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1. Introdução
O conceito Moodle foi criado em 2001 pelo educador e cientista computacional Martin
Dougiamas e consiste num sistema de administração de atividades educacionais
destinado à criação de comunidades online, em ambientes virtuais voltados para a
aprendizagem colaborativa. Estes ambientes permitem, de maneira simplificada, a um
estudante ou a um professor integrar-se, estudar ou lecionar, num curso online à sua
escolha.
MOODLE é o acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment,
um software grátis, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. A
expressão designa ainda o Learning Management System (Sistema de gestão da
aprendizagem) em trabalho colaborativo baseado nessa plataforma, acessível através
da Internet ou de rede local. Na língua inglesa, o verbo "to moodle" descreve o
processo de navegar despretensiosamente por algo, enquanto se faz outras coisas ao
mesmo tempo.

Utilizado principalmente num contexto de e-learning ou b-learning, esta plataforma
possui imensas funcionalidades e permite a criação de várias atividades como, por
exemplo, testes, testes-modelo, exercícios de estudo, glossários e inquéritos. O
programa permite ainda a criação de cursos online, páginas de disciplinas, grupos de
trabalho e comunidades de aprendizagem, estando disponível em 75 línguas
diferentes. Conta com 25000 websites registados, em mais de 175 países.

1

2. Apresentação da Plataforma
A plataforma Moodle da Silora encontra-se no endereço Web: silora-elearning.com. A
página inicial encontra-se abaixo representada. Para iniciar sessão, o utilizador deve
clicar em “Entrar” no canto superior direito.

Figura 1 - Página inicial

De seguida, será exibida a seguinte página onde consta um formulário para o utilizador inserir
o nome de utilizador e a password. No fim de preencher, o utilizador deve clicar no botão
“Entrar”.
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Figura 2 - Login

Após o utilizador iniciar sessão na plataforma, ser-lhe-á apresentado novamente a
página inicial. Para o utilizador aceder à sua área, deve clicar em “Home” como
demonstra a imagem abaixo.

Figura 3 - Painel de Utilizador
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O painel de utilizador tem o aspeto abaixo demonstrado. Para aceder a uma disciplina,
basta clicar na mesma.

Figura 4 - Elementos do Moodle
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3. Adicionar uma atividade ou recurso
Os principais recursos e atividades são os seguintes:






Fórum: Área de conversa atribuída a um grupo de utilizadores.
Sondagem: Conjunto de perguntas com o objetivo de recolher informação sobre algo.
Ficheiro: Meio de partilhar informação com os alunos
Teste: Sequência de perguntas cotadas paras os alunos resolverem, avaliando, assim,
os seus conhecimentos.
Trabalho: Espaço para receber trabalhos requeridos aos alunos.

Para adicionar uma atividade ou recurso, deve-se ativar o modo de edição da disciplina, como
mostra a figura seguinte.

Figura 5 - Botão Ativar Modo de Edição
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De seguida, clicar em adicionar uma atividade ou recurso.

Figura 6 - Adicionar atividade ou recurso

A partir daqui, deve-se escolher a atividade/recurso que se pretende adicionar.

Figura 7 - Lista de atividades e recursos
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3.1. Adicionar ficheiro
Selecionar “Ficheiro” na secção “Recursos” e de seguida “Adicionar”.

Figura 8 - Adicionar Ficheiro

De seguida, atribuímos uma designação ao ficheiro e arrastamos o mesmo para a caixa
atribuída a esse propósito como se pode ver nas imagens que se seguem. De seguida,
clicamos em guardar e o ficheiro irá aparecer na página da disciplina.
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Figura 9 - Designação do ficheiro

Figura 10 - Seleção de ficheiros
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Figura 31 - Ficheiro criado na disciplina
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1.

3.2. Adicionar testes e exercícios

No Moodle, quando o utilizador cria perguntas para um teste ou para um exercício, as
mesmas são guardadas numa base de dados. De seguida, irá ser mostrado como criar
um teste e perguntas dentro do mesmo.

Para tal, deverá ser ativado o modo de edição na disciplina como foi feito
anteriormente ao adicionar um ficheiro e escolher a opção de adicionar teste como
mostra a imagem que se segue.

Figura 42 - Adicionar Teste

De seguida, deve definir os parâmetros do teste que pretende criar. As mais relevantes são as
seguintes:







Sincronização
Mostrar
Tentativas
Notas
Opções de revisão
Comentário global
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Outro parâmetro muito relevante é o “Tempo”. Nesta secção, define-se quando o teste irá
estar disponível para os alunos realizarem o mesmo e o tempo de duração do mesmo.

Figura 53 - Estipulação de tempos de um teste

Após a criação do teste, procede-se à sua edição.
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Figura 64 - Editar Teste

Irá aparecer o seguinte ecrã. Para prosseguir, clicar em “Adicionar”.

Figura 75 - Adicionar pergunta
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A partir daqui é só seguir as indicações que lhe são apresentadas e escolher as opções
que prefere.

O Moodle possui um vasto leque de tipos de perguntas. As mais conhecidas são as
seguintes:






Correspondência correta
Escolha múltipla
Resposta curta
Numérica
Verdadeiro/Falso

Recorde que todas as perguntas que cria são guardadas na base de dados, podendo
utilizar as mesmas noutras ocasiões e noutras disciplinas.
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2.

Adicionar trabalhos

No moodle, um professor pode especificar uma ou mais tarefas que os alunos devem
executar e apresentar em formato digital e submeter o mesmo no link adequado
criado pelo professor. Os ficheiros podem ser de qualquer extensão e, por
predefinição, possuir um tamanho até 64 MB.

Figura 16 - Adicionar trabalho

Após selecionar a opção “Adicionar Trabalho”, deve definir os parâmetros de entrega
do mesmo e gravar os mesmos. De seguida, o mesmo irá aparecer na área da
disciplina.
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Figura 87 - Trabalho adicionado

2. Enviar e ler mensagens
Como já foi referido anteriormente, no Moodle, os utilizadores podem comunicar entre si.
Para tal, o utilizador deverá entrar na secção “Mensagens” através do link que se encontra no
menu de utilizador como mostra a imagem seguinte.
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Figura 98 - Ligação Mensagens

De seguida, o utilizador deverá indicar qual a pessoa que quer contactar ou ver as mensagens
trocadas com a mesma. De seguida, deverá escrever a mensagem que pretende enviar e clicar
em enviar. Após este processo, a mensagem que enviou, deverá ser exibida no histórico de
mensagens.

Figura 109 - Procurar pessoa
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3. Consultar Pauta de Avaliação
Para consular as notas dos alunos de uma disciplina, o utilizador deverá entrar na disciplina e
clicar em “Pautas” que se encontra no bloco Administração posicionado no lado esquerdo da
página. Por norma, a pauta exibida inclui as notas obtidas pelos alunos nos testes e trabalhos
realizados.

Figura 110 - Ligação Pauta
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4. Alterar dados pessoais
Para editar o seu perfil, deverá primeiro consultar o mesmo e depois clicar na ligação que
refere “Editar perfil”. Na secção “Geral”, que é expandida por predefinição, contém os dados
mais relevantes como o nome, o endereço de email, foto de perfil e a palavra-passe que utiliza
para iniciar sessão na plataforma. As imagens seguintes mostram como proceder à alteração
da password.

Figura 21 - Consultar perfil
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Figura 22 - Editar perfil

Figura 23 - Alterar password
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