas  

gerais, ainda sem muito  

detalhamento sobre mídias,  

recursos, carga horária.   

Em linhas  

gerais, como  

será o curso? 



Ao final da atividade de analise  

contextual, teremos informações  

especificas e organizadas no  

Relatório de Análise Contextual, é o  

primeiro documento formal que  

delimitará toda a cadeia de ações  

que visam à solução do problema  

instrucional. 

 

É importante ressaltar que a análise  

de contexto pode seguir briefings  

criados ao longo da experiência do  

 

designer instrucional, mas cada  

projeto tem perguntas especificas,  

informações que dizem respeito à  

aquele contexto, então não há um  

“briefing” padronizado e pré- 

estabelecido, no entanto, apesar de  

parecer mais tranquilo poder  

trabalhar livremente a sua análise  

de contexto o que acontece é  

justamente o oposto. Com o tempo  

o profissional de DI criará  

experiência em lidar com esse  

procedimento. 

Qualquer informação que for registrada de maneira  
equivocada aqui nesta etapa, orientará o planejamento  
e o desenvolvimento do seu curso de maneira errada. 
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Ao final da atividade de análise contextual,  
teremos informações especificas e  

organizadas no Relatório de Análise  
Contextual, é o primeiro documento formal  
que delimitará toda a cadeia de ações que  
visam à solução do problema instrucional. 



planejando seu  
curso online 

Vamos nos dedicar a compreender  
quais são as variaveis e como  

planejar seu curso online! 
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O planejamento deve ser considerado como  
um meio de racionalização, organização e  

coordenação das ações necessárias para  
articular as atividades necessárias para  

desenvolver seu curso. 



Em nosso dia-a-dia, o planejamento  

está sempre presente. Mesmo sem  

perceber, nas nossas rotinas, seja no  

planejar o que fazer nas próximas  

horas ou dias, semanas, meses ou  

anos, enfrentamos situações que  

necessitam de planejamento, isto  

porque ao planejar determinamos as  

ações que nos levarão ao alcance dos  

objetivos. 

 

Quando pensando no  

desenvolvimento de curso online o  

planejamento é uma etapa  

importantíssima, é o momento para  

pensarmos nos melhores caminhos  

e estratégias para criar um terremo  

fértil para os processos de  

aprendizagem dos nossos alunos. 

Ao final desta etapa teremos  

planejado a MATRIZ DE  

DESENHO INSTRUCIONAL,  

documento que apresenta dados  

precisos sobre o que será  

necessário desenvolver para dar  

vida à ação de formação  

prentedida. 

 

Vamos planejar a ação de formação  

sobre os seguintes aspectos: 

 

- Unidades 

- Objetivos 

- Papéis | Atividades 

- Duração e Período 

- Ferramentas 

- Conteúdos 

- Avaliação 

Vamos dominar como planejar cada uma destas  
variáveis. 



Em UNIDADES você deve  

apresentar como o conteúdo deverá  

ser organizado para acesso do aluno.  

Atente-se a logicidade do conteúdo,  

para que o aluno não tenha  

dificuldade.  

Unidades

Ao organizar o conteúdo, respeite a  

logicidade dos assuntos, partindo  

dos mais simples para os mais  

complexos, isso facilita o processo  

de aprendizagem do seu aluno. 

Como você vai organizar os seus  

conteúdos? 

Em qual ordem  

os seus alunos  

acessarão os  

conteúdos? 



Os objetivos sinalizam para seu  

aluno o que ele estará apto a  

desenvolver ao final do percuso  

formativo, funcionam como  

sinalizadores, orientadores que  

ajudam a filtrar os conteúdos  

objetivos

indispensáveis, daqueles que são de  

contextualização. Indique objetivos  

práticos. Atente-se que aqui são  

objetivos de aprendizagem, e não  

seus objetivos instrucionais  

enquanto planejamento.  

O que o aluno  

estará apto a  

desenvolver ao  

final do curso? 



É importante identificar quem  

participará da ação de formação que  

você esta construindo. Quem são os  

atores presentes no processo de  

aprendizado do aluno? 

Papéis

Bom, o aluno tem sempre papel,  

além dele liste se tem tutores,  

especialista ou outras pessoas que  

eventualmente são ativas no  

percurso didático que esta  

desenhando. 

