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APRENDIZAGEM



“A aprendizagem personalizada compreende que 
os alunos não aprendem da mesma maneira. 
Desse modo, cada aluno aprende de um jeito 
diferente e em um ritmo próprio. Com essa 
abordagem, o aluno se torna protagonista do seu 
processo de aprendizado, podendo escolher qual 
caminho seguir.”
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01 Cuidado: Agora o Aprendizado é Personalizado!

O que é e como aprendizado personalizado ajuda o T&D a fechar a lacuna de habilidades geracionais?


Os funcionários não são os únicos que pensam que o treinamento é importante. A maioria das organizações modernas tem investido 
mais no aprendizado dos funcionários. Os orçamentos de T&D têm aumentado constantemente nos últimos anos e o treinamento é uma 
das estratégias mais impactantes para apoiar o aprendizado dos funcionários. 


No entanto, a lacuna de habilidades geracionais ainda existe hoje. Se você está procurando uma solução, encontrará sua resposta em 
experiências de aprendizado personalizadas.


As experiências de aprendizado de funcionários de qualidade são de alta demanda. Os funcionários de hoje querem mais 
oportunidades de desenvolvimento profissional. De fato, 76% dos funcionários estão procurando empregos que ofereçam treinamento 
e oportunidades de crescimento. Cada organização é diferente. 


Cada uma tem seu próprio conjunto de valores, processos de pensamento e crenças. Esses fatores afetam o modo como cada 
organização funciona e conduz seus negócios. Eles influenciam a imagem da empresa e a percepção de seus colaboradores, clientes e 
concorrência. 


Os serviços ou produtos de diferentes empresas diferem, portanto, a maneira como eles funcionam também varia muito. Mesmo as 
empresas que oferecem produtos similares diferem em suas formas de conduzir os negócios devido às filosofias de alta gerência, aos 
objetivos dos investidores e à percepção pública. Então, se as organizações são diferentes umas das outras, como seus programas de 
treinamento podem ser semelhantes? É aí que surge a necessidade de programas personalizados de e-learning.


Um curso genérico, de prateleira, pronto para uso pode funcionar para uma organização quando se trata de transmitir tópicos de baixo 
impacto, como usar o Excel e as práticas recomendadas para proteger senhas e segurança de informações. 


Mas quando se trata de dar treinamento sobre as principais práticas de negócios, ou aplicativos de software específicos da 
organização, você deve considerar a criação de um curso a partir do zero que seja personalizado de acordo com suas necessidades.


O desenvolvimento de cursos personalizados de e-learning elimina qualquer ambiguidade do seu conteúdo. Isso resulta 
automaticamente em uma metodologia de aprendizado mais focada e simplificada, com impacto direto na vida profissional de seus 
funcionários. Aqui estão algumas das principais razões para investir o tempo e dinheiro adicionais em cursos personalizados:


Personalizar percursos didáticos não é opção… é obrigação!
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02 Porque Personalizar um Curso? 

Melhor Branding: Todos os aspectos de um curso de e-Learning personalizado podem ser ajustados para melhor adequar-se à 
imagem de marca da sua organização. Seja em fontes, esquemas de cores, colocações de logotipo, guia de estilo ou idioma, tudo pode 
ser ajustado para tornar o curso a propriedade intelectual da sua organização. Quando os funcionários vêem a quantidade de cuidado 
que você tomou ao criar recursos de aprendizado, eles automaticamente atestam a sua seriedade. O branding customizado também faz 
maravilhas com seus funcionários, pois transmite uma mensagem de que os programas de treinamento recebem prioridade máxima em 
sua organização.


Ressonância com seus funcionários: O conteúdo de um curso de e-Learning personalizado será desenvolvido tendo em mente o seu 
público-alvo. Isso inclui analisar se o curso será realizado por novos contratados, veteranos do setor, novatos técnicos ou especialistas. 
Até mesmo a faixa etária, o tempo disponível para o aprendizado e a proficiência no idioma dos funcionários podem ser levados em 
consideração. Somente depois de analisar minuciosamente o público-alvo, o desenvolvimento personalizado do curso e-Learning 
começa. Isso torna seus alunos totalmente confortáveis com o conteúdo, o que, por sua vez, leva a uma melhor qualidade de 
aprendizado.


