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PALAVRAS DA AUTORA 

 

O PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional da 

SEED – Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

oportuniza aos professores, um conjunto de atividades 

articuladas, definidas a partir das necessidades observadas 

pelo coletivo dos professores da Educação Básica, que 

buscam, através da pesquisa orientada por professores da 

Universidade, bem como através dos cursos e minicursos 

estruturados, dar subsídios à elaboração de novas práticas 

possíveis e viáveis para a melhoria da atuação dos 

professores da rede estadual, visando o bem do educando, 

objetivo maior de toda ação na educação pública. 

Assim, como professora pesquisadora do PDE 2014/2015, fui 

em busca de subsídios teórico-metodológicos, para o 

desenvolvimento de ações educacionais que resultassem 

em novas possibilidades de execução do processo ensino-

aprendizagem, mais especificamente utilizando o meio 

digital como ferramenta pedagógica, que é o que 

proponho neste caderno pedagógico. 

Essa proposta é  um curso de formação continuada para 

professores de língua estrangeira, tendo como mais uma 

opção didático-pedagógica o  uso do AVA estruturado na 

plataforma  Moodle. Justifico o uso desta plataforma ser um 

ambiente virtual utilizado pela SEED-PR nos cursos de 

formação continuada de professores.  
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

Prezado professor (a) 

Este caderno pedagógico foi elaborado com o intuito de 

compor o material didático a ser utilizado no curso de 

extensão que formará professores de língua estrangeira 

para o uso pedagógico de um ambiente virtual de 

aprendizagem estruturado na plataforma Moodle. 

As atividades previstas em Língua Inglesa intencionam o 

professor a refletir sobre o uso de tecnologias  na sua 

prática, por isso a proposta deste curso é  desenvolver 

atividades que contemplem o uso do ambiente virtual de 

aprendizagem como tecnologia educacional. 

Por se tratar de um ambiente que, sendo bem utilizado e 

explorado pelo professor, poderá promover a interação 

entre alunos e educadores, além do compartilhamento dos 

mais diversos recursos educacionais como fotos, músicas, 

textos, vídeos e produção de alunos e professores.  É 

possível desenvolver as mais diversas práticas nas diferentes 

disciplinas que compõe o currículo escolar. 

Neste caderno pedagógico, há um indicativo do caminho 

a ser percorrido seja na forma de links, tutoriais, bem como 

a proposta metodológica. Desta forma, o professor poderá 

organizar o ambiente virtual para o desenvolvimento das 

atividades com os  seus alunos. 

Todas as atividades propostas neste material serão 

organizadas no AVA do nosso curso, para que você que 

esta participando deste curso possa experenciar todas as 

ferramentas do AVA: fórum, wiki, glossário, etc. 
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Este curso está organizado da seguinte forma:  

Carga horária: 50 horas 

Atividade Carga 

horária 

Conteúdo 

Encontro presencial 1 3 1. Apresentação do curso 

2. cadastrar os cursistas no AVA do 

curso 

3. explicar as ferramentas do ambiente 

virtual e como o tutor irá atuar 

AMBIENTAÇÃO NO AVA 10 1. Os alunos deverão preencher o seu 

perfil, se apresentarem,  colocar fotos, 

etc. 

Conteúdo do material didático:  

1. Primeiras reflexões  

Atividade 1 no AVA:  

fórum da charge 

 

ATIVIDADES A DISTÂNCIA 15 Conteúdo do material didático: 

2. Conceitos e características da 

Educação a Distância no Brasil 

3. AVA - Ambiente virtual de 

aprendizagem 

4. MOODLE - Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment 

Atividades no AVA:  

2. Criação de um glossário 

3. Fórum de discussão da citação 

4. Criação de uma wiki (texto coletivo) 
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Encontro presencial 2 3 Discussão das atividades 1,2,3 e 4 

Explicar que eles poderão elaborar 

atividades para as suas aulas com estas 

ferramentas. 

Atividades a distância 15 Conteúdo do material didático: 

5. O uso do AVA MOODLE como 

tecnologia educacional no ensino de 

LEM 

6. Criando um AVA para o ensino de 

LEM: planejando a aula 

Atividades no AVA:  

5. Fórum de discussão de um artigo 

indicado. 

6. Glossário: Texto descritivo sobre como 

é dada a aula de Leitura Instrumental 

7. tem que criar.... 

8. Tarefa: Preencher o quadro e postar.  

 

Encontro presencial 3 4 DISCUTIR OS QUADROS E ABRIR OS AVAS 

COM OS PARTICIPANTES DO CURSO 

FINALIZAÇÀO DO CURSO 
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10 (dez) horas presenciais dividida em dois encontros de 3 (três) horas 

cada e um de 4 horas; 40 HORAS a distância sendo 10 horas de 

ambientação no AVA e duas etapas de 15 horas, para o 

desenvolvimento de  todo o processo de produção, interação e 

publicação entre os docentes e a professora-PDE.  

A professora PDE  será a tutora do curso, agindo de modo a demonstrar 

aos participantes do curso como o professor deverá agir no AVA com 

seus alunos, ou seja: avisando os participantes do prazo de postagem; 

realizando e enviando feedback aos participantes; solicitando 

correções nas postagens das atividades; e, por último, avaliando as 

atividades com os recursos do próprio AVA. 

Esta proposta será direcionada para a formação continuada de 

professores de língua estrangeira moderna, todo o trabalho 

desenvolvido, bem como os resultados obtidos irão compor um artigo.  

Coloco-me a disposição para eventuais dúvidas ou para discussões que 

visem o enriquecimento desta proposta. 

