Estratégias para organização do Moodle
como uma sala de aula virtual

HORA DO VÍDEO
O Moodle é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Mas afinal, o que é um AVA? O AVA, ou em inglês
LMS (Learning Management System), é um sistema (conjunto de softwares) que provê espaços virtuais
para a interação aluno- professor (ou tutor) de diversas maneiras possíveis através do uso de suas tecnologias. Além disso, um AVA é capaz de prover ferramentas gerenciais para a gestão acadêmica de todo o
processo.

Vídeo Tutorial 27:
Como Acessar o AVA Moodle UFMS?
https://youtu.be/HsjhOTodpeA

Na UFMS, o AVA Moodle é disponibilizado pela Secretaria Especial de Educação a Distância (SEAD) através
do endereço eletrônico https://ava.ufms.br, com acesso através de sua conta do Passaporte UFMS.

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 28:
Como Recuperar a Senha (Passaporte
UFMS)?
https://youtu.be/_zPDvBiNW4s

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 25:
Como Alterar Meus Dados de Perfil?
https://youtu.be/qY9ARbc68Kw
Página Inicial do AVA Moodle da UFMS

Exemplo de ambiente virtual de uma disciplina

HORA DO VÍDEO
Inicialmente, é muito importante que você saiba
alterar seus dados de Perfil, tais como: Cidade,
País, Descrição (breve resumo biográfico), Foto,
dentre outras informações.

Vídeo Tutorial 26:
Como Alterar/Inserir Minha Foto de
Perfil?
https://youtu.be/uaGIFbCBnxI

A imagem ao lado apresenta, como exemplo, a
tela com os dados de perfil de um usuário.
Vamos Inserir uma Foto de Perfil?

“Quando trocamos experiências online é muito
importante saber com quem estamos falando. Por
isso é importante o uso de uma foto pessoal! ”
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HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 1:

Para a estruturação de uma sala virtual, é importante que o professor conheça bem as ferramentas do AVA Moodle, bem como
as formas de disponibilização dos módulos, unidades de ensino, materiais didáticos e atividades. Essa é a melhor maneira de
explorar o AVA Moodle e todas suas funcionalidades.
Mas antes, precisamos saber: Como solicitar a criação de um ambiente no AVA Moodle da UFMS?

Como Solicitar Disciplina no SISCAD
https://youtu.be/4AtMc4XHiyE

Disciplina de Graduação:
1) Acessar o SISCAD, na tela de listagem de Controle de Aulas clicar no ícone
2) Na tela para Solicitar/Cancelar Turma Moodle: marcar o checkbox Solicitar Turma no Moodle e depois no botão Salvar.

Ao marcar esta opção, a seguinte mensagem será exibida:
“Sua solicitação foi realizada com sucesso, em até 24 horas estará disponível para uso”.
Com base nos dados do SISCAD, o ambiente virtual será criado e estudantes e professor (es) serão inscritos automaticamente.
Aqueles usuários que não possuírem conta de Passaporte UFMS deverão criar a conta pelo site https://passaporte.ufms.br e em
até 24 horas estarão inscritos automaticamente no ambiente virtual.

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 2:
Como abrir um chamado no Sistema
de Suporte
https://youtu.be/a3jtA1gJJ6E

Outros ambientes/cursos/disciplinas de outros tipos:
1) Abrir um Chamado no Sistema de Suporte ao Cliente (https://suporteagetic.ufms.br/)
2) Importante informar detalhes como:
• Nome completo do responsável;
• Informações para contato (e-mail e telefone);
• Passaporte UFMS do responsável;
• Qual nível do curso (Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado, Extensão, Aperfeiçoamento, Capacitação, ...);
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• Qual a modalidade do curso (Presencial ou a Distância);
• Outras informações que ajudem a identificar a necessidade do ambiente virtual Moodle.

Então agora eu já tenho o ambiente da minha
turma criado no AVA Moodle da UFMS. Eu e meus
alunos já temos acesso. Mas tá tudo em branco...
É assim mesmo ?

Sim, agora é preciso que o professor configure
este ambiente virtual para receber seus alunos.
Para isso, é preciso planejamento!