Objetivos de Aprendizagem Personalizados: Cada curso personalizado de e-Learning define claramente as principais conclusões 
para seus funcionários. Com cursos prontos, você não tem muito controle sobre os objetivos. Mas, com um curso personalizado, você 
pode definir exatamente o que seus alunos obterão com o curso- os objetivos de aprendizado. Se um tópico exigir mais exploração, 
você poderá criar facilmente objetivos abrangentes para o mesmo. Ou remova segmentos desnecessários em um tópico que só precisa 
ser removido. Isso torna seu programa de treinamento digital muito significativo, pois os alunos não precisam perder tempo com 
conteúdo fútil.


Manutenção livre de problemas: Quando você desenvolve um curso a partir do zero, conhece sua arquitetura. Você está no controle 
de todos os arquivos de origem, configuração técnica, ferramentas utilizadas e quaisquer outros parâmetros usados para criar um curso 
de e-Learning. Isso torna a manutenção do curso, no longo prazo, uma tarefa fácil. Você pode fazer alterações diretamente no arquivo 
de origem e enviá-lo em seu LMS para refletir sobre todo o seu público.


Maior vida útil: Um curso de e-Learning personalizado é desenvolvido tendo em mente as práticas de negócios de sua organização e 
as últimas tendências do setor. Junto com isso, você pode até atualizar seus cursos de forma robusta, a fim de se adaptar aos novos 
desenvolvimentos do mercado. Todos esses fatores garantem que o seu curso eletrônico retenha conteúdo de aprendizado significativo 
por um período mais longo. Se, num futuro próximo, sua empresa decidir se expandir para outros países, você poderá criar facilmente 
versões multilíngue do mesmo curso, sem perder o impacto do aprendizado. Desenvolver um curso de e-Learning personalizado o 
ajudaria a economizar tempo e dinheiro. Mas a longo prazo, definitivamente vale a pena, pois você pode reutilizar os cursos para 
diferentes grupos de alunos.
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03 As Tendências do EP na EaD

"Um dos desafios mais difíceis que os profissionais 
de treinamento e educação estão enfrentando é 
encontrar maneiras de fechar a lacuna de 
habilidades geracionais. Até 2022, a tecnologia 
deverá deslocar 75 milhões de empregos em todo o 
mundo. Muitos desses envolvem processos 
formativos ou trabalhos que agora podem ser feitos 
de forma personalizada com automação." 
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04 Inteligência Artificial na Educação 

O trabalho do futuro exigirá um conjunto 
diferente de habil idades, incluindo 
liderança e comunicação. Esse é um 
grande problema se você considerar que a 
maioria dos líderes seniores de hoje 
planeja se aposentar nos próximos anos. 


Há uma falta significativa de funcionários 
com habilidades de comunicação de nível 
especializado na força de trabalho atual. 


A boa notícia é que os funcionários podem 
aprender facilmente essas habilidades por 
meio de um treinamento de qualidade. 


Uma das tendências mais populares que 
os desenvolvedores de treinamento e as 
equipes de T&D estão utilizando para 
preencher a lacuna de habilidades é o 
aprendizado personalizado. Infelizmente, 
há muita confusão sobre o que é o 
aprendizado personalizado e o que não é.


Atente!
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05 O que é Aprendizado Personalizado? 

Por definição, o aprendizado personalizado ocorre 
quando o conteúdo do treinamento, o ambiente de 
aprendizado e o método de entrega usado são 
personalizados para atender às necessidades de 
cada aluno. A ideia é que o aprendizado 
personalizado seja uma abordagem de treinamento 
centrada no aluno.


O equívoco mais comum sobre o aprendizado 
personalizado é que ele é auto-direcionado pelo 
funcionário. Embora o aprendizado auto-guiado ou o 
aprendizado exploratório possam fazer parte de um 
plano de treinamento, o aprendizado personalizado 
nem sempre é auto-direcionado.