Jamille Glaucia Barros de Paula Dalazuana                                                                 

jamillegbpd@seed.pr.gov.br 
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1 

 

 

 

Primeiras reflexões 

 

 

 Para Zulian (2003) o  constante avanço tecnológico 

influencia a sociedade contemporânea e exige novas 

competências de formação profissional e de acesso a 

gestão da informação na Educação. É necessário entender 

que as inovações tecnológicas são instrumentos 

mediadores das relações sociais nas diferentes dimensões 

Humanas na sociedade da comunicação e informação. Ele 

ainda afirma que a evolução da área da informática 

permite a mediação do computador e da Internet nos 

processos de ensino e aprendizagem com integração 

pertinente na Educação.  

Clique aqui para assistir um vídeo sobre a história da 

informática.  

O computador pessoal nasceu no final da década de 70. 

Hoje o mundo está rodeado de tablets e smartphones. As 

novas tendências tecnológicas estão transformando as 

pessoas, neste vídeo podemos ver a evolução sofrida. 

https://www.youtube.com/watch?v=b1uKJY3208Q
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Sendo assim, em tempos de quinta geração da informática, para Zulian 

(2003), é preciso uma prática diferenciada para a formação de 

professores que busque articular a prática, a reflexão, a investigação e 

os conhecimentos teóricos requeridos para promover uma 

transformação no fazer pedagógico. 

A formação continuada para professores  deve aderir às mudanças 

proporcionadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

a partir do surgimento de cursos de formação e capacitação 

continuada de professores na modalidade a  distância EaD)  com a 

utilização de Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVA). 

 Para Moran (2010) o grande motivador da modalidade de EaD com o 

uso de AVA é a possibilidade de acesso a qualquer tempo e lugar e 

promover a interação síncrona (simultânea) ou assíncrona (não 

simultânea) entre os participantes, alunos cursistas e professores  em 

interação com o material de estudo e as atividades da disciplina. 

Neste contexto, ele também afirma que temos escolas que estão se 

apropriando das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 

seu dia a dia e novos cenários para professores, alunos e gestores estão 

surgindo, diante disto é de suma importância que o professor saiba o 

que fazer com estas novas tecnologias adquirindo autonomia de estudo 

principalmente na modalidade a distância, além de conseguir fazer a 

transposição dos conceitos adquiridos na formação tecnológica para 

 

 

http://goo.gl/avMHeB 
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sua metodologia em sala de aula com práticas que sejam consistentes 

e que o aluno tenha possibilidade de aprendizagem. 

 Moran afirma que percebe a necessidade do professor redimensionar 

suas práticas de ensino e formação humana considerando os interesses 

gerados pela difusão da cultura digital e também agregar mais recursos 

tecnológicos disponíveis na escola como perspectiva de mudança na 

sua prática docente. 

Ainda Nesta perspectiva, Moran, considera importante que o professor 

se posicione, pense sobre a integração das tecnologias com o foco 

pedagógico e reorganize suas práticas com o uso dos diferentes 

recursos tecnológicos e digitais catalisando novas formas para 

ampliação do processo de ensino e aprendizagem. 

Outro conceito que é importante que o professor conheça e esteja 

inserido é o de cibercultura. Pierre Lévy, ao publicar A máquina universo 

(1987), lapida o conceito de cibercultura ao indagar questões 

pertinentes ao movimento sociotecnocultural em que a sociedade está 

inserida.  

Segundo o filósofo, este é um tema polêmico e multifacetado em que 

culturas nacionais fundem-se a uma cultura globalizada e cibernética, 

envoltas no ciberespaço e orientadas por três princípios: interconexão, 

comunidades virtuais e inteligência coletiva.  

Trata-se de um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (Lévy, 

2010, p. 17).  

As “técnicas” condicionam as interações sociais, mas não representam 

a cultura do ciberespaço, que se incorpora no espaço virtual-cognitivo 

das pessoas, na partilha de sentimentos, informações e saberes. Afinal, 
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“a virtualização é um dos principais vetores da criação da realidade” 

(Lévy, 2009, p. 18).  

 

 

 

 

ATIVIDADE 1: 

FÓRUM 

Em relação ao uso da Internet no processo ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira, vários estudos vêm sendo publicados. Seus 

resultados apontam para grandes contribuições que essa nova 

tecnologia oferece, como meio de informação e comunicação.  

 

As atividades previstas em Língua Inglesa intencionam levar o professor 

a refletir sobre a aplicabilidade das TIC na sua prática, e a partir de 

exemplos, desenvolver atividades que contemplem seu uso. Por se tratar 

de um ambiente que promove a interação entre alunos e educadores, 

além do compartilhamento dos mais diversos recursos educacionais 

como fotos, músicas, textos, vídeos e produção de alunos e professores, 

é possível desenvolver as mais diversas práticas nas diferentes disciplinas 

que compõe o currículo escolar. 

 

Sendo assim, com base na Charge abaixo, comente-a. Escreva se você 

faz uso das TIC e como faz , ou se ainda não faz uso delas.  Como você 

imagina que elas poderiam se tornar agentes facilitadores no processo 

ensino-aprendizagem na atualidade, relacionando com a realidade da 

sua escola?. 
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É importante após a sua postagem interagir com mais 2 participantes . Esses 

comentários podem ser por exemplo: análises, complementações, 

proposições ....não se limitando à concordância plena com os interlocutores. 

 

 

INDICAÇÕES DE BIBLIOGRAFIA:  

- Texto sobre Sociedade da Informação esta disponível em: 

http://goo.gl/7cgdhY 

- Texto do Moran sobre os desafios do professor diante da Internet 

disponível em: 

http://goo.gl/g8H3lI 

 

 

http://goo.gl/7cgdhY
http://goo.gl/g8H3lI
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“A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em 

momentos de conforto e conveniência, mas como ele se  

mantêm em tempos de controvérsia e desafio.”  

