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BOAS-VINDAS 

Caro (a) Professor/Facilitador (a),  

 

O ambiente virtual de aprendizagem Moodle pode contribuir para ampliar as 

possibilidades de ensino e de aprendizagem. Ele é um software livre (open source), usado 

mundialmente em instituições de ensino em todos os tipos. Possui diversos recursos e atividades 

que podem ajudá-lo(a) a expressar sua criatividade no desenvolvimento de aulas tanto 

presenciais como a distância.  

O Moodle também é um LSM (Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem – Learning 

Monagement System) e permite que você tenha informações sobre frequência, acessos, uso, 

além de possibilitar a comunicação síncrona e assíncrona entre os participantes ou alunos.  

Além disso, o Moodle possui uma comunidade que está acessível pelo site 

www.moodle.org. Nesse site, temos a possibilidade de participar de fóruns de discussão, bem 

como acesso a funcionalidades e instrumentos que estão sendo desenvolvidos e que auxiliam a 

aprofundar o conhecimento.  

Atualmente estamos utilizando a versão 3.8.1 e devido ao fato de termos identificado a 

necessidade de contextualizar a plataforma na construção dos cursos ofertados pela Escola de 

Contas Cons. Alcides Dutra de Lima, estamos oferecendo a todos este Guia de Orientação do 

uso da Plataforma Moodle – versão facilitadores de aprendizagem.  

Esperamos que seja útil e que o (a) ajude bastante. Acreditamos que o conhecimento é 

o único caminho para a evolução e o aprimoramento. 

 

Equipe Escola de Contas  

http://www.moodle.org/
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INTRODUÇÃO 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviromment) é um sistema para 

gerenciamento de cursos (SGC) em educação à distância que permite a criação e a gestão de 

cursos online. É um programa livre que possibilita a interação do professor e seus alunos. 

Apresenta um conjunto de ferramentas que podem ser selecionadas pelo 

professor/administrador de acordo com seus objetivos pedagógicos e necessidade de seu 

público-alvo.  

Os benefícios do uso da plataforma vai desde a economia de recursos (baixo custo) como 

também a possibilidade de atravessar fronteiras já que o aluno pode fazer suas atividades em 

seu tempo e espaço. Além disso, permite combinar aprendizagem presencial com os chamados 

cursos híbridos, os cursos que combinam aulas presenciais e a aula à distância. Além da 

economia de tempo e melhora da aprendizagem, as discurssões online permitem que muitos 

alunos se expressem em formas que eles não conseguiriam presencialmente.  

Por que a escolha pelo Moodle? O principal motivo é em virtude de ser um sistema aberto 

baseado em forte filosofia educacional com um comunidade de usuários que cresce a cada dia 

e contribuiu para o desenvolvimento e apoio a novos usuários.  

No Tribunal de Contas do Estado do Acre, a adoção da plataforma iniciou-se em 2016 

(versão 2.8) como plataforma EaD para oferta de cursos no âmbito da Escola de Contas Cons. 

Alcides Dutra de Lima, como também para formação de grupos de discussão. Em 2019 passou 

por uma atualização para a versão 3.8.1 e customizado para melhorar a experiência dos 

usuários.  

Dentro desse contexto, este Guia de Orientação tem como objetivo facilitar a vida do 

Banco de Talentos da Escola de Contas e que deseja utilizar do Moodle para ofertar e ministrar 

seus cursos, pois apresenta um tutorial para ajudá-lo a utilizar convenientemente os recursos 

disponíveis pelo ambiente, embora a plataforma seja simples de utilziar e possuia uma interface 

muito amigável.  
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1. MOODLE 

 
Martin Dougimas.  

Fonte: Acesso em: https://dougiamas.com/about/ 

O Moodle foi criado na Austrália, pelo 

educador e cientista computacional Martin 

Dougimas (1970-). Ele trabalha com a internet 

desde 1986 e a maior parte de sua experiência foi 

adquirida quanto era Webmaster da Curtin – 

Universidade de Tecnologia em Perth (Austrália). O 

Moodle surgiu de uma experiência iniciada em 1999 

e criada em 2001 sob a forma de comunidade virtual 

que envolvia administradores de sistemas, 

professores, pesquisadores, designers de conteúdo 

pedagógico do construtivismo social e na militância 

de cursos gratuitos de código aberto. Desde então, 

as atualizações do Moodle são feitas pela empresa 

Moodle Pty, dirigida por Martin. 

 

Em suma, o Moodle é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que, segundo seu 

criador, trabalha com a base filosófica socioconstrutivista, dos quais enfatizam a interação social 

aluno-objeto, aluno-professor e aluno-aluno e o conhecimento compartilhado são frutos de quatro 

conceitos-chaves: 

a) Construtivismo – teoria pedagógica que sustenta que as pessoas constroem ativamente 

novos conhecimentos à medida que interagem com seu ambiente; 

b) Construcionismo – que sustenta que a aprendizagem é particularmente eficaz quando se 

dá construindo alguma para que os outros experimentem; 

c) Construcionismo social – que amplia o conceito anterior para um grupo de pessoas que 

constroem algo para outras que, de maneira colaborativa, criam uma cultura de “coisas” 

compartilhadas, assim, como de significados compartilhados; 

d) Conectado e isolado – onde o objeto de observação é a motivação das pessoas em 

determinada discussão de assuntos.  

Na prática, o Moodle na prática permite dois importantes aspectos: a elaboração do 

conhecimento pelo aluno e a sua interação com o grupo, resultante da aplicação de conteúdos 

de aprendizagem complementares ao uso de chat, fórum, wiki e avaliações.  

De acordo com site do Moodle, atualmente, a plataforma é utilizada em 242 países 

distribuídos mundialmente em 158.118 sites.  

 

 

https://dougiamas.com/about/
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Figura 1 - Ranking Mundial do uso da Plataforma 

 

 
 
 
No ranking 
mundial, o Brasil 
ocupa a sexta 
posição na 
utilização da 
plataforma, no qual 
foram registradas 
6.874 plataformas 
Moodle. O Brasil é 
o país que mais 
utiliza o Moodle na 
América do Sul.  
 

 Fonte: Site do Moodle, disponível em https://stats.moodle.org/, acesso em: 22/07/2020. 

 

 Importante ressaltar que mesmo sendo um software de código aberto e podendo receber 

contribuições de desenvolvedores, o Moodle é uma marca registrada com Copyright© desde 

1999. Isso implica a necessidade de autorização para o anúncio de serviços comerciais, pelo site 

moodle.com/helpdesk. 

 

 

 

 

Para conhecer um pouco mais o Moodle 3.8, assistam: 

https://youtu.be/BFFaOXTa6w4. 

 

 

https://stats.moodle.org/
https://youtu.be/BFFaOXTa6w4
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2. PLANEJANDO A SALA DE AULA 

Antes de falarmos sobre o planejamento da sala de aula, importa aqui esclarecer que o 

Moodle tem uma estrutura de papéis no alicerce de um tripé, dos quais fazem parte o 

administrador, o professor ou tutor e os alunos, sendo: 

i. O administrador é encarregado da instalação da plataforma, ele pode fazer alterações 

de cores, formatar fontes, definir a aparência do site, adicionar ou excluir alunos, além de 

várias outras atividades chamada de suporte.  

ii. O professor ou facilitador de aprendizagem é o coordenador de um curso, disciplina 

ou módulo. Ele tem controle sobre todos os parâmetros da plataforma como: escolha do 

formato do curso (semanal, tópico ou discussão), composição das atividades do curso 

(fóruns, questionários, pesquisas, tarefas, chats), acompanhamento e rastreamento dos 

usuários, apresentando relatórios de atividades de cada aluno com gráficos e detalhes de 

cada módulo (último acesso, histórico de acesso), criação de bibliotecas e publicação de 

notas.  

iii. Os alunos participam do curso, disciplina ou módulo acessando as atividades 

programadas, interagindo com os professores, tutores e colegas, cumprindo as tarefas 

propostas, enviando arquivos, postando mensagens e e-mails, participando de fóruns e 

chats.  

Baseado no tripé de papéis do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o autor também 

deve considerar todas as especificidades relacionadas aos documentos e orientações didático-

metodológicas da instituição da qual fazem parte ou que tenha feito a contratação visando à 

produção ou organização de determinado conteúdo (SILVA, 2011). 

 

 

Lembrem-se que a construção de cursos no AVA requer planejamento e 

acompanhamento contínuo. A improvisação conduz ao retrabalho e traz 

prejuízos à qualidade, ao autor e à instituição. 

 

Azevedo (2011) traz um conjunto de informações necessárias ao que ele encara como 

simples bom-senso aplicado ao planejamento educacional. Longe de ignorar a importância de 

uma boa base filosófica e uma boa fundamentação teórico-metodológica no processo de 

planejamento, o autor apresenta algumas dicas para evitar alguma dor de cabeça e 

consequências desagradáveis de decisões equivocadas e escolhas malfeitas, ainda mais quando 

se fala em educação online. São elas: 

 

Identificando objetivos e público-alvo – nem sempre a lógica obedece a uma ordem 

cronológica, mas certamente é prudente começar o planejamento com a definição de objetivos 

de aprendizagem. Em EaD esta é uma fase ainda mais importante, em especial porque será a 
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partir dela que se pode tomar uma série de decisões, por exemplo, a seleção de estratégias de 

ensino que será adotada. Nesse ponto é bom ressaltar que os objetivos ficam mais claramente 

definidos através da descrição de competências e habilidades que se deseja desenvolver.  

Da mesma forma, a definição mais clara possível do perfil do público-alvo vai ajudar, entre outras 

coisas, a selecionar os recursos didáticos e tecnológicos que serão mais adequados.  Algumas 

vezes o próprio público-alvo pode auxiliar o processo de identificação dos objetivos. Uma 

pesquisa de opinião, previamente realizada com uma amostra do público, pode ajudar a identificar 

aquilo que os futuros alunos desejam aprender.  

Definindo uma abordagem pedagógica e um modelo de curso – tanto a pesquisa quanto a 

a experiência destacam a importância e a adequação da abordagem colaborativa com relação a 

EaD. As vezes modelos prontos podem ser uma faca de dois gumes, tanto fornecendo 

orientações importantes para a ação quanto servindo de “muleta” para a acomodação e a falta 

de criatividade.  