O aprendizado personalizado pode ser realizado de 
várias maneiras, mas a abordagem mais popular é 
usar análise de aprendizado e aprendizado on-line 
aprimorado pela IA para criar planos de aprendizado 
personalizados para cada funcionário.


Esse método começa com um teste baseado em 
competências que mede o que o funcionário já sabe, 
o que precisa aprender e como aprende melhor. Isso 
é rastreado com análises avançadas e a IA usa 
algoritmos para fornecer um plano de aprendizado 
personalizado para o aluno. Essa abordagem 
economiza tempo, aumenta o engajamento e 
aumenta a retenção de conhecimento. Além desses 
benefícios, o aprendizado personalizado ajuda os 
profissionais de T&D a preencher a lacuna de 
habilidades de maneiras mais específicas.
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06 3 Maneiras do EP Fechar Lacunas de Habilidades 

2. A entrega de treinamento personalizado quebra as 
barreiras 
A força de trabalho global de hoje também está crescendo 
rapidamente. Não é incomum para equipes e ter membros diferentes 
em locais diferentes ou departamentos diferentes terem idiomas 
diferentes diferentes. Um programa de treinamento personalizado 
pode ser personalizado para preparar o conteúdo para usuários em 
diferentes idiomas.


O aprendizado personalizado pode fazer mais do que ajudar a 
superar as barreiras linguísticas, mas também pode acomodar 
diferentes estilos de aprendizado. Por exemplo, alguns alunos 
preferem ler o conteúdo, enquanto outros acham mais fácil lembrar o 
conteúdo do vídeo. Alguns programas de aprendizado 
personalizados podem se adaptar a essas preferências, quebrando 
barreiras que podem dificultar o aprendizado dos funcionários.


3. Dá aos funcionários a propriedade de sua 
experiência de aprendizado 
Alguns programas de aprendizado personalizados têm um recurso 
no qual conteúdos ou cursos adicionais relevantes são sugeridos ao 
aluno. Isso dá aos funcionários a propriedade de sua jornada. 
Fornecer opções é uma maneira de aumentar o engajamento e o 
entusiasmo pelo desenvolvimento profissional.


Programas de aprendizado personalizados que sugerem conteúdo 
relevante oferecem aos funcionários mais opções ao longo de sua 
jornada de aprendizado, mas com orientações que promovem a 
inspiração. Ele também fornece alguma estrutura que reduz o risco 
de confusão e sobrecarga de informações. As sugestões de 
conteúdo de aprendizagem também podem ajudar a diminuir a 
lacuna de habilidades, sugerindo cursos relevantes e ajudando os 
funcionários a adquirir as habilidades técnicas e técnicas 
necessárias.


1. Conteúdo de aprendizagem personalizado é 
relevante 
Um programa de treinamento personalizado não inclui informações 
irrelevantes. Em muitos casos, equipes ou departamentos têm 
funcionários com diferentes níveis e habilidades. Em um programa de 
treinamento mais geral, pode ser difícil cobrir tudo o que todos 
precisam saber sem perder a atenção de alguns dos funcionários 
mais instruídos.


Um programa de treinamento personalizado usa a tecnologia de IA 
para garantir que os funcionários participem apenas dos cursos mais 
relevantes para sua função, base de conhecimento e nível de 
habilidade. Isso melhora a retenção de conhecimento e o 
engajamento. Isso é especialmente útil quando o RH está tentando 
fechar a lacuna de habilidades. O treinamento personalizado facilita o 
treinamento de diversas equipes com diferentes experiências 
anteriores.
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07 Os Níveis do Ensino Personalizado

1. Nível básico de e-learning personalizado 

A. Flexibilidade para escolher uma fonte, tema ou plano de 
fundo para o curso ou treinamento.


B. Criar um perfil e selecione um avatar (ou faça o upload da 
imagem do aluno).


2. Nível intermediário de eLearning personalizado 
Sinto que o desafio de ser capaz de atender às necessidades 
divergentes devido a diferentes estilos de aprendizado é difícil 
de resolver. No entanto, as seguintes técnicas ajudarão a 
minimizar esse desafio:


Seleção de áudio: No início do curso, você pode fornecer aos 
alunos o controle de optar por áudio ou não. (Para fornecer essa 
flexibilidade, você precisa garantir que o uso da estratégia de 
áudio não limite o texto na tela. Isso pode ser conseguido com 
o mínimo de áudio que encadeada em todos os quadros, mas o 
texto na tela cobre a narração. Como alternativa, se você tiver 
áudio extenso, o aluno não auditivo precisa ter acesso a uma 
transcrição, e isso ainda pode reter seu interesse).