 

 

Martin Luther King 
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2 

 

 

. Conceitos e características  

 da Educação a Distância no Brasil 

 

A educação a distância (EaD) é uma modalidade de 

ensino no qual o aluno e o professor encontram-se em 

tempo e espaço distintos. Essa modalidade educacional 

possibilita ao aluno não estar presente fisicamente em um 

ambiente formal de ensino-aprendizagem, como também 

permite que o aluno realize seu auto-estudo em tempo 

distinto. Desta forma, o Ministério da Educação – MEC, por 

meio do Decreto 5622, de 19 de dezembro de 2005, art. 1º 

caracteriza a educação a distância como:  

[...] modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos  processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com 

estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos. 

Nesta perspectiva, Moran (2010) entende que no ensino a 

distância, no qual professores e alunos estão separados 

espacial e/ou temporalmente, a conexão entre eles se 

efetua por meio de ferramentas da tecnologia, como a 

Internet, mas também pelo correio, rádio, televisão, vídeo, 

CD-ROM, telefone e fax.  

Ainda, segundo o mesmo autor, para ampliar os espaços 

de ensino-aprendizagem, cada universidade irá determinar 

um ponto de equilíbrio entre o ensino presencial e o virtual,  
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em cada área de conhecimento. Muitos cursos, mesmo sendo a 

distância, preveem momentos presenciais, visando  

propiciar explicações complementares, sanar dúvidas, e até mesmo para 

aplicar avaliações. Segundo o MEC  (2007) que comenta a Portaria 

Normativa nº 02, de 10 de janeiro de 2007, § 1º “[...] serão realizadas 

atividades presenciais previstas em Lei, tais como A educação a distância 

é uma modalidade de ensino no qual o aluno e o professor encontram-se 

em tempo e espaço distintos. Essa modalidade educacional possibilita ao 

aluno não estar presente fisicamente em um ambiente formal de ensino-

aprendizagem, como avaliações dos estudantes, aulas práticas [...] 

videoconferência, atividades de estudo individual ou em gruo, entre 

outras”. 

 Além disso o Decreto 2.494, de 10 de fevereiro de 1998,expõe como 

definição da educação a distância , no seu caput do art. 1º que : 

Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a 

autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos 

sistematicamente organizados  apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos 

diversos meios de comunicação. 

Assim pode-se perceber que a educação a distância também é focada 

no ensino-aprendizagem em comparação com o ensino presencial no 

que diz respeito às ferramentas utilizadas para tentar chegar aos objetivos 

de uma educação de qualidade. O aluno, por sua vez, precisa utilizar 

métodos diferentes na forma de estudar para apreender os assuntos 

abordados, diferentes da maneira tradicional anteriormente empregada. 

Segundo Peters (2002 apud CAZAROTO,  

2007), a educação a distância não difere da educação presencial apenas 

no uso da tecnologia, mas possui uma abordagem totalmente diferente, 
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com estudantes, métodos, mídias, estratégias e objetivos diferentes na 

política educacional. 

Todavia, apesar das modalidades a distância e presencial utilizarem 

ferramentas distintas muitas vezes, com peculiaridades nas funções 

administrativas, no planejamento, no material didático, no 

acompanhamento de apoio, entre outros fatores, cabe ressaltar que os 

resultados de ensino-aprendizagem devem ser equivalentes, 

independentemente da modalidade escolhida pelo aluno. “A 

avaliação dos modelos de EAD está em função da performance 

apresentada pelos alunos na saída, que deve ser equivalente à dos 

alunos de cursos presenciais, uma vez que os dois sistemas se equivalem 

perante a LDB”(VIANNEY, BARCIA  e LUZ, 2003). 

 Como já visto anteriormente, em se tratando de educação a distância 

o aluno deve ter um perfil diferente se comparado ao aluno da 

modalidade presencial. Por isso, necessita de um corpo de apoio 

institucional , conforme exposto por Litwin (2001,p.10): “[....] por trás de 

um bom curso muito provavelmente encontram-se docentes que 

pesquisam em seu campo, ao mesmo tempo em que manifestam 

verdadeira preocupação em alimentar e favorecer os processos de 

aprendizagem “. 

Ainda tratando dessas características, Moran (2010) destaca o uso da 

internet como um meio de comunicação entre professores e alunos que 

possibilita juntar a escrita, a fala e a imagem a um custo barato, com 

rapidez, flexibilidade e interação. Logo, a educação a distância possui 

certas características que podem ser consideradas vantajosas para o 

aprendizado, e que atendem a um público específico. 

 

 

 



 
 

20 
 

ATIVIDADE 2 – CRIAÇÃO DE GLOSSÁRIO  

 

Vamos criar um glossário. Para isso é necessário acessar os links postados 

abaixo. Em seguida, escolha um termo que necessite de conceituação, 

ou que já esteja conceituado, mas mereça destaque. Caso os termos 

contidos nos vídeos se esgotem, você poderá indicar outros termos 

relacionados ao tema de estudo. Após a escolha do termo, elabore as 

definições a partir de uma pesquisa na Web, em artigos, ou em livros. 

Lembre-se de registrar as fontes que você utilizou para elaborar os 

termos/conceitos pesquisados, ao final da conceituação. Os demais 

participantes poderão comentar, ou complementar os conceitos 

registrados. 

 

 

As Leis da Cibercultura.  

Disponível em:  http://goo.gl/wEj7oz 

 

 O vídeo mostra de forma lúdica o que é cibercultura. 

 http://goo.gl/TuvTLq 

 Este vídeo é interessante, pois Moran define educação à distância, faz 

uma retrospectiva histórica acerca dessa modalidade de ensino, 

problematizando-a no contexto do século XXI, a chamada sociedade 

da informação e do conhecimento. 