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 3:

1 - Planejamento do Ambiente
Para planejar seu ambiente virtual é preciso que você aprenda algumas das configurações do ambiente. Além disso, é preciso conhecer quais elementos podem ser inseridos no Moodle. Descrevemos estas configurações e elementos através dos seguintes passos:

Como Configurar o Formato do Curso
https://youtu.be/Wnqh5qkSozI

Passo 1: Formatos de Curso
Primeiramente, precisamos pensar no formato do seu ambiente. Esta configuração é responsável pela disposição dos elementos na
tela. Os seguintes formatos são os mais apropriados para a organização de uma disciplina/turma no AVA Moodle UFMS:

• Formato Semanal: este formato refere-se a um ambiente organizado em unidades correspondentes às semanas letivas,
com data de início e fim bem definidas.
Em cada semana, podemos incluir recursos e atividades.

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 4:
Como é o Formato Semanal
https://youtu.be/ioy7t-rxBmo
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HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 5
Como é o Formato Tópicos

• Formato Tópicos: formato muito
semelhante ao Semanal, porém neste
caso, as unidades lógicas são assuntos ou
temas (tópicos). Além disso, os tópicos
não possuem datas limites.

https://youtu.be/wkkaRwXwGxA

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 6:
Como é o Formato Grade
https://youtu.be/wYkQpSRP_sA

• Formato Grade: este formato possui a
mesma lógica do formato de Tópicos, porém a visualização é diferente, os tópicos
são encapsulados em “caixinhas” que são
dispostas em formato de grade.
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HORA DO VÍDEO
Passo 2: Conhecendo os Tipos de Recursos

Vídeo Tutorial 7:
Como Criar uma Página Web
https://youtu.be/zBP-Yj-44FU

Agora, vamos aprender quais são os tipos de recursos do Moodle. Recursos são elementos não avaliativos que
podem ser inseridos no seu ambiente. Por exemplo, você pode inserir links, arquivos, textos, entre outros. Os
seguintes recursos estão disponíveis no Moodle.

Vídeo Tutorial 8:
Como Inserir um Link (URL)
https://youtu.be/M_54ZAA1VhI

• Página Web: Este recurso pode ser utilizado para a inserção de hipertextos (textos para Web). Um hipertexto pode conter vários elementos, tais como: texto, imagem, vídeos, links, entre outros. Ainda podemos
formatar o texto alterando fonte, tamanho e cor.

Vídeo Tutorial 9:
Como Enviar Arquivos Individuais
https://youtu.be/xL-WMtuOaX8

• URL: Este recurso permite a inserção de links (endereço eletrônico) em seu ambiente.
• Arquivos: Este recurso permite a inserção de arquivos individuais em seu ambiente.

Vídeo Tutorial 10:
Como Criar uma Biblioteca de
Arquivos (Pasta)
https://youtu.be/kj5rwPp0VGM

• Pastas: Este recurso permite a criação de pastas com arquivos, como uma Biblioteca Virtual de sua turma.

Vídeo Tutorial 11:
Como Criar um Fórum de Discussão
https://youtu.be/ld2nDn9-U-U
Vídeo Tutorial 12:
Como Participar de um Fórum de
Discussão
https://youtu.be/yv3Om8xjNM4

Passo 3: Conhecendo os Tipos de Atividades
Período que a atividade fica
disponível para os estudantes.

Agora, vamos aprender quais são os tipos de atividades do Moodle. Atividades são elementos avaliativos que
podem ser inseridos no seu ambiente. Por exemplo, você pode inserir fóruns de discussão, tarefas para envio de
arquivos, questionários, dentre outros. As principais atividades disponíveis no Moodle estão listadas a seguir:
• Fóruns de Discussão: O fórum é uma ferramenta que possibilita a discussão colaborativa entre professor
(es) e estudantes. No Moodle, destacamos dois tipos de fórum: fórum geral e uma única discussão simples. O fórum geral permite que professor (es) e estudantes possam iniciar discussões sobre tópicos diferentes dentro de uma mesma temática. Quando escolhemos uma única discussão simples, a interação entre
professor (es) e estudantes ocorre sempre dentro de uma única discussão. O fórum de discussão pode ser
avaliado e também é possível configurar uma janela de tempo para as postagens.

Estratégias para Organização do Moodle como uma Sala de Aula Virtual

6

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 13:
Como Criar uma Tarefa
https://youtu.be/cKNwOP6e6K8
Vídeo Tutorial 14:
Como Visualizar e Avaliar os Envios
https://youtu.be/MMuPddVHCRA

Mensagem onde o professor fornece
uma devolutiva sobre o envio do
estudante. Com o feedback, o estudante pode compreender seus erros
e acertos e, em algumas situações,
refazer o envio.