Quem  

participará do  

processo de  

ensino e  

aprendizagem? 



A cada ator com papel no seu curso,  

é importante listar as atividades que  

ele cumprirá, o que fará ao longo de  

cada unidade do curso? Veja uma  

amostra a seguir: 

Atividades

Aluno: deverá acessar o material,  

assistir uma videoaula e realizar um  

mapa conceitual 

Tutor: fará uma webconferência,  

mediará os fóruns e corrigirá as  

atividades postadas. 

O que seus  

alunos fazem  

ao longo do  

curso? 



A duração define a carga horária  

necessária para a execução das  

tarefas propostas, e o período indica  

o tempo em que o curso em questão  

ficará disponível para a realização de  

todas as atividades. 

Duração e Período

Atente-se que muitos fatores  

influênciam a determinação destas  

variáveis, mas o que não vale é  

subestimar ou superestimar a carga  

horária do curso que esta  

desenhando. 

Qual a carga  

horária do seu  

curso? Quanto  

tempo ele ficará  

disponivel? 



As ferramentas de aprendizado  

eletrônico nada mais são do que  

ferramentas e funcionalidades para  

suporte e apresentação dos  

conteúdos, tais como: videoaulas,  

podcasts, tutoriais narrados, ebooks, 

ferramentas

conteúdos interativos, glossários,  

realidade aumenta, realidade virtual,  

games, simuladores... e todos os  

demais que serão usados para  

disponibilizar o conteúdo e opções  

de interação para os alunos. 

Qual suporte  

para  

apresentação  

dos conteúdos  

para os alunos? 



Em conteúdos o desafio é selecionar  

os tópicos que deverão fazer parte  

do curso. É como uma ementa  

organizada em partes -  

módulos/unidades. 

conteúdos

Os conteúdos indicados devem ser  

suficientes para guiar o aluno ao  

objetivo geral de aprendizagem, e  

devem se orientar pelos objetivos  

especificos ao longo do curso. 

Para alcançar os  

objetivos de  

aprendizagem,  

quais conteúdos  

devo apresentar  

ao aluno?' 



A finalidade da avaliação é examinar  

o sucesso ou fracasso de um projeto  

instrucional. Os objetivos  

instrucionais descritos para cada  

unidade de aprendizagem foram  

alcançados?  

avaliações

As avaliações pode seguir diversos  

métodos: formativas, somativas,  

diagnósticas; e também várias  

formas, sejam questões abertas ou  

fechadas... o importante é estarem  

alinhadas com o objetivo geral. 

Como avaliarei  

o nível de  

aprendizagem  

do aluno? 



O planejamento é muito importante.  

É o coração do seu curso online,  

uma vez que não cabe improviso na  

EaD. Construa-o com atenção, revise  

e verifique todas as informações  

várias vezes, assim você se certifica  

de que não está esquecendo de  

nenhuma informação, e não chegará  

no perigoso contexto de “construir o  

avião com ele me pleno voo”, ou  

seja, desenvolver e planejar ao  

mesmo tempo. Mantenha seu  

planejamento sempre atualizado,  

com todas as alterações que  

ocasionalmente forem necessárias. 

 

Além de documento de  

planejamento, a Matriz de Desenho   

Instrucional te ajuda a organizar o  

desenvolvimento, entender o que  

precisará criar para tirar o projeto  

do papel.   

 

Depois que concluir a matriz, você  

pode lê-la em dois sentidos: 

- No sentido horizontal, você tem  

informações sobre o módulo, cada  

informação sobre aquele “pedaço”  

de conteúdo. 

- No sentido vertical, encontrará  

informações completas sobre o  

curso, duração, carga horária,  

ementa, objetivos. 

 

Além de ser mais fácil comparar e  

avaliar o trabalho que está  

desenvolvendo. 

 

Informações sobre o módulo! 