 

  

 

 

 

 

http://goo.gl/wEj7oz
http://goo.gl/TuvTLq
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ATIVIDADE 3 

 

Leia a citação abaixo e reflita sobre o porque falamos de 

Educação a Distância neste curso com professores que 

atuam na educação presencial? Escreva um texto no 

máximo 8 linhas e poste nas TAREFA.  Aguarde a correção 

do seu tutor. 

 

 

Para maximizar as vantagens da educação a distância, 

há necessidade de utilizar um arsenal especifico  

(meios de comunicação, técnicas de ensino, 

metodologias de aprendizagem, processos de tutoria, 

entre outros), obedecendo a certos princípios básicos  

de qualidade. Sua clientela tende a ser não 

convencional, incluindo adultos que trabalham; 

 pessoas que, por vários motivos, não podem deixar a 

casa; pessoas com deficiências físicas; 

 e 20 populações de áreas de povoamento disperso ou 

que, simplesmente, se encontram distantes  

de instituições de ensino. 

 

(Nunes 2009, p.2) 
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“Primeiro, é preciso utilizar para si próprio para depois pensar sobre a 

prática pedagógica e as contribuições que as TICs podem  

trazer aos processos de aprendizagem” 

 

 

Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida 
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3 

 

 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

Em termos conceituais, o AVA consiste em mídias que 

utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e permitir 

interação entre os atores do processo educativo (PEREIRA, 

2007, p.4). Dessa forma, a qualidade do processo 

“educativo depende do envolvimento do aprendiz, da 

proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da 

estrutura e qualidade de professores, tutores, monitores e 

equipe técnica, assim como das ferramentas e recursos 

tecnológicos utilizados no ambiente.  

Em concordância com Pereira (2007) e realidade 

educacional, e na tentativa de alinhar as produções de 

materiais didáticos que servissem como referenciais para as 

mais variadas ofertas de cursos na modalidade em 

educação a distância, o Ministério da Educação (2007), 

conceitua Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como: 

programas que permitem o armazenamento, a 

administração e a disponibilização de conteúdos no 

formato Web.  

Dentre esses, destacam-se: aulas virtuais, objetos de 

aprendizagem, simuladores, fóruns, salas de bate-papo, 

conexões a materiais externos, atividades interativas, tarefas 

virtuais (webquest), modeladores, animações, textos 

colaborativos (wiki).  

Pode-se dizer que Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

consiste em uma excelente opção de mídia que esta sendo  
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utilizada para mediar o processo ensino-aprendizagem a distância, 

semi-presencial e também o presencial, que é a  nossa proposta neste 

curso. Segundo MCKIMM, JOLLIE e CANTILLON (2003 apud PEREIRA 2007, 

p. 6):  

Consiste em um conjunto de ferramentas eletrônicas voltadas  ao 

processo ensino-aprendizagem. Os principais componentes 

incluem sistemas que podem organizar conteúdos, acompanhar 

atividade e, Fornecer ao estudante suporte on-line e comunicação 

eletrônica. 

Sendo assim, para que o processo ensino-aprendizagem flua de forma 

significativa para as interações professor-aluno no AVA, pode-se dizer 

que o design do material consiste em um dos aspectos essenciais. 

Fatores como tecnologia, interação, cooperação e colaboração entre 

aprendizes, professores e tutores contribuem para a efetividade do 

ensino e, consequentemente da aprendizagem.   

Desta forma o professor terá que selecionar os materiais que irá utilizar 

na sua disciplina e organizá-lo de uma forma sequencial, podendo até 

dar um novo design aos materiais, antes do seu curso iniciar. Estes 

materiais podem ser os mesmos utilizados na aula presencial: textos, 

figuras, músicas, vídeo, charges, etc. 

O AVA provêm recursos para dispor grande parte dos materiais 

didáticos nos mais diferentes formatos, podendo ser elaborados na 

forma escrita, hipertextual, oral ou audiovisual. Fundamentando em 

FAHY (2004), pode-se dizer que os recursos digitais e impressos 

adequados para AVA devem ser cuidadosamente planejados pela 

equipe de projeto considerando seu público-alvo.  
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ATIVIDADE 4: 

WIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se utiliza um AVA na sua aula, além de organizar os materiais 

que você já usa no dia-a-dia da sua disciplina você pode também 

produzir materiais novos e exclusivos. 

É interessante, portanto, observar algumas recomendações sugeridas 

por (PEREIRA, 2007, p.14), para o desenvolvimento do material didático, 

entre elas: 

 utilizar hipertextos;  

 utilizar textos impressos em forma de apostilas, com recursos 

gráficos e imagens;  

 disponibilizar, previamente, um resumo auditivo do material para 

ajudar na recomendação de maneira a conduzir a formação de 

conceito;  

 não subestimar o uso de CDs e DVDs por serem tecnologias de 

mão única, pois esses possibilitam o controle total do aprendiz, 

além de facilitarem o acesso e serem de baixo custo;  

 

Uma Wiki é  uma ferramenta de atividade que visa produção 

escolar colaborativa. Isso significa  que não requer respostas 

prontas e individualizadas, mas que, a partir de uma temática, as 

ideias sejam construídas em conjunto, em coautoria. Nesta Wiki 

todos farão uma lista dos materiais que utiliza para dar a sua aula 

de Língua Estrangeira na educação presencial e que poderão ser 

utilizados no AVA. Você poderá visualizar o que os seus colegas 

também postarão, e fazer comentários. 
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 fazer uso da voz humana quando possível, pois essa é uma 

excelente ferramenta pedagógica;  

 oferecer a opção de áudio junto com material textual a fim de 

ativar mais de um canal sensorial no processo de aprendizagem, 

contemplando assim, diferentes perfis de aprendizes;  

 disponibilizar vídeo-conferência para possibilitar a interação de 

pessoas e grupos dispersos geograficamente em tempo real;  

 utilizar simulações e animações de forma a facilitar o ensino de 

conceitos abstratos e poucos conhecidos, além daqueles que 

necessitam de muito tempo de ensino, oferecem perigo e são 

inacessíveis devido aos altos custos e à distância. 

