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1. Introdução

1.1 Objetivo

Este projeto tem por objetivo compartilhar o processo de estruturação de um

ambiente virtual de aprendizagem virtual de aprendizagem (AVA) em uma escola

particular de educação básica do estado de São Paulo a partir do olhar do design

educacional. Em especial, compartilhar os ajustes em meio à pandemia por

coronavírus.

Por meio de um guia, serão descritas a estruturação do ambiente, principais

escolhas, design educacional e exemplos didático-pedagógicos. Acredita-se que

esse tipo de compartilhamento de prática pode servir para auxiliar outras escolas ou

instituições que atuem no setor educacional, que ainda não têm um Ambiente Virtual

de Aprendizagem (AVA) estruturado ou que desejam conhecer outras experiências e

possibilidades, no processo de estruturação, reflexão sobre o uso ou potencialidades

do uso do AVA.

1.2 Justificativa

Em um mundo cada vez mais populoso, globalizado e com acelerado

desenvolvimento tecnológico, talvez a discussão não seja mais utilizar ou não utilizar

recursos tecnológicos digitais no âmbito escolar, mas, sim o que, como e porque

usar, quais os objetivos a serem alcançados, benefícios e valores agregados.

Claro que ainda habitamos num mundo com grandes diferenças econômicas

e sociais, e que corremos o risco de agravar ainda mais essas desigualdades,

principalmente no que tange ao acesso e formação para o uso emancipador da

internet e dos recursos tecnológicos digitais. Num mundo onde quem tem acesso à

internet - tem cada vez mais ampliadas as suas possibilidades de acesso e

formação para o uso das ferramentas de pesquisa, produção, compartilhamento e

colaboração on-line, e quem não tem acesso pode ter suas dificuldades e

desigualdades ampliadas.
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Em especial, no período de quarentena devido à pandemia por coronavírus,

muitas escolas seguiram 100% on-line, durante o período de fechamento, por meios

de seus AVAs e outras tantas ficaram perdidas, sem saber por onde começar, sem

ter em seu quadro de funcionários um(a) profissional com conhecimento e

experiência para levar uma escola inteira para o ambiente e práticas virtuais, ou até

mesmo para a escolha de tecnologia e uma empresa terceirizada para assessorá-la.

Como modelar um ambiente virtual de aprendizagem que de fato venha
ao encontro das demandas e necessidades da escola?

Num mundo em constantes transformações, permeados por tecnologias,

com o advento da internet e dos dispositivos móveis, têm-se a crescente evolução

dos recursos digitais, ferramentas de informação e comunicação, suportes textuais e

midiáticos, hipermídia e hipertextos, e o desenvolvimento de práticas de

compartilhamento e publicação on-line.

Nesse cenário, torna-se fundamental a incorporação dos recursos

tecnológicos digitais ao processo escolar. A estruturação de um ambiente virtual de

aprendizagem em apoio ao ensino presencial configura-se como o espaço da sala

de aula no ambiente digital.

Então, na modelagem de um AVA, o que contribuirá de fato para a prática

escolar, tem-se que direcionar o olhar para o design pedagógico, concepções

norteadoras da prática escolar e objetivos a serem alcançados. Tais elementos

serão norteadores que direcionarão a seleção de recursos tecnológicos, digitais,

estruturação dos materiais, desenvolvimento de propostas, orientação e formação

para a devida utilização, tanto para docente quanto para discentes.

Nesse contexto destaca-se o papel de atuação do designer educacional,
profissional cuja formação e experiência o torna capaz de planejar e implementar um

ambiente virtual de aprendizagem, agregar demais recursos tecnológicos digitais a

serem utilizados na prática escolar, seja no ensino presencial, a distância ou em

modelos híbridos.
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2. Análise contextual

Este projeto foi desenvolvido em uma escola de educação básica da rede

particular da cidade de São Paulo, detalha o projeto de estruturação de um ambiente

virtual de aprendizagem sob a perspectiva do olhar do designer educacional. Visa

contribuir com outros(as) profissionais que possam se beneficiar das experiências e

escolhas compartilhadas.

2.1 Público alvo
● Designer Educacional

● Designer Instrucional

● Coordenação de Tecnologia Educacional

● Coordenadores e Gestores da Educação Básica

2.2 Persona
● Profissional graduado em educação ou áreas correlatas

● Especialista em Educação e/ou Design Educacional e/ou Tecnologia

Educacional

● Aberto ao estabelecimento de parcerias

● Valoriza o processo de escuta, construção e trabalho colaborativo

● Visão ampla e abrangente sobre o processo educacional

● Liderança e coordenação

2.3 Mapa de empatia

O que Vê
● Mundo permeado por recursos tecnológicos e digitais

● Uma quantidade excessiva de recursos disponíveis, empresas, opções,

formas de licenciamento, etc.

● Que as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes no dia a dia das

pessoas

● Que sua incorporação no fazer pedagógico configura uma realidade

O que ouve



4

● Dúvidas sobre o que usar, como usar, por que usar?

● Dúvida sobre qual caminho escolher

● Receio de propostas muito restritivas ou diretivas sem levar em conta o

contexto, necessidades e demandas

O que sente
● Vontade imensa de cada vez mais realizar pontes entre seu fazer pedagógico

e os recursos disponíveis

Quais são suas dores
● A apropriação dos recursos tecnológicos demanda tempo

● É um projeto que envolve investimento e equipe de TI de apoio

Necessidades
● Estabelecer pontes entre os recursos digitais e sua prática

● Ter clareza de que a curva de apropriação é uma crescente ascendente

3. Fundamentação teórica e pedagógica

A estruturação de um ambiente virtual de aprendizagem numa instituição de

ensino, seja educação básica ou ensino superior, ensino formal ou informal, é algo

que articula diversos elementos, áreas de conhecimento e profissionais.

O recorte dado neste projeto se dá a partir da atuação do designer

educacional, profissional cuja prática engloba a articulação entre:

● Educação e tecnologia.

● Gestão de plataformas, recursos, processos e equipes.

● Um processo intenso e constante de escuta.

● Análise de processos: mapeamento de necessidades, prototipação,

validação, entrega.

● Formação/treinamentos.

● Atualização e inovação.
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Isso posto, a presente fundamentação teórica segue o seguinte percurso:

1. Atuação do Designer Educacional (DE).

2. Concepção de tecnologia.

3. Concepção pedagógica.

3.1 Atuação do Designer educacional (DE)

A atuação do Designer Educacional (DE) é relativamente nova e este é um

profissional que ainda não está presente em todas as instituições de ensino.

Algumas vezes é confundida com o profissional de Tecnologia da Informação (TI),

cuja formação e área de atuação são estritamente técnicas.

A atuação e a estrutura de TI configuram a base para a atuação do DE.

Dentre os recursos de TI tem-se dispositivos (celulares, tablets, PC, notebook,

chromebook, projetores, microfones, caixas de som, etc.), redes físicas (cabeada ou

wifi), redes digitais (locais ou em cloud/nuvem), bases de dados, usuários, senhas,

segurança (antivírus, firewall, web filter, anti malware, anti ransomware, etc.),

políticas de TI (normas e procedimentos que todo funcionário deve seguir), etc.

Então, faz-se fundamental qualificar o Designer Educacional, sua função e

principais atribuições.

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso superior de

Tecnologia em Design Educacional (TEDE), o DE é um:
“...profissional que atua em espaços pedagógicos
presenciais, a distância ou na aglutinação dessas
possibilidades, mediados por tecnologias da
informação e da comunicação. Esses profissionais,
em articulação com os professores e outros agentes
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem,
são capazes de trabalhar em diferentes etapas dos
projetos educacionais, no desenvolvimento de
metodologias e tecnologias para viabilizar e
potencializar o processo de ensino e aprendizagem
nos quais estão envolvidos”
TEDE - Projeto Político Pedagógico1

Tem-se então que a atuação do Designer Educacional é muito ampla,
1 Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso superior de Tecnologia em Design Educacional. Disponível em:

https://www3.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/arq_projeto/2047 - Acesso em: 11/04/21

https://www3.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/arq_projeto/2047
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podendo atuar no ensino presencial, no ensino à distância, em sistemas mistos

(parte presencial e parte à distância), na educação formal, informal, corporativa,

articulando com os diversos atores envolvidos no processo de ensino e

aprendizagem, no uso de recursos tecnológicos e nos processos educacionais por

eles mediados.

Sua função foi oficialmente incorporada à Classificação Brasileira de

Ocupações (CBO) em 20082, faz parte da família de ocupações número 2394, cujas

principais funções correlacionadas são:

● Coordenador Pedagógico (2394-05)

● Orientador Educacional (2394-10)

● Pedagogo (2394-15)

● Professor de técnicas e recursos audiovisuais (2394-20)

● Psicopedagogo (2394-25)

● Supervisor de Ensino (2394-30)

● Designer Educacional (2394-35)

● Neuropsicopedagogo (2394-40 e 45).

Tem-se então que é uma função de atuação pedagógica e que articula com

os diversos recursos tecnológicos, sejam físicos ou digitais, tem por pré-requisito

curso superior na área de educação ou áreas correlatas.

De acordo com a descrição sumária3, o Designer Educacional é o

profissional que:

● Implementa, avalia, coordena e planeja o desenvolvimentos de projetos, nas

modalidades de ensino presencial e/ou a distância.

● Participa da elaboração de projetos de recuperação de aprendizagem,

aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e

aprendizagem.

● Atuam em todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos

alunos.

● Acompanha e avalia os processos educacionais mediados por recursos

3 Fonte: CBO Design Educacional (2394-35). Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/

2 Fonte: CBO Design Educacional (2394-35). Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/
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tecnológicos.

● Viabiliza o trabalho coletivo.

● Cria e organiza mecanismos de participação em programas e projetos

educacionais.

● Facilita o processo comunicativo entre os diversos atores da comunidade

escolar.

● Busca e avalia recursos de acessibilidade e suas contribuições.

Embora a função do DE tenha sido incorporada ao CBO em 2008,

configurando até então 13 anos, permanece em constante processo de

aprimoramento. Ao articular com recursos tecnológicos, que evoluem

constantemente, o profissional de DE tem a permanente demanda de atualização e

ampliação de possibilidades.

Ao tratar a respeito de processos educacionais mediados por recursos

tecnológicos, é preciso ter em mente que a concepção de tecnologia e a concepção

pedagógica do processo de ensino e aprendizagem, bem como a centralidade do

processo, podem variar de instituição para instituição, de acordo com seu Projeto

Político Pedagógico (PPP) e os objetivos a serem alcançados.

Isso posto, é importante explicitar as concepções de tecnologia e

pedagógica aqui adotadas.

3.2 Concepção de tecnologia

Tecnologia pode ser compreendida como tudo que o ser humano cria, utiliza

ou aprimora para facilitar a sua vida ou torná-la mais agradável. As tecnologias

potencializam a ação humana, fazendo com que tarefas possam ser realizadas de

uma maneira melhor e/ou em maior escala.

Na educação temos a coexistência de tecnologias mais tradicionais tais

como lápis, giz/canetão e lousa, e mais modernas tais como notebook, microfone,

projetor, tablet, celular, etc. Atualmente o termo é comumente utilizado para

representar as tecnologias digitais, internet e seus dispositivos, mas, seu conceito é
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anterior e muito mais amplo.

Barreto4 diz que o termo tecnologia muitas vezes é empregado para

designar instrumentos utilizados nas atividades humanas e que é preciso rever essa

concepção, pois tecnologia é, sobretudo, conhecimento capaz de guiar a ação
humana. É saber fazer.

O notável desenvolvimento da internet, das tecnologias de informação,

comunicação e das tecnologias digitais, aumentaram e potencializaram a

capacidade e forma de atuação humana, o fazer, contudo, com tantos recursos

disponíveis, à palma da mão, o que escolher? Qual seria a escolha mais adequada

para determinada situação? Quais os objetivos a serem alcançados? Trará

respostas para qual(is) necessidade(s)?