• Tarefas: Configura-se como tarefa, toda atividade que demanda um envio de arquivos
ou textos por parte dos estudantes. Assim, o professor pode visualizar os envios realizados pelos estudantes e, então, avaliar e fornecer mensagens de feedback. Também é
possível configurar uma janela de tempo para as tarefas.
• Questionários: Com a atividade questionário podemos elaborar provas online para os
estudantes. Mas antes, precisamos conhecer o conceito “Banco de Questões”. No Banco
de Questões, o professor cadastra várias questões que poderão ser vinculadas posteriormente aos seus questionários. Aos questionários, é possível: vincular questões do banco;
restringir o número de tentativas; limitar o tempo máximo por tentativa; limitar o prazo
para execução; disponibilizar questões aleatoriamente; dentre outras opções.

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 16:
Como montar um Questionário (Prova
Eletrônica)?
https://youtu.be/lhJ2U219J9s
Vídeo Tutorial 15:
Como montar um Banco de Questões
https://youtu.be/9Lmu70AZdHE
Vídeo Tutorial 17:
Como Criar uma Wiki
https://youtu.be/112QP5ouv6s

• Wikis: Uma wiki é um espaço para a construção colaborativa de hipertextos. Assim, o
professor pode criar uma atividade para ser construída por “várias mãos”. Quando um estudante está editando o texto da wiki, a mesma fica bloqueada para outros usuários. Toda
alteração no texto da wiki é versionada no ambiente, possibilitando que o professor
possa analisar as diferenças textuais entre as versões produzidas por cada estudante.

Vídeo Tutorial 18:
Como Colaborar na Construção de
Textos em uma Wiki
https://youtu.be/Lb-aEUXoGp0

Versionamento é o processo onde
todas as cópias são salvas num
controle de versões, de tal forma
que seja possível conhecer todo o
histórico de alterações de um determinado texto.

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 19:
Como Visualizar o Histórico de
Alterações de uma Wiki
https://youtu.be/WMNRZaORk6s
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Passo 4: Conhecendo os Tipos de Comunicação:
Agora, vamos aprender quais são as principais formas de comunicação disponíveis no Moodle. A comunicação
na Educação a Distância pode ser síncrona ou assíncrona. A seguir, apresentamos as três principais formas de
comunicação disponíveis dentro do Moodle.
• Bate Papo - Chat: O termo bate-pato (ou chat) já é conhecido da grande maioria. É uma ferramenta de comunicação síncrona que ocorre através da troca de mensagens de textos. É possível realizar um bate-papo
entre apenas dois usuários, por exemplo, para orientação individual de um professor para um estudante.
Mas também é possível um bate-papo entre vários usuários. Nesta última forma, é importante que o professor exerça o papel de moderador para controlar a ordem das postagens.
• Correio Eletrônico – Email: Outra ferramenta bastante conhecida é o E-mail, ou Correio Eletrônico. A diferença aqui está no fato desta ferramenta simular um E-mail interno ao AVA Moodle. Esta ferramenta possui
as funcionalidades básicas, como: Caixa de Entrada, Rascunhos, Caixa de Saída (Enviados), dentre outras. É
importante usar esta ferramenta sempre que professores e estudantes precisarem trocar mensagens assíncronas sobre temas relacionados a disciplina.
• Sala de Aula Virtual – WebConferência: Outra ferramenta que ganha muito espaço na Educação a
Distância é a webconferência. Ela possibilita a transmissão de aulas virtuais, que são síncronas, e são realizadas pela web com possibilidades para: troca de mensagens de texto e compartilhamento de arquivos, tela,
webcam e microfone. No AVA Moodle UFMS, a ferramenta padrão para webconferência é o BigBlueButton
(BBB). Esta ferramenta permite ainda a gravação de toda a transmissão para posterior disponibilização aos
estudantes.

Comunicação Síncrona: que acontece
em tempo real, ou seja, todos os usuários
envolvidos estão participando do processo
comunicativo ao mesmo tempo.
Comunicação Assíncrona: onde os usuários
recebem e enviam mensagens em tempos
distintos. Assim, cada usuário tem seu próprio tempo e a discussão vai se construindo
ao longo do período planejado.