Ainda reforçando os referenciais para a construção de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA) e com a finalidade de atender as 

quatro fases para que o aprendizado significativo aconteça, é 

necessário observar as estratégias de atenção, relevância, confiança e 

satisfação. Segundo ALLY (2004, p.421): 

 Atenção: colocar uma atividade inicial para desenvolver o 

processo ensino-aprendizagem;  

 Relevância: esclarecer a importância da lição, mostrar que essa 

pode ser benéfica para usar em situações da vida real, visa 

contextualizar e ser mais significativa de maneira a manter o 

interesse;  

 Confiança: assegurar ao aprendiz que ele obterá êxito nas 

atividades através da organização do material do simples para o 

complexo, do conhecido para o desconhecido, informar o que se 

espera da lição, manter o acompanhamento e o estímulo;  

 Satisfação: fornecer feedback do desempenho, estimular a 

aplicação do conhecimento na vida real. 

 

Segundo Zulian (2008) para auxiliar no processo do aprendizado 

significativo, é necessário que o AVA seja dotados de várias mídias, 

como vídeo, áudio, gráficos, textos, dos quais apresentam inúmeras 

vantagens: promover o desenvolvimento de habilidade e formação de 

conceitos, possibilitar inúmeras modalidades de aprendizagem, 
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aumentar a interatividade, facultar a individualidade, podendo o aluno 

administrar o seu tempo, permitir aos alunos maior compreensão dos 

conteúdos, pois utiliza várias mídias e não apenas textos, facilitar a 

aprendizagem por meio de palavras utilizadas simultaneamente e 

ajudar no aprendizado, pois utiliza animação e narração audível que é 

mais consistente do que animação e texto em tela. 

Para BRITO, SIMONIAN e SILVA (2009), muitas são as ferramentas 

disponíveis para permitir a aprendizagem significativa em AVA, das 

quais podemos citar: blogs, wikis, podcasts, e-portfolios, social 

networking, social bookmarking, photo sharing, second life, online 

forums, vídeo messaging, YouTube, audiographics, dentre outras.  

O AVA, na aula presencial, como bem afirmaram BRITO, SIMONIAN e 

SILVA (2009) deverá ser utilizado como mais uma tecnologia 

educacional. 

Dessa forma ainda afirmaram que é discutir as propriedades 

pedagógicas possíveis que favorecem o desafio de aprender bem. Em 

AVA pretende-se fomentar nos alunos, habilidades de aprendizagem 

autônoma, embora preferencialmente coletiva, desenvolver habilidade 

de construção de conhecimento, motivar a aprendizagem sem fim. 

Em um curso a distância, a ideia mais produtiva parece ser a 

construção de ambiente que incite o estudante a tomar conta 

autonomamente de sua vida estudantil. Devendo servir de referência 

sempre aberta e provocativa de recriação da vida acadêmica, 

segundo Moran(2008). 

Na educação presencial, na sua disciplina por exemplo, além de 

também incitar o aluno, será um apoio as suas aulas. Por isso o que se 

planeja para o AVA estará fortemente vinculado ao que você 

trabalhará na sala de aula. 
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Tanto numa disciplina a distância como numa presencial, muitos são os 

recursos e as estratégias utilizadas para tentar envolver os aprendizes 

em atividades significativas: alguns preferem a noção de aprendizagem 

por problematização, outros pela construção de hipóteses de como 

funciona a realidade; outros ainda pela aprendizagem situada, usando 

para tanto simulações virtuais: embora sejam simulações, podem simular 

a realidade de tal forma que pareça mais real que o real.  

 

 

 

O que se busca principalmente na utilização desses recursos, seja numa 

disciplina presencial ou a distância em AVA é a autonomia para criação, a 

capacidade de ter proposta própria,  saber desconstruir e reconstruir 

conhecimento, argumentar e contra-argumentar, saber ler e contra-ler 

(DEMO, 1994a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/singlefile.php?cid=11&lid=749
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/singlefile.php?cid=11&lid=749
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/singlefile.php?cid=11&lid=749
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“Os avanços  tecnológicos trazem para a escola a  

possibilidade de integrar os valores  

fundamentais, a visão de cidadão e mundo que  

queremos construir, as metodologias mais  

ativas, centradas no aluno com a flexibilidade, mobilidade e 

ubiquidade do digital.” 

 

 

José Manoel Moran 
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4 

 

 

MOODLE 

Modular Object-Oriented Dynamic  

Learning Environment 
 

Moodle (http://www.moodle.org) é um Sistema de 

Gerenciamento de Cursos (referido como SGC neste texto), 

do inglês Course Management System (CMS) ou Learning 

Management System (LMS). O Moodle pode ser usado em 

cursos completamente on-line ou servir de complemento 

para cursos de línguas estrangeiras presenciais, como é o 

caso desta pesquisa. 

Atualmente, o Moodle vem sendo utilizado por um grande 

número de pessoas, principalmente por professores 

independentes, em universidades, escolas e também 

representa uma alternativa de baixo custo para 

treinamento de funcionários, relacionados ou não à 

educação. O Moodle é um pacote de software gratuito  

para a produção de cursos on-line que pode ser executado 

em qualquer computador com sistemas operacionais 

Windows, MAC ou Linux. Além disso, como o Moodle fica 

hospedado em um servidor, professores e alunos podem ter 

acesso à plataforma através de qualquer lugar com acesso 

à Internet (cf. COLE e FOSTER, 2008: ix). 