Profª. Robin Mason, em 1998, em uma pesquisa em sua universidade concluiu que pelo menos 

3 modelos estariam sendo praticados em EaD: i) modelo “conteúdo+suporte”, no qual boa parte 

das atividades de aprendizagem envolviam autoinstrução, com o apoio de tutores; ii) modelo 

“wrap-around”, em que metade das atividades envolvia autoinstrução e outra metade envolvia 

aprendizagem colaborativa; e, iii) modelo “integrado”, no qual a maior parte das atividades se 

dava por meio de uma discussão e da colaboração entre alunos e professores, com reduzido 

volume de atividades autoinstrucionais.  

Portanto, a definição de objetivos é fundamental para a escolha do modelo de curso a ser 

adotado. Se os objetivos do curso apontam mais para a aprendizagem conceitual e/ou crítico-

reflexiva, uma boa dose de atividades colaborativas deverá ser aplicada e o terceiro modelo de 

Mason se mostrará mais adequado. Se os objetivos apontam para a aprendizagem de rotinas e 

procedimentos a serem executados sem muita reflexão, então o primeiro modelo poderá ser a 

melhor opção. 

Também o perfil do público-alvo poderá fundamentar essa decisão. É necessário as preferências 

e disponibilidades de acesso e profundidade dos conteúdos. Com isso, deve-se atender-se, 

assim, a necessidades de aprendizagem dentro das condições próprias do seu público-alvo.  

Definindo tamanho de turma, carga horária e duração – esses três elementos não são tão 

simples de definição. Qual o tamanho ideal de uma turma: E a carga horária? Ou ainda sua 

duração? A rigor, não há respostas mágicas para essas questões no ensino exclusivamente 

presencial, apenas padrões que se estabelecem ao longo dos anos com base em hábitos e 

práticas em alguns tipos de cursos. Em EaD também não deveremos encontrar respostas 

definitivas para as mesmas questões.  

Baseado em experiências anteriores do autor, a carga horária, especialmente a média diária de 

dedicação de tempo exigida, é função direta do volume de interação coletiva projetado. No caso 

do curso online de capacitação, 30 pessoas envolvidas a maior parte do tempo em atividades 

colaborativas podem gerar um volume tal de interação coletiva que demandaria 2h por dia útil em 

média. Neste caso, quanto mais pessoas forem incluídas numa turma, maior tenderá ser o volume 
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da interação coletiva e, correspondentemente maior tenderá a ser a quantidade de tempo 

diariamente necessária para acompanhar o curso. Já no grupo de estudos, um número menor, 

digamos de 30 pessoas, tenderia a reduzir o volume de interação a níveis quase a inexistentes. 

Conclui Azevedo (2011) que o volume de atividades colaborativas proposto afeta diretamente a 

quantidade de tempo necessária para elas. Quanto maior o volume de atividades colaborativas, 

maior será o tempo necessário.  

Importa ressaltar que em EaD, um elemento fundamental para o cálculo do tempo necessário é 

a quantidade de texto para ser lido, quer seja de tempo de livros, artigos ou páginas web. O tempo 

será estimado, uma vez que o tempo de leitura varia de pessoa para pessoa.  

Ademais, considerem também o perfil do público-alvo e sua disponibilidade de tempo. 

Profissionais em atividade com elevadas responsabilidades dificilmente disporão do mesmo 

tempo de jovens ou de adultos com carga horária reduzida.  

Organizando um programa de estudos – organizar um programa para qualquer curso é algo 

que se faz em paralelo com outros passos já que muita coisa depende de escolhas que são feitas 

em relação a outros aspectos: escolha do modelo, de estratégias e de sequências de atividades 

que afetam diretamente a organização de um programa. Não cabe sobrecarregar alunos com 

volume excessivo de conteúdo.  

Uma solução interessante é organizar o programa de forma flexível e dupla, dividindo-o em 

unidades e oferecendo um patamar mínimo de conteúdo, junto com um material complementar. 

Outro ponto importante é que nem sempre o agendamento diário funciona. Não tente amarrar 

demais as atividades, pois pode não dar um bom resultado.  

Definindo material e recursos didáticos – uma das características do EaD que se 

convencionou denominar de “industrial” se encontra na elaboração de material didático 

específico, notadamente de cunho autoinstrucional. Este tipo de EaD, baseado especialmente 

em material impresso e serviço postal, desenvolveu-se particularmente nos anos 70 e 80 do 

século XX, tornou-se quase que sinônimo de EaD, como se o tipo industrial fosse a única e 

“correta” maneira de organizar a EaD. 

Com o advento da internet e das redes informatizadas, passou-se a imaginar que este modelo, 

visto como único possível, devesse ser seguido em educação online. Isso levou ao equívoco de 

se imaginar que, necessariamente, para se fazer educação online, fosse necessário elaborar 

material didático específico, em formato eletrônico e de cunho autoinstrucional.  

O fato, porém, é que não há “mandamentos” a serem seguidos impondo esse tipo de opção em 

educação online. Apenas casos especiais nos quais o material didático ainda não existe, como 

por exemplo, em cursos corporativos sobre produtos ou processos. Isso por que desenvolver 

material específico é algo relativamente caro. E é ainda mais caro quando se trata de fazê-lo 

utilizando-se recursos multimídia computacionais.  

Portanto, adota-se material didático, livros, artigos de revistas especializadas, textos publicados 

na internet e, eventualmente, algum material didático próprio. A seleção deve obedecer a critérios 

rigorosos de análise de qualidade e de disponibilidade e/ou usabilidade.  



 

Guia de Orientação do uso da Plataforma Moodle   

Professores e Facilitadores de Aprendizagem  
   

   

Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima 11 

Planejando atividades de aprendizagem – esse é mesmo um passo que depende de 

definições anteriores. Atividades a serem programadas podem ser as mais diversas, dependendo 

dos objetivos que se deseja alcançar, do perfil do público-alvo, do tamanho da turma, da carga-

horária e recursos didáticos. Bom-senso aplicado resolverá a maior parte das decisões. Em 

síntese, não há limites para a criatividade, além das características inerentes aos ambientes 

virtuais de aprendizagem, especialmente a flexibilidade com relação ao tempo.  

Preparação da avaliação de alunos – um planejamento da avaliação deixará claro para o aluno, 

desde o início, o que se espera que ele atinja e como ele avaliará ou será avaliado. Um importante 

recurso é a observação da interação coletiva que permite ao docente ter uma ideia mais clara do 

quanto os alunos estão aprendendo, não apenas em termos de conteúdo, mas especialmente 

em termos de processos, habilidades e competências.  

Selecionando recursos tecnológicos – mais uma vez os primeiros passos (definição de 

objetivos e de público-alvo) são decisivos. No entanto, esses passos devem orientar de forma 

estrita a seleção dos recursos tecnológicos. Nem recursos de menos e, principalmente, nem 

recursos demais devem ser selecionados, ou seja, vale também a regrar “menos é mais”. 

Por fim, o autor ainda comenta dois aspectos importantes. Primeiro a preferência por recursos 

assíncronos, no máximo complementar como o uso secundário e opcional de recursos síncronos.  

O segundo aspecto diz respeito a redundância. No mínimo deve-se pensar em ter em dobro os 

recursos selecionados. A ideia básica é dispor sempre de um backup para o caso de um recurso 

falhar.   

Organizando o ambiente on-line – o ambiente em que se realiza um curso online pode ser 

considerado como um conjunto de espaços virtuais que precisa ser organizado para servir às 

diversas atividades nela previstas. Uma das mais importantes noções a ser fixada para orientar 

a organização de um ambiente é a noção de usabilidade. Ela pode ser traduzida por “facilidade 

de uso” e é um elemento de fundamental importância para o sucesso do curso. Todo o processo 

pode ser muito prejudicado por ambientes mal organizados ou projetados sem a devida atenção 

para com este aspecto de usabilidade. É importante limitar o número de opções que o aluno e o 

professor terão pela frente ao ingressar no ambiente.  

Outro aspecto importante diz respeito a disciplina e ao incentivo a comportamentos desejados. 

Para se obter isso, um importante recurso é a da moderação, que permite que mensagens 

enviadas para o espaço de interação coletiva sejam previamente analisadas e encaminhadas 

conforme melhor uso do ambiente.  

 

Essas foram as principais lições trazidas por Azevedo (2011), notadamente oriundas de 

sua experiência em EaD,  para maiores detalhes e/ou outras informações consultar a obra 

completa Educação a Distância: Coletânea de textos para subsidiar a docência online 

(disponível em 

http://biblioteca.virtual.ufpb.br/files/educaaao_a_distancia__coletanea_de_textos_para_subsidia

r_a_docancia_online_1330089617.pdf).  

http://biblioteca.virtual.ufpb.br/files/educaaao_a_distancia__coletanea_de_textos_para_subsidiar_a_docancia_online_1330089617.pdf
http://biblioteca.virtual.ufpb.br/files/educaaao_a_distancia__coletanea_de_textos_para_subsidiar_a_docancia_online_1330089617.pdf
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3. PRIMEIROS PASSOS NA PLATAFORMA 

MOODLE TCE/AC 

3.1 Acesso ao Moodle TCE/AC 

A Plataforma Moodle TCE/AC foi implantada em 2016 e pode ser acessada pelo ícone 

(destacado em amarelo) na página inicial do sistema corporativo (Figura 2ª) ou na página inicial 

do site www.tce.ac.gov.br no menu Mais Serviços, conforme a Figura 2B: 

 

Figura 2 – Acesso ao moodle pelo Sistema Corporativo e pelo Site do TCE/AC 

  

Fonte: Arquivos do autor. 

 

  

Ou ainda pode acessar o endereço http://moodle.tce.ac.gov.br/. Neste espaço estão 

disponibilizadas as áreas dos cursos da Escola de Contas, divididos por categorias, dos quais 

constam cursos para o Público Interno, Público Externo, Professores e Facilitadores e os Grupos 

de Discussão, conforme a Figura 3.  

Ao lado direito acima da tela, é apresentado um botão vermelho com a palavra “Entrar”, 

conforme Figura 3, para ter acesso, basta clicar nesse botão.  

 

 

 

 

http://www.tce.ac.gov.br/
http://moodle.tce.ac.gov.br/
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Figura 3 - Botão de acesso a Plataforma 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 

Caso ainda não tenha realizado o cadastro na 

Plataforma, este deve ser solicitado via 

Comunicação Interna (CI) com o 

requerimento do Anexo A destinado a  Escola 

de Contas. O suporte realizará seu cadastro 

com todas as premissas inerentes ao papel de 

professor e fornecerá nome de usuário e 

senha para sua efetivação na plataforma.  

