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O conteúdo envolvente é a base
de qualquer curso eficaz. Slides
chatos e módulos
excessivamente longos podem
levar à desconexão do aluno.

Como você captura e mantém a
atenção dos alunos no
conteúdo?

 

No eLearning, geralmente
associamos o envolvimento à
interatividade, às perguntas e
aos jogos, mas, para ser
realmente envolvente,

precisamos apelar primeiro à
curiosidade natural dos alunos.
Dê a eles algo para sanar a
curiosidade. Esse é o melhor
resultado de uma narrativa
instrucional: uma história que
impulsiona o aprendizado.  

 

Se você não tem conteúdo
atraente, realmente não há
necessidade de mídia atraente ...

é como colocar um
revestimento de caramelo em
uma maçã podre. Não importa
o quão sedutor seja o exterior,
ou como possa atrair, ainda não
será uma boa experiência.

Parece bom, tem um gosto ruim
e ninguém volta.
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Encontre o fluxo. Um erro comum, especialmente em conteúdos
baseados em slides - é apenas inserir informações após informações,
deixando de costurar com o fluxo narrativo. Isso leva à sobrecarga de
informações desconectadas. Encontre a história em seu conteúdo e
deixe-a seguir um fluxo natural. Isso não significa que cada slide precisa
contar a história emocionante, mas significa encontrar a conexão entre as
diferentes informações. Ajude os alunos a entenderem por que essas
informações são importantes e como são relevantes para eles. Encontre o
tópico que mantém tudo junto e encontre uma maneira de contar uma
história com conteúdo.

Seu cérebro processa novas informações vinculando-as a informações já
existentes. Use palavras e imagens facilmente entendíveis e
reconhecíveis. Muito jargão ou imagens altamente incomuns
atrapalharão o fluxo de aprendizado, pois o usuário se concentrará mais
no vocabulário estranho e menos no significado do conteúdo.

 

Crie todos os quatro elementos do modelo ARCS (atenção, relevância,

confiança e satisfação) na comunicação, entrega e acompanhamento do
seu programa. A maioria das pessoas sabe que deve criar esses elementos
no conteúdo e no programa. Reserve um tempo extra para



Os alunos adultos
se sintonizam se

sentirem que
informações, idéias
ou ações não estão

sendo impostas.

também projetar o ARCS em suas
comunicações sobre o programa
para gerar interesse e motivação
antes do programa e depois do
programa para manter esse
interesse e acompanhar a
confiança e a satisfação.

 

Peça aos seus especialistas no
assunto que lhe contem uma
história. Muitas vezes, recebemos
decks de PowerPoint bem secos
para começar a criar nossos
programas de eLearning. Seu
desafio, se você aceitar, é
transformar esse conteúdo básico.

Reserve um tempo para sentar-se
com seus especialistas e pedir
que eles lhe digam a história do
seu conteúdo.

 

Mantenha    o conteúdo o    mais
simples possível. Quando alguém
lhe entrega esse pacote do
PowerPoint com 112 slides e
espera que você o transforme em
uma experiência de eLearning
curta e envolvente, o que você
faz? Primeiro, sente-se com o
especialista no e obtenha
informações sobre o que o aluno
precisa ser capaz de fazer no final
do curso.

Depois mapeie todos e cada um
desses conteúdos para um desses
objetivos de aprendizado. Se o
conteúdo não for mapeado para
um objetivo, corte-o. Faça este
exercício com o especialista para
que ele possa ver onde está
realmente o conteúdo que apoia
os objetivos de aprendizado. No
final, você deve ter uma
experiência focada. Peça aos
especialistas que participem
deste exercício de corte para que
possam ver o que é realmente
valioso. Se eles ainda amam todo
o seu conteúdo, coloque-o em
como material complementar
para que as pessoas leiam em seu
próprio tempo, se quiserem ir
mais fundo.



Considere completamente o “panorama geral do porquê” do
treinamento. No grande esquema das coisas, o que o aprendizado deve
alcançar? Por quê? Muitas pessoas começam com o foco nas informações
que desejam compartilhar. Em vez disso, concentre-se no que você
espera que as pessoas façam com ou por causa das informações.
Apresentar as informações nesse contexto para melhor se envolver com o
aluno. 