A palavra Moodle tem dois significados. Originalmente, ela 

é um acrônimo para Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Ambiente de Aprendizagem 

Dinâmico Modular Orientado a Objeto). Além dessa 
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acepção, Moodle, em inglês, é um verbo que descreve o 

processo de passar por algo com tranquilidade, uma  
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agradável atividade manual que, frequentemente, leva à introspecção 

e criatividade (cf. COLE e FOSTER, 2008: ix). Dessa forma, a palavra 

Moodle está relacionada tanto à forma como o programa foi 

desenvolvido, quanto ao modo como se espera que os usuários o 

utilizem em um curso on-line. 

O Moodle foi criado pelo australiano Martin Dougiamas por volta dos 

anos 1990. Martin, com formação em ciência da computação e em 

educação, acreditava que um sistema de gerenciamento de cursos 

seria infinitamente melhor de se trabalhar se elaborado por alguém da 

área educacional e não de engenharia. Martin, então, desenvolveu o 

Moodle inspirado na epistemologia sócio-construcionista. Essa 

concepção de aprendizagem baseia-se na ideia de que “as pessoas 

aprendem melhor quando estão engajadas em um processo social de 

construção de conhecimento, construindo artefatos para os outros” 

(COLE e FOSTER, 2008: 4). Esse processo ocorre através da negociação 

de sentidos entre participantes, compartilhando conhecimento. 

Williams (2005: 4-5) explica, brevemente,  os quatro conceitos principais 

que compõem a filosofia de aprendizagem do Moodle: (1) 

construtivismo, segundo o qual, as pessoas constroem, ativamente, 

novos conhecimentos ao interagirem com o meio; (2) construcionismo, 

que defende que a aprendizagem é, particularmente, efetiva quando 

algo é construído para os outros utilizarem; (3) construtivismo social, 

conceito que engloba a ideia de colaboração dentro de um grupo 

social, construindo e compartilhando significados; e (4)  

comportamento conectado e separado, conceitos que estão 

relacionados à participação dos indivíduos em discussões. Quando 

alguém é objetivo e defende suas ideias, assume um comportamento 

separado. Já quando a abordagem de alguém é subjetiva, tentando 

compreender o ponto de vista do outro, o comportamento é 

caracterizado como conectado. O comportamento conectado, 
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portanto, parece estimular a aprendizagem dentro de uma 

comunidade de aprendizagem, promovendo uma reflexão mais 

aprofundada e reexame das crenças existentes.  

        Dougiamas (1998), ao citar o construtivismo para explicar a 

epistemologia construcionista, concebe o construtivismo como uma 

teoria de comunicação. Para ele, o ensino está pautado na 

sustentação de uma linguagem e uma forma de comunicação entre 

professor e alunos, bem como entre alunos. Para que a aprendizagem 

seja eficiente, o processo comunicativo entre todos os envolvidos deve 

ser refinado. Para tal, alunos precisam estar ativamente envolvidos na 

construção de sentidos, fazendo uso do conhecimento prévio e 

rejeitando a acomodação passiva de conhecimento. Sob essa 

perspectiva, Dougiamas (1998) afirma que o Moodle oferece suporte 

necessário (ampliando os benefícios de desenvolvimento da 

compreensão e produção escrita) para estimular múltiplas situações de 

comunicação entre os participantes.  

        É baseado nesse modelo social de aprendizagem, centrado no 

aluno, que a interface do Moodle foi desenhada. Os cursos que fazem 

uso da plataforma podem ser organizados por semana ou tópico e, 

ainda, ela favorece, principalmente, a utilização de ferramentas para  

discussão e compartilhamento de ideias, artefatos. Outros SGC, no 

entanto, focalizam apenas o envio de material estático, oferecendo um 

espaço para recepção de informação, assim como no modelo 

pedagógico tradicional.  

A adoção dessa teoria de aprendizagem permitiu que o Moodle, ao 

focalizar a aprendizagem, em vez de recursos ou ferramentas, se 

diferenciasse dos outros SGC. Além disso, Dougiamas (2000) levou em 

consideração tanto a perspectiva do professor quanto do aluno ao 

desenvolver o Moodle. Com Com base nessas características da 

plataforma Moodle, considero-o como o SGC com a interface mais 



 
 

34 
 

adequada para atender ao meu objetivo pedagógico,  leitura 

instrumental é, usar um componente on-line para o ensino-

aprendizagem de em qualquer língua estrangeira  através da interação 

entre os participantes (alunos e professor). 

Como já escrevemos anteriormente, o objetivo das atividades que 

compõem esse curso  é o de proporcionar um ensino associado à 

tecnologia nas aulas de língua estrangeira focando na utilização do   

sistema Moddle como atividade extracurricular, como 

complementação as aulas presenciais, por isso, este curso esta 

acontecendo num AVA estruturado no sistema, ou plataforma, Moodle . 

O ambiente virtual de aprendizagem criado no sistema Moodle 

apresenta vários recursos como, por exemplo, fóruns de discussão, 

diários, glossários, tarefas, chats, questionários que podem ser 

selecionados pelo professor/administrador de forma a criar um AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizado) que atenda aos seus objetivos 

pedagógicos e às necessidades de seus alunos. 

Outros fatores como navegabilidade, design e interatividade também 

contribuíram para a escolha do  

Moodle. As páginas desse SGC têm um formato simples, com poucas 

imagens, permitindo que os alunos enfoquem mais o conteúdo do que 

a apresentação das páginas em si. Cada página ainda dispõe de links 

para acessar o conteúdo anterior, atual, seguinte e inicial do curso on-

line.  