No primeiro acesso, a plataforma faz um tour 

mostrando o painel de cursos, o bloco da linha 

do tempo, cursos acessados recentemente, 

resumo de cursos, as opções de exibição. 

Você verá que o layout é bem intuitivo e 

rapidamente estará adaptado.  

  

No momento em que estiver “logado”, é apresentado um painel com a lista dos cursos 

aos quais você está inscrito como estudante ou professor, entretanto, ao clicar um “home” 

aparecem todos os cursos disponíveis. Basta clicar no nome do “curso” desejado para acessá-

lo. 

 

3.2 Acesso ao Mobile Moodle  

O Moodle TCE/AC também está habilitado para uma versão simplificada para 

smartphone. A instalação do Moodle Mobile é fácil, basta instalar o app de acordo com o sistema 

do seu aplicativo:   

  

 
Sistema Android Sistema IOS Sistema Windows 

 

 Após a instalação, o app abrirá uma página padrão do Moodle, mas para acessar o 

Moodle TCE/AC é necessário o credenciamento em nossa plataforma com os seguintes passos: 
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Figura 4 - Tela de acesso ao Mobile Moodle TCE-AC 

 

 

 

 

 

Fonte: Plataforma Mobile Moodle TCE/AC. 

   

Após a instalação, no campo “Endereço do site” digite: http://moodle.tce.ac.gov.br/ e 

clique em Concectar. Na tela a seguir digite o seu nome de usuário e sua senha, fornecidos 

pelo administrador do moodle e clique em Entrar. Bingo!, seu Moodle TCE/AC na versão mobile 

está pronto para ser usado.   

Você acessar com vários usuários, por exemplo, usuário de professor e usuário de 

estudante, no entanto, os recursos são limitados. Nele é possível: i) fazer download do conteúdo 

do curso, para poder navegar mesmo offline; ii) receber notificações instatâneas de mensagens 

e outros eventos; iii) fazer upload de imagens, áudio, vídeos e outros arquivos; v) ver as notas 

dos cursos e turmas que foram lançadas no moodle, etc. O aplicatico permite que se acompanhe 

tudo o que está acontecendo nas turmas, mas não permite a edição dos cursos.  

 

3.3 Informações para criação de cursos 

  Nos casos em que desejar criar um novo curso (com anuência da Escola de Contas), 

esta pode ser solicitado ao suporte com as informações básicas do curso e em anexo o Plano 

de Ensino (conforme modelo disponibilizado pela Escola de Contas).  

  

Neste passo, todas as dicas do capítulo anterior (Planejando a Sala de 

Aula) deve ser observado para um melhor resultado.  

 

 As informações básicas requeridas para a abertura e configuração do curso são: 

http://moodle.tce.ac.gov.br/
http://moodle.tce.ac.gov.br/
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 Nome completo – deve-se especificar o nome completo do curso. Este nome é 

apresentado no topo de cada página do curso e na lista de cursos.  

 Nome breve – sigla ou código que identificará o curso na tela e na emissão de 

mensagens para os usuários. 

 Data de início e fim do curso – essas datas denotam o tempo que aparecerá o curso 

para os inscritos.  

 Sumário – há várias possibilidades para o preenchimento do sumário. Normalmente, o 

espaço se destina para à inserção da ementa do curso. Ela será exibida na lista de 

cursos. 

 Imagem do curso – a imagem do curso é mostrada no resumo do curso no painel. 

Normalmente coloca-se um ícone ou a arte do curso elaborado pela Escola de Contas. É 

um item opcional.    

 Formato – no item geral, deve-se configurar o formato do curso (Figura 5): 

 

Figura 5 - Tipos de Formato de curso 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

 

Formato semanal – a página do curso é organizada em seções semanais, com a primeira 
semana começando na data do início do curso. Caso escolha este formato deverá indicar 
quantas seções devem ser criadas.  

 

Formato de atividade única – para mostrar apenas uma atividade ou recurso (como um Quiz 
ou um pacote SCORM) na página do curso. Caso escolha este formato deverá indicar qual 
atividade comporá sua sala. 

 

Formato social – um fórum é mostrado na página do curso. Caso escolha este formato 
deverá informar o número de discussões. 

 

Formato de tópicos – a página do curso é organizada em seções de tópicos. Caso escolha 
este formato deverá informar quantos tópicos devem ser criados.  

 

 Grupos – existe a possibilidade de criar grupos no curso. Esta configuração possui três 

opções: 

o Nenhum grupo – não há grupos, todos fazem parte de uma grande comunidade; 

o Grupos separados – cada membro de grupo pode ver apenas seu próprio grupo, 

os outros são invisíveis; 

o Grupos visíveis – cada membro do grupo trabalha no seu próprio grupo, mas 

pode também ver outros grupos.  
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O tipo de grupo definido do curso é o padrão para todas as atividades do curso. Cada 

atividade que suporta grupos pode também definir seu próprio tipo de grupo, mas se o tipo de 

grupo é forçado no nível do curso, o tipo de grupo para cada atividade é ignorado.   

A título de exemplo, vamos supor a criação de um curso com as seguintes informações 

básicas (conforme Anexo A): 

Figura 6 - Modelo de solicitação de curso 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

3.4 Modificar perfil do usuário 

Este é um ponto importante para o Professor/Facilitador, pois neste espaço é possível 

colocar informações importantes para que os alunos o conheçam profissionalmente. Para 

completar ou alterar as configurações de perfil, o usuário precisa clicar em Modificar perfil na 

barra de configurações do usuário, conforme a Figura 6: 
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Figura 7 - Caminho para modificar perfil 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 

 

 Ao clicar, uma tela semelhante deverá ser carregada: 

 

Figura 8 - Configurações de Modificar perfil 

 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 

Na primeira parte do formulário de 

configuração, os itens assinalados em 

vermelho são de preenchimento obrigatório. 

A opção descrição é uma boa oportunidade 

para colocar um minicurriculo com formação 

acadêmica a atuação profissional. Caso tenha 

o Currículo Lattes ele pode ser inserido como 

link. Veja na Figura 6 que existe um caixa de 

edição de texto que permite alterar 

formatação de fonte, bem como inserir 

imagem, vídeos, link, entre outros.  

A opção imagem, o usuário poderá carregar 

uma foto de rosto, no tamanho máximo 

especificado na tela. Para isso, basta clicar no 

item adicionar e procurar seu arquivo ou 

arrastar o arquivo de imagem da sua área de 

trabalho para o espaço indicado pela seta. 

Não esqueça que em um curso EaD a foto é 

um item muito importante de identificação e 

aproximação com o colega e os professores.  
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Blocos 

4. CONFIGURANDO A SALA DE AULA 

 Ao iniciar um curso no Moodle, o ideal é que o Professor/Facilitador solicite a criação do curso 

de acordo com suas necessidades, conforme apresentado no Capítulo 3, seção 3.2 deste Guia. Logo 

após a criação, o autor poderá configurá-lo da forma que lher for conveniente. Para o exemplo deste 

capítulo, vamos considerar a criação do curso solicitada conforme a Figura 6, Curso sobre o Uso da 

Plataforma Moodle – versão Professores/Facilitadores.  

 

4.1 Layout do Curso 

Uma vez criado o curso e o ambiente acessado na página inicial, temos o seguinte layout: 

Figura 9 - Layout Inicial do Curso 

 

  

 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 

 

Saiba os principais componentes da página: 

 
Corresponde ao espaço onde é colocado o conteúdo. Poder dividido em semanas 
ou tópicos. Os retângulos centrais numerados são chamados de tópicos. Dentro de 
cada tópico ou retângulo, você pode acrescentar recursos e atividades, basta 
escolher a opção que aparece na parte inferior de cada tópico quando você ativa a 
edição. 

* O retângulo “geral” sempre fica visível e fixo na Plataforma.  

 Coluna da direita corresponde aos blocos que podem ser movidos adicionados e 
deletados, conforme detalhes no Capítulo 5. Para qualquer alteração você deve 
ativar a edição.  

A 

B 

C

A 

B 
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 Ao clicar no ícone em formato de engrenagem aparece uma janela com várias 
opções de configurações do curso, por exemplo, editar configurações que permite 
alterar configurações gerais e o ativar edição que permite alterar o layout do curso.  

 

Vejamos como funciona os dois ícones principais do espaço C: 

 

Nesta opção é possível editar as configurações do curso como: 

 Nome completo do curso 

 Nome breve do curso 

 Visibilidade do curso 

 Data do início do curso 

 Data do término do curso (caso seja habilitado) 

 Descrição  

 Imagem do curso 

 Formato do curso 

 Aparência, entre outros.  

* Notem que estas informações foram aquelas requeridas para abrir o curso 

na plataforma. Assim, caso o professor/facilitador deseje alterá-los, será 

possível clicando na opção “Editar Configurações”. 

  

 

Para trabalhar na 

construção do curso, este 

opção deverá estar 

habilitado sempre.  

 

Ativado a edição, a Plataforma se apresentará com um novo aspecto. Nele, 

constarão ícones destinados à edição do curso. Quando você terminar de 

editar, clique em “Desativar a Edição” para ver o resultado.  

Lembrem-se que o Moodle é um sistema customizável. Ele possui vários tipos de blocos 

de diferentes funções. Ao “Ativar a Edição”, você também poderá acrescentar blocos na coluna 

da direita, e os ícones de edição para cada tópico, cada recurso e cada atividade.  

 

Para mover tópicos/blocos. 

Basta clicar sobre ele e 

arrastar para a posição 

desejada 
 

Editar títulos. 
 

Configurações 

C 
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Para cada tópico: 

 

 

Realçar – permite dar 
destaque a determinado 
tópico.  

 

Ocultar/Mostrar – significa 

que o item poderá ser visto e 

acessado pelos 

participantes. 

Estas opções aparecerão ao clicar em “Editar” no canto direito de cada tópico.  

 

Para cada Atividade/Recurso: 

 

 

Duplicar – permite duplicar 

atividade/recurso.  

 

Atribuir papéis – dar as 

permissões que configuram 

esse papel. 

Estas opções aparecerão ao clicar em “Editar” no canto direito de cada atividade/recurso. 

 

4.2 Trabalhando com o Editor de Texto 

 O editor de texto do Moodle é muito semelhante aos editores de texto que 

costumeiramente usamos (word, apen office, etc). O edito padrão é o TinyMce e possui o 

seguinte layout: 

 

Figura 10 - Layout do Editor de Texto 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 
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As principais funcionalidades da barra de ferramentas: 

 

 
Expandir/contrair a barra de ferramentas. 