 

Lembre-se sempre de que existe um ser humano sentado no
computador, trabalhando através do conteúdo que você criou. Pense que
você está tendo uma conversa com essa pessoa em uma cafeteria e
depois escreva assim! Esqueça o discurso acadêmico intelectual passivo
de objetivos de aprendizado e comunicação corporativa. Em vez disso,

torne sua experiência de aprendizado pessoal e converse diretamente
com o aluno. Quando sentimos que uma experiência on-line é uma
conversa, tendemos a prestar mais atenção. Portanto, em vez de dizer
"Esta lição abrange três dicas para escrever e-mails melhores", diga
"Vejamos três dicas que você pode usar para escrever e-mails melhores".



As pessoas tendem a se lembrar
de informações e experiências
que desencadeiam uma
resposta emocional. Para tornar
seus módulos de aprendizado
memoráveis, use o humor para
envolver o público. Selecione
exemplos visuais e de áudio que
tocam em uma variedade de
emoções. 
 

Antes de iniciar um projeto, é
realmente importante conhecer
seu público-alvo (habilidades
técnicas, idade, a resolução dos
monitores de computador do
público etc.) e projetar o
módulo de aprendizado com
eles em mente.

Apresente
conteúdos
dialógicos,
simples e
objetivos!



30 DICAS DE REDAÇÃO PARA UM
MELHOR CONTEÚDO DE
ELEARNING



Em termos de eLearning, o que os alunos mais precisam hoje é de
material de qualidade. Portanto, em vez de afogar os alunos em um mar
de conteúdo, mantenha sua escrita breve, convincente, envolvente e
clara. Definitivamente, isso ressoará no seu público. 

 

Compilamos as melhores técnicas e dicas que ajudarão os designers
instrucionais e conteudistas a melhorarem sua redação para eLearning,

são dicas úteis para escrever um ótimo conteúdo para seus cursos:

1. Antes de tudo, concentre-se no seu público - faça uma indicação
importante desde o início (com seu título e introdução) que diga aos
alunos o que há para eles. Nunca permita que os alunos questionem
por que eles estão no seu curso.

2. Planeje, eles escrevem. Antes de começar, pense: quem é o público,

qual é o objetivo da mensagem e como o aluno usará as informações.

3. É crucial planejar a estrutura de um curso de eLearning. Liste os
tópicos que precisam ser abordados. Separe esses tópicos e planeje o
que deseja cobrir em cada tela.

4. A maioria dos alunos apenas examina o texto na tela, portanto,

mantenha-o vivo e relevante para o aluno. Uma idéia simples para
tornar o curso digitalizável é adicionando subtítulos para cada ideia
principal. Isso significa que os alunos poderão dar uma olhada nas
subposições e escolher as idéias principais.

5. Lembre-se de que escrever para a tela é muito diferente de escrever
para a página. Nas palavras da página, tenha como objetivo principal a
comunicação. Na tela, as imagens devem fazer esse trabalho.



6. Use voz ativa. A voz ativa é
mais direta e envolvente.

Escrever na voz ativa dá energia
e movimento ao seu conteúdo,

o que manterá seus alunos
interessados   o tempo todo.

7. Como Designer Instrucional,
seu estilo de escrita precisa se
adaptar ao que você está
criando e ao que o produto final
deveria ser.

8. Retire todo o discurso da
indústria e faça escolhas
simples de palavras. Aprenda a
ajustar o seu “falar” para que
você, que qualquer pessoa que
esteja participando do curso,

possa entendê-lo de maneira
rápida e fácil.

9. Seja muito específico.

Lembre-se de que os alunos
estão aprendendo no seu
próprio ritmo e não têm um
instrutor na frente deles. Às
vezes, você precisa explicar
melhor algo que alguém
normalmente experimentaria se
tivesse treinamento de instrutor.



12. Organize o conteúdo. Descreva seu curso com títulos relevantes e
destacados, dividindo o curso em seções, conforme necessário. Isso dá
aos alunos uma noção do curso e fornece pontos de ruptura lógicos no
treinamento.

10. Use pontos de bala. Esta é uma vez que os pontos de bala são seus
amigos! Outros tipos de formatação extremamente clara também
funcionam, mas a idéia é dividir o texto em quantidades gerenciáveis.

11. Consistência. Certifique-se de que coisas como email sejam as
mesmas ao longo do curso. Ao criar padrões, os alunos desenvolverão
um sentimento de familiaridade ao visualizar os cursos.