Quanto à interatividade, é possível que o aluno responda uma questão, 

sem que possa editar sua resposta futuramente ou adicionar algum 

comentário, com a opção de alteração do conteúdo. Há também 

respostas a atividades de múltipla escolha, sendo fornecida ao aluno 

uma resposta imediata, do tipo “certo” ou “errado”. E, de forma mais 
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interessante, os participantes co-constroem textos sobre determinado 

assunto, apresentando respostas mais longas e reflexivas. 

A grande maioria dessas ferramentas do Moodle contribui para uma maior 

interação entre os participantes que, geralmente, quando associadas a 

atividades colaborativas podem propiciar que o AVA criado se caracterize 

como uma comunidade de aprendizagem on-line. 

 

 

 

PARA SABER MAIS SOBRE O SISTEMA MOODLE 

ACESSE E EXPLORE O http://www.moodle.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moodle.org/
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“As tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir 

suas paredes e possibilitar que alunos conversem  

e pesquisem com outros alunos da mesma cidade,  

país ou do exterior, no seu próprio ritmo.” 

 

 

José Manoel Moran 
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5 

 

 

 

  

O uso  do AVA MOODLE como tecnologia 

educacional no ensino de LEM 

 
 

ATIVIDADE 5 

FÓRUM 

Leia o texto das autoras Brito, Simonian e Silva (2009) disponível em 

http://goo.gl/VQ16hX responda a seguinte questão: Como você 

idealizaria um curso de formação continuada para professores de 

língua estrangeira, utilizando um AVA, como por exemplo o Moddle?  

Poste a sua resposta no fórum, leia as postagens dos seus colegas e 

comente-as. 

Antes de começar a tecer algumas considerações a respeito das 

abordagens de leitura em LEM, será inevitável fazer uma breve discussão 

sobre o significado da expressão “inglês instrumental”, comumente utilizada 

para descrever cursos que visam ao ensino da leitura em inglês.  

Ao considerar que a área de ensino de línguas surgiu no contexto britânico, 

Vereza (2005) atribui essa confusão ao fato de ser uma tentativa de 

tradução ou adaptação do termo em inglês English for Specific Purposes 

(ESP) para o português brasileiro através da expressão “inglês instrumental”.  

Na verdade, toda língua em uso tem o caráter de “instrumental” já que ela 

serve como “instrumento” para desempenhar um propósito comunicativo. 

Segundo Vereza (2005), dizer “inglês instrumental”, além de soar melhor do 

que a versão literal “inglês para fins específicos” dá conta do aspecto de 

“funcionalidade” inerente ao ESP, explicitada na palavra purpose (cf. 

VEREZA, 2005: 2).                  

http://goo.gl/VQ16hX
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Dessa forma, assim como Vereza, adoto a expressão “inglês instrumental” 

para fazer referência ao termo ESP e “leitura instrumental” para designar a 

área de leitura do ensino de inglês instrumental. Um curso de leitura 

instrumental, portanto, é aqui compreendido como aquele cujo objetivo 

específico é a leitura (isto é, a compreensão de textos escritos).  

           

ATIVIDADE 6 

TAREFA: DESCREVA NUM TEXTO DE 10 LINHAS, NO 

MÁXIMO, COMO VOCÊ TRABALHA COM LEITURA 

INSTRUMENTAL EM LE. POSTE NO AVA  

Nas escolas do Paraná , o ensino de línguas estrangeiras  é orientado 

pelas Diretrizes Curriculares Estaduais  de LEM 2008 DCEs). Nas diretrizes 

se propõe que é a  partir do Conteúdo Estruturante que no caso é o  

Discurso como prática social, serão trabalhadas questões linguísticas,  

sociopragmática , culturais e discursivas, bem como as práticas do uso 

da língua: leitura, oralidade e escrita. O ponto de partida da aula de 

Língua Estrangeira Moderna será o texto, verbal e não-verbal, como 

unidade de linguagem em uso.  

Ainda é proposto pelas  DCEs  que, nas aulas de Língua Estrangeira 

Moderna, o professor aborde os vários gêneros textuais, em atividades 

diversificadas, analisando a função do gênero estudado, sua 

composição, a distribuição de informações, o grau de informação 

presente ali, a intertextualidade, os recursos coesivos, a coerência e, 

somente depois de tudo isso, a gramática em si. Sendo assim, o ensino 

deixa de priorizar a gramática para trabalhar com o texto, sem, no 

entanto, abandoná-la. 

Em outras palavras, ao focalizar o ensino de leitura na disciplina de 

língua inglesa, pode-se contribuir para o desenvolvimento da 

compreensão escrita em português e, assim, levar o aluno a ter um 
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melhor rendimento escolar, uma vez que a leitura desempenha um 

papel central no aprendizado de diversas disciplinas (cf. AMORIM, 1997). 

Entretanto, é importante refletirmos sobre os novos tipos de textos e, 

portanto novos tipos de leitura, possibilitados pelas ferramentas da 

internet. 

Segundo Marcuschi (2001), o hipertexto, que é uma modalidade textual, 

potencializado pelos recursos da internet. Seria um modo de se construir 

uma escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e 

permite ao leitor o acesso a um número praticamente limitado de 

outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real. 

(MARCUSCHI, 2001, p 86). 

Coscarelli (1999) define hipertexto como “vários textos que formam uma rede 

hierárquica de nós, conectados através de ligações, ou seja, são textos que 

levam a outros textos que, por sua vez, levam a outros textos e assim por 

diante”  (Cascarelli, 1999, p. 3). A autora aponta a característica de um 

hipertexto poder ser percorrido de diversas maneiras a critério do leitor.  

Botões, palavras-chave, dentre outros mecanismos de navegação permitem 

que o leitor explore somente as partes textuais de seu interesse. Lévy (1996, p. 