 
Formatação pré-definida (parágrafo, título, texto simples). 

 
Formatar texto em negrito ou itálico.  

 
Inserir ou remover lista com marcadores ou numerada.  

 

Inserir link/ remover link/ impedir vinculação automática. 
Recurso ativo somente com texto ou imagem selecionado.  

 
Inserir imagem/ inserir vídeo/ gerenciar arquivos incorporados. 

 
Desfazer ação/ refazer ação.  

 
Sublinhado/ riscado/ subscrito/ sobrescrito 

 
Alinhar à esquerda/ centralizar/ alinhar à direita/ justifiacado 

 
Diminuir recuo/ aumentar identação 

 
Selecionar cor do texto/ selecionar cor do fundo 

 

Sentido em que o texto aparece, da esquerda para a direita/ da 
direita para a esquerda 

 
Selecionar o tipo e fonte/ tamanho da fonte 

 
Editar código fonte HTML/ localizar/ localizar e substituir 

 
Inserir espaço sem quebra/ inserir caractere especial/ inserir tabela 

 

Limpar código incorreto/ limpar formatação/ colar como texto/ colar 
como a formatação do word. 

 
Maximizar/ minimizar o editor de textos.  

 

  

Por default, o tamanho da fonte é pequeno. E para padronizar tamanho 

e tipo de fonte, sugerimos a “Família de Fonte: Arial” e “Tamanho da 

Fonte: 4” para qualquer edição.  
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Vamos trabalhar com algumas funcionalidades do editor de texto? 

 

Quando iniciamos a construção de um curso, um dos primeiros passos é editar a 

apresentação do curso para que o usuário possa identificar o ambiente em que está 

estudando/trabalhando. Na página inicial ele fica com o nome “Geral” e pode ser editado para 

qualquer título que o professor/facilitador desejar.  

Figura 11 - Apresentação do curso 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 

 

Esta seção (destacada pelo retângulo vermelho) ficará fixa e pode funcionar como um 

cabeçalho da sala de aula. Para editar bastar clicar em “Editar” no canto direito da seção e 

depois em “Editar seção”.  

Figura 12 - Editar seção de Apresentação do curso 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 
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Veja que abre o editor de texto. Sugerimos inserir uma imagem (arte) que retrate o curso 

a ser ofertado.   

Figura 13 - Inserir Imagem 

 

 

Inserir esta imagem 

 

 

 

Caixa de edição é aberta após clicar no ícone.  

 

 Se a imagem estiver na web, você 

precisa ter o endereço dela para colar em 

URL da imagem. 

 

 Se for uma imagem que está no 

Moodle ou em seu compuador, você deve 

clicar em “Encontrar ou enviar uma 

imagem”. 

 

 

Em seguida você verá o Seletor de 

arquivos que o ajudará na 

transferência da imagem de seu 

computador para o Moodle.  

Neste caso, você deve clicar em 

“Enviar um arquivo”, para realizar  

essa transferência.  

Se a sua imagem já estiver no 

Moodle, você poderá acessá-la em 

“Arquivos do servidor”, ou em 

“Arquivos Recentes” ou ainda em 

“Arquivos privados”, 

 

Ícone para inserir/editar 

imagem 
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Depois da imagem ter sido transferida, 

localize a imagem, clique para iluminar o 

arquivo e depois clique em “Escolher 

Imagem”. 

Clique na aba “Aparência” para ecolher o 

alinhamento da imagem e definir suas 

dimensões.  

Ex.. Tamanho 500px com proporções fixas.  

Clique em “Inserir”. Ao terminar, clique em 

“Salvar mudanças”. 

 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 

 

 Assim, inserimos uma imagem que representa o curso por meio do Editor de texto: 

 

Figura 14 - Layout do curso com inserção de imagem 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 

 

Outra funcionalidade importante do editor de texto é a inserção de link/hiperlink. Na 

apresentação do curso, sugerimos colocar o nome do(s) Professor(es)/Facilitador(es) com o link 

para seu perfil no Moodle. Mais uma vez, clica em “Editar”, depois “Editar seção”, veja que 

dessa vez a imagem já estará lá. Abaixo da imagem, digite o nome do Facilitador de 

Aprendizagem e/ou Tutor e formate o tamanho e tipo de fonte.  
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Figura 15 - Layout do curso com inserção de imagem 

  

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

Seleciona o texto que quer criar um link e clica no ícone correspondente. Abrirá uma 

janela. Basta visitar o perfil do usuário (ou qualquer outra referência da web) e copiar o link da 

web e colar em “URL do link”. Na opção “Alvo” é possível definir como o link deverá abrir: i) 

Abrir nesta janela; ii) Abrir um uma nova janela; iii) Abrir na janela, ou iv) Abrir no frame topo 

(substitui todos os frames). Você pode ainda, escolher um “Título” para o link que aparecerá 

quando o usuário passar o mouse sobre o link. Após as edições, clique em “Salvar mudanças”. 

 O Editor de texto também permite inserir vídeos, no entanto, eles precisam 
estar em seu computador. Esta função não permite inserir apenas o link do 
Youtube, por exemplo. 

  

4.3 Inserir usuários 

Para inserir novos usuários em um curso/disciplina ou grupo no Moodle, o 

professor/facilitador deverá entrar no bloco “Navegação” que fica na coluna direita da tela, na 

opção “Participantes”, conforme a Figura 16A. Ou, ainda, pode entrar pelo bloco 

“Administração”, na opção “Usuários inscritos”, conforme a Figura 16B.  

Figura 16 - Inserir Usuários pelo menu “Navegação” e “Administração” 

  

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 
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Em seguida aparecerá a lista com todos os inscritos. Para adicionar novos usuários 

(estudantes, tutores, professores), basta clicar no botão “Inscrever usuários”. 

 

Figura 17 - Inscrever novos usuários no curso 

 

 
Clica em buscar e digita o nome do 
usuário (este já deve ter o cadastro no 
Moodle para que apareça) e escolha a 
opção “Atribuir papel” (estudante, tutor, 
professor). Por fim, clica em “Inscrever 
usuários” e pronto! 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

 

É possível inscrever um lote de alunos ao mesmo tempo, basta ir digitando os 
nomes no campo de busca e só clicar no botão “Inscrever usuários” ao final de 
toda a lista. Neste caso todos terão um papel   

Importante lembrar que esta opção é válida para aqueles usuários que já estão inscritos 

na Plataforma Moodle. Nos casos em que não for inscrito, o usuário ou professor/facilitador 

deverá solicitar sua inscrição a Escola de Contas ou Administrador do Moodle.   

Após a inscrição de todos os usuários no curso, o professor/facilitador também pode 

fazer algumas alterações, por exemplo, excluir a inscrição, atribuir papéis e escolher grupos 

(caso o professor tenha habilitado essa opção nas configurações do curso).  

 

4.4 Relatórios do curso 

Os Relatórios são ferramentas que possibilitam o acompanhamento do percurso dos 

alunos ao longo de um curso/disciplina. Os relatórios apresentam diversas opções de filtros, 

como por exemplo, relatório de todos os alunos e seus acessos em todas as atividades da 

disciplina, ou então dados de um aluno em uma única atividade.  

Os Relatórios podem ser acessados pelo professor/facilitador através do bloco 

“Administração”, que está acessível através da coluna da direita da tela. Logo após o clique na 

opção “Relatórios” serão exibidas as seguintes opções de relatórios: 

 

 

1 

2 

3 
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Figura 18 - Tipos de Relatórios Disponíveis 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 

 

Logs – esta opção de relatório permite obter dados de um usuário em uma ou mais 

atividades/recursos da disciplina/curso. Para isto, é necessário selecionar os campos indicados: 

Figura 19 - Tipos de Relatórios Disponíveis 

 

 Selecione o 
curso/disciplina em que 
deseja obter os dados, o 
qual já vem preenchido; 

 Selecione Todos os 
participantes para obter 
relatório ou selecione um 
nome específico; 

 Selecione a data na qual 
deseja obter os dados do 
relatório; 

 Selecione Todas as 
atividades ou uma 
atividade específica para 
obter os relatórios; 

 Você pode optar por 
mostrar na página ou então 
gerar um relatório nos 
formatos para download. 

 Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 
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Selecionando a opção “Obter estes logs”, o professor visualizará o histórico das ações 

do(s) participante(s), organizado em colunas, incluindo hora da ação e o endereço de IP do 

computador. Ao final da página, o professor/facilitador tem a opção de baixar os dados da tabela 

como: “.csv” (Valores separados por vírgula); “.xlsx” (Microsoft Excel); Tabela HTML; “.json” 

(Javascript Object Notation); “.ods” (Open Document); “.pdf (Portable Document Format). 

 

Logs ativos – este relatório permite obter, em tempo real, uma lista de acessos aos 

recursos/atividades disponíveis na área de trabalho da disciplina/curso. Ao clicar em “Logs 

ativos” serão exibidos, em nova janela, os dados dos acessos que estejam ocorrendo no exato 

momento, incluindo hora da ação, descrição da ação, nome completo do participante e IP do 

computador. 

Figura 20 - Relatório de Logs ativos 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Atividades do curso – este tipo de relatório permite obter um histórico das visualizações 

realizadas em cada uma das atividades existentes em seu curso/disciplina por todos os 

participantes. O relatório está organizado nas seguintes colunas: atividade (nome da atividade), 

visualizações (número de visualizações das atividades; mensagens do blog relacionados (com 

a atividade) e o último acesso realizado na atividade. As informações são processadas desde o 

período em que o curso/disciplina foi aberto no Moodle. Exemplo: 
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Figura 21 - Relatório Atividades do curso 

 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Participação no curso – o relatório em questão permite obter um histórico das participações 

em uma atividade ou recurso do curso/disciplina. Para isso, é necessário preencher as seguintes 

opções: 

Figura 22 - Relatórios de Participação no curso 

 

 Módulo de atividades: seleciona 
a atividade que o professor deseja 
obter o relatório, ou seja, qual o 
recurso/atividade. 

 Ver últimos: você deve 
selecionar a quantidade de dias 
em que deseja obter o relatório; 

 Mostrar só: o 
professor/facilitador pode optar 
por exibir apenas os dados dos 
alunos ou dos professores ou dos 
visitantes; 

 Mostrar ações: o 
professor/facilitador pode 
escolher entre as ações dos 
participantes que deseja incluir no 
relatório. 

 Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC. 

 

Após ter selecionado as opções de dados do relatório, o professor deverá clicar no botão 

“Vai” para que seja exibido o relatório. Com o quadro de participantes, o professor poderá 

selecionar um ou mais usuários da coluna e enviar uma mensagem.  
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4.5 Relatórios do usuário 

Este recurso é utilizado pelo professor/facilitador para obter Relatórios variados de 

acesso às atividades e visitas aos materiais de um curso/disciplina. Para isso, o 

professor/facilitador precisa ir até o bloco “Navegação”, na opção “Participantes”, localizado ao 

lado direito da tela da área de trabalho. Aparecerá a tela conforme a Figura 16, em seguida 

clique no nome do usuário que deseja obter o relatório. 

 

Figura 23 - Relatório por usuário disponível 

 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Logs de hoje – este tipo de relatório permite obter informações e um gráfico de acesso de um 

participante em uma ou mais atividades/recursos do Moodle realizadas no dia. 

Todos os acessos – esta opção apresenta um gráfico da quantidade e os horários de acessos 

realizados desde o início da disciplina/curso. 

Relatório de outline – apresenta a relação de tópicos e o detalhamento dos recursos e 

atividades da disciplina/curso. Indica o número de visitas aos recursos e a data e o horário do 

último acesso. 

Relatorio completo – apresenta a relação de tópicos e o detalhamento dos recursos e das 

atividades da disciplina/curso. Indica, também, o número de participações nas atividades e 

visitas aos recursos (materiais), bem como a data e o horário do último acesso.  
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5. BLOCOS E POSSIBILIDADES 

Blocos são ferramentas que podem ser colocadas na coluna lateral à direita de uma sala no 

Moodle. Através de blocos, o professor/facilitador pode dispomobilizar informações complementares 

para uma melhor organização de sua disciplina/curso e maior interação com os usuários.  

Atualmente, há centenas de blocos que podem ser agregados ao Moodle. A cada nova 

versão, muito elementos são acrescentados. Importante ressaltar que alguns blocos são implantados 

pelo administrador do Moodle e não há permissão para apagar ou ocultar, são eles: blocos de 

“Navegação” e “Configurações”, vejamos suas funcionalidades: 

 

Figura 24 - Funcionalidades do bloco “Navegação” e “Administração” 

 

 
Navegação: como o nome indica, expõe a trilha de 
navegação por sua sala e por outros setores do site. 
Clicando em qualquer link da relação, o usuário é 
levado ao espaço por ele indicado. As informações 
deste Bloco se alteram dependendo do conteúdo da 
sua janela central (frame central) no momento do 
acesso. No exemplo, o bloco corresponde à página 
inicial da disciplina que está sendo construída com este 
guia.  
 
Através deste bloco é possível navegar para a “Página 
Inicial” d site, para “Meus cursos”, para partes do atual 
curso (participantes, emblemas, notas, etc). 

 
Administração: o conteúdo deste bloco também sofre 
modificação ao passar e uma janela para outra do curso e 
depende do perfil do usuário (professor, tutor ou aluno). 
 
Na Figura ao lado é possível observar o conteúdo apresentado 
quanto é acessado a tela inicial do curso. É possível “Editar 
configurações”, “Ativar ou Desativar a edição”, “Importar” dados 
de outra disciplina do Moodle, acessar o “Banco de questões”, 
entre outros. Observe que o editar configurações pode se referir 
a um recurso ou atividade dependendo do conteúdo mostrado 
na página inicial do curso.  
 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Para inserir um bloco em uma curso, os passos serão sempre os mesmos: primeiro, tem-se 

que “Ativar a Edição” para que a apareça no final da lateral “Adicionar blocos”, conforme 

apresentado na Figura 24: 

 



 
Guia de Orientação do uso da Plataforma Moodle   

Professores e Facilitadores de Aprendizagem  
   

   

Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima 32 

Figura 25 - Opção para adicionar blocos no curso 

 
 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

 Quando escolher o bloco desejado, clique sobre o nome dele. Ao clicar o novo bloco 

aparecerá no lado direito do curso. Para realizar essa escolha, é preciso conhecer esses blocos, ao 

total a versão 3.8 traz 26 tipos de blocos. A seguir são listadas os principais blocos e suas 

funcionalidades: 

Alimentador RSS remoto – permite que o Moodle receba automaticamente mensagens e 

notícias enviadas a partir de portais que trabalham com serviço de RSS. 

Andamento do curso – mostra o progresso do aluno com relação às atividades e recursos do 

curso. 

Atividade recente – traz as atividades incluídas pelo professor desde a última vez que o aluno 

acessou o curso. Visa manter o aluno atualizado. As informações podem incluir novas 

mensagens, novos alunos, diários de classe, novas atividades e materiais postados pelo 

professor/facilitador. Facilita o acompanhamento do curso pelo aluno.  

Atividades – mostra links das atividades existentes na sala. 

Auto-completar – fornece um link para o aluno quando ele completou um curso. Pode ser parte 

das exigências de completude de curso, quando o aluno acredita ter completado o curso, ele 

clica no botão “completar curso” que aparece neste bloco. 

Calendário – mostra o calendário que pode apresentar os eventos agendados para o curso. Há 

4 tipos de eventos globais (agendados pelos Administrado, de interesse a os usuários do 

Moodle); eventos de grupos (direcionados a grupos específicos de um curso); eventos do curso 

(agendados pelo professor e que se refere ao curso); eventos do usuário (eventos relacionado 
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apenas ao usuário específico, agendado pelo professor). Pode ser usado para marcar datas de 

provas, entrega de trabalhos, encontros presenciais, avisos de eventos em geral, etc. 

Comentários – uma caixa de comentários que pode ser mostrada na página, no estilo de mural 

que encontramos em redes sociais como o Facebook, por exemplo. Favorece a comunicação 

com os alunos, permitindo que eles deixem sua opinião sobre elementos dos cursos de forma 

direta.  

Cursos – mostra as categorias de cursos. 

Feedback – permite a criação de pesquisas de opinião.  

HTML – adiciona um bloco que pode ser customizado como você quiser.  

Links para seções – ajuda a rapidamente navegar para um tópico ou semana específica dentro 

de um curso.  

Mensagens – mostra as novas mensagens, contatos e links para as mensagens. Você deve 

clicar no envelope para ver e responder as mensagens.  

Mentorados – permite orientadores combinar encontros com seus orientandos.  

Pesquisar nos fóruns – permite a pesquisa de mensagens em todos os fóruns criados. Para a 

busca básica por uma ou mais palavras em qualquer parte do texto, simplesmente digite-as 

separadas por espaços. Todas as palavras com mais de dois caracteres serão usadas. Para 

busca avançada, pressione o botão de busca sem digitar nada na caixa de busca para acessar 

o formulário de busca avançada.  

Próximos eventos – traz a informação sobre o próximo evento agendado no calendário. 

Permite a inclusão de um novo compromisso. 

Usuário autenticado – mostra os dados do usuário que está logado.   

Usuário online – mostra quem está online ao mesmo tempo em que você. Poderá enviar 

mensagens instantâneas para a pessoa e inclusive convidá-la para um bate-papo. 

 

 Notem que esses blocos são uma variedade de plugins que podem aumentar a eficácia 

de um curso online. Estes podem ser selecionados pelo professor/facilitador de acordo com seus 

objetivos pedagógicos.  

Todas estas possibilidades potencializam a sala de aula virtual e a interação entre os 

participantes. Apenas o professor/facilitador, pode “Ativar Edição” e construir sua sala, 

acrescentando os plugins que julgar necessários. Então, mãos à obra!!!!  
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6. RECURSOS 

Denominam-se Recursos os diferentes formatos de conteúdos que podem ser 

disponibilizados pelo professor/facilitador em um curso ou disciplina, como por exemplo, uma 

página ou URL. Os Recursos são inseridos como módulos a serem criados no Espaço Central 

do curso que corresponde ao espaço A da Figura 9 deste Guia. Podem ser documentos 

arquivados no servidor, páginas criadas com o uso do editor de textos ou link a arquivos de 

páginas de internet, configuradas para abrir no ambiente do curso/disciplina (na mesma janela 

ou em outra).  

Na prática, pode-se dizer que seu grande objetivo é permitir que sejam disponibilizados 

na Plataforma os materiais de estudos. Para adionar um recurso basta clicar em “Ativar edição” 

e depois escolha o tópico (ou semana a depender da escolha do formato do curso) que deseja 

adicionar o recurso, conforme a Figura 26: 

Figura 26 - Recursos disponíveis no Moodle 

 

 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Ao clicar na opção “Adicionar uma atividade ou recurso”, abre-se uma janela com todas 

as opções de Atividades e Recursos disponíveis na versão 3.8 do Moodle, são eles: 

Arquivo – um recurso que habilita um link a um arquivo.  

Conteúdo do pacote IMS – um pacote IMS de conteúdo, assim como um SCORN, é um pacote 

de aprendizagem (ou objeto de aprendizagem), pré-concebido, transversal e suspostamente 

compatível com qualquer plataforma. O pacote é um arquivo particular com extensão “.zip” que 

contém arquivos de vários formatos.   

Livro – recurso que permite a criação de um livro eletrônico, podendo ser dividido em capítulos 

e subcapítulos.  

 



 
Guia de Orientação do uso da Plataforma Moodle   

Professores e Facilitadores de Aprendizagem  
   

   

Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima 35 

Página – permite que você crie uma página web juntando os recursos de texto, imagem, som e 

links. Prefira criar páginas de no máximo uma tela e meia de altura.  

Pasta – uma pasta contém arquivos de qualquer tipo (texto, imagem, som, vídeo). 

Rótulo – texto e imagem podem ser dispostas para identificar o conteúdo dos tópicos.  

URL – recurso que habilita o link a um site.  

O uso dos recursos requer planejamento adequado. Isso evita excessos e 

impropriedades. Seguem alguns recursos com suas funcionalidades e observações que podem 

ajudar o autor na busca de melhores opções de uso.  

 

6.1 Adionando um livro (Book) 

O recurso Livro possibilita a construção de páginas interligadas. A criação da estrutura 

em formato de livro se deve à possibilidade de estruturação do recurso em capítulos e eventuais 

subdivisões, contanto ainda com a possibilidade de importar conteúdos em HTML produzidos a 

partir de outros softwares como, por exemplo, Bloco de Notas, Front Page ou Dreamweaver.  