In
fo
rm

aç
õe
s 
so
br
e 
o 
cu
rs
o! 
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O planejamento é muito importante. É o  
coração do seu curso online, uma vez que não  

cabe improviso na EaD. Construa-o com  
atenção, revise e verifique todas as  

informações várias vezes, assim você se  
certifica de que não está esquecendo de  

nenhuma informação, e não chegará no  
perigoso contexto de “construir o avião com  

ele me pleno voo”, ou seja, desenvolver e  
planejar ao mesmo tempo. 



design de  
conteúdos 

Vamos compreender as melhores  
técnicas para desenvolver conteúdos  

significativos para os alunos. 
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A produção dos materiais para a EaD  
demanda estratégias específicas para atender  

as características próprias da modalidade.  



Um bom ponto de partida para  

entendermos um pouco mais da  

linguagem utilizada na EaD é o fato  

de tentar fazer tudo que você faria  

pessoalmente, em sala de aula, com  

seus alunos, e não apenas apresentar  

o conteúdo usando linguagem  

acadêmica. 

 

Na maioria dos cursos EaD, os  

alunos não têm contato diário e  

 

cotidiano com seus professores, por  

isso a linguagem empregada para  

desenvolver os conteúdos deve ser  

aproximativa, dirigindo-se  

diretamente ao aluno. É  

importante que o texto se torne  

próximo do aluno, como se o autor  

estivesse conversando  

presencialmente com ele.   

É importante a utilização de  

estratégias que aproximem o aluno  

do material, na exemplificação ou no  

detalhamento de informações  

normalmente comunicadas de  

outras maneiras a um estudante em  

uma sala de aula presencial. Uma  

palavra diferente, que está  

relacionada ao assunto da disciplina,  

mas que em sala de aula, você com  

certeza, retomaria, merece ser  

conceituada em seu material na EaD,  

pois, o aluno, possivelmente, não  

terá contato com o autor do  

material para sanar suas dúvidas.   

Esclarecer metas e critérios de  

avaliação, usar exemplos e  

analogias, incentivar o  

processamento e a aplicação dos  

conhecimentos são algumas dessas  

estratégias. O tipo de linguagem  

utilizada em materiais impressos  

para a Educação a Distância tem  

importância decisiva e pode  

favorecer ao aluno a interatividade,  

envolvimento e até mesmo,  

conclusão do curso.   

 



vídeo ou animação) determinando  

o sequenciamento que será exibido  

no produto final (curso). 

 

Um roteiro pode ser produzido  

num simples editor de textos (ex:  

Word), e apresentar elementos  

visuais sem animação quando a  

identidade visual de um curso não  

é tão importante, ou a equipe de  

produção técnica é coesa e não  

necessita de maiores apresentações  

para compreenderem o que é  

necessário desenvolver. 

 

O objetivo do storyboard é indicar  

às equipes de design e  

desenvolvimento os recursos e  

funcionalidades do produto final,  

por isso basicamente os storybords  

tem duas seções principais: uma de  

comunicação com a equipe e outra  

com os conteúdos planejados para  

que os alunos visualizem. 

 

Muitas vezes o conteúdo passa por  

uma fase de Storyboard para chegar  

à versão final. Um Storyboard nada  

mais é do que roteiro, um rascunho  

de como ficará o conteúdo depois de  

“animado”, “programado” por uma  

equipe de desenvolvimento ou pelo  

próprio designer instrucional usando  

uma ferramenta de autoria. 

 

Neste documento o designer  

instrucional especifica todos os  

elementos constitutivos de um curso,  

tais como: textos, imagens, vídeos,  

locuções, animações, etc,  

determinando a sequenciação  

correta em que serão apresentadas  

no produto final. O desafio é  

descrever em detalhes os conteúdos  

de um curso (textos, imagens, sons,  

etc.), as orientações para as  

atividades propostas, diálogos dos  

personagens (quando houver), falas  

em off (apenas a locução aparece,  

mas quem narra não aparece no  



Dependendo da carga cognitiva  

intrínseca (dificuldade com o  

material e elementos  

representados) ou extrínseca  

(dificuldade com a organização e  

apresentação da mensagem) o  

designer instrucional deve adotar  

recursos que aliviem essa carga  

liberando a memória de trabalho  

para que seja possível a integração  

dos processos mentais, já que,  

representamos apenas parci- 

almente o que vemos e ouvimos. 

 

Quando as informações são  

apresentadas aos alunos são  

ativados os seus sistemas de  

processamento visual, sensorial e  

auditivo ao mesmo tempo e nes-te  

momento é que a capacidade da  

memória de trabalho é estendida. 