Tecnologia não é apenas notebooks, celulares ou recursos digitais, como

muitas vezes se confunde, seu conceito é muito mais amplo, conforme exposto,

contudo, com a pandemia por covid-19 e o ensino remoto, as tecnologias digitais, as

ferramentas de comunicação e os ambientes virtuais de aprendizagem assumiram

centralidade na viabilização comunicacional dos processos educacionais.

3.3 Concepção pedagógica

"Ensinar exige querer bem aos educandos: a minha
abertura ao querer bem significa a minha
disponibilidade à alegria de viver. A alegria não chega
apenas no encontro do achado, mas faz parte do
processo de busca. Aprender e ensinar não podem
dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria."
Paulo Freire5

No âmbito escolar temos como atores principais do processo educacional

alunos(as) e professores(as), imersos numa relação de ensino-aprendizagem.

Analisando os termos ensino e aprendizagem, temos que:

● O ensino possui seu foco na didática, ou seja, na arte de

5 FREIRE, 1987, p. 27 et. seq.
4 BARRETO, 2002, p. 55-59.
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sistematizar/articular conteúdos visando tornar a atividade educativa mais

eficiente; provocar, sensibilizar, instigar, despertar a curiosidade, fomentar o

pensamento crítico, o desenvolvimento da competência intelectual, etc.

● A aprendizagem possui seu foco na apropriação e construção pessoal do

conhecimento, no desenvolvimento de competências e habilidades mais

elevadas, em instruir-se, tomar para si.

Ambos são unidades indissolúveis da prática educativa e atermo-nos a

apenas um destes aspectos seria uma parcialidade. Se focarmos apenas no ensino

ou na aprendizagem, estaremos focando em uma das partes do prisma, em um de

seus lados e deixando de lado os outros e principalmente a sua beleza e

intersecções. De acordo com Paulo Freire6, não existe ensino sem aprendizagem, e

vice e versa, pois, o professor ensina para o aluno e também aprende com ele, da

mesma forma que o aluno aprende com o professor e também o ensina. É na

relação e na interação que se dá a aprendizagem.

O ensino é a arte de partilhar conhecimentos de modo que o aluno os

compreenda, assimile, e tenha condições de articular e, principalmente, produzir

conhecimento, analisar sob diversos prismas, ir além. A missão do didatismo é

favorecer o autodidatismo, é favorecer a autonomia.

A aprendizagem é um processo pessoal. Ninguém pode aprender por

ninguém, o professor não educa e sim promove condições necessárias para que o

aluno consiga educar-se, ou seja, cria condições para que na relação e na interação

o aluno aprenda.

Cada instituição de ensino expressa suas concepções por meio do Projeto

Político Pedagógico, lá estão expressas a visão de mundo, de sociedade e de ser

humano que se deseja formar, concepções que norteiam a prática pedagógica,

definem a identidade da escola, missão, princípios e valores.

Importante que o Designer Educacional tenha clareza que tais concepções

variam de instituição para instituição, algumas mais centradas no ensino, outras na

6 FREIRE, 1996, p. 23 et. seq.
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aprendizagem, outras ainda buscando o devido equilíbrio, muitas são as práticas e

objetivos a serem alcançados.

Importante ter clareza de como se dá o processo de ensino e aprendizagem

na instituição em que atua, conhecer seu Projeto Político Pedagógico, qual será seu

escopo de trabalho, atores do processo educacional com quem vai atuar, onde se

almeja chegar, mapear necessidades, realizar um amplo projeto de escuta, desenhar

projetos, prototipar, implementar, aprimorar e evoluir sempre.

4. Metodologia

Severino7 nos trás que a metodologia de investigação científica constitui um

“conjunto de procedimentos lógicos e de técnicas operacionais” que seguem um

método e se apoia em fundamentos epistemológicos. Tais métodos e

fundamentos marcam toda a atividade de pesquisa, bem como sistematizam

suas etapas.

De acordo com o método adotado, as pesquisas podem apresentar

diferenças significativas, “há várias possibilidades de se entender a relação

sujeito/objeto quanto da experiência do conhecimento, configurando-se várias

perspectivas”. Tem-se, então, que a descrição da metodologia utilizada é de

fundamental importância para  a compreensão dos resultados obtidos.

De posse dessa conceituação e como escolha metodológica, a

investigação aqui apresentada adotou os seguintes procedimentos metodológicos:

Pesquisa-investigação e dissertativa.

(1) Pesquisa Bibliográfica para realizar a fundamentação teórica conceitual8.

(2) Estudo, pesquisa e curadoria de recursos tecnológicos e plataformas,

análise dos potenciais educacionais.

8 Severino, 2007, p. 122

7 Severino, 2007, p. 102-117
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(3) A perspectiva epistemológica adotada foi a dialética, de acordo com o

pensamento de Freire9 e  expressa  no  referencial teórico.

5. Percurso percorrido

O projeto está diretamente relacionado à experiência profissional da autora e

à sua trajetória percorrida durante a graduação no TEDE. A busca pelo curso de

graduação em Tecnologia e Design Educacional se deu devido ao desejo de se

aprimorar na atuação como DE, concomitantemente com a troca de colégio e a

oportunidade de novamente implementar um AVA em uma escola de educação

básica.

Por ser um projeto que já foi implementado, ao invés de apresentar um

cronograma, mostrou-se mais oportuna a descrição cronológica dos cenários e

etapas percorridas.

5.1 Cenário anterior
(2018)

● Mobilidade por meio do uso de pen drive.

● Predominância do uso do pacote Office da Microsoft10 instalado localmente /

risco de incompatibilidade entre versões (casa - escola).

● Armazenamento local nas máquinas (pessoais ou da escola).

● Ausência de acesso externo ao ambiente escolar.

● Alunos e professores: Diversos logins e senhas (e-mails pessoais,

plataformas, etc.).

● Ausência de uma conta de e-mail institucional para cada pessoa.

5.2 Mapeamento
(2019)

● Equipe de professores utilizando educacionalmente contas de e-mail pessoais

(gmail).

● Desejo de se ter uma plataforma/ambiente virtual de aprendizagem, em

hospedagem própria.

10 Microsoft: https://www.microsoft.com/pt-br/

9 Freire, 1996, p. 34 e 35

https://www.microsoft.com/pt-br/
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● Necessidade de um projeto de tecnologia educacional que seja amplo o

suficiente para trabalhar com diversas tecnologias, sistemas e dispositivos.

● Não se prender a apenas um tipo específico de dispositivo ou tecnologia.

5.3 Cenário tecnológico disponível
(2019)

● Acessibilidade a partir de qualquer sistema operacional (Windows, IOS,

macOS, Android, Chrome OS, Linux, etc.) ou dispositivo (computadores,

notebooks, tablets, smartphones, chromebooks, smart TVs, etc.).

● Responsividade: tecnologia web que se adapta automaticamente a qualquer

dispositivo e resolução de tela.

● Contas de e-mail institucional com gerenciamento centralizado.

● Tecnologia de armazenamento em nuvem/cloud.

● Aplicativos em nuvem/cloud.

● Gerenciamento centralizado de identidades (logins) por meio da autenticação

unificada.

● BYOD11 (Bring your own device) ou em português, traga seu próprio

dispositivo, conceito em que utilizam seus próprios dispositivos.

5.3 Escolhas realizadas
(2019)

● Moodle12: Ambiente Virtual de Aprendizagem.

● Plugins adicionais:

○ WIRIS13: MathType (matemática) e ChemType (química).

○ H5P14: criação de conteúdo interativo.

○ Geogebra15: matemática (geometria e álgebra).

● Google Educacional16: Suíte de produção e colaboração (pode-se destacar

Google Drive, Documentos, Planilhas, Apresentações de Slides, Site,

Formulários, dentre várias outras aplicações disponíveis).

● Criação de um e-mail institucional para professores e alunos.

16 Google Educacional - Google WorkSpace: https://edu.google.com/

15 Geogegra: https://moodle.org/plugins/mod_geogebra

14 H5P: https://moodle.org/plugins/mod_hvp

13 WIRIS: Mathtype e Chemtype: https://moodle.org/plugins/atto_wiris

12 Moodle: https://moodle.org/

11 BYOD (Bring Your Own Device): https://pt.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device

https://edu.google.com/
https://moodle.org/plugins/mod_geogebra
https://moodle.org/plugins/mod_hvp
https://moodle.org/plugins/atto_wiris
https://moodle.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device
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● Login unificado por meio do protocolo OAuth217 (protocolo de autorização que

permite que uma aplicação utilize a autenticação de login de outra).

● Ambiente Virtual de Aprendizagem multimídia concebido como complementar

ao ensino presencial.

● Âmbito escolar: Utilização dos dispositivos já disponíveis na escola.

● Residências: Utilização dos dispositivos já disponíveis.

● Escolhas que dialogam diretamente com o conceito de BYOD.

● Utilização opcional à partir do 5° ano do Ensino Fundamental.

● Padlet18: Mural virtual.

● Coggle19: Mapas mentais.

● Canva20: Design gráfico.

● Phet21: Simulações de matemática, física, química, biologia, ciências da Terra.

● Mozaweb22: Simulações 3D de biologia, geografia, física, química, matemática

e artes.

● Khan Academy23Exercícios e vídeos educativos.

5.4 Planejamento adicional
(2020)

● Utilização opcional à partir do 4° ano do Ensino Fundamental.

● Matific24: plataforma de matemática adotada para o 4° e 5° ano.

● Plataforma de inglês: Oxford25 on-line (a partir do 2° ano do EF1).

5.5 Março - Início da Pandemia
(2020)

● EF2 e EM: Alunos já com o login individual e com orientações iniciais

realizadas presencialmente.

● EF1: logins individuais criados, mas não entregues.

● EF1: 1° ao 3° ano - login de turma enviado por e-mail para os responsáveis -

25 Oxford: https://elt.oup.com/?cc=br&selLanguage=pt

24 Matific: https://www.matific.com/bra/pt-br/home/

23 Khan Academy: https://pt.khanacademy.org/

22 Mozaweb: https://www.mozaweb.com/pt/

21 Phet: https://phet.colorado.edu/pt_BR/

20 Canva: https://www.canva.com/pt_br/

19 Coggle: https://coggle.it/

18 Padlet: https://padlet.com/

17 OAuth2 (autenticação): https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-oauth-2/
https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2

https://elt.oup.com/?cc=br&selLanguage=pt
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/
https://pt.khanacademy.org/
https://www.mozaweb.com/pt/
https://phet.colorado.edu/pt_BR/
https://www.canva.com/pt_br/
https://coggle.it/
https://padlet.com/
https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-oauth-2/
https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2
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Abril: login individual enviado por e-mail para os responsáveis.

● EF1: 4° e 5° ano - login individual enviado por e-mail para os responsáveis.

● Orientações de acesso disponibilizadas na página inicial do ambiente,

enviadas por e-mail e orientadas via aula remota.

5.6 Março - Ensino Remoto
(2020)

● Google Meet26: ferramenta de vídeo chamadas adotada em todos os ciclos

(EF1, EF2 e EM).

● Matific27: ampliação da utilização para todo o ensino fundamental 1 (1° ao 5°

ano).

● Weavesilk28: gerador interativo de arte simétrica.

Demandas:
● Padronização da utilização da conta institucional por alunos(as) e

professores(as).

● Treinamento para uso da plataforma.

● Atendimentos em grupo e individuais.

● Intensa comunicação via whatsapp.

Moodle:
● Gravação de áudio e vídeo para os(as) alunos(as) - principalmente

professores(as) do EF1.

● Questionário29: exercícios, provas e simulados.

● H5P30: atividades interativas.

● Postagens semanais (organização didática).

