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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.  
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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. Vista de disciplina 
 
Dentro de uma disciplina, podemos encontrar os seguintes elementos: 

 
Figura 5 – Elementos da disciplina 

 
1) Caminho da página que o utilizador está a visualizar. 
2) Menu do utilizador. A partir daqui, o utilizador pode editar o perfil ou as preferências. 

Também pode visualizar as mensagens que enviou/recebeu e terminar sessão. 
3) O bloco “Navegação” ajuda o utilizador a encontrar o seu caminho em torno do 

curso/site. Normalmente, está visível em todas as páginas. 
4) Itens da disciplina (Fórum, Documentos, exercícios, testes,…). 
 
Em cada disciplina, pode encontrar um conjunto de documentos e ligações que são utilizados 
para aceder a informações e conteúdos relevantes para a formação. Para além de 
documentos/recursos também pode encontrar, na área da disciplina, ligações para atividades 
como testes, exercícios e trabalhos. Esta plataforma também permite comunicar com outros 
participantes da disciplina através de fóruns e chats. Existe, posteriormente neste documento, 
informação sobre as atividades possíveis de se realizar nesta plataforma. 
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A imagem abaixo é um exemplo de como esses recursos e atividades podem ser apresentados 
na plataforma. 

 
Figura 6 -Vista de disciplina 
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4. Atividades e recursos 
 
De seguida, iremos ver no que consistem as atividades e recursos mais utilizados nesta 
plataforma. 
 Ficheiro é um recurso utilizado pelos professores para partilhar informações com a turma. 

O tipo de ficheiro mais utilizado são documentos PDF que podem ser visualizados ou 
descarregados. Estes documentados, por norma, são representados com o seguinte 
símbolo abaixo representado. Ao clicar no mesmo, irá abrir o documento. Se pretender 
guardar o documento, selecione a opção “Transferir” que, por norma, se encontra no canto 
superior direito. 

 
 Chat é um tipo de atividade de comunicação em tempo real que permite aos participantes 

comunicarem entre si desde que os participantes estejam online. Por norma, os chats são 
agendados e comunicados pelo professor para que todos os participantes possam 
participar. 

 Fórum é outro meio de comunicação que esta plataforma disponibiliza. Neste tipo de 
atividade, os participantes podem comunicar entre si sem a necessidade de estarem online. 
Numa disciplina, podem existir vários fóruns dedicados a diferentes tópicos de interesse 
para a disciplina. Os alunos escrevem as suas mensagens no fórum e estas podem ser 
avaliadas por todos os participantes (alunos e professores). As mensagens podem conter 
ficheiros anexados. 

 Inquérito consiste num conjunto de questões com o frequente propósito de avaliar os 
meios de apoio na aprendizagem dos alunos. O objetivo é refletir sobre o aproveitamento 
proveniente da interação suportada pela plataforma. 

 Trabalho permite ao professor solicitar ao aluno a realização de um trabalho. 
Normalmente, existe um prazo para a entrega do trabalho que será exibido na plataforma. 
Quando existem trabalhos a entregar na plataforma, os mesmos aparecem da seguinte 
forma. 

 
De seguida, mostramos como se entrega um trabalho. Ao clicar no trabalho, deverá aparecer 
um ecrã semelhante ao que se encontra abaixo. 
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Figura 7 – Entregar trabalho 

 
Após clicar em enviar trabalho, aparecerá um espaço onde encontramos os ficheiros já 
submetidos para avaliação. Como ainda não colocámos nenhum ficheiro, este espaço aparece, 
obviamente, vazio. Para adicionar um ficheiro, selecionamos o ícone abaixo destacado (em 
alternativa pode arrastar o ficheiro para dentro da caixa abaixo). 

 
Figura 8 – Adicionar ficheiro 
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De seguida, irá aparecer uma mini-janela titulada com o título “Selecionar Ficheiro”. Do lado 
esquerdo dessa janela, temos a opção “Enviar Ficheiro”. Ao selecionar essa opção, aparecerá a 
perto do centro da mesma janela, a opção “Escolher ficheiro” que abrirá a janela de seleção de 
ficheiro. Selecionamos o ficheiro e clicamos em “Abrir”. Esta janela fechará e de seguida, 
clicamos em “Enviar este ficheiro”. 

 
Figura 9 – Selecionar ficheiro  

 
O ficheiro que selecionamos deverá aparecer no espaço de ficheiros submetidos. Para continuar, 
clicamos em “Gravar alterações”. 

 
Figura 10 – Gravar Trabalho 
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De seguida, deverá aparecer a seguinte informação. 

 
Figura 11 – Submeter trabalho 

 
Se quisermos editar ou colocar outros ficheiros para avaliação, devemos clicar em “Editar 
submissão”. Após clicar em “Submeter o trabalho”, este processo é concluído e não será possível 
fazer alterações aos ficheiros submetidos. 
 Testes correspondem a questionários que o professor pode elaborar e que podem ser 

constituídos por várias perguntas de diversos formatos: Verdadeiro/Falso, escolha múltipla, 
resposta numérica, etc. Normalmente, os testes encontram-se disponíveis para realização 
durante um determinado período de tempo definido pelo professor e os mesmos são 
corrigidos automaticamente, suportando múltiplas respostas à mesma pergunta. No fim de 
realizar o teste, a nota que obteve é exibida se o professor assim optar. 
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5. 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 12 - Consultar perfil 
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Figura 13 - Editar perfil 

 

 
Figura 14 - Alterar password 