O Moodle prevê uma navegação orientada, estruturada verticalmente. O Livro suporta a 

inserção de imagens, vídeos, links a arquivos ou sites, inclusão de arquivos de áudio etc. e o 

uso de tudo isso pode gerar propostas de muita interatividade.  

Vamos para o exemplo? Primeiro, sua página inicial deve estar com a edição ativa. Logo, 

no tópico em que deseja adiconar o reucrso, clique em “Acrescentar Atividade ou recurso” e 

escolha a opção “Livro”. 

Figura 27 - Configurações gerais do Recurso Livro 

 

 Nome: Obrigatório. Coloque o nome de seu 

livro ou de sua unidade temática como será visto pelos 
alunos (pense que aqui é o título do seu livro, a capa 
principal). 

 Descrição: obrigatório. Descreva brevemente 

o que seu aluno encontrará nesse recurso.  
 Formatação de capítulo: aqui você escolhe 

se usará: 
i. Nada – não é feita numeração de 

capítulos. 
ii. Números – os capítulos são 

numerados automaticamente (1, 1.1, 2, ...) 
iii. Bolinhas – ao lado do nome de cada 

capítulo é colocada uma bolinha. 
iv. Identado – é colocado um 

espaçamento antes do nome dos capítulos e 
espaços maiores para subcapítulos.  

 Visível: indica a visibilidade do recurso para o 

aluno. 

 Nº de identificação do módulo: o número de 

id identifica a atividade para fins de cálculo de avaliação.  

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 
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Depois de feita a configuração, escolha salvar e mostrar para começar a colocar o conteúdo 

em seu livro. Para editar o capítulo, você deve preencher o formulário abaixo: 

Figura 28 - Configurações dos capítulos do Recurso Livro 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 
 

Depois de tudo preenchido clique em “Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar”. 
 

O acesso ao conteúdo de um livro no Moodle é bem simples, uma vez que o índice se 
mantém sempre visível, permitindo uma navegação rápida entre os tópicos para ver o respectivo 
conteúdo a direita (contorno vermelho na Figura 27). Também se pode navegar pelos capítulos 
clicando nas setas (avançar e recuar) situadas no canto superior direito.  

 

6.2 Adicionando uma página 

A página é um recurso que torna possível a edição de materiais de forma parecida com 

o editor de texto, com todas as facilidades e cujos dados são internamente transformados em 

formato HTML, com a vantagem de que não precisamos conhecer essa linguagem para criarmos 

a página que queremos. Outra vantagem é a possibilidade de incorporarmos links a sites ou 

arquivos ou imagens.  

Obrigatório. Aqui você deve 

colocar o título do capítulo 

pertencente ao livro que está 

sendo criado.  

Para inserir o 

texto, você 

deverá digitar o 

texto 

diretamente no 

Moodle.   
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Uma página pode ser utilizada para: i) apresentar termos e condições de um curso ou um 

resumo do programa de curso; ii) disponibilização de avisos, ementas, cronogramas, quadro de 

horários; iii) para incorporar vários vídeos ou arquivos de som juntamente com algum texto 

explicativo.  Para grandes conteúdos, é recomendado a utilização do módulo Livro em vez de 

uma página. 

Figura 29 - Configurações do Recurso Página 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Depois de tudo preenchido clique em “Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar”. 

 

 

Entre as oportunidades de uso do módulo página, a criação de álbuns de fotos 
e de videotecas merece destaque pelo valor que pode acrescentar a um curso. 
Para que as fotos (ou vídeos) fiquem organizados, uma boa alternativa é colocar 
as imagens/vídeos em uma tabela.  

 

 

Obrigatório. 

Aqui você deve 

colocar o título  

da página.  

Obrigatório. Descreva 

resumidamente o que o 

aluno encontrará nessa 

página.  

Obrigatório. Inclua o 

conteúdo aqui.  
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6.3 Adicionando um arquivo ou site 

A nomenclatura já sugere quais as funções atribuídas a esse recurso, ou seja, permitir a 

disponibilização de endereços da web ou apresentar um arquivo para visualização e/ou 

download.  

Os arquivos correspondem aos materiais do curso e podem ser de diferentes formatos. 

Podem ser visualizados dentro do ambiente ou em uma nova janela, ou transferidos para o 

computador do aluno.  

 

Figura 30 - Configurações do Recurso Arquivo 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

 

Nesta opção, você pode escolher em : 

 Automático – abre na mesma janela. 

 Embed - abre o material no próprio 
ambiente. 

 Forçar download – o material é baixado 
no computador do aluno. 

 Abrir – abre na mesma janela.  

 Em uma janela pop-up – abre em uma 
nova janela.  

 

Depois de tudo preenchido clique em “Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar”. 

Obrigatório. Descreva 

resumidamente  que o 

aluno encontrará 

nessa página.  

Aqui você seleciona os 

arquivos. Você pode 

arrastar e soltar o arquivo 

sde seu computador.  

Obrigatório

..  
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Outra opção que esse módulo permite é a disponibilização de link a um site, no entanto, 

a indicação de endereços na internet deve ser utilizada adequadamente. O excesso de links na 

página do curso pode trazer prejuízos e desviar o participante dos objetivos que se deseja 

alcançar.  

 

6.4 Adicionando um Rótulo 

Este é um dos recursos mais interessantes do Moodle. A ele podem ser atribuídas todas 

as propriedades do recurso HTML. A grande diferença está no fato de o HTML ser um bloco e 

se inserir na lateral direita da área principal, enquanto que o rótulo compõe a área principal do 

curso.  Um pouco diferente dos outros recursos, o rótulo pode ser usado para organizar a página, 

criar títulos, dar evidência à arquivos de vídeo, criar títulos, etc. 

 

Figura 31 - Configurações do Recurso Rótulo 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

  

 Na opção “Texto do rótulo” você poderá inserir ícones, textos customizados, etc. é 

importante que o rótulo seja usado para organizar o conteúdo apresentado dentro do tópico. 

Depois de tudo preenchido clique em “Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar”. 

 

6.5 Adicionando uma Pasta  

Este recurso oferece uma opção muito interessante: reunir e organizar arquivos enviados 

a Plataforma por meio de transferência em FTP ou do recurso Link a um arquivo ou site. 
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Observa-se que, a partir da criação de um diretório (pasta), evita-se que a área principal fique 

poluída.  

Figura 32 - Configurações do Recurso Pasta 

 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Depois de tudo preenchido clique em “Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar”. 

 

 

 

Uma dica que facilita a experiência do usuário, e normalmente utilizada na 
maioria dos cursos é a criação de uma pasta (diretório) na seção principal com 
o nome “Biblioteca do curso” com todos os arquivos do curso.  
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7. ATIVIDADES 

O menu de “Atividades” é o grande dinamizador de aprendizagem no Moodle, uma vez 

que, a partir dele, é possível disponibilizar importantes funcionalidades para interatividade  e 

interação.  

Figura 33 - Atividades disponíveis no Moodle 

 

 

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Ao clicar na opção “Adicionar uma atividade ou recurso”, abre-se uma janela com todas 

as opções de Atividades e Recursos disponíveis na versão 3.8 do Moodle, destacamos as 

atividades: 

Base de dados – permite a criação e busca de bancos e bases de dados sobre qualquer tópico. 

A estrutura dos itens permite a inclusão de imagens, arquivos, números, links e textos. 

Conhecimentos sobre como o Microsoft Acess ou Filemaker podem ser úteis.  

Chat – também conhecido como bate-papo, o chat é uma atividade que permite a interação 

online e simultânea (síncrona) entre os participantes de um curso.  

Escolha – bastante simples, tem por objetivo permitir a criação de um pequeno formulário com 

perguntas e respostas.   

Fórum – o fórum permite a criação de ferramentas de discussão, incluindo a possibilidade de 

classificar as mensagens.  

Glossário – destina-se à criação de dicionários de termos relacionados ao conteúdo trabalhado 

no curso. A versatilidade da atividade inclui a possibilidade de inclusão de imagens, arquivos e 

links.   
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Laboratório de avaliação – permite a coleta, revisão e avaliação por pares do trabalho dos 

estudantes.  

Lição – trata-se de uma atividade interessante, em que perguntas e respostas são intercaladas com 

apresentações e arquivos de diferentes formatos.   

Pesquisa – permite criar uma pesquisa personalizada para obter feedback dos participantes usando 

uma variante de tipos de questões. 

Pesquisa de avaliação – permite a consulta sobre determinado assunto e a realização de pesquisas 

rápidas juntos a todos os participantes do curso.  Estas pesquisas são pré-preenchidas com 

perguntas.  

Questionário – viabiliza uma grande variedade de tipos de exercícios e avaliações online. Permite 

a criação de questões objetivas e dissertativas, além de fornecer feedback sobre erros e acertos.   

SCORN/AICC – é um conjunto de padrões que permite a criação de objetos de aprendizagem, ou 

seja, conteúdos que são aceitos em diferentes tipos de ambientes virtuais de aprendizagem. A 

possibilidade de reutilização dos objetos criados e rastreamento das ações dos participantes (número 

de acessos e pontuação obtida em testes realizados) é a sua principal característica.  

Tarefa – esta atividade possibilita a solicitação de atividades que devem ser realizadas online ou 

off-line. Assim, a modalidade avançada de carregamento de arquivos possibilita ao participante 

enviar para o tutor mais de um arquivo simultaneamente. No texto online, a partir de uma solicitação, 

o participante edita sua resposta online e, imediatamente, efetua o envio para que o tutor faça a 

correção. O envio de arquivo único difere da Modalidade Avançada pelo fato de que o permite o 

envio de um arquivo único. Por fim, a atividade off-line tem uma natureza diferente das demais, uma 

vez que não permite que o participante envie sua tarefa via AVA. Na prática, ele funciona como um 

tipo de alerta para que o aluno entregue sua tarefa posteriormente, por exemplo, durante um encontro 

presencial.  

Wiki – possibilita que vários participantes construam coletivamente um hiperdocumento. Trata-se 

de uma atividade democrática e muito interessante nas atividades em grupo. Seu funcionamento 

assemelha-se ao servido disponibilizado na Wikipédia.  

 Cada atividade tem peculiaridades para sua configuração. Conhecer esses aspectos é 

fundamental para que o máximo aproveitamento possa ser obtido. Seguem algumas atividades 

mais utilizadas nas plataforma.  