Seleção de diferentes formatos: Em certas regiões, os alunos 
podem precisar de flexibilidade para obter o mesmo resultado 
de aprendizado, mas sem as abordagens que dificultam a 
largura de banda. (Para gerenciar isso, você pode substituir 
vídeos por apresentações de slides.)


Seleção de vídeos versus aprendizado interativo: Muitos 
alunos exigem flexibilidade para optar por um vídeo envolvente 
que não seja interativo para entender um determinado conceito 
e, em seguida, ter exercícios interativos para praticar. Você 

Os níveis do ensino personalizado precisam abordar os aspectos:


1. O programa deve ser capaz de fornecer uma experiência de 
aprendizado única e personalizada para cada aluno.


2. O programa deve ser capaz de corresponder aos diferentes níveis 
de proficiência do aluno.


3. O programa deve estar em sintonia com os diferentes estilos de 
aprendizado.


4. O aluno deve ser capaz de selecionar o caminho de aprendizagem 
com base em seu interesse, conhecimento existente ou nas 
demandas de seu papel.
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08 Os Níveis do Ensino Personalizado

3. Nível Avançado da Aprendizagem Personalizado 

Este nível oferece um caminho de aprendizado personalizado que pode ser selecionado com base em:


1. O papel do aluno 

2. A região do aluno: (Isso também pode ter a opção de versões disponíveis no idioma local)


3. A proficiência do aluno: Um caminho de aprendizado personalizado pode ser fornecido com base na proficiência do aluno que é 
julgada por meio de um teste (pré-avaliação). O teste deve ser projetado com uma granularidade que permita direcionar os alunos 
para a seção pela qual eles devem passar ou o que eles podem ignorar.


4. O interesse do aluno: Em vez da abordagem prescrita da pré-avaliação, o controle pode ser dado aos alunos e eles podem criar 
um caminho de aprendizado personalizado com base nas áreas de interesse. Como alternativa, eles podem ser solicitados a 
preencher um formulário de pesquisa e, em seguida, o sistema pode fazer as recomendações com base nos dados selecionados. 
Como alternativa, eles podem ser solicitados a preencher um formulário de pesquisa e, em seguida, o sistema pode fazer as 
recomendações com base nas áreas selecionadas.


5. Feedback personalizado: para aprimorar a experiência de aprendizado
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09 10 Benefícios da Personalização da Aprendizagem

1. A abordagem personalizada do eLearning ajuda os alunos, dando a eles a opção de escolher o que funciona melhor para eles.


2. O benefício estendido é que essa abordagem oferece maior relevância e interesse para os alunos.


3. Com base na mesma cadeia de valor, essa abordagem mostra taxas de conclusão mais altas.


4. Também mostra um ROI melhor no treinamento gasto.


5. Os alunos podem definir seu caminho de aprendizado.


6. Eles podem estabelecer seus próprios objetivos de aprendizado.


7. Eles podem decidir como desejam consumir o conteúdo do eLearning e no ritmo que desejam.


8. Eles podem selecionar o tipo de experiência de aprendizado que funciona melhor para eles (áudio, vídeo, idioma e assim por diante).


9. Eles podem obter um feedback personalizado e usá-lo para recalibrar seu progresso.


10. Eles podem usar as recomendações para aprimorar ainda mais seu caminho de aprendizado. aprendizado personalizado com base 
nas áreas de interesse. Como alternativa, eles podem ser solicitados a preencher um formulário de pesquisa e, em seguida, o 
sistema pode fazer as recomendações com base nos dados selecionados.
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10 Como Criar Experiência de Aprendizagem Personalizada

Hoje, o uso do eLearning e, cada vez mais, o aprendizado móvel 
está se tornando uma parte padrão do fornecimento de treinamento 
organizacional e personalizado.