As combinações entre imagens  

junto das suas designações verbais  

são muito mais facilmente  

lembradas do que aquelas em que  

são mostradas só imagens ou  

locuções. 

 

Destes conceitos da teoria cognitiva  

podemos extrair 7 (sete) princípios  

que norteiam a concepção e  

adaptação de materiais multimídia  

nos projetos de EAD. Eles facilitam  

os processos de aprendizagem,  

adotando estratégias que  

diminuem a carga cognitiva  

necessária para aprendizagem  

significativa. 

 

As pessoas aprendem ao interagir  

com conteúdos, recursos e outras  

pessoas, para tanto um dos  

principais benefícios do aprendizado  

eletrônico é a possibilidade de  

exploração de conteúdos no formato  

multimídia. 

 

O ponto principal é que o designer  

instrucional deve entender que as  

percepções variam  

consideravelmente de pessoa para  

pessoa, pois nisto envolve-se o nível  

de aprendizagem cognitivo de cada  

uma delas. 

 

A maneira como percebem a  

realidade é muito influenciada pelas  

características pessoais, necessidades,  

motivações, interesses, expectativas,  

experiências passadas de cada um. 

 

A memória humana tem uma  

capacidade limitada de  

processamento e o designer  

instrucional precisara apoiar o aluno  

nos processos de integração, ar- 

mazenamento e recuperação desta  

informação canalizando a atenção do  

aluno de forma qualificada  

direcionando-o a um determinado  

conteúdo com a utilização de mídias  

adaptadas para cada caso. 

 

Para que os alunos sejam  

direcionados para as atividades mais  

importantes o DI novamente deve  

ter em mente os objetivos de  

aprendizagem dispostos na fase de  

análise do projeto. 

 



Alunos aprendem melhor quando  

elementos de textos e imagens são  

combinados ao invés de  

apresentados separadamente. 

PRINCÍPIO DA MULTIMÍDIA

Atente-se a utilização de gráficos e  

textos juntos é imprescindível,  

facilita a aprendizagem do aluno. 



Os alunos aprendem melhor  

quando textos estão próximos às  

imagens;   

 

Hiperlinks não devem cobrir tela  

inteira e sim abrirem em pop-ups.   

 

PRINCÍPIO DA PROXIMIDADE ESPACIAL 
Orientações das atividades devem  

estar dispostas na mesma tela da  

atividade para que o aluno  

mantenha ativo na memória de  

trabalho dados enquanto buscam  

outros;   



A sobrecarga advinda de sons de  

fundo, histórias sem nexo aliado aos  

objetivos do curso, descrições  

textuais sem sentido atrapalham a  

aprendizagem tirando o foco do  

objetivo proposto. 

PRINCÍPIO DA COERÊNCIA 
Alunos aprendem melhor quando  

esses elementos são retirados  

evitando a distração desnecessária. 



A capacidade de memória de  

trabalho é mais ativa quando há  

narração ao invés do uso de textos  

escritos acompanhados de imagens; 

PRINCÍPIO DA MODALIDADE
Alunos aprendem mais quando  

visualizam gráficos e animações  

acompanhadas de áudio ao invés de  

texto escrito. 



Remover toda informação  

apresentada anterior ou junto de  

outra mídia; informações  

irrelevantes ao que está sendo  

 

PRINCÍPIO DA REDUNDÂNCIA
estudado no momento e  

informações já conhecidas pelos  

alunos. 



Deve haver um diálogo  

conversacional em estilo comum  

que auxilie o processo  

metacognitivo do aluno e para que  

ele crie afinidade com o produto;   

 

PRINCÍPIO DA PERSONALIZAÇÃO
Alunos aprendem melhor quando se  

estabelecem conversas diretas com  

eles. Exemplo: referir-se aos alunos  

como “vocês” ao invés de “eu” ou  

“nós”.   



Tendo em mente o contexto da  

transferência é necessário que  

alunos sejam testados em seus  

conhecimentos. 

PRINCÍPIO DA PRÁTICA 
Alunos aprendem melhor quando  

são desafiados a integrar os  

conhecimentos adquiridos no  

momento em que efetuam as  

atividades propostas.  