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 20:
Como Criar um Bate-Papo
https://youtu.be/FSlMe3YodH8
Vídeo Tutorial 21:
Como Usar a Ferramenta Bate-Papo
https://youtu.be/VJhnG5airJU

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 22:
Como Usar a Ferramenta Correio
Eletrônico
https://youtu.be/MbCQ3ddnP1A

HORA DO VÍDEO
Vídeo Tutorial 23:
Como Criar uma Sala de
Webconferência (BBB)
https://youtu.be/Pkx2mAHryG8
Vídeo Tutorial 24:
Como Usar uma Sala de
Webconferência (BBB)
https://youtu.be/OjKckAtRuhE
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2 – Moodle em Dispositivos Móveis
Atualmente, nossos estudantes pouco têm utilizado os computadores pessoais. Isso acontece, porque tudo está
ao alcance das mãos através de dispositivos móveis (smartphones, tablets, entre outros). Dessa maneira, o AVA
Moodle UFMS também se atualizou para garantir a usabilidade e a navegabilidade na palma da mão. A interface
atual do Moodle possui design responsivo.

Design Responsivo é uma metodologia de
projeto de interfaces web que permite várias
renderizações diferentes de uma mesma
página em diferentes dispositivos, conforme
a resolução da tela.

DESIGN
RESPONSIVO

Moodle no computador pessoal

Moodle no smartphone

Percebemos que a interface do Moodle se adapta para a tela de exibição. Para que isso seja possível, alguns itens
posicionam-se abaixo da tela e podem ser visualizados utilizando a barra de rolagem.
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Barra de Rolagem

Outros itens ficam “escondidos” e podem ser visualizados de outras maneiras, como mostramos nas figuras a seguir.

TELA PRINCIPAL

APARECENDO O CONTEÚDO OCULTO

Mostrar/Esconder itens
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TELA PRINCIPAL

APARECENDO O CONTEÚDO OCULTO

Mostrar/Esconder
itens de menu

Aplicativo Moodle para Android
Outra possibilidade muito interessante
é disseminar o uso do aplicativo (APP)
Moodle disponível para Android. Este
APP está disponível na Google Play Store.

Aplicativo no Google Play Store
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No campo site inserir
ava.ufms.br
No campo Usuário
e Senha, insira as
credenciais do seu
Passaporte UFMS.
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VIDEOTECA
Vídeo Tutorial 1 – Como Solicitar Disciplina no SISCAD
Vídeo Tutorial 2 – Como abrir um chamado no Sistema de Suporte
Vídeo Tutorial 3 – Como Configurar o Formato do Curso
Vídeo Tutorial 4 – Como é o Formato Semanal
Vídeo Tutorial 5 – Como é o Formato Tópicos
Vídeo Tutorial 6 – Como é o Formato Grade
Vídeo Tutorial 7 – Como Criar uma Página Web
Vídeo Tutorial 8 – Como Inserir um Link (URL)
Vídeo Tutorial 9 – Como Inserir Arquivos
Vídeo Tutorial 10 – Como Criar uma Biblioteca de Arquivos (Pasta)
Vídeo Tutorial 11 – Como Criar um Fórum de Discussão
Vídeo Tutorial 12 – Como Participar de um Fórum de Discussão
Vídeo Tutorial 13 – Como Criar uma Tarefa
Vídeo Tutorial 14 – Como Visualizar e Avaliar os Envios

Vídeo Tutorial 15 – Como montar um Banco de Questões
Vídeo Tutorial 16 – Como montar um Questionário (Prova Eletrônica)?
Vídeo Tutorial 17 – Como Criar uma Wiki
Vídeo Tutorial 18 – Como Colaborar na Construção de Textos em uma Wiki
Vídeo Tutorial 19 – Como Visualizar o Histórico de Alterações de uma Wiki
Vídeo Tutorial 20 - Como Criar um Bate-Papo
Vídeo Tutorial 21 - Como Usar a Ferramenta Bate-Papo
Vídeo Tutorial 22 - Como Usar a Ferramenta Correio Eletrônico
Vídeo Tutorial 23 - Como Criar uma Sala de Webconferência (BBB)
Vídeo Tutorial 24 - Como Usar uma Sala de Webconferência (BBB)
Vídeo Tutorial 25 - Como Alterar Meus Dados de Perfil?
Vídeo Tutorial 26 - Como Alterar/Inserir Minha Foto de Perfil?
Vídeo Tutorial 27 - Como Acessar o AVA Moodle UFMS?
Vídeo Tutorial 28 - Como Recuperar a Senha (Passaporte UFMS)?
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