● Espaço interdisciplinar: EF2 e o EM.

● Simulados EM.

● Nosso Espaço: EF1.

● Chat: comunicação entre:

30 H5P: https://h5p.org/

29 Question Types: https://docs.moodle.org/311/en/Question_types

28 Weavesilk: http://weavesilk.com/

27 Matific: https://www.matific.com/bra/pt-br/home/

26 Google Meet: https://meet.google.com/

https://h5p.org/
https://docs.moodle.org/311/en/Question_types
http://weavesilk.com/
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/
https://meet.google.com/
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○ professores(as) e alunos(as).

○ e entre alunos(as).

● Implementação do plugin da ferramenta antiplágio Unicheck31.

Ferramentas Google:
● Google Meet32: orientações / treinamento para uso.

● Google Meet: reuniões on-line.

● Gmail33: potencialização do uso pelos professores.

● Admin34: Gerenciamento do painel Admin.

● Propriedades de compartilhamento35 de arquivos.

● Jamboard36: quadro interativo digital.

● Palestra com transmissão via Youtube37.

Ferramentas complementares:
● LightShot38: ferramenta de captura de tela.

● Weavesilk39: Arte digital interativa.

6 Recursos

6.1 Equipe de desenvolvimento
● Coordenadora de Tecnologia Educacional

● Assistente de Tecnologia Educacional

● Suporte técnico TI

● Consultoria Moodle

39 Weavesilk: http://weavesilk.com/

38 LightShot: https://app.prntscr.com/pt-br/

37 Youtube: https://www.youtube.com/

36 Jamboard: https://jamboard.google.com/

35 Compartilhamento:
https://support.google.com/drive/answer/7166529/compartilhar-pastas-no-google-drive-computador?co=GENIE.Platform%3DDe
sktop&hl=pt-BR

34 Painel Google Admin: https://admin.google.com/

33 Gmail: https://mail.google.com/mail/u/0/

32 Google Meet: https://meet.google.com/

31 Unicheck: https://unicheck.com/

http://weavesilk.com/
https://app.prntscr.com/pt-br/
https://www.youtube.com/
https://jamboard.google.com/
https://support.google.com/drive/answer/7166529/compartilhar-pastas-no-google-drive-computador?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.google.com/drive/answer/7166529/compartilhar-pastas-no-google-drive-computador?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://admin.google.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://meet.google.com/
https://unicheck.com/
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6.2 Recursos financeiros necessários
Por questão de confidencialidade não serão detalhados os valores

pertinentes aos custos.

Item Curso

Equipe do colégio CLT via folha de pagamento

Moodle Sem custo de licenciamento (Open

Source, sob a GNU General Public

License)

Moodle consultoria de implantação,

hospedagem e manutenção

Custo de implantação e manutenção

mensal

Google for Education Gratuito para instituições de ensino

Recursos adicionais Custo de acordo com a forma de

licenciamento

7. Mapa de riscos

7.1 Riscos conhecidos
● Resistência ao uso de tecnologias digitais.

● Resistência ao uso do Moodle.

● Falta de agenda para formação de professores.

● Volume de trabalho excessivo.

● Ampla quantidade de recursos disponíveis, dificuldade nas escolhas.

7.2 Riscos desconhecidos
● Distanciamento físico.

● Entrar abruptamente para o ensino remoto emergencial.

● Obrigatoriedade de utilização desde o início do ensino fundamental 1.
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7.3 Lições aprendidas
● Importância dos processos de:

○ Escuta.

○ Trabalho conjunto.

○ Construção coletiva e colaborativa.

○ Documentação.

○ Desenvolvimento de tutoriais e dicas de melhores práticas.

● Comunicação instantânea (whatsapp e chat do Moodle) agiliza o processo e

minimiza o distanciamento físico.

● Sempre é possível estudar mais, aprimorar, buscar novos caminhos.

● Consultar as documentações oficiais constantemente, nunca sabemos tudo,

mesmo utilizando um mesmo recurso há tempos, há sempre o que aprender

e/ou aprimorar.

● Documentar é fundamental para sistematizar o que foi feito, como foi feito e

principalmente porque foi feito.

● Objetividade de se trabalhar com pílulas de conhecimento, ou seja, dicas

sintéticas, diretas em resposta à determinada necessidade ou pergunta.

● Importância de elaboração de uma proposta suficientemente ampla.

● Imprevisibilidade do futuro.

● Dimensão e representatividade que os ambientes virtuais podem assumir.

● Importância do ensino presencial, do estar junto.

● Escuta e construção conjunta são fundamentais para o sucesso de um

projeto.
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8. Sobre o guia

O produto final deste presente projeto é um guia de implementação de um

ambiente virtual de aprendizagem na educação básica, sob a perspectiva do olhar

do design educacional.

Tem por objetivo compartilhar um projeto real, implantado e em processo de

aprimoramento. Explicita o percurso percorrido, principais escolhas e traz os links e

referências para quem desejar explorar mais…

Foi didaticamente organizado em tópicos e subtópicos permitindo uma

pré-leitura já a partir do índice. Todos os recursos e referências utilizados estão

explicitados em nota de rodapé, possibilitando acesso direto às fontes e ampliação

de horizontes. Vale a pena consultá-las, tal sistematização é fruto de anos de estudo

e prática, visando a melhoria dos recursos disponibilizados para alunos e

professores, bem como o desenvolvimento de práticas que utilizem ferramentas,

principalmente autorais e colaborativas.
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Introdução

Este guia tem por objetivo compartilhar o projeto de implementação do

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle no Colégio Ítaca , uma escola particular1

de educação básica na cidade de São Paulo. Explicita o percurso percorrido,

principais escolhas e traz os links e referências para quem desejar explorar mais.

Foi didaticamente organizado em tópicos e subtópicos permitindo uma

pré-leitura já a partir do índice. Todos os recursos e referências utilizados estão

explicitados em nota de rodapé, possibilitando acesso direto às fontes e ampliação

de horizontes. Vale a pena consultá-las, tal sistematização é fruto de anos de estudo

e prática, visando a melhoria dos recursos disponibilizados para alunos e

professores, bem como o desenvolvimento de práticas que utilizem ferramentas,

principalmente autorais e colaborativas.

(1) Inicia com a descrição do modelo ADDIE, técnica muito utilizada no

design educacional que auxilia no processo de identificar necessidades, prototipar

soluções e implementá-las.

(2) Na sequência descreve o ambiente virtual de aprendizagem (AVA)

escolhido, o Moodle, sistema de gestão dos processos de ensino e aprendizagem,

muito utilizado por instituições de ensino em todos os níveis, seja educação básica

ou ensino superior, educação formal, informal ou corporativa.

(3) Contudo, apenas a estruturação do AVA não é suficiente para dar conta

de todos os processos e demandas educacionais, principalmente no que tange às

ferramentas de produção, compartilhamento e colaboração. Então, a implementação

1Colégio Ítaca: https://itaca.com.br/

https://itaca.com.br/


do AVA foi realizada concomitantemente à da suíte Google Workspace for

Education.

(4) Tendo o Moodle e o Google Workspace como elementos centrais do

projeto, importante destacar suas principais características: 100% digital, tecnologia

pautada no trabalho e armazenamento na nuvem (cloud), login unificado, design

responsivo, acessível de qualquer dispositivo e sistema operacional, desde que

possua um navegador atualizado e conexão com a internet, elementos estruturais

também para a implementação do modelo BYOD (Bring your own device, ou, em

português traga seu próprio dispositivo).

(5) Definida a plataforma e os quesitos de usabilidade, é necessário ater-se

ao design do ambiente Moodle, navegabilidade, complementos (plugins) a serem

adicionados, modelagem didático-pedagógica, elementos a serem incorporados,

como se dará o acompanhamento do progresso do aluno, sob as perspectivas do

estudante e do professor, espaços adicionais, etc.

(6) Ao lidar com um ambiente virtual de aprendizagem, e sua característica

100% on-line, é necessário estabelecer as regras de convivência virtual, a netiqueta

é um conjunto de dicas e/ou recomendações para auxiliar as ações no ambiente

virtual.

(7) Apenas explicitar o que e porque foi feito, nem sempre é suficiente,

então, no tópico 7, estão descritas as orientações iniciais desenvolvidas para o

ensino fundamental 1 com dicas para postagem de materiais e desenvolvimento de

atividades. Esse material foi o pontapé inicial de muitas discussões para se

encontrar o melhor formato para cada docente e ano escolar.

(8) Ao longo do guia são explicitadas várias ferramentas e recursos

utilizados de modo a complementar ao ambiente, em especial a ferramenta de



murais eletrônicos Padlet, teve estrutural importância na ida do ensino fundamental

1 para o ensino remoto e viabilizou a estruturação de portfólios individuais e murais

coletivos, muito acessíveis à faixa etária e ao trabalho realizado neste ciclo.

(9) Por fim, o guia fecha com o exemplo de uma sequência didática, para o

ensino fundamental 1, utilizando vários dos recursos anteriormente descritos.

Foram priorizados exemplos para o ensino fundamental 1 por ser esse o

grande desafio para a educação básica. São inúmeros os casos de sucesso do

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle no ensino fundamental 2 e ensino médio,

as práticas desenvolvidas no ensino superior podem ser adaptadas para a etapa

anterior, contudo, o compartilhamento de experiências e práticas voltadas para os

anos iniciais de escolarização e de alfabetização ainda configuram vasto campo de

pesquisa e descobertas.

Boa leitura!
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1. ADDIE - Estruturação do projeto

Um projeto é também a arte de projetar, desenvolver e entregar soluções, de

acordo com os objetivos a serem alcançados. Para estruturar um ambiente virtual de

aprendizagem (AVA) é fundamental conhecer metodologias de implementação de

projetos e ter clareza das etapas envolvidas.

O design educacional é um recurso de planejamento destinado a garantir

que os objetivos de ensino e aprendizagem sejam assegurados, para tanto é

necessária a utilização de modelos de análise que permitam identificar

necessidades, prototipar soluções e implementá-las. Dentre os modelos mais

conhecidos e utilizados, encontra-se o ADDIE, que compreende 5 fases distintas,

mas que se inter-relacionam.

O termo ADDIE é o acrônimo de Analysis (analisar), Design

(desenhar/planejar), Development (desenvolver), Implementation (implementar) e

Evaluation (avaliação). Cada etapa agrega processos importantes para a

estruturação dos passos seguintes, contudo, não impõe uma sequência rígida e

linear, pelo contrário, as etapas conversam entre si, sendo possível ir e voltar.

No desenvolvimento do projeto foram seguidas as etapas do ADDIE, conforme

descrito a seguir.
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Imagem produzida pela autora

1.1 Analysis (Analisar)

Momento de escuta, conhecer o colégio, equipe, práticas, o projeto político

pedagógico (PPP), levantar necessidades, demandas, possibilidades e

potencialidades, ponto de partida para a fase seguinte de estruturação/desenho da

proposta de implementação.

1.2 Design (Desenhar/Planejar)

Fase de análise e desenho do projeto, tecnologia a ser utilizada, estimativa

de custos, escopo de trabalho, contratações necessárias, cronograma de

implementação.

1.3 Development (Desenvolver)

Após a aprovação, contratações, estruturação do Ambiente Virtual de

Aprendizagem, integração com o sistema de gestão escolar, integração com o

Google, validação da estrutura ano letivo, ciclo, curso, professor, matéria, turma,
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alunos. Validação funcional e testes, análise objetivos iniciais x

desenvolvimento/entrega efetiva. Ajustes.

1.4 Implementation (Implementar)

Entrega do projeto para a equipe do colégio, validação in-loco, ajustes,

treinamento de professores, modelagem didático-pedagógica, de acordo com cada

professor/disciplina. Treinamento de alunos. Assessoria, gerenciamento e

acompanhamento constante.