Dicas para  
Criar Storyboards 

O mundo está cheio de coisas para  

aprender. Vivemos em uma época  

em que o acesso à informação é  

muito mais fácil e as oportunidades  

de aprendizagem estão maduras.  

Um dos canais mais usados no  

mundo do compartilhamento de  

informações é o eLearning. A  

tecnologia abriu muitas portas para  

educadores tradicionais, mas  

também novos atores no setor.  

Quando se trata de eLearning, o  

conteúdo naturalmente  

desempenha um papel  

fundamental. É crucial passar muito  

tempo pensando quais são as  

melhores maneiras de transmitir a  

mensagem. Para este propósito, os  

storyboards são magníficos e podem  

aprimorar a experiência de  

aprendizagem eletrônica, tanto para  

os alunos como para o professor.  

Então, se você quiser aumentar seus  

cursos, aqui estão 8 dicas que irão  

ajudá-lo a criar storyboards para o  

eLearning efetivo. Mas, primeiro, é  

uma boa idéia olhar o conceito de  

um storyboard. 



lição ou do curso? Descreva os  

resultados que seus alunos devem  

obter até o final da experiência  

eLearning. Se você sabe qual é o  

seu objetivo, é muito mais fácil se  

concentrar no conteúdo certo. O  

entendimento das estratégias de  

Marketing de conteúdo é  

realmente o mais importante para  

avançar, o que pode ajudá-lo a  

posicionar melhor seus  

storyboards. 

  

Um ponto interessante é também  

considerar o papel das mídias  

sociais em seu curso de eLearning.  

Pode realmente se sentar bem com  

sua estratégia existente e você  

também pode usar opções de  

estruturação semelhantes como  

parte do seu storyboard. 

 

2. Ter todo o seu conteúdo pronto 

Certifique-se de ter todos os  

materiais do curso à sua frente  

antes de começar a criar um  

storyboard. Você não pode criar  

uma experiência efetiva se você  

continuar adicionando coisas em  

suas lições de eLearning no meio  

de tudo. Tenha sempre o material  

pronto e tenha uma idéia geral do  

que você gostaria de usar. É  

possível remover certos elementos  

à medida que você está  

construindo o storyboard, mas  

você nunca quer ter que fazer isso  

uma vez que você está  

essencialmente terminado. 

Qual é o propósito de um  

Storyboard? 

 

Se você deseja que seu storyboard  

seja eficaz, ele ajuda a saber o que é  

suposto fazer e a forma como ele  

deve ser realizado. Simplificando,  

um storyboard é uma representação  

visual de como sua experiência de  

ensino se desenvolverá - passo a  

passo. Geralmente consiste em uma  

série de quadrados ou círculos que  

ilustram os diferentes elementos.  

Deve ter imagens e notas explicando  

o que deve acontecer em todo  

momento. É essencialmente uma  

breve descrição e representação de  

todas as etapas que você precisa para  

passar para os conteúdos propostos. 

  

8 dicas de storyboard para  

eLearning eficaz 

 

Os storyboards não são  

inerentemente difíceis. Como a  

descrição acima mostra, o conceito  

não é difícil de entender. No entanto,  

executar um bom storyboard pode  

ser difícil - que informações você  

deve incluir e o que deixar de fora? 

  

Então, vejamos as 8 dicas que o  

ajudarão a criar um bom storyboard: 

 

1. Saiba o que deseja alcançar 

Mesmo antes de começar a trabalhar  

no storyboard, você precisa  

considerar o que deseja alcançar com  

o eLearning. Qual é o objetivo da  



6. Encontre um modelo  

apropriado de storyboard 

Você não precisa criar um  

storyboard do zero. Na verdade,  

pode economizar muito tempo e  

dinheiro para optar por um  

modelo e personalizá-lo de acordo  

com suas necessidades. Você pode  

encontrar ideias de modelo on-line  

e escolher uma que melhor  

corresponda ao seu objetivo. 

  

7. Finalize com uma ferramenta  

de autoria 

Além de usar um modelo, você  

também pode adicionar uma  

ferramenta de autoria ao seu  

storyboard. Isso ajudará a agilizar  

todos os diferentes componentes e  

garantir que os elementos se  

juntem para criar uma experiência  

de aprendizagem coerente. A chave  

é realizar um pouco de pesquisa  

antes de escolher seu favorito.  