 

7.1 Adicionando a Atividade Chat 

O Chat viabiliza o contato síncrono, simultâneo e em tempo real entre os participantes de 

um curso ou atividade. Trata-se de um excelente canal para troca de informações, 

compartilhamento de ideias e esclarecimento de dúvidas, entre outras possibilidades. É 

importante ressaltar que o Moodle possibilita apenas a troca de textos, por isso, outros 

pragramas de bate papo são considerados importantes para superar essa limitação. 
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O nome da sala do Chat deve ser interessante, e chamar atenção para o seu objetivo. 

Além disso, a introdução colabora e muito, pois se trata do espaço no qual deve ser explicada a 

temática ou os assuntos que serão debatidos.   

Figura 34 - Configuração da Atividade Chat 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Depois de tudo preenchido clique em “Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar”. 

Um aspecto importante para você é a possibilidade de manter um arquivo, o conteúdo das 

conversas realizadas; assim todos podem acessar o conteúdo sempre que precisarem. Ao 

ativarmos a função “Salvar as sessões encerradas”, o Moodle registra a conversa e pode ficar 

disponível para todos.  

 Vale ressaltar também a importância de se selecionar a opção “Todos podem ver as 

sessões encerradas”, pois ao se escolher sim para essa opção, todos os participantes, mesmo 

os que não tenham participado da sessão naquele determinado dia e horário, poderão ver o que 

ocorreu e acompanhar as discussões em outro momento.  

 

7.2 Adicionando a Atividade Fórum 

 Esta atividade possibilita a interação assíncrona podendo ser usada para fomentar 

discussões entre os participantes sobre um determinado assunto. As mensagens podem ser 

estruturadas de forma hierárquica, apresentando os assuntos ou tópicos em destaque. O fórum 

de avisos é um fórum automático, ele já é carregado pelo sistema em qualquer sala virtual. Os 

fóruns podem ter as seguintes características: 

Obrigatório. Você deve colocar o nome do Chat 

que será visto pelos alunos.   

Obrigatório. Coloque as instruções da atividade 

e procedimentos para participar dela.    

Você pode definir a data e a frequência  das 

sessões.  

Para que os participantes tenham acesso à 

conversa ocorrida, você deve escolher “Nunca 

excluir mensagens” e sim em “Todos podem ver 

as sessões encessaras”. 
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 Discussão simples – aqui ocorre a centralização de todos os participantes em uma única 

discussão. Assim, eles não podem criar novos tópicos. Uma vantagem desse tipo de 

fórum é que todas as discussões são concentradas e podem ser visualizadas em uma 

única página, facilitando a interação entre os participantes.  

 Fórum geral – cada participante pode iniciar quantos tópicos desejar. 

 Cada usuário inicia um único tópico – é proposta uma temática e cada participante 

pode iniciar um novo tópico, aprofundando, assim, a discussão. Também permite a 

participação em um tópico iniciado por outro participante. Pode ser usado em atividades 

em que cada participante apresenta um tema a ser discutido e atua como moderador da 

discussão deste tema.  

 Fórum perguntas e respostas – permite que você elabore questionamentos no fórum 

para discussão. O participante somente consegue visualizar as respostas dos outros 

participantes depois que ele postar sua própria resposta.  

 

Uma particularidade do Moodle é o recebimento ou não das mensagens postadas no 

fórum via e-mail pessoal. Cabe a você definir se os participantes serão ou não assinantes. Para 

adicionar um fórum: 

Figura 35 - Configuração da Atividade Fórum 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

Depois de tudo preenchido clique em “Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar”. 

Além das configurações gerais, o autor pode decidir quanto a disponibilidade, anexos e contador 

de palavras; assinatura e monitoramento; bloqueio de discussões; limite de mensagens para 

bloqueio; avaliações, entre outros.  

 

Obrigatório. Oriente os alunos sobre os objetivos 

da atividade e como devem proceder para sua 

realização.  

Tipo de fórum: Obrigatório. Escolha o tipo que 

você prefere de acordo com os objetivos da 

atividade e como devem proceder para sua 

realização.  
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7.3 Adicionando Atividade Pesquisa de Avaliação 

 Essa atividade é composta de alguns questionários de avaliação previamente formatados 

para avaliação em ambientes virtuais. Seu principal objetivo é fazer com que o participante reflita 

sobre sua aprendizagem e participação durante o curso. 

Atualmente, o Moodle tem dois formatos de questionários que, com base na teoria 

construtivista, avaliam tendências sociais e individuais da aprendizagem. Tipos de pesquisa de 

avaliação: 

Figura 36 - Tipos de Avaliação da Atividade Pesquisa de Avaliação 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

Sobre a assinatura em fóruns 

 

Uma assinatura significa que o participante recebe cópias de todas as mensagens de um fórum via e-

mail. Estas mensagens são enviadas via e-mail minutos após a redação no fórum. Um fórum pode ser 

configurado para enviar cópias das mensagens via e-mail e todos os participantes do curso. Este é o 

caso do fórum “Avisos”. O envio de mensagens a todos os participantes é aconselhável nos fóruns de 

avisos organizativos e no início dos cursos, para que todos se familiarizem com esta possibilidade.  

Quando o envio de mensagens não é obrigatório, os participantes podem escolher se querem ou não 

receber cópias via e-mail. Para que um participante seja assinante, deve clicar a frase “Receber 

mensagens desse fórum via e-mail”, no início do respectivo fórum. Para cancelar o recebimento, uma 

vez que alguém é assinante, deve clicar a frase “Suspender recebimento de mensagens deste fórum 

via e-mail”. 

Os participantes podem, ainda, escolher em suas páginas de edição de perfil, se querem que a 

assinatura seja automática, nos fóruns aos quais este participante envia mensagens. 
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 ATTLS (Attitudes to thinking and learning survey) – a teoria dos modos de saber, 

originalmente desenvolvida no campo da pesquisa sobre as diferenças entre os sexos. O 

instrumento foi desenvolvido por Galotti et al (1999) para medir a proporção em que uma 

pessoa tem um saber conectado (SC) ou um saber desconectado (SD). Pessoas com 

valores SC tendem a ver os processos de aprendizagem como experiências prazerosas, 

cooperam com maior frequência, procuram ser agradáveis e demonstram interesse em 

construir a partir da ideia dos outros. Pessoas com valores SD tendem a ter uma posição 

mais crítica e criar polêmicas.   

Um professor/facilitador pode aplicar o questionário ATTLS logo no início de um curso. 

Se analisar os resultados, uma intervenção pessoal (por exemplo, uma conversa 

particular com alunos que mostram fora da média do grupo) pode ter como resultado uma 

redução na evasão (desistência) e um melhor aproveitamento da turma como um todo. 

São 20 questões referentes à aprendizagem e reflexões críticas com relação à postura e 

atitude do aluno. 

Figura 37 - Modelo ATLS, vesão 20 itens 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

Diversas escalas são relatadas na literatura, sendo a de escala Likert é a mais utilizada, 

principalmente para mensurar e entender atitudes ou comportamentos dos indivíduos. Esta 

escala trata-se de uma das metodologias mais populares, e, consequentemente, mais indicadas 

para realizar pesquisa de opinião, como é o caso do Modelo ATLS. O formato típico de um item 

Likert é: 1) Discordo totalmente, 2) Discordo parcialmente, 3) Indiferente, 4) Concordo 

parcialmente e, 5) Concordo plenamente.  
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Esta escala foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 30, e ao contrário de uma 

pergunta dicotômica (sim e não), questões construídas a partir da escala Likert apresentam uma 

afirmação auto descritiva e, em seguida, oferecem como opção de resposta uma escala de 

pontos com descrições verbais que contemplam extremos. Com isso, permite que marcas 

descubram diferentes níveis de intensidade da opinião a respeito de um mesmo assunto ou 

tema.  

 Incidentes críticos:  neste tipo de questionário, é possível oportunizar ao aluno que o 

mesmo aponte os pontos extremos (positivos e negativos, por exemplo) em um curso ou 

disciplina. O sistema disponibiliza cinco questões abertas para o aluno responder.  

 

Figura 38 - Modelo Incidentes Críticos 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

 COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey): esta pesquisa foi 

projetada para monitorar as práticas de aprendizagem online e verificar a medida em que 

estas práticas se configuram como processos dinâmicos favorecidos pela interação. 

Pesquisa itens cruciais na avaliação do processo de aprendizagem virtual: 

o Relevância: qual o nível de importância da aprendizagem para a vida profissional 

do participante; 

o Reflexão crítica: se as atividades têm estimulado os processos de reflexão crítica; 

o Interação: em que nível os diálogos online são enriquecedores, considerando o 

contexto educativo; 

o Apoio dos tutores e colegas: em que medida as atividades dos tutores e dos 

colegas favorecem o desenvolvimento do curso; 
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o Compreensão: se os participantes e tutores compreendem bem as atividades 

recíprocas.  

A pesquisa COLLES é dividida em 3 grupos, cada um referente a um tipo de avaliação 

relacionada com:  

o experiência afetiva: reúne questões referentes à atual situação do participante 

(frequência atual) em relação ao curso. Além das 24 questões, a pesquisa 

apresenta um campo para o aluno apontar o tempo que levou para responde-la e 

um campo de texto para que o mesmo possa fazer comentários gerais referentes 

à pesquisa. 

o expectativas e experiência afetiva: reúne questões referentes às expectativas 

iniciais (frequência desejada) do aluno, com questões referentes à sua experiência 

atual (frequência atual) no curso. Assim, esse tipo de pesquisa reúne 48 questões, 

além de apresentar um campo para o aluno apontar o tempo que levou para 

responde-la e um campo de texto para que possa fazer comentários gerais 

referentes à pesquisa.  

o Expectativas: reúne somente questões referentes à expectativas do participante 

(frequência desejada) em relação ao curso. Além das 24 questões, a pesquisa 

apresenta um campo para o aluno apontar o tempo que levou para responde-la e 

um campo de texto para que possa fazer comentários gerais referentes à 

pesquisa.  

 

Os cinco tipos de pesquisa de avaliação também apresentam diferentes tipos de 

relatórios. As pesquisas tipos ATTLS e COLLES apresentam os relatórios na mesma estrutura 

e forma de visualização. Já a pesquisa Incidentes Críticos, com questões abertas, apresenta o 

relatório contexto o nome dos participantes que responderam e suas respostas ao lado.  