Da perspectiva do aluno, os motivos variam com base na 
flexibilidade do treinamento em movimento, no dispositivo da 
escolha do aluno e quando ele o desejar. As organizações veem um 
ganho significativo em poder alcançar um público mais amplo com 
uma mensagem consistente e acompanhar o progresso de forma 
eficaz. Com esse ganho vem um desafio associado.


Por definição, o alcance mais amplo da aprendizagem personalizada 
a aprendizagem móvel também significa que o mesmo programa 
está sendo implementado, independentemente das diferenças em:


• Proficiência do aluno

• O papel do aluno

• Estilo de aprendizagem


A personalização ou aprendizagem personalizada se encaixa como 
uma abordagem eficaz para solucionar essa lacuna. Ele permite que 
você atenda a um público mais amplo e heterogêneo enquanto 
oferece aprendizado personalizado ou personalizado para 
treinamento de funcionários.


• O uso de treinamento baseado em aprendizado móvel para que os 
funcionários possam sincronizar o consumo de ativos de 
aprendizado em qualquer lugar, no seu ritmo e estilo de vida.


• O uso de técnicas baseadas no treinamento de microlearning que 
podem atender às variadas necessidades de aprendizado (de 
material didático Just-In-Time ao treinamento formal, bem como 
material didático ou informal).


• Opte por formatos atraentes (principalmente vídeo e aprendizado 
interativo com base em vídeo) que oferecem treinamento de alto 
impacto.


• Complemente o treinamento primário com outros formatos, como 
infográficos, para oferecer contadores prontos, folhas de dicas e 
guias de referência rápida para aplicação no trabalho.


• O uso de estratégias de aprendizado que proporcionam 
aprendizado experimental (principalmente estudos de caso, 
aprendizado baseado em cenários, simulações de ramificações 
para tomadas de decisão complexas e medidas semelhantes que 
estimulam o pensamento crítico). 


• Invista no suporte por meio de treinamento e mentoria.
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11 Dicas para Personalizar o Ensino do Aluno

1. Assegure-se de que sua equipe de T&D tenha 
acesso a relatórios relevantes de LMS 
IA e educação andam de mãos dadas e as novas técnicas podem 
ser tudo o que é necessário para garantir que todos os alunos 
atinjam seu sucesso acadêmico final. Hoje, o conteúdo inteligente é 
um assunto muito quente. Os robôs podem produzir conteúdo digital 
de qualidade semelhante ao que os diferentes serviços de redação 
de ensaios da UA podem criar. Essa tecnologia já atingiu um 
ambiente de sala de aula. O conteúdo inteligente inclui conteúdo 
virtual como videoconferência, palestras em vídeo. Como você pode 
imaginar, os livros estão tomando uma nova direção. 


Os sistemas de IA estão usando os programas tradicionais para criar 
livros didáticos personalizados para determinados assuntos. Livros 
didáticos estão sendo digitalizados e novas interfaces de 
aprendizado estão sendo criadas para ajudar alunos de todas as 
idades e idades acadêmicas.


2. Pré-avaliação para desenvolver recursos 
personalizados sob medida 

Nesse espaço de pensamento, é um reflexo humano nos vermos 
nos outros. Ou tentar. É por isso que tentamos tornar nossos filhos, 
cônjuges e parceiros mais parecidos conosco. Se eles querem ser 
ou não. 


No espaço de treinamento corporativo, isso pode mostrar como 
oferecer o treinamento que desejamos.  Ou o treinamento que 
achamos que merecem, em vez de simplesmente perguntar o que 
eles precisam. Avalie sua equipe antes de começar qualquer 
atividade de pesquisa e desenvolvimento. Isso economizará muito 
tempo e dinheiro. Ao fornecer o tipo de treinamento que eles 
pediram, os programas são mais personalizados.