Quando você está analisando as  

diferentes ferramentas, você deseja  

se concentrar em coisas como o  

tipo de conteúdo que você vai  

incluir no storyboard, a linha de  

tempo que você está utilizando e o  

tipo de orçamento com o qual você  

está trabalhando. 

 

8. Teste seu Storyboard 

Não basta criar um storyboard e  

depois usá-lo com seus alunos.  

Para a experiência mais eficaz, é  

sempre melhor testá-lo com alguns  

alunos ou membros da sua equipe.  

Ouça os comentários e avalie como  

você sentiu o storyboard realizado.  

3. Definir objetivos menores 

Você já definiu o objetivo principal  

para o seu curso, mas você também  

precisa pensar os objetivos menores  

que trabalham com esse objetivo  

principal . Seja por lições ou mesmo  

por hora - você precisa ter pequenos  

objetivos de aprendizagem definidos.  

Uma boa maneira de incorporá-los  

no seu storyboard é garantindo que  

cada slide ou quadrado em seu  

storyboard tenha seu próprio  

objetivo. Cada ação, tarefa, leitura, e  

assim por diante deve ter um  

significado - algo que empurra para  

o objetivo principal. 

  

4. Medir os resultados dos alunos 

O storyboard também deve se  

concentrar na avaliação de seus  

alunos. Quais são as coisas que lhe  

dizem que os alunos estão  

aprendendo? Você deve incorporar  

os diferentes critérios de avaliação  

em seu storyboard e garantir que ele  

inclua muitas pausas para medir o  

quão bem seus alunos estão fazendo. 

 

5. Use diferentes elementos como  

parte do seu Storyboard 

Para melhorar a aprendizagem, as  

lições devem estar envolvidas em  

diferentes níveis. Todo mundo  

aprende um pouco diferente e,  

portanto, você precisa garantir que o  

processo não seja estreito e focado  

em apenas um método. Certifique-se  

de que seu storyboard usa  

ativamente diferentes elementos de  

design que ofereçam suporte a  

diferentes formas de aprender.  

Inclua vídeos, adicione interações,  

utilize questionários e jogue com  

texto e imagens. 



Ao desenvolver conteúdos, desenhar  

storyboards ou criar apresentações  

para seus alunos, você deve adotar  

estratégias que facilitem o processo  

de aprendizagem do seu aluno. O  

conteúdo deve ser suficiente para  

que a aprendizagem sem concretize  

de maneira significativa, sem  

esforço cognitivo descomunal e  

 

Erros comuns que devemos evitar  
no desenvolvimento de cursos 

focado em ser simples, rápido e  

prático. 

 

Sabendo disso existem alguns erros  

que precisam ser evitados no seu  

conteúdo para que o processo de  

aprendizagem do seu aluno seja  

sensacional. 



Muito texto nas telas

Texto em excesso nas telas é um  

grave problema, além de ser pouco  

atrativo para o aluno, demanda uma  

alta carga cognitiva para processar a  

aprendizagem. Além de pouco  

atrativo, texto em excesso  

desencoraja o aluno, e impacta no  

seu interesse pelo tema. Dedique-se  

ao desafio de filtrar o que é  

realmente importante e precisa estar  

apresentado, ou seja, priorize  

informações que estejam  

diretamente ligadas ao objetivo do  

curso, ok? 

Dica:  

Invista na apresentação das  

informações em esquemas visuais,  

como:  

- gráficos 

- infográficos 

- ícones 

- tutorais 

 

Objetos de aprendizagem que  

podem ser acessados em um curto  

espaço de tempo são melhores para  

aprendizagem. 



conteúdo com falhas

Conteúdos que não foram de  

pensados para um atender uma  

demanda prática, com conteúdo  

aplicado também pode ser um  

entrave ao engajamento do aluno.  

Se somado a isso termos um  

conteúdo desforme, fraco, mal  

organizado, que a priori foi pensado  

para a modalidade presencial seu  

aluno ficará desinteressado em  

continuar fazendo participando da  

ação de formação proposta, uma vez  

que tem sempre uma sensação de  

desorganização instrucional. 