44) assevera que hipertexto digital seria “uma coleção de informações 

multimodais disposta em rede para a navegação rápida e ‘intuitiva’”. O 

autor ainda afirma que esse tipo de texto permite novos tipos de leituras 

coletivas, em que é possível conectar os textos uns aos outros por meio de 

ligações hipertextuais.  

Acesse  o  site http://goo.gl/wexWGD  para que possa visualizar exemplos de 

hipertexto.  

Quando pensamos numa disciplina de LE que tenha o AVA como apoio, o 

hipertexto torna-se um recurso essencial aliado a hipermídia, que para, 

Coscarelli (1999, 4 ). 

 

http://goo.gl/wexWGD
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 quando as informações, que são organizadas e interligadas 

hierarquicamente como um hipertexto, incluem, além do 

texto, outros meios, como som, imagem, desenho e 

animação. Como no hipertexto, também aqui a sequência 

da recepção das informações é decidida pelo usuário no 

momento da leitura. 

 

A interatividade propiciada pela virtualização textual parece atribuir 

maior riqueza à leitura, bem como evidenciar novas funções para o 

leitor e o texto. Cada leitura passa a ser única, personalizada, já que as 

conexões intertextuais e escolhas de percurso de leitura são 

determinadas pelos objetivos e pelo interesse de um leitor – navegador, 

Coscarelli (1999, 4 ). 

Em se tratando de ensino de línguas, Warschauer (1996) elenca algumas 

contribuições da hipermídia. Ele acredita que o ambiente de 

aprendizagem seja mais autêntico, uma vez que a habilidade de 

compreensão oral seja desenvolvida ao mesmo tempo em que se vê, 

assim como em situações reais. A grande variedade de recursos 

multimídia (som, imagem) permite que em uma única atividade sejam 

exploradas várias habilidades, trabalhando-as de forma integrada.  

Diante disso tudo, podemos perceber que o desenvolvimento da 

Internet não inaugurou apenas novas formas de acesso à informação, 

mas também novas maneiras de ler e escrever, ou seja, um novo tipo de 

letramento: o letramento digital. 

Mais especificamente, no caso do ensino de leitura instrumental em que 

há uso de novos tipos de texto e gêneros discursivos, embora várias 

potencialidades em relação ao ato de ler sejam introduzidas, esses 

textos digitais por si só não promovem o desenvolvimento de leitura 

crítica nem levam à reflexão.  
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Essas atividades com uso de hipertexto e hipermídia  podem ser 

realizadas tanto na escola, com a ajuda de parceiros e do professor, 

como a distância com a utilização de um AVA.  

Mais especificamente sobre o ensino – aprendizagem da leitura 

instrumental, Tavares (2012) afirma que a Internet pode ser útil por: 

 dar acesso (em geral, gratuito) a diferentes tipos de textos 

autênticos e atuais, escritos na língua (materna ou estrangeira) a 

ser ensinada e a partir dos quais o professor poderá elaborar 

atividades de leitura;  

 possibilitar ao professor de leitura instrumental acessar conteúdos 

já prontos (ou a ser adaptados) para uso em suas aulas;  

 oferecer muitas atividades a serem feitas on-line pelos alunos – 

seja em casa seja no laboratório de informática da escola;  

 oferecer acesso a conteúdos para capacitação profissional do 

professor em geral, e em particular, do professor de leitura 

instrumental.  

 oferecer hipertextos digitais, sendo importantes para ampliar por 

parte do leitor as possibilidades de manipulação de informações. 

        

 O uso da Internet no ensino de leitura instrumental pode ocorrer no 

contexto presencial, semipresencial e a distância. No ensino presencial, 

a Internet pode ser utilizada em laboratórios de informática ou através 

de um único computador em sala de aula com o auxílio de um projetor. 

Com a chegada de quadros interativos, a navegação na Web é 

visualmente mais atrativa.(Tavares, 2011) 
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ATIVIDADE 7  

FÓRUM 

Neste fórum será necessário que vocês pesquisem   alguns textos 

disponíveis na web com características hipertextuais e hipermediáticas 

na língua estrangeira que lecionam . Feito essa pesquisa é necessário 

postar no fórum uma lista de links dos materiais pesquisados, 

identificando cada um com um título diferente, descreva brevemente 

cada um dos itens pesquisados assim como justifique  porque utilizariam 

na aula de leitura. 
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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção.” 

 

 

 

Paulo Freire 
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6 

  

Criando um AVA para o ensino de LEM: 

planejando a aula 

 

 

Essa sugestão de uso da leitura instrumental pode ser 

utilizada em qualquer língua estrangeira. Enfatizei a língua 

inglesa por ser de minha formação. 

Proponho explorar, primeiramente, os conceitos de 

usabilidade e de objetos de aprendizagem (OAs). Em 

seguida, apresento as práticas efetivamente adotadas 

para a criação do curso de leitura instrumental em inglês 

abordado nesta pesquisa. 

Ao considerar o contexto presencial, a etapa inicial do 

processo de ensino deve-se  começar pelo planejamento 

para que seja possível traçar um objetivo claro sobre a 

aula. Segundo Brown (2007, p. 164-165) 

Cada lição no curso irá abordar, de alguma forma, 

um ou mais […] objetivos gerais. O primeiro passo em 

uma lição, então, seria reconhecer o modo através 

do qual sua lição é elaborada para contribuir para 

esses objetivos. Esse objetivo pode ser mais 

abrangente, mas ele proporciona um contexto 

pedagógico para você. 

 

Da mesma forma que planejamos uma aula presencial, 

devemos proceder ao pensar na melhor maneira de 

estruturar um curso on-line. Como o meu objetivo é 