1.5 Evaluation (Avaliação)

Validação entre objetivos previstos e o que efetivamente foi implementado,

ajustes e melhorias.

Partindo da premissa que os objetivos a serem alcançados é a meta que

norteia o trabalho como um todo, a avaliação e validação foram realizadas nas

etapas 3, 4 e 5 acima descritas. Durante todo o processo as melhorias que surgiram

posteriormente e puderam ser implementadas foram também contempladas. Um

projeto real, para uma escola real, visando entregar para alunos e professores o

melhor Ambiente Virtual de Aprendizagem possível, com os melhores recursos

possíveis que a equipe de implantação conhecia até então.

Serviram de referência além da modelagem didático-pedagógica, também as

melhores práticas compartilhadas pela comunidade Moodle Brasil . O percurso2

percorrido que será descrito a seguir, inicia-se com a reflexão crítica a respeito de

cenários e experiências profissionais anteriores, passa pelo mapeamento de

necessidades, ponderação a respeito do cenário tecnológico atual e tendências de

2 Moodle Brasil: https://moodlebrasil.org/

https://moodlebrasil.org/
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futuro, definição do escopo de trabalho, implementação, avaliação e melhoria

constantes.
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2. Ambiente Virtual de Aprendizagem

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem é um sistema ou plataforma on-line

onde cursos são estruturados, alunos inscritos e onde se dá virtualmente o processo

de ensino e aprendizagem.

Fonte: https://moodle.org/

2.1 O que é o Moodle?3

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um

sistema de gestão de aprendizagem, ou uma plataforma on-line para estruturação

de ambientes virtuais de aprendizagens. É um projeto de código aberto gerenciado4

pela equipe do Moodle HQ e desenvolvido e mantido pela união e trabalho5

colaborativo de programadores e desenvolvedores espalhados pelo mundo todo.

É utilizado por escolas da educação básica, instituições de ensino superior,

educação corporativa, cursos livres, etc. De acordo com as informações oficiais o

Moodle possui atualmente mais de 271 milhões de usuários, o que o torna a6

plataforma mundial mais utilizada.

6 Moodle statistics: https://stats.moodle.org/
5 Moodle HQ: https://moodle.com/about/

4 Licenciamento: https://docs.moodle.org/all/pt_br/Licen%C3%A7a_do_Moodle

3 História do Moodle: https://docs.moodle.org/all/pt_br/Hist%C3%B3ria_do_Moodle

https://moodle.org/
https://stats.moodle.org/
https://moodle.com/about/
https://docs.moodle.org/all/pt_br/Licen%C3%A7a_do_Moodle
https://docs.moodle.org/all/pt_br/Hist%C3%B3ria_do_Moodle
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2.2 Origem7

O Moodle foi concebido inicialmente pelo programador e desenvolvedor

australiano Martin Dougiamas que atualmente é o CEO e principal líder do projeto8

Moodle . Foi uma experiência iniciada em 1999, que nasceu da frustração com os9

sistemas existentes até então, do desejo de fazer melhor uso da internet a favor dos

processos de ensino e aprendizagem e do desejo que houvesse uma alternativa free

(de código aberto e gratuito) e colaborativa. Mais adiante tal caminho o levou a

conciliar a formação em Ciências da Computação com mestrado e doutorado em

educação, em especial sobre a natureza da aprendizagem e da colaboração.

Projeto Moodle.org: https://moodle.org/

Fonte: Print de tela https://moodle.org/

9 Moodle.org: https://moodle.org/
8 Martin Dougiamas: https://moodle.org/user/profile.php?id=1
7 Sobre o Moodle: https://docs.moodle.org/39/en/About_Moodle

https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/user/profile.php?id=1
https://docs.moodle.org/39/en/About_Moodle
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2.3 Filosofia10

Em sua base filosófica/conceitual o desenvolvimento do Moodle é guiado

pelas seguintes concepções norteadoras:

1. Construtivismo.

2. Construcionismo.

3. Construtivismo social.

2.4 Licenciamento

O Moodle é um software de código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode

baixar, estudar, modificar e distribuir gratuitamente. Tem forte base na contribuição

mundial entre desenvolvedores, tanto para desenvolvimento quanto para tradução e

solução de problemas.

É licenciado no formato de código aberto sob a GNU General Public11

License . Em meio à filosofia de colaboração, esse licenciamento prevê que12

qualquer alteração, versão ou produto derivado tem por obrigação manter a mesma

forma de licenciamento, evitando assim a exploração comercial com a venda ou

cobrança de taxas de licenciamento. Qualquer pessoa pode utilizar a plataforma

para fins comerciais ou não comerciais, mas, sua licença não pode ser

comercializada, qualquer pessoa pode baixar seu código e instalar um servidor

Moodle, basta ter conhecimento suficiente para isso.

Possui como característica ser uma plataforma constantemente atualizada, a

cada seis meses uma nova versão é lançada, existe um forte trabalho de

12 Liceniamento: https://docs.moodle.org/dev/License
11 Código aberto: https://opensource.org/docs/osd
10 Philososhy: https://docs.moodle.org/39/en/Philosophy#Social_constructivism

https://docs.moodle.org/dev/License
https://opensource.org/docs/osd
https://docs.moodle.org/39/en/Philosophy#Social_constructivism
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desenvolvimento colaborativo, compartilhamento de soluções e análise e escuta de

necessidades e apontamentos de seus usuários e da sua comunidade. Pode ser

configurado, personalizado, adaptado, etc. É uma plataforma modular e permite a

instalação de plugins e integração com as mais diversas plataformas.

2.5. Estrutura básica

A estruturação básica do Moodle é organizada em cursos, recursos e

atividades:

Imagem produzida pela autora

● Cursos: é onde basicamente os cursos estão disponibilizados. Podem ser

organizados em categorias hierárquicas, no caso da educação básica é onde

as disciplinas estão organizadas.

● Exemplo de categorias:

Nome do colégio - Ciclo - turma/série - ano letivo - disciplina

Colégio X - Ensino Médio - 1ª série - 2021 - Matemática

● Recursos: são os materiais multimídia produzidos ou disponibilizados pelos

professores.
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Fonte: Print de tela Moodle

● Atividades: são itens que necessariamente demandam a ação e/ou interação

do aluno, variam de acordo com a concepção do processo de ensino e

aprendizagem. Podem ser reativas, colaborativas, que demandem autoria e

elaboração pessoal, etc.

Fonte: Print de tela Moodle

2.6 Escolha do tema

Um quesito fundamental ao iniciar a implantação do Moodle, como um

ambiente virtual de aprendizagem, é a escolha cuidadosa do tema, opção essa que

permeia todo o ambiente.
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2.6.1 O que são temas do Moodle?13

Os temas do Moodle são templates (modelos pré-configurados) que personalizam o

ambiente de acordo com as necessidades e características demandantes para a

estruturação dos cursos e processos. O tema permite a personalização do ambiente

como um todo, para determinado(s) curso(s), podendo chegar ao nível de

personalização por usuário.

A escolha de um bom tema, adequado ao nível de ensino, professores,

alunos e proposta pedagógica, ajuda a desenvolver adequadamente a proposta de

ensino e aprendizagem, facilitar o trabalho de professores e a engajar alunos. Além

do temas vários plugins podem ser adicionados, personalizando ainda mais o14

ambiente de acordo com as necessidades.

Para saber mais sobre as opções de configuração e personalização de um tema,

visitar a seção Theme settings do projeto de documentação oficial Moodle.org .15

Para o presente projeto o tema escolhido para o Moodle foi o Fordson14.

2.6.2 Um pouco sobre o tema Fordson

O tema Fordson foi desenvolvido no distrito de Dearborn no estado de

Michigan/EUA, diretamente para escolas K-12 , o equivalente à educação básica do16

Brasil.

16 Tema Fordson: https://michiganmoodle.dearbornschools.org/fordson-theme-for-moodle/
15 Theme settings: https://docs.moodle.org/39/en/Theme_settings#Theme_settings
14 Plugins do Moodle: https://moodle.org/plugins/
13 Tema do Moodle: https://docs.moodle.org/39/en/Themes

https://michiganmoodle.dearbornschools.org/fordson-theme-for-moodle/
https://docs.moodle.org/39/en/Theme_settings#Theme_settings
https://moodle.org/plugins/
https://docs.moodle.org/39/en/Themes
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Fonte: Print de tela https://michiganmoodle.dearbornschools.org/fordson-theme-for-moodle/

Dentre suas principais características pode-se destacar:17

● Desenvolvimento focado em escolas da educação básica.

● Mais de 160 opções de personalizações.

● Painel central de gerenciamento do curso acessível a qualquer momento,

localizado no topo da página.

● Ativar edição acessível a qualquer momento, localizado no topo da página.

Seguir rapidamente da tela de login para as disciplinas e conteúdos de

aprendizado.

2.7 Formato de curso em grid18

O formato de curso em grid é modular e visual. Mantém os conteúdos e

exibe um resumo em forma de caixinhas e textos curtos. Ao clicar em uma caixinha

seu conteúdo é exibido em primeiro plano, sem se sobrepor à tela anterior, o que

18 Moodle - Formato de curso em Grid: https://moodle.org/plugins/format_grid

17 Fordson documentação:
https://docs.google.com/document/d/18j1gmu7jCXRVvWa7zu4MUzxeMxFBE6WyxQJrntv-F0Y/edit#

https://michiganmoodle.dearbornschools.org/fordson-theme-for-moodle/
https://moodle.org/plugins/format_grid
https://docs.google.com/document/d/18j1gmu7jCXRVvWa7zu4MUzxeMxFBE6WyxQJrntv-F0Y/edit#
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auxilia no ir e voltar, que permanece em primeiro plano, é um formato de fácil

navegação. Esse formato será melhor detalhado no item 4.3 Página do

curso/disciplina.

Exibição em grid:

Imagem produzida pela autora

Conteúdo em primeiro plano e tela anterior em segundo plano:

Imagem produzida pela autora
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2.8 Personalização do ambiente de acordo com o manual de identidade visual

Uma vez definido o projeto, o ambiente virtual de aprendizagem Moodle e o

tema Fordson, o próximo passo é a personalização de acordo com o manual de

identidade visual da marca, seguindo o padrão de cores do logo, estilo

pré-determinado por meio do referido manual.

Esse trabalho de personalização sempre deve contar com a orientação e

parceria da pessoa responsável pelo setor de comunicação. Importante envolver o

profissional de comunicação que orientará corretamente, bem como supervisionará

se os quesitos de uso da marca foram adequadamente atendidos.
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3. Aplicativos de produção e colaboração

O Moodle é um excelente Ambiente Virtual de Aprendizagem, uma

plataforma ampla e muito potente, excelente para o gerenciamento de cursos e sala

de aula virtual, um dos mais utilizados mundialmente. Contudo, não possui uma

suíte de aplicativos para a elaboração de documentos, planilhas, apresentação de

slides, produção de podcast, vídeos, etc., ou seja, é necessário o complemento com

ferramentas de produção e colaboração.

Fonte: https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/

3.1 Google Workspace for Education (antigo GSuite for Education)19

A suíte de produção e colaboração escolhida foi o Google Workspace16 for

Education.

3.1.1 O que é?

O Google Workspace for Education é um serviço do Google de

armazenamento e aplicativos. Funciona 100% on-line e dispensa a instalação de

aplicativos locais, bastando ter para acesso um navegador e acesso à internet.

19 Google Workspace: https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/

https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/
https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/
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Utiliza o princípio de tecnologia SaaS (Software a as service), ou seja, software20

como serviço, também é chamado de software baseado na internet.

Sua principal característica é a simplicidade na interface, disponibilizando os

recursos mais utilizados e deixando como complementos itens mais sofisticados.

Funciona em qualquer dispositivo ou sistema operacional.