Dicas: 

 

- Atente-se às indicações do desenho  

instrucional 

- Adote mesmo tempo verbal no  

texto 

- Escolha: fotos ou ilustrações 

- Defina uma identidade padrão 

- Não misture fontes   

 



Animações sem sentido

Durante muito tempo houve uma  

máxima que quanto mais clique,  

mais interatividade e mais  

animações melhor... bom, não é  

bem assim. Interatividade demais  

pode atrapalhar a navegação do seu  

aluno no site. Atualmente, ainda  

temos que entender que muitos  

alunos acessam o conteúdo dos seus  

smartphones, então pensar na  

usabilidade é ainda mais  

importante.  

Dicas: 

 

- Não use interatividades sem  

sentido, do tipo: clique aqui para  

abrir ou clique para entrar... 

- Não adote animações longas... 

- Não são cliques que fazem o  

conteúdo melhor, e sim a qualidade  

do mesmo. 

 



Linguagem inadequada

A linguagem e o tom de voz dizem  

muito sobre uma pessoa, não é  

mesmo? Isso também acontece no  

seu material. A linguagem precisa  

acompanhar o perfil do seu público- 

alvo, caso contrário haverão muitos  

ruídos de comunicação e outras  

falhas que impactam no processo de  

aprendizagem significativa e  

interesse do aluno pelo material. 

Dicas: 

 

- Use linguagem dialógica   

- Escolhas palavras do vocabulário  

do aluno (ou use um glossário) 

- Use linguagem dialógica 

- Não trabalhe um texto rebuscado  

ou impessoal 

 



Cursos longos demais

A curso de aprendizagem tende a ser  

decrescente, isso significa que a  

medida que o tempo de uma aula  

vai passando, o aluno tende a estar  

mais disperso, menos concentrado.  

Associado a este fato, soma-se o  

cenário de que os alunos têm cada  

vez menos tempo, pensando em  

educação corporativa é mais  

evidente ainda, uma vez que os  

alunos se dividem entre as rotinas  

de trabalho e os momentos de  

capacitação.  

Dicas: 

 

- Programe cursos com cargas  

horárias menores 

- Se o curso for mais extenso, divida  

em módulos menores 

- Use Microlearning 

- Programa seu conteúdo para ser  

utilizado de maneira rápida e  

assertiva 

 

 



Cursos Generalistas

Eis a expectativa de agradar gregos e  

troianos... Tentar alcançar com um  

mesmo conteúdo todos os alunos é  

uma estratégia pouco assertiva. O  

perfil do aluno incide diretamente  

no design do curso, no  

aprofundamento do conteúdo, nas  

mídias e ferramentas usadas, na  

linguagem, volume de conteúdo e  

todas as demais escolhas  

instrucionais. Adotar uma estratégia  

e achar que ela contemplará todos  

os alunos de maneira significativa  

não é uma boa aposta. 

Dicas: 

 

- Fuja de conteúdos de prateleira 

- Conheça seu aluno e entenda   

- Aplique técnicas de UX Design 

- Desenhe conteúdos sob medida 

- Defina personas para a sua ação de  

formação 

 

Alunos diferentes demandam  

estratégias diferentes. 

 

 

 



Qualidade duvidosa

Eis a expectativa de agradar gregos e  

troianos... Tentar alcançar com um  

mesmo conteúdo todos os alunos é  

uma estratégia pouco assertiva. O  

perfil do aluno incide diretamente  

no design do curso, no  

aprofundamento do conteúdo, nas  

mídias e ferramentas usadas, na  

linguagem, volume de conteúdo e  

todas as demais escolhas  

instrucionais. Adotar uma estratégia  

e achar que ela contemplará todos  

os alunos de maneira significativa  

não é uma boa aposta. 

Dicas: 

 

- Fuja de conteúdos de prateleira 

- Conheça seu aluno e entenda   

- Aplique técnicas de UX Design 

- Desenhe conteúdos sob medida 

- Defina personas para a sua ação de  

formação 

 

Alunos diferentes demandam  

estratégias diferentes. 

 

 

 



www.desenhoinstrucional.com

Em conclusão, estes são os elementos  
essenciais necessários para criar cursos  

centrados no aluno. É muito importante  
seguir um processo bem definido de Design  
Instrucional para melhorar a qualidade do  

curso digital. 
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