Esses relatórios podem ser visualizados clicando no botão “Ver respostas”, conforme 

destacado na Figura 38. Ao clicar, o professor/facilitar possui as seguintes opções de relatório: 

Figura 39 - Opções de Relatório 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 
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7.4 Adicionando Atividade Tarefas 

Uma tarefa consiste em um conjunto de atividades com diferentes possibilidades: 

produção off-line, online, envio de arquivos ou, simplesmente, apresentação de uma temática 

para discussões do grupo.   

Figura 40 - Adicionando uma Atividade Tarefa 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

As principais configurações são: 

 Nome da tarefa: insere-se o nome da atividade. 

 Descrição – contém o objetivo e os parâmetros da tarefa. 

 Arquivos adicionais – arquivos anexados para uso da tarefa, por exemplo, modelos de 

resposta, entre outros.  

 Disponibilidade – configurar a permissão de envio, selecionando data e horário de início 

e fim. 

 Tipo de envio: Texto online, se habilitado, os alunos serão capazes de digitar um texto 

diretamente no navegador para a tarefa 

Figura 41 – Tipo de envio da Atividade Tarefa 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 
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 Nota: selecione o tipo de nota a ser usada (nenhum, escala, pontos) e o método de 

avaliação (simples, guia de avaliação e rubrica.  

 

Depois de tudo preenchido clique em “Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar”. 

 

7.5 Adicionando Atividade Questionário 

Esta opção consiste em um instrumento para a composição de questões/perguntas e para 

a configuração de questionários. Se fossem consideradas as especificidades da educação 

brasileira, essa atividade poderia ser denominada exercício, teste, prova online ou mesmo 

avaliação.  

As questões são todas arquivadas por categorias em uma base de dados e desta forma 

podem ser reutilizados em outros questionários e em outros cursos. A configuração dos 

questionários compreende, entre informações, a definição do período de disponibilidade, a 

apresentação de feedback automático, diferentes sistemas de avaliação, um sistema 

condicional, e a possibilidade de determinar o número de tentativas para responder um 

questionário, os tipos de questões disponíveis nesta atividade são: múltipla escolha, verdadeiro 

ou falso, resposta breve, entre outras.  

 

Figura 42 - Tipo de envio da Atividade Questionário 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 
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As configurações Gerais são: 

 Nome: insira o nome ou título da atividade que será visualizada pelos alunos. 

 Descrição: insira uma breve definição e a proposta para a atividade que está sendo 

criada.  

 Mostrar  descrição na página do curso: ao marcar essa opção, tudo que for inserido na 

descrição, será apresentado na área central do Moodle.  

As configurações de Duração são: 

 Abrir questionário: habilite a opção e insira a data e horário de abertura da atividade.  

 Encerrar questionário: habilite a opção e insira a data e horário de encerramento.  

 Limite de tempo (minutos): você pode estabelecer um tempo (segundos, minutos e horas) 

de realização para uma atividade, a partir do momento que a mesma for iniciada pelo 

aluno.  

 Quanto tempo expirar: neste campo é possível permitr que um questionário seja 

respondido diversas vezes por um aluno ou ainda você pode limitar a um número de 

tentativas de respostas.  

As configurações de Nota são: 

 Nota para a aprovação: valor a quantidade de pontos necessários para a aprovação nesta 

atividade.  

 Tentativas permitidas: neste campo é possível permitir que um questionário seja 

respondido diversas vezes por um aluno ou ainda você pode limitar a um número de 

tentativas de respostas.  

 Método de avaliação: neste campo você define o grau final que será atribuído ao 

questionário. Quando são permitidas diversas tentativas de respostas, podem ser 

configurados 4 modos diversos de cálculo da nota final: i) a nota mais alta, ii) a nota média 

das tentativas, iii) a nota da primeira tentativa ou, iv) a nota da última tentativa.  

As configurações de Layout são: 

 Nova página: neste campo você define quantas perguntas devem aparecer em cada 

página.  

 Método de navegação: você clica em “mostrar mais” para aparecer esta opção, no qual 

pode habilitar em livre ou sequencial. Quando habilitado o método sequencial, o aluno é 

obrigado a responder o questionário na ordem e não pode retornar as páginas anteriores, 

nem passar adiante.  

As configurações de Comportamento da questão são: 

 Misturar entre as questões: se ativar esta opção, a ordem das respostas apresentada 

aleatoriamente toda vez que um aluno responder ao questionário. Isso é aplicável apenas 

nos casos em que são visualizadas diversas respostas, como em “Perguntas com múltipla 

escolha” ou “perguntas de associação”. 

 Como se comportam as questões: os alunos podem responder as perguntas do 

questionário de várias maneiras diferentes. Por exemplo, o aluno responde as questões 
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apresentadas e no final envia o questionário concluído, essa é a opção de “Feedbabk 

Adiado” (opção mais utilizadas). Outra opção, para cada questão respondida, é 

apresentada uma resposta imediata, e se o aluno não acertar a questão, ele terá uma 

outra tentativa para a questão podendo ser como ou sem penalidade, essa é a opção 

“Interativo com múltiplas tentativas”, entre outras opções.  

 Cada tentativa se baseia na última: nesse campo você pode permitir que as respostas 

dadas na primeira tentativa da atividade (caso configure várias tentativas) sejam 

visualizadas na próxima tentativa. Essa configuração permite que o questionário possa 

ser realizado em várias etapas (após várias tentativas).  

As configurações de Opção de Revisão: este campo controla quais as informações 

os usuários podem ver quando eles revisam uma tentativa de resposta ou verificam os relatórios 

do questionário. Há 4 (quatro) opções de revisão: 

 Durante a tentativa: significa que a revisão ocorrerá durante a tentativa de responder 

ao questionário. Essa opção só é ativada se no item “Como funcionam as questões”, 

as seguintes opções estiverem selecionadas: Modo Adaptativo e Modo Adaptativo 

(sem penalidade), Feedback Imediato, Feedback imediato com CBM e Interativo 

com múltiplas tentativas.  

 Após a tentativa: significa que a revisão ocorrerá após a tentativa ser encerrada pelo 

usuário clicando “Enviar tudo e terminar”. 

 Mais tarde, enquanto o questionário ainda está aberto: significa que a revisão 

ocorrerá depois desse momento e antes da data de fechamento do questionário.  

 Depois do fechamento do questionário: significa que a revisão ocorrerá após a data 

de fechamento do questionário. Se o questionário não tiver uma data de fechamento 

este evento nunca ocorrerá. 

As configurações de Aparência são: 

 Mostrar fotografia do usuário: se ativado, o nome do aluno e a sua fotografia será 

mostrada na tela durante a tentativa, e na revisão, tornando mais fácil a verificação que 

o estudante está acessando como ele mesmo em um teste supervisionado.   

 Casas decimais nas suas avaliações: este campo permite selecionar o número de 

algarismos decimais que serão apresentados na classificação de cada tentativa. Por 

exemplo: “0” (zero) significa que os números mostrados serão inteiros.  

As configurações restrições extras das tentativas: 

 Senha necessária: este campo é opcional. Caso você especifique uma senha neste 

campo, os participantes deverão inseri-la esta para poder realizar a atividade.  

 Requer endereço de rede: este campo também é opcional. Você deve restringir o acesso 

a um questionário para alunos que estejam usando um ponto de rede determinado. Isto 

permite que um questionário só possa ser realizado em um determinado laboratório de 

informática. 

 Forçar demora entre a primeira e a segunda tentativa: neste campo você determina o 

tempo de espera em que o aluno terá entre a realização da primeira e segunda tentativa 
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ao responder a mesma questão. Caso não queira determinar um tempo, escolha a opção 

“Nenhum”. 

 Força demora entre tentativas posteriores: neste campo você determina o tempo de 

espera em que o aluno terá entre a realização da segunda tentativa e as demais ao 

responder a mesma questão. Caso não queira determinar um tempo, escolha a opção 

“Nenhum”. 

 Segurança do navegador: este campo permite tentar prover um pouco mais de segurança 

na janela na qual será visualizado o questionário (dificultando a possibilidade fazer cópias 

e/ou falsificar), restringindo algumas funções que os alunos podem fazer com seus 

navegadores. Caso deseje ativar esta funcionalidade, escolha a opção Janela popup 

segura com javascript, caso contrário, escolha a opção “Nenhum”. 

 Permite que o questionário seja realizado off-line pelo aplicativo móvel: se habilitado, o 

aluno pode baixar o questionário no aplicativo móvel e pode responder off-line.  

 

Realizados esses procedimentos, clique no botão “Salvar e voltar ao curso”, se deseja 

terminar a configuração e retornar para sua área de trabalho; “Salvar e mostrar”, se você deseja 

salvar as configurações e logo visualizar a atividade; ou “Cancelar”, caso você queira desistir da 

configuração desta atividade. 

 

Inserindo questões no Banco de questões  

Para inserir uma questão ao Banco de Questões, basta acessar a Atividade Questionário 

criada anteriormente, acessando o botão “Editar questionário”.  

Figura 43 - Editando a Atividade Questionário 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

 

Neste item, ao clicar em “Adicionar” (conforme apontado na Figura 44), abre três 

opções: i) + uma nova questão; ii) + do banco de questões; iii) + uma questão aleatória.  
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Figura 44 – Adicionando perguntas ao Questionário 

 
Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 

Ao clicar em “+ um nova questão”, será aberta uma ela para a escolha do tipo de 

questão: 

Figura 45 - Tipos de perguntas da Atividade Questionário 

 

 

 Associação – um texto introdutório (opcional) é seguido por 

uma série de perguntas subordinadas. As perguntas de Associação 

exigem que o respondente associe corretamente uma lista de nomes 

ou declarações (perguntas) com outra lista de nome ou declarações 

(respostas). Cada resposta corresponde a uma única questão. Cada 

questão subordinada tem o mesmo peso no cálculo final do valor da 

questão.  

 Calculado – oferecem um caminho para se criar 

questões numéricas personalizadas com o uso de 

caracteres especiais que são substituídos por valores para 

cada alunos quanto o questionário é feito. As perguntas 

calculadas são compostas por equações matemáticas. Os 

campos de valores são preenchidos de forma aleatória e a 

partir de um conjunto de dados.  

 Múltipla escolha – em resposta a uma pergunta (que 

pode incluir uma imagem ou vídeo), o aluno escolhe 

respostas múltiplas. Existem dois tipos: uma resposta e 

múltiplas respostas.  

Fonte: Plataforma Moodle TCE/AC 
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ANEXO A - REQUERIMENTO DE ABERTURA DE CURSO 

ON-LINE 
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