Muitas vezes nem reconhecemos nossos preconceitos nem 
percebemos que estamos tentando impor isso aos outros. Pode 
ser difícil se colocar no lugar do outro. E, no entanto, para um 
treinamento ser bem-sucedido, é exatamente assim que devemos 
estruturar os materiais. Precisamos comunicar o conhecimento na 
"linguagem" do aluno, decompondo-o em maneiras que ele 
entende. Para impulsionar nossa agenda de treinamento, 
precisamos colocar os trainees em primeiro lugar. Como um LMS 
centrado no aluno pode nos ajudar a alinhar nossa equipe e 
programas de eLearning para aprimorar a personalização?


Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.

https://www.desenhoinstrucional.com/learning-analytics
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/learning-analytics
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional
https://www.desenhoinstrucional.com/design-instrucional


12 Dicas para Personalizar o Ensino do Aluno

4. Fornecer módulos do Microlearning


A personalização nem sempre é sobre conteúdo e estilo. Às vezes é 
hora. Esteja ciente de que alguns colaboradores só podem estudar 
durante a pausa para o almoço, ou depois que seus filhos foram para 
a cama. Outros preferem ouvir enquanto dirigem ou leem no metrô. 
Forneça formatos de ensino adequados para cada um desses 
padrões de estudo. 

Cada aula on-line deve estar disponível como um vídeo, clipe de 
áudio, exibição visual (por exemplo, infográfico) ou texto com 
curadoria. Os formandos podem escolher sua preferência. Forneça 
opções de aula com menos de cinco minutos para que possam 
estudar em rajadas se precisarem.

5. Concentre-se na interatividade social


A coisa bonita sobre a interação com os outros no espaço de 
treinamento é que aumenta a fluidez do seu sistema de suporte. 
Personalização é tudo sobre como obter os recursos específicos que 
você precisa para resolver seus objetivos e lacunas. Em vez de 
confiar apenas em uma biblioteca de treinamento on-line, incentive 
os funcionários a trabalhar juntos para o bem maior. Uma sólida 
comunidade de treinamento on-line composta de fóruns on-line, 
coaching de colegas e colaboração em grupo. Todas essas 
ferramentas de aprendizado social não apenas enriquecem a 
experiência de treinamento on-line, mas também individualizam o 
processo. Se os funcionários tiverem um problema, eles podem 
recorrer a profissionais internos experientes para mostrar as 
dificuldades. Sua equipe de T&D pode não estar diretamente 
envolvida. No entanto, eles ajudaram a estruturar seu programa de 
treinamento on-line colaborativo para que os funcionários sempre 
pudessem se beneficiar da orientação de colegas.

3. Identifique as lacunas na sua atual estratégia de 
treinamento on-line


Pesquisas e pré-avaliações podem dar a você uma visão geral das 
ambições de sua equipe. Você quer dizer isso de uma maneira que 
não os leve nem os restrinja. Desta forma, você obtém respostas 
mais honestas. Mas uma vez que você tenha estabelecido linhas 
soltas, pode ser útil detalhar. Você sabe o que eles querem e você 
sabe o que quer (como líder de treinamento). Agora é sua tarefa 
encontrar um meio termo feliz. Os primeiros passos foram sobre a 
identificação dos interesses dos trainees. Está na hora de ser 
prático. Realize uma análise das necessidades de treinamento. O 
objetivo é detectar lacunas de habilidades que precisam ser 
preenchidas. Você pode então combinar esses dados com as 
preferências individuais da equipe.
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13 Fica a Dica!

"Adotar uma abordagem centrada no aluno para 
personalização de aprendizagem não é complicado. Apenas 
requer disposição e criatividade na entrega. Quais são 
algumas das suas opções? Dê à sua equipe de acesso a 
relatórios. Avalie os alunos on-line antes de criar seu curso ou 
treinamento. Apure as lacunas de habilidades e encontre 
maneiras de preencher o buraco. Finalmente, forneça lições 
on-line condensadas para pequenos espaços de tempo. 
Essas etapas ajudarão a criar um caminho de treinamento 
personalizado para os funcionários. Isso os mantém 
investidos, o que ajuda toda a empresa. E, por fim, a 
colaboração é fundamental para desbloquear talentos 
internos e facilitar o apoio ao aprendizado social."
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