16. Diga mais, com menos. Ou melhor ainda, se uma imagem vale mais
que mil palavras, use-a. Ao passar pelo processo de edição, tente
recortar palavras ou mesmo frases inteiras que não sejam necessárias.
Você ficaria surpreso com o quão mais conciso você pode ser!

13. Editar, melhorar, editar. Verifique novamente sua redação para
melhorar e editar até que esteja perfeita.

15. Como sempre, é melhor se colocar no lugar do aluno. Leia o texto
em voz alta e decida se ele está funcionando bem com os elementos
na tela. Se você não conseguir passar por isso sem problemas, seus
alunos também poderão ter dificuldades em segui-lo.

14. Variedade é muito importante. Você pode ir além dos slides de
marcadores e variar o ritmo do seu texto. Faça perguntas, misture a
estrutura - use cenários, dê exemplos, conte uma história.



17. Forneça uma “leitura fácil” para os alunos - algo compreensível na
primeira leitura para evitar perdê-los. Limitar a quantidade de palavras
geralmente leva a uma redação mais clara e clara, porque os autores
precisam ir direto ao assunto e remover materiais estranhos.

18. Conheça seus alunos tão bem que você pode entrar na cabeça
deles. Tente entender o máximo que puder sobre eles. Em seguida,

tente fazer do seu curso de eLearning uma conversa com essa
"persona".

19. Use jargão somente quando necessário. A maioria das pessoas reais
não fala em jargão, elas falam em inglês simples.      Se você está
enchendo seu curso com fala manual, ele não será lido naturalmente.

Em vez disso, isso pode tornar as coisas mais confusas para o aluno.

Mais uma vez, a leitura em voz alta ajudará.



20. Considere adicionar
personalidade. Às vezes, é
apropriado adicionar humor e
personalidade ao texto. Isso
pode tornar um curso de
eLearning uma experiência
mais amigável.

21. Verifique se o idioma e os
detalhes são autênticos . Se
você estiver em um novo
território, converse com
especialistas no assunto e faça a
pesquisa para se sentir
confortável com o diálogo e os
padrões de fala.

22. Lembre-se de gramática e
ortografia. Quando você
ministra um curso, deseja que
ele seja da mais alta qualidade.

Obviamente, isso significa que
queremos que a gramática e a
ortografia sejam as mais
perfeitas possível. Sua
credibilidade é afetada quando
você publica erros de digitação
em seus cursos.



24. Manchetes e títulos descritivos: manchetes e títulos devem
informar ao aluno sobre o que é o curso ou módulo. Algumas pessoas
gostam de usar o humor, enquanto outras preferem jogar direto. Não
importa, desde que os leitores saibam o que esperar. Os leitores
querem saber o que há para eles. Um bom título dirá a eles.

23. Use palavras que os alunos possam imaginar. Use palavras
enérgicas e descritivas, tanto quanto possível.

25. Personalize o texto. Use um estilo de escrita conversacional
baseado no idioma de primeira e segunda pessoa (usando "você", "Eu",

"nosso" e "nós").

26. Prometa que será rápido: seu texto precisa comunicar em um
segundo que toda a experiência de tomar a lição será algo que eles
podem fazer de maneira rápida e indolor. A maneira como você
nomeia suas lições pode ajudá-lo. Frases curtas e parágrafos
funcionam muito bem também. Ninguém quer ler a barsa em seus
cursos.

27. Escreva para expressar não impressionar. Não tente impressionar
com sua escolha de palavras. Pode incomodar seus alunos se você fizer
isso. Mantenha o idioma simples para que seus alunos possam se
concentrar apenas na aprendizagem do conteúdo.

28. Use texto, mas faça-o com responsabilidade. Mantenha-o no
máximo em seis linhas por tela.



29. Pare com isso. Se você deseja que seu conteúdo de e-Learning seja
amigável, é necessário torná-lo digerível. O formato definitivamente
melhora a legibilidade.

30. A qualidade está nos detalhes. A legibilidade é influenciada por
muitos fatores. Espaço em branco é um. Tipografia é outra. O tamanho
e o tipo de fonte que você seleciona afeta a maneira como seus
leitores absorvem seu conteúdo.

Ter excelente redação em seus cursos de eLearning é uma das
maneiras mais fáceis de atrair a atenção dos alunos (e mantê-los
voltando para saber mais). Estas são apenas algumas dicas que
coletamos dos especialistas. Se você quiser saber mais, consulte estes
artigos.
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