3.1.2 Licenciamento para escolas

O Google Workspace possui várias versões para instituições de ensino, uma

gratuita e outras pagas. Para conhecer mais a respeito das versões o Google

Workspace consulte a tabela comparativa .21

3.1.3 Vantagens

● Armazenamento na nuvem/cloud.

● Aplicativos/programas funcionam diretamente no navegador de internet.

● Possui versões web e app para dispositivos móveis.

● Aplicativos são leves/de rápido carregamento.

● Sincroniza e salva as alterações em tempo real automaticamente (não possui

o botão salvar pois a funcionalidade já está embutida).

* Exemplo: Qual a lógica de se trabalhar arduamente por duas horas e correr

o risco de perder tudo por esquecer de clicar no botão de salvar? É muito

mais lógico a tecnologia trabalhar a favor da pessoa, salvando

automaticamente.

21 Google Workspace - Tabela comparativa:
https://services.google.com/fh/files/misc/ptbr_workspaceedu_overview_1pager.pdf

20 SaaS: https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_como_servi%C3%A7o

https://services.google.com/fh/files/misc/ptbr_workspaceedu_overview_1pager.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_como_servi%C3%A7o
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● Possui a funcionalidade de criar e editar arquivos off-line, importante para

quando se precisa trabalhar sem conexão de internet, sincronizando

automaticamente assim que estiver on-line.

● Abre, edita e salva arquivos criados a partir do pacote Microsoft Office .22 23

● O espaço de armazenamento é institucional e não por conta de usuário.

Atualmente, na versão gratuita, o espaço de armazenamento para instituições

de ensino é de 100 TB .24

● Acesso facilitado aos arquivos, de qualquer lugar ou dispositivo, sendo

necessário apenas acesso à internet.

● Compatível com qualquer sistema operacional.

3.1.4 Desvantagens

● Necessária conexão com a internet.

● Funciona melhor com o navegador Google Chrome .25

● Risco: Focar exclusivamente numa solução proprietária em detrimento de

recursos educacionais abertos (REA).

● Alternativa REA: OnlyOffice.26

3.1.5 Principais funcionalidades utilizadas

● Gmail: email e credencial de acesso/autenticação.

● Drive: armazenamento.

● Documentos (Docs).

26 OnlyOffice: https://www.onlyoffice.com/pt/

25 Google Chrome: https://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/

24 Edições do Google Workspace for Education:
https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/products/workspace-for-education/editions/

23 Microsoft Office: https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/

22 Abrir, editar e salvar arquivos do Microsoft Office no Google Drive:
https://support.google.com/drive/answer/9406611/usar-arquivos-do-microsoft-office?hl=pt-BR

https://www.onlyoffice.com/pt/
https://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/
https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/products/workspace-for-education/editions/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/
https://support.google.com/drive/answer/9406611/usar-arquivos-do-microsoft-office?hl=pt-BR
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● Planilha (Sheets).

● Apresentação de slides (Presentation).

● Sites.

● Formulários (Forms).

● Desenhos (Drawings).

● Quadro/lousa interativa (Jamboard).

3.1.6 Complementos

● Sketchup : software de modelagem e desenvolvimento de projetos 3D.27

3.2  Autenticação via Google

O meio digital é permeado por plataformas, usuários/logins de acesso,

senhas e a opção de recuperação de senha. Uma forma de reduzir a quantidade de

identificações de acesso é utilizar a unificação de logins. Por meio do SSO (single

sing-on , ou login único) é possível utilizar diversas plataformas e recursos tendo28

apenas um usuário, email e senha.

No Moodle foi adicionado o plugin de autenticação via Google .29

Imagem produzida pela autora

29 Authentication: Oauth2 authentication plugin for Moodle: https://moodle.org/plugins/auth_googleoauth2
28 Single sing-on: https://blog.onedaytesting.com.br/single-sign-on/
27 Sketchup: https://www.sketchup.com/pt-BR

https://moodle.org/plugins/auth_googleoauth2
https://blog.onedaytesting.com.br/single-sign-on/
https://www.sketchup.com/pt-BR
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4. “Ecossistema” digital

Tomando emprestada a definição de ecossistema, que, de acordo com o

dicionário Houaiss , traz em sua definição “sistema que inclui os seres vivos e o30

ambiente, com suas características físico-químicas e as inter-relações entre ambos”,

por analogia podemos chamar de “ecossistema” digital a relação que inclui os

usuários, oa ambientes digitais/plataformas e a inter-relação entre elas.

4.1 Integração

Então, esse projeto tem também por objetivo integrar diversos recursos e

plataformas partindo da unificação do Moodle e o Google Workspace, elementos

centrais do projeto, mas, também ampliando essa relação fazendo uso dos mais

variados recursos por meio de:

4.1.1 Plugin do Moodle

Possam ser agregados ao Moodle via instalação do plugin.

Exemplos:

- H5P : conteúdo interativo.31

- Geogebra : aplicativo de matemática/geometria.32

- Unicheck : antiplágio.33

33 Unicheck: https://moodle.org/plugins/plagiarism_unicheck

32 Geogebra: https://moodle.org/plugins/qtype_geogebra

31 H5P: https://moodle.org/plugins/mod_hvp

30 Dicionário Houaiss: https://houaiss.uol.com.br/

https://moodle.org/plugins/plagiarism_unicheck
https://moodle.org/plugins/qtype_geogebra
https://moodle.org/plugins/mod_hvp
https://houaiss.uol.com.br/
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4.1.2 Autenticação via Google34

Possuam a funcionalidade de autenticação via Google.

Exemplos:

- Book Creator : livro virtual.35

- Canva : design gráfico.36

- Canvas : desenho.37

- Coggle : mapas mentais.38

- Padlet : mural interativo.39

- Pixton : história em quadrinhos.40

- Khan Academy : plataforma de matemática.41

- Mozaweb : Simulações 3D de biologia, geografia, física, química,42

matemática e artes.

4.1.3 Embed

Possam ser incorporados diretamente ao Moodle.

Exemplos:

- Phet Interactive Simulation : simulações de matemática, física,43

química, biologia, ciências da Terra.

- Apresentação de slides.

43 Phet Interactive Simulation: https://phet.colorado.edu/pt_BR/

42 Mozaweb: https://www.mozaweb.com/pt/

41 Khan Academy: https://pt.khanacademy.org/

40 Pixton: https://www.pixton.com/

39 Padlet: https://padlet.com/

38 Coggle: https://coggle.it/

37 Canvas: https://canvas.apps.chrome/

36 Canva: https://www.canva.com/pt_br/

35 Book Creator: https://bookcreator.com/

34 OAuth2: https://docs.moodle.org/311/en/OAuth_2_authentication

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
https://www.mozaweb.com/pt/
https://pt.khanacademy.org/
https://www.pixton.com/
https://padlet.com/
https://coggle.it/
https://canvas.apps.chrome/
https://www.canva.com/pt_br/
https://bookcreator.com/
https://docs.moodle.org/311/en/OAuth_2_authentication
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4.1.4 Links no Moodle

Sites que trazem uma experiência de interação diferenciada.

Exemplos:

- Weavesilk : arte simétrica.44

- Ptable : tabela periódica.45

- Sites, notícias, etc.

Tem-se então que a base deste projeto é a estruturação de um ecossistema

digital, onde professores e alunos por meio de um só login e senha possuem acesso

aos mais diversos materiais e recursos, tendo como ponto de partida uma

plataforma centralizadora, o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle,

utilizando-se da integração de plataformas digitais e sistemas que funcionam 100%

on-line, sendo necessário apenas um navegador de internet, conexão e credencial

de acesso. Recursos que funcionam em qualquer dispositivo ou sistema

operacional.

4.2 Centralidade

Importante salientar o papel central do Moodle como Ambiente Virtual de

Aprendizagem, ou seja, a sala de aula virtual que pode ser acessada a qualquer

tempo e de qualquer lugar, desde que conectado à internet.

Dentre os vários usos e possibilidades pode-se destacar:

● Orientações didático-pedagógicas.

● Materiais multimídia.

45 Ptable: https://ptable.com/?lang=pt#

44 Weavesilk: http://weavesilk.com/

https://ptable.com/?lang=pt#
http://weavesilk.com/
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● Uso de hyperlinks e hypertextos.

● Postagem de produções dos alunos, sejam digitalizadas, digitais e/ou

multimídia.

● Devolutivas dos professores.

● Avaliações.

● Simulados.

Todos os recursos até aqui mencionados e selecionados atendem aos

seguintes requisitos:

● Design responsivo.

● 100% digital e funcional via internet.

● Acessível por meio de qualquer dispositivo ou sistema operacional.

● Atendem aos requisitos para o BYOD.

● Versão web e/ou app.

Abaixo estão descritas a importância e características de cada um desses

elementos.

4.1 Design Responsivo

Todos os recursos selecionados/até aqui listados possuem em comum a

característica de serem responsivos. Mas, afinal, o que é o design responsivo?

O design responsivo é um princípio com recomendações e características

para desenvolvimento web em que as páginas, sistemas e plataformas se adaptam

a qualquer dispositivo, tamanho de tela, orientação e sistema, visando proporcionar

a melhor experiência possível para seus usuários, dentro das suas condições de

acesso e dispositivos e preferências para navegação pela internet.
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4.2 Dispositivos e sistemas

Num mundo permeado por diversos dispositivos e sistemas, é fundamental a

adoção de recursos tecnológicos que se adaptem ao que as pessoas têm

disponíveis em suas mãos e residências.

Exemplos:

● Dispositivos: computadores, notebooks, tablets, smartphones, chromebooks,

smart TVs, etc.

● Tamanhos de telas: desde as menores (smartphones) até as maiores Smart

TVs.

● Orientações: retrato (orientação vertical) e paisagem (orientação horizontal).

● Sistemas: Windows, IOS, macOS, Android, Chrome OS, Linux, etc.

4.3 BYOD

Devido à adoção de plataformas e recursos 100% digitais e com design

responsivo, o presente projeto permite a adoração do BYOD para professores e

alunos. Mas, o que é BYOD?

A sigla em inglês BYOD (bring your own device), que em português e

tradução livre significa “traga seu próprio aparelho”, faz referência a uma política ou

movimento adotados por empresas e instituições de ensino em que as pessoas

utilizam seus próprios dispositivos. Os recursos disponíveis são acessíveis de

qualquer lugar, qualquer dispositivo, sistema ou resolução de tela, sendo necessária

apenas conexão com a internet.
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4.4 Versão web e/ou app

Embora todos os recursos sejam executados na versão web, via navegador

de internet, vários possuem também app específico que podem ser instalados, para

celulares e tablets.

Exemplos:

● Moodle (Android e IOS).

● Google Apps (Android e IOS).

● Padlet (Android e IOS).

● Canva (Android e IOS).

● Khan Academy (Android e IOS).

● Geogebra (Android e IOS).

4.5 Dispositivos compartilhados

Muitos computadores e notebooks são utilizados por mais de uma pessoa,

principalmente nas residências, tanto para uso escolar (professores ou alunos)

quanto para uso pessoal. Num mundo permeado por diversas contas de acesso

(pessoas diferentes, ou conta pessoal e escolar), é comum acontecer erro de

permissão de acesso, ou seja, clicar num link, mas, o navegador de internet assume

a conta principal configurada ao invés da conta específica desejada (erro 403).

Para evitar esse tipo de erro indesejado a recomendação adotada é:

● Utilizar o navegador Google Chrome.
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● Realizar a configuração de perfil para cada conta Google a ser utilizada

no dispositivo .46

Com a configuração de perfis no navegador Google Chrome é possível

separar contas, preferências, senhas e histórico de navegação.

4.6 Todas as necessidades e demandas estão contempladas 100% on-line?

Infelizmente nem todas as necessidades de produção no âmbito escolar

estão contempladas via aplicativos e plataformas 100% on-line, principalmente

processos que exigem muito processamento e memória. Exemplo: edição de

grandes vídeos. Outro ponto é que nem todos os aplicativos de fato migraram para a

web, mas, isso configura uma parte muito pequena de um todo utilizado no dia a

dia.

Várias aplicações são mais completas na versão instalada para

computadores/notebooks, mas, grande parte das pessoas não as utilizam em sua

totalidade. As aplicações web geralmente trazem as principais funcionalidades, as

mais usadas e indispensáveis, por isso são mais objetivas e leves. Exemplos:

softwares R , Vipasca e Inkscape .47 48 49

A título de exemplo, vamos comparar a versão do Word para instalação em

Windows e o Google Docs. Sem dúvida o Word é um dos editores de textos mais

completos, contudo, as principais funções, mais utilizadas, estão contidas no Google

49 Inkscape: https://inkscape.org/pt-br/

48 Vipasca: http://www.larp.mae.usp.br/rv/vipasca-antiga/

47 R: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

46 Compartilhar o Chrome com outras pessoas:
https://support.google.com/chrome/answer/2364824?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR

https://inkscape.org/pt-br/
http://www.larp.mae.usp.br/rv/vipasca-antiga/
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
https://support.google.com/chrome/answer/2364824?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
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Docs, além das facilidades por estar num ambiente web, por exemplo a função

“publicar na web".
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5. Design Moodle

O Moodle pode ser modelado de diversas formas, de acordo com as

necessidades e demandas de cada instituição. Pensando especialmente na

educação básica, uma modelagem direta, onde todos os elementos fundamentais

possam ser encontrados é essencial.

A seguir estão listados os principais elementos envolvidos na modelagem do

ambiente, e na sequência detalhados:

1. Página inicial (antes de logar no ambiente).

2. Página principal (que carrega assim que logado).

3. Página do curso/disciplina.

4. Incorporar áudio e vídeo.

5. Gravar áudio e vídeo.

6. Atividades e Recursos.

7. Espaços adicionais.

8. Nosso espaço (ensino fundamental 1).

9. Itens incorporados.

5.1 Página inicial

Orientações de acesso e tutoriais disponíveis na página inicial do ambiente.
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Imagem produzida pela autora

Primeiro acesso:

● Navegadores recomendados.

● Credencial de acesso.

● Como configurar um perfil no navegador Chrome.

● Login via autenticação do Google.

● Página principal do ambiente.

Aplicativo do Moodle: como configurar?

● Instalação do app.

● Adicionar a conta de e-mail do colégio ao dispositivo.

● Configuração de acesso.

Plataformas e recursos:

● Relação das principais plataformas e recursos utilizados.

● Indicação de repositórios (por exemplo banco de imagens, ícones,

pictogramas, emojis) e recursos úteis para o dia a dia.
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5.2 Página principal

Após logar, na página inicial do ambiente estão localizadas as principais

funcionalidades.

Imagem produzida pela autora

1. Nome da pessoa que está logada na plataforma.

2. Balãozinho do chat.

3. Relação de cursos, disciplinas, espaços, etc. Exibe somente cursos ativos /

do ano letivo atual.

4. Percentual de progresso.

5. Os cursos/espaços/disciplinas estão disponíveis também no menu retrátil

localizado à esquerda.
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6. Calendário do dia: exibe sempre o calendário de hoje.

7. Google Drive: abre em uma nova guia.

8. Linha do tempo: traz os itens com prazo de entrega definido (próximos ou

atrasados).

9. Calendário mensal: localizado no menu retrátil à esquerda, traz a visão do

todo.

10.Menu retrátil: atalho que permite exibir ou ocultar o menu.

11. Logo/palavra Moodle: visíveis em todas as páginas do ambiente, ao clicar

retorna para a página principal.

12.Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio: menu de navegação pelos

cursos.

5.3 Página do curso/disciplina

Imagem produzida pela autora

1. Nome do curso, espaço ou disciplina.
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2. Área com conteúdos, recursos e atividades. Organizados por semanas,

temáticas, etc.

3. A navegação pelo curso pode ser realizada pela área central (2) ou

pelo menu retrátil lateral.

4. Calendário específico do curso.

5. Relatório de atividades recentes.

6. Barra de progresso de conclusão.

7. Relação de participantes do curso.

Conforme já descrito anteriormente (item 1.7), o formato de curso escolhido

foi o grid . Na exibição em grid os tópicos são exibidos em “caixinhas” com título e50

imagem e auxilia visualmente a compreensão por meio do reforço visual (título +

imagem).

Ao clicar numa “caixinha” seu conteúdo é exibido se sobrepondo em

primeiro plano à tela do curso, mantendo a tela com o grid em segundo plano. Essa

sobreposição auxilia o aluno na navegação pelo ambiente sem “perder” o caminho

percorrido até então.

Exemplo:

● Conteúdo aberto no tópico.

● Setas laterais: retornar para o anterior ou ir para o próximo.

● Tela sobreposta à anterior, que aparece em tom cinza nas laterais.

● Para sair dessa tela clicar o X ou na parte visível (tom cinza) da tela

anterior.

50 Formato de curso Grid: https://moodle.org/plugins/format_grid

https://moodle.org/plugins/format_grid
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Imagem produzida pela autora

Importante destacar que na imagem acima o vídeo está incorporado na

página do próprio Moodle, pronto para dar o play, sem sair da tela da disciplina ou

levar para outra plataforma.

5.4 Navegabilidade

A navegabilidade diz respeito à facilidade do usuário navegar por um site ou

plataforma digital, ao implementar uma plataforma é importante planejar a

navegabilidade e na implementação de funcionalidades que melhoram a experiência

do usuário.

Duas escolhas fundamentais foram implementadas visando a

navegabilidade:

● Formato de curso em grid: assim o conteúdo não substitui a tela

anterior, apenas se sobrepõe.

● Arquivos e links: abrir em uma nova guia, sem substituir a tela

anterior.
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5.4.1 Abrir em uma nova guia

Arquivos e links: abrir em uma nova guia, sem substituir a tela anterior. Essa

configuração foi definida como padrão no painel de administração do Moodle.

Arquivos: configuração padrão.

Fonte: Print de tela Moodle

Links: configuração padrão.

Fonte: Print de tela Moodle

Links no calendário: ao criar o link marcar a opção abrir em uma nova

janela.

Fonte: Print de tela Moodle

Bloco com atalho para o Google Drive: também foi configurado para abrir

em uma nova guia.
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Fonte: Print de tela Moodle

5.4.1 Incorporar áudio e vídeo

Ao incorporar elementos ao Moodle, sejam áudio, vídeo, simuladores, etc., e

portanto trazê-los para o Moodle, os alunos permanecem na plataforma e não são

direcionados para outras plataformas, o que reduz os elementos de dispersão.

Exemplo de áudio incorporado ao Moodle:

Imagem produzida pela autora

5.4.2 Gravar áudio e vídeo

Além de incorporar áudio e vídeos já prontos, o professor pode produzir para

seus alunos.
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Exemplo:

Ao invés de sempre escrever orientações para os alunos pode-se gravar um

áudio: “Alunos e alunas, nesta semana estudaremos… , importante que estejam

atentos …”.

O Moodle possui, no editor Atto , as funcionalidades de gravação de áudio51

e vídeo, o tempo máximo de gravação é configurado no painel de administração do

Moodle. É uma funcionalidade ideal para vídeos curtos, mensagens que vão direto

ao ponto.

Fonte: Print de tela Moodle

5.6 Atividades e Recursos

A base da organização de materiais no Moodle é a partir da postagem de

atividades ou recursos. Mas, qual a diferença entre atividades e recursos? Por

que o Moodle faz essa diferenciação?

5.6.1 Recursos52

Recursos referem-se aos materiais, referências, links, orientações didático

pedagógicas disponibilizados pelo professor, sejam estáticos, por exemplo um texto

em pdf, ou interativos, contendo hiperlinks, áudio, vídeo, etc.

52 Moodle - Recursos: https://docs.moodle.org/all/pt_br/Recursos

51 Moodle - Editor Atto: https://docs.moodle.org/311/en/Atto_editor

https://docs.moodle.org/all/pt_br/Recursos
https://docs.moodle.org/311/en/Atto_editor
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Principais funcionalidades “Adicionar Recursos” do Moodle:

● Arquivos (diversos formatos).

● Livro.

● Pasta.

● Página HTML.

● Rótulo.

● URL/Link.

5.6.2 Atividades53

Atividades referem-se aos itens que demandam uma ação do aluno. Podem

ser atividades interativas, tarefas para entrega, questionários, provas, atividades

colaborativas, etc.

Principais funcionalidades “Adicionar Atividades” do Moodle:

● Base de dados.

● Chat.

● Diário (plugin adicional).

● Escolha.

● Fórum.

● Glossário.

● H5P (plugin adicional).

● Laboratório de avaliação (avaliação por pares).

● Lição.

● Pesquisa.

● Questionário.

● Tarefa.

53 Moodle - Atividades: https://docs.moodle.org/all/pt_br/Atividades

https://docs.moodle.org/all/pt_br/Atividades
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● Wiki.

5.6.3 Conteúdo interativo com H5P54

H5P é um plugin para criação de conteúdo e jogos interativos. H5P é um

acrônomo de HTML5 Packege, ou seja, um pacote de conteúdo em linguagem de

desenvolvimento para internet HTML versão 5. É um projeto de código aberto,

licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.55

Um dos diferenciais do H5P é o princípio de interatividade, que permite a

incorporação de recursos multimídia potencializando ainda mais a experiência do

usuário. É um projeto que vale muito a pena conhecer, explorar e principalmente

incorporá-los ao desenvolvimento de materiais e atividades para os alunos.

A seguir alguns exemplos de utilização do H5P, neste projeto todas as

propostas foram desenvolvidas a partir do plugin incorporado ao Moodle.

5.6.3.1 - Vídeo interativo

O formato "Interactive Video” permite a adição de interatividade sobre um56

vídeo. Na prática, adiciona-se um vídeo, por exemplo do Youtube, e o H5P funciona

como um player que controla o outro player, adicionando camadas de interatividade.

No fazer docente, quantas vezes ao exibir um vídeo demos uma pausa?

Quantas perguntas e/ou provocações? Quantas vezes perdemos o tempo, deixamos

passar um ponto interessante? Como indicar um vídeo para os alunos por meio de

56 H5P - Interactive Video: https://h5p.org/interactive-video

55 H5P - Licenciamento: https://h5p.org/licensing

54 H5P: https://h5p.org/

https://h5p.org/interactive-video
https://h5p.org/licensing
https://h5p.org/
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um ambiente virtual de aprendizagem e manter minimamente as perguntas e

reflexões que enriquecem o processo de aprendizagem?

No exemplo abaixo estão descritas as interatividades agregadas.

Vídeo que servir como base: Drops de Estudo Unifesp - Fake News (canal57

do Youtube da Unifesp).

Imagem produzida pela autora

● Marcadores: foram utilizados para criar um índice/menu de navegação pelos

temas abordados no vídeo.

● Duas pausas automáticas:

a. Pausa com uma questão de múltipla escolha para checagem da

aprendizagem.

57 Drops de Estudo Unifesp - Fake News: https://youtu.be/SYnw88etX1Y

https://youtu.be/SYnw88etX1Y
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Imagem produzida pela autora

b. Pausa com uma provocação para reflexão.

Importante: os vários formatos de conteúdos interativos do H5P podem ser

incorporados uns aos outros, então, no vídeo interativo foi incorporada uma questão

de múltipla escolha.

Imagem produzida pela autora
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5.6.3.2 - Jogo da memória

Imagem produzida pela autora

No jogo da memória é possível:

● Personalizar o verso da carta.

● Utilizar: imagem, texto e/ou áudio.

Exemplos

● Idiomas:

○ Áudio e/ou imagem x grafia.

○ Áudio e/ou grafia  x imagem.

○ Imagem x grafia (e/ou áudio em uma ou nas duas opções).

● Alfabetização:

○ Áudio x grafia da letra.

○ Áudio e/ou imagem x grafia da palavra.
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5.6.3.3 - Drag and drop (arrastar e soltar)

Atividades de clicar, arrastar para a área correta e soltar.

A estrutura básica desse tipo de atividade é:

● Plano de fundo.

● Áreas de soltura.

● Elementos a serem organizados/soltos no local correto.

Exemplo: classificar palavras.

Imagem produzida pela autora

Dicas:

● As áreas de soltura podem ser criadas com o auxílio de um editor de

imagens e depois demarcadas, como áreas de soltura, no próprio H5P.

● A lógica é pensar em itens ou informações que podem ser

organizados, sistematizados e/ou classificados.
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5.6.4 Progresso de conclusão

Um item importante para a organização, principalmente a auto-organização

em um curso é o acompanhamento do progresso de conclusão, ou seja, qual o

percentual já percorrido, o que falta percorrer.

Como o progresso de conclusão funciona no Moodle? Ao marcar cada

recurso ou atividade como concluída é calculado o progresso. Cada item pode ser

marcado manualmente pelo aluno, ou de modo automatizado, ao clicar ou realizar

uma entrega.

Vale ponderar que quando o Moodle marca automaticamente um item como

concluído porque o aluno clicou, isso não significa muita coisa, porque o simples ato

de clicar não traz consigo a efetividade da ação, ou seja, o passo seguinte: se leu o

material, assistiu ao vídeo, refletiu a respeito, se teve dúvidas, se conseguiu

solucioná-las, então, é de pouca valia um controle automatizado de cliques.

A opção adotada neste projeto foi o do controle manual pelo aluno do

progresso de conclusão. Importante na orientação dos alunos salientar:

● Importância da auto-organização.

● Só marcar um item como concluído após ter lido, refletido, entendido.

● Não marcar se ficarem dúvidas, levá-las para a aula, buscar primeiro

solucioná-las.

● Não deixar acumular em aberto muitos materiais ou dúvidas.

5.6.4.1 - Marcação pelo aluno

Na imagem abaixo está indicada a "caixinha” de marcação de um item:
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● Em branco: não marcada.

● Verde: conclusão marcada.

Imagem produzida pela autora

5.6.4.2 - Progresso de conclusão - Visão do estudante

Na imagem abaixo está destacada a barra de progresso na visão do

estudante:

Imagem produzida pela autora
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Legenda de cores:

● Verde: o estudante marcou como concluída a atividade.

● Azul: o estudante não marcou como concluída a atividade.

● Vermelho: o estudante não concluiu a atividade no tempo previsto.

● Amarelo: o estudante enviou, mas, não marcou como concluído.

Ao passar o mouse sobre um item da barra de

progresso o estudante consegue visualizar o resumo do

que se trata e, ao clicar, ir para o item.

Em qual situação prática pode acontecer do marcador de progresso

ficar amarelo?

Por exemplo, na entrega de uma tarefa, se o plugin antiplágio estiver

habilitado, após adicionar a tarefa para entrega o estudante tem que clicar no botão

de confirmação da entrega. Se só adicionar o arquivo e não clicar na confirmação a

sinalização de entrega ficará amarela.

5.6.4.3 - Comparativo progresso na página principal x página do curso

Porcentagem total de progresso do aluno na página principal do(s) aluno(s):

Imagem produzida pela autora
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Barra de progresso/auto-organização dentro de cada curso, visão do(a)

aluno(a):

Imagem produzida pela autora

5.6.4.4 -  Progresso de conclusão - Visão do professor

No ambiente do professor é possível acompanhar o progresso dos alunos

por meio da opção Visão geral de estudantes, conforme destacado na imagem

abaixo. Ela traz:

● Todos os alunos da turma.

● Data do último acesso ao curso.

● Progresso de conclusão, de acordo com a legenda de cores acima

descrita.

● Percentual total de progresso.
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Diferenciais da barra de progresso:

● Mostra visualmente o andamento do curso e de cada aluno(a).

● Sinalização por cores (azul, verde, vermelho e amarelo), facilitando

visualmente a identificação dos respectivos status.

● Os dados podem ser classificados por último acesso ou percentual de

progresso, facilitando o processo de análise.

● Envio de mensagens para alunos selecionados de acordo com

determinada situação ou característica.

● Link direto para as respectivas atividades ou recursos sinalizados.
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● Envio de mensagens para o(s) aluno(s) selecionado(s) de acordo com

os critérios de análise.

5.6.4.4 - Envio de mensagem para os estudantes de acordo com o status do

progresso de conclusão

Imagem produzida pela autora

Exemplos, enviar mensagem para os alunos que:

● Nunca acessaram o curso.

● Nunca marcaram progresso.

● Possuem muitos itens sinalizados em vermelho.

5.7 Espaços adicionais

Além das disciplinas da grade curricular, outros espaços podem ser criados

explorando ainda mais as potencialidades de utilização do ambiente.

Exemplos de espaços adicionais:
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● Tecnologia e tutoriais.

● Reforço escolar.

● Nosso Espaço (Ensino Fundamental 1).

● Informações sobre Vestibulares (Ensino Médio).

● Simulados (Ensino Médio).

● Espaço interdisciplinar.

5.8 Nosso Espaço (ensino fundamental 1)

Para cada ano do Ensino Fundamental 1 (1° ao 5° ano) foi criado um espaço

para organização dos itens gerais do curso. A opção foi por não trabalhar com

divisão por turmas, e sim trabalhar com as turmas no mesmo espaço, restringindo

acesso por turma quando necessário.

Imagem produzida pela autora
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Mural individual: tópico (caixinha) organizado por turma com os

murais/portfólios individuais.

● Visão do estudante: cada aluno só tem acesso ao seu mural.

● Visão do(a) professor(a): Tem acesso ao mural de cada aluno da sua

turma.

● Foi criado um tópico para cada turma.

Turma: onde estão os murais livres de cada turma.

Horário: horário de aulas.

Tutoriais: guias e tutoriais específicos de recursos utilizados no ano.

Organização: organização pessoal e de materiais.

Embora a ferramenta de mural não seja nativa do Moodle, trabalhando com

ela incorporada ao ambiente e à prática pedagógica, fica meio que direta a

associação, como se fosse nativa do ambiente.

5.9 Tecnologia Educacional

Foi criado no próprio Moodle um espaço específico com dicas, guias e

tutoriais. Desta forma é possível que os(as) professores(as) vivenciam na prática as

modelagens sugeridas.
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6. Netiqueta

Ao estruturar um Ambiente Virtual de Aprendizagem é preciso explicitar as

regras de convivência virtual. A Netiqueta é um conjunto de dicas ou

recomendações para auxiliar as ações no ambiente virtual:

● “Emoticons”🙂: são úteis para expressar emoções, contudo, em exagero

podem poluir ou dificultar a comunicação.

● Convivência virtual: o diálogo no ambiente virtual segue as mesmas regras

de convivência em sociedade. Também no âmbito escolar, é vedado destratar,

ofender, perseguir, praticar atos racistas, homofóbicos ou de natureza

semelhantes.

● Cópia: quando citar algo sempre explicitar a fonte.

● Formatação: não usar recursos de formatação em excesso, como por

exemplo, vários tipos de fontes, tamanhos, cores, negrito, itálico, sublinhado,

no mesmo documento etc.

● Fóruns e debates: importante sempre manter um ambiente onde todos se

sintam confortáveis para concordar ou discordar das ideias.

● Maiúscula: evitar escrever palavras ou trechos ou o texto tudo em maiúscula,

pois pode dar a impressão de que está GRITANDO.

● Pontuação: texto sem pontuação pode gerar desconforto e aumentar as

chances de ser mal interpretado(a).

● Regimento escolar: todas as ações realizadas no Ambiente Virtual de

Aprendizagem Moodle também estão subordinadas ao manual do aluno.

● Revisão: revise seu texto antes de postá-lo.

● Senha de acesso: sua senha de acesso ao Moodle é pessoal e intransferível,

não a informe a ninguém.
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● Uso pedagógico: todos os materiais postados e atividades desenvolvidas

dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle têm objetivo pedagógico

e não podem ser disponibilizados a outras pessoas / terceiros.

Videoconferência:

● Recurso destinado ao encontro entre professores(as) e alunos(as).

● Ao participar:

○ Escolher um lugar calmo, de preferência reservado, em que não seja

interrompido(a) ou venha a conturbar a dinâmica familiar.

○ Testar com antecedência a conexão de seu dispositivo (computador,

notebook, celular ou tablet), principalmente áudio e vídeo (acessar:

https://meet.google.com – clicar no ícone com o símbolo de

engrenagem, testar).

○ Organizar-se para o encontro, estabelecer conexão com 5 minutos de

antecedência, evitando assim atrasos ou problemas de conectividade.

○ Deixar o microfone fechado enquanto outra pessoa estiver falando.

Cada microfone aberto compartilha também o som ambiente do local

onde se está.

○ Acenar sua intenção em falar, usando para isso o recursos de levantar

a mão ou sinalizar via chat. Um encontro virtual funciona de modo

semelhante ao presencial, quando muitos falam simultaneamente

torna-se difícil a escuta.

○ Fechar a câmera somente se estiver com muita instabilidade de

conexão com a internet.

https://meet.google.com
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7. Ensino Fundamental 1 - Dicas para postagem de materiais

A seguir estão descritas as dicas iniciais para postagem de materiais no

Moodle para o ensino remoto. Vale destacar que diante da urgência da abrupta ida

para o ensino remoto fez-se urgente a estabelecer dicas e orientações para que

cada o(a) professores(a) pudessem analisar, criticar, fazer adaptações e estabelecer

seu próprio caminho e didática no digital.

7.1 Fluxograma

Organizar sua semana de forma fluída, clara, uma narrativa ou trilha digital a

ser percorrida pelo aluno.

Imagem produzida pela autora
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7.1.1 Material disponível no Moodle

a. Apresentação da proposta

● Áudios e vídeos gravados pelo(a) professor(a) trazem maior fluidez e didática,

levam para o ambiente virtual um pouco da sua presença e empatia.

Importante ao introduzir um tópico novo, apresentar a proposta, fazendo uma

analogia, no ensino presencial não há a entrega de uma ficha sem a devida

apresentação, sem declarar a intencionalidade, contudo, é comum em

ambientes virtuais utilizá-los apenas como repositório de arquivos.

b. Perguntas norteadoras que ajudam na modelagem didático-pedagógica

dos materiais e propostas

● O quê? Objetivo.

● Por quê? Intencionalidade. Levar o aluno a perceber que a proposta faz parte

de um processo.

● Como? Planejamento da atividade a ser desenvolvida pelos(as) alunos(s).

● Materiais necessários? Quais são os materiais necessários para

desenvolvimento da atividade proposta? Lápis, papel, editor de textos,

gravador de áudio, gravador de vídeo, plataforma específica, etc.

● Entrega? Deverá ser entregue via Moodle? Se sim, qual o formato? É uma

lição de casa que será corrigida em sala/no encontro on-line e não haverá

entrega virtual?

● Onde? Para cada entrega “declarada” é preciso criar a respectiva atividade

de entrega.

● Quando? Prazo.

● Feedback? Como será, onde será.
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c. Fluência de leitura e apresentação da proposta

● Seus alunos já possuem fluência de leitura?

● Turmas de alfabetização: importante a apresentação das propostas no

formato de áudio e/ou vídeo.

7.1.2 Aula/drops de conhecimento

a. Recursos/Multimídia: Mescle textos, ilustrações, áudio, vídeo, materiais

interativos, links, etc.

b. Vídeo: Importante analisar as orientações e/ou explicações que podem ser

gravadas em vídeo. Um formato que auxilia é o de “drops” de conhecimento,

ou seja, vídeos pequenos e objetivos.

c. Dicas:

i. O que não prescinde da presença em tempo real pode ser gravado.

ii. O momento do encontro é rico para trocas, dúvidas, socializações e

ajustes de rotas.

7.1.3 Pergunta norteadora

Pode ser elaborada para:

● Iniciar uma discussão.

● Mapear conhecimentos prévios.

● Fomenta a reflexão a partir de uma problemática apresentada.

● Fomenta o pensamento crítico.

7.1.4 Atividade prática

a. Mural virtual (Padlet )58

● Produções feitas em papel podem ser digitalizadas (fotografadas) e postadas

no mural virtual.

58 Padlet: https://padlet.com/

https://padlet.com/
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● Ferramenta ideal para postagens coletivas, portfólio de produções,

“exposições” virtuais, etc.

b. Ludicidade e interatividade (H5P)

● Elementos lúdicos e ativos podem agregar leveza e também reforçar o

aprendizado.

● Exemplos de elementos digitais - lúdicos e interativos - que podem ser

desenvolvidos no Moodle:

○ Caça-palavras

○ Jogo da memória

○ Clicar e arrastar

● Exercícios com questões múltipla escolha ou dissertativa, podem ser

elaborados utilizando:

○ Lição

○ H5P

○ Questionário

7.1.5 Correção e devolutiva

● Postar correções e/ou devolutivas para o grupo.

● As correções podem ser no formato de texto, áudio ou vídeo.

● Que tal uma vídeo correção?

7.1.6 Encontro on-line (síncrono)

● É principalmente o momento de encontro, observação, escuta, trocas e

partilhas.

● Momento também para feedbacks, dúvidas, correções, esclarecimentos,

ajustes de rotas, etc.

● Explicitar previamente o que será trabalhado, materiais necessários, etc.
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Feedback

● Atenção para a importância do feedback do professor, é o retorno a partir da

ação dos(as) alunos(as).

● Feedbacks individuais podem ser realizados previamente via mural

individual/portfólio do aluno.

7.2 Diagramação dos materiais no Moodle

7.2.1 Nome do tópico: semana de x a x

● Exemplos.:

● 27 de abril a 01 de maio

● 04 a 08 de maio

7.2.2 Título e subtítulo

● Adicione título dentro do tópico = conteúdo que será trabalhado

○ Exemplos:

○ Futebol de Peteleco

○ Padrões numéricos e geométricos

○ Agricultura

● Se a postagem da semana possui diferentes itens, nomeá-los de acordo, com

subtítulos dentro do tópico.

7.2.3 Diagramação

Tal qual acontece na elaboração de uma ficha impressa, a diagramação dos

materiais no Moodle tem que trazer leveza e fluidez na diagramação, é uma

narrativa que conduzirá à proposta.
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Atenção para:

● Boa formatação.

● Ilustrações contextualizadas com o tema.

● Cuidado: imagens descontextualizadas apenas decoram a narrativa. Qual a

intencionalidade? Qual mensagem deseja reforçar?

● Espaços organizam diferentes blocos, cuidado pra não ficar tudo

junto/amontoado/embatumado.

● Correção ortográfica e gramatical.

● Cores: se bem empregadas auxiliam na diagramação.

● Links: conferir se o link está mesmo configurado como hyperlink. Também

pode ser adicionado um texto “Clique aqui para assistir ao vídeo”.
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8. Padlet59

O Padlet é uma ferramenta digital para estruturação de murais virtuais

colaborativos. Sua interface é simples e de fácil utilização. Em seu uso pedagógico,

um mural é como uma página em branco a ser preenchida de acordo com a

proposta e intencionalidade pedagógica. É uma ferramenta autoral, visto que não

traz consigo qualquer conteúdo e sim uma ferramenta para incorporação de

materiais e produtos multimídia.

Do ponto de vista da didática, pode ser utilizado para disponibilizar

propostas e materiais multimídia para os alunos, do ponto de vista da aprendizagem,

pode ser utilizado para sistematizar estudos, portfólios de aprendizagem, sejam

individuais e coletivos, murais colaborativos, compartilhamento de produções, etc.

Ao iniciar o uso de uma ferramenta tecnológica é preciso ter em mente qual

será o seu papel e a intencionalidade desejada. Tendo o Moodle como Ambiente

Virtual de Aprendizagem, ou seja, o ambiente onde são estruturadas as propostas e

materiais disponibilizados pela equipe docente, a perspectiva aqui adotada para

utilização do Padlet é da sistematização dos percursos de aprendizagem, portfólio

pessoal e compartilhamento de produções.

Pedagogicamente não é a ferramenta em si que determina sua utilização,

mas, a concepção do processo de ensino e aprendizagem, bem como a análise,

caminhos e escolhas. A ferramenta de mural pode ser utilizada para práticas

meramente instrucionistas, principalmente para disponibilização de conteúdos, e

pode ser utilizada como uma ferramenta para sistematização dos percursos de

aprendizagem.

59 Padlet: https://padlet.com/

https://padlet.com/
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Principais características do padlet:

● Possui 8 templates diferentes para a criação de murais.

● Permite a personalização (url, plano de fundo, ícone e preferências).

● Aceita diversos formatos de arquivo e multimídias.

● Layout moderno, simples e dinâmico.

● Permite a criação, compartilhamento, colaboração.

● Permite a produção individual e/ou coletiva.

● Permite reações, comentários e interações.

● De fácil utilização e rápida compreensão de como postar.

A seguir estão listados:

1. Formatos de murais disponíveis.

2. Estrutura básica de um mural do Padlet.

3. Exemplos de utilização:

○ Murais individuais.

○ Murais de turmas.

○ Murais com propostas específicas.

8.1 Formatos de murais disponíveis.
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Fonte: print de tela https://padlet.com/

Atualmente o Padlet possui 8 formatos de murais:

● Mural: formato mais popular, posts organizados lado a lado

horizontalmente.

● Lista: semelhante a linha do tempo de uma rede social, os posts ficam

organizados verticalmente.

● Grade: semelhante ao mural, mas, organizados como se dispostos em

uma tabela com linhas.

● Coluna: permite a organização dos conteúdos em colunas temáticas.

● Conversa: formato que será descontinuado a partir de 30/06/21.

● Mapa: possui diversos formatos de mapas, pode ser utilizado desde o

mapa mundi, visão global, quanto uma visão mais específica, uma rua,

um bairro, cidade, etc.

https://padlet.com/
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● Tela: os posts ficam soltos pelas tela, sendo unidos de acordo com

suas relações por meio de setas. Semelhante a mapas mentais.

● Linha do tempo: linha do tempo horizontal onde os posts são

organizados cronologicamente.

8.2 Estrutura básica de um mural do Padlet

A estrutura básica de um mural do Padlet é relativamente simples, os

principais elementos a serem configurados são:

● Escolha do formato do mural.

● Personalização: Título, descrição, ícone, personalizar a URL, papel de

parede, esquema de cores, fonte, exibir o nome do autor da postagem,

ou não, posição da nova publicação, comentários, reações, exigir

aprovação e filtrar linguagens obscenas.

Tela de personalização:
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8.3 Exemplos de utilização

A seguir estão listados exemplos e propostas de utilização do Padlet como

portfólio de produções individuais e coletivas, com propostas abertas ou específicas.

No ensino remoto, durante a pandemia por covid-19, uma concepção

importante para a criação de murais coletivos é o compartilhamento de produções,

exposições virtuais, semelhantes aos murais físicos, nas paredes da escola, onde os

trabalhos dos(as) alunos(as) que são compartilhados no ensino presencial.

8.3.1 Mural individual

● Ensino fundamental 1.

● Portfólio de produções individuais dos alunos.

● Na prática os alunos postam fotos das suas produções em papel.

● Instrumento importante para acompanhar o desenvolvimento e

produção individual, seja no caderno, livro, desenhos, etc.

● Formatos mais indicados: lista ou colunas.

Exemplo: formato de lista. Linha do tempo das produções.

Imagem produdiza pela autoria - https://padlet.com/

https://padlet.com/
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Exemplo: Formato de colunas. Colunas temáticas de acordo com as

disciplinas ou temáticas abordadas.

Imagem produdiza pela autoria - https://padlet.com/

8.3.2 Murais de turmas

● Mural livre para os alunos da turma compartilharem o que desejarem.

● Valem as mesmas regras de etiqueta e convivência social do âmbito

escolar.

● Professor atua apenas como mediador em caso de problemas ou

posturas inadequadas.

● Exemplos de postagens: fotos de animais de estimação, o que mais

gosta de fazer, indicações diversas, fotos com irmãos, etc.

● É um espaço livre de expressão pessoal.

Imagem produdiza pela autoria - https://padlet.com/

https://padlet.com/
https://padlet.com/
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8.3.3 Mural com propostas específica/temático

Ideal para compartilhamento de produções, portfólio de turma, murais

temáticos, etc. A seguir estão listados alguns exemplos.

História em quadrinhos:

● Produção autoral.

● Proposta que se adequa a qualquer tema.

● Cada aluno posta sua história, organizada página a página.

● Produção pode ser em papel (posta-se a foto de cada página) ou

digitalizada (posta-se o produto).

● Mural funciona como uma revista eletrônica dos quadrinhos da turma.

Imagem produdiza pela autoria - https://padlet.com/

Pop-art:

● Após estudar o movimento pop-art, seus elementos, referências, etc.,

os alunos são convidados a produzirem suas leituras ou releituras.

● Formatos mais indicados: mural, grade ou lista.

https://padlet.com/


65

Imagem produdiza pela autoria - https://padlet.com/

O que estamos lendo?

● Mural de leitores da turma ou do ano escolar.

● Recomendação e indicação de leituras.

● Cada aluno posta o que está lendo, sua recomendação, pequena

sinopse.

Imagem produdiza pela autoria - https://padlet.com/

https://padlet.com/
https://padlet.com/


66

9. Exemplo de uma sequência didática

Recursos utilizados:

● Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

● Google Meet: aulas on-line e trabalhos em grupos.

● Padlet (Mural para organização do trabalho em grupo/curadoria das

aprendizagens).

● Apresentação de Slides: apresentação/seminário.

Com a ida forçada para o virtual, todos fomos forçados a trabalhar 100%

on-line. Abaixo está descrita uma modelagem utilizando alguns dos recursos até

aqui descritos utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, o Padlet e

Metodologias Ativas.

Tema: Regiões Brasileiras (Centro-Oeste, Nordeste,Norte, Sul e Sudeste)

Moodle - Ambiente Virtual de Aprendizagem: Modelagem didático-pedagógica

● Disponibilização de um vídeo introdutório à temática.

● Sites, links, materiais de referência (além do livro didático de apoio que cada

aluno(a) tem em seu material).

● Proposta de trabalho em grupos: cada grupo fica responsável pelo estudo de

uma região brasileira.

Na aula on-line: Google Meet + salas temáticas

● Professor(a) aborda a temática.

● Explicação sobre a proposta de trabalho em grupo.

● Alunos divididos em subgrupos são convidados a explorar, discutir e a

desenvolver a pesquisa sobre uma região brasileira.
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● Curadoria e sistematização num mural em colunas onde foram destacados

os pontos principais de pesquisa.

Professor:

● Professor(a) mediador(a) passa pelos grupos, tirando dúvidas, orientando,

discutindo, etc…

● Os alunos desenvolvem o trabalho em grupo no momento da aula e pós-aula,

utilizam as fontes de referência e outras mais que pesquisam.

Registro:

● Padlet: registros coletivos, resultados de pesquisa, curadoria sobre a

temática.

● Google Apresentações: apresentação para a turma, compartilhamento de

aprendizagens e experiências. Ao final cada grupo apresentou seu trabalho

(seminários, mas, não utilizamos esse nome formal.


