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O moodle como ambiente virtual de 

ensino e aprendizagem a distância
• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um espaço 

online de gerenciamento de alunos que permite troca de 
informações com objetivo de ensino e aprendizagem. 

• Metaforicamente podemos compará-lo com a sala de aula de 
uma escola física.

• O AVA permite a utilização de diversas mídias, linguagens e 
recursos de forma a apresentar informações necessárias para 
a aprendizagem do aluno. 

• Possui ferramentas que permitem a interação entre alunos e 
professores, troca de informações e disponibilização de 
conteúdo para estudo - gerenciamento de cursos, aluno, 
senhas, turmas, acompanhamento de acesso, publicação de 
conteúdo em diversos formatos, publicação e correção de 
atividades, reunião de professores e alunos em ferramentas de 
comunicação como fóruns, chats, entre outros.



Acessar o moodle – esqueceu seu 

usuário e senha – verificar e-mail



Clica em esqueceu seu usuário e senha e 

completa apenas o campo de e-mail que 

será enviado um link para o e-mail para 

redefinir a senha.



Idioma



Perfil do usuário

• Importante em cursos EaD colocar foto - principalmente 

quando alunos e professor não se conhecem.



Acessar o curso - página inicial do site –

meus cursos – ou apenas meus cursos



Curso quando criado



Para cadastrar usuário – entra no curso e 

clica em participantes
•



Inscrever usuários



Ao começar a digitar o nome, ele já deve aparecer, clica no 

nome que será adicionado. No final é só clicar em inscrever 

usuários e todos serão adicionados.

Dica: Se o nome do usuário não aparecer, tente digitar o 

sobrenome, se ainda assim não encontrar, digite o e-mail. Caso 

o problema persista escreva para moodle@unespar.edu.br.

mailto:moodle@unespar


Fórum de avisos



Fórum de avisos – somente o professor posta notícias, 

por exemplo, quanto a abertura dos módulos - tópicos



Editar o nome do tópico



Modificando os tópicos



Adicionar uma atividade ou recurso



Chat



Outros fóruns -



Fóruns 



Fórum uma única discussão simples



Fórum Perguntas e Respostas



Inserindo recursos: textos, vídeos, links 

externos



Arquivo



Inserir arquivo no servidor





Texto histórico da EaD



Posso mudar o lugar



Inserir link – texto, video...



Mostrar descrição na página inicial



Adicionar pastas de imagens, textos...



Adicionando uma página



Página – possibilita inserir vários recursos 

em uma mesma página



Tarefa



Tarefa



Notas avaliar - tarefa







Notas - visualizar



WIKI



Wiki



Wiki construída pelos alunos



NÃO POLUIR COM MUITAS INFORMAÇÕES UM MESMO 

MÓDULO COM MUITOS RECURSOS E TAREFAS 

DIFERENTES PRINCIPALMENTE NOS PRIMEIROS CURSOS 

PORQUE SERÁ MUITO FÁCIL OS ALUNOS SE PERDEREM



RECUSOS, TAREFAS E TEMPOS COERENTES. SUGERE-SE 

SEMPRE UM FÓRUM PARA FOMENTAR DISCUSSÕES



Participantes



CLICANDO NO NOME DO ALUNO



RELATÓRIO DE TODOS OS ACESSOS



Possível ver o que, quando e de onde acessou



PROFESSOR X TUTOR na EaD

• Professor – aquele que cria os módulos

• Tutor – aquele responsável por acompanhar os alunos no 

curso

• Problemas????

• Principal - A aula é preparada por uma pessoa e 

desenvolvida por outra. 



Pesquisa 

de 

avaliação



Pesquisa de avaliação - fases



MUITO OBRIGADA!!!

basniak2000@yahoo.com.br

joaohenrique.lorin@unespar.edu.br

mailto:basniak2000@yahoo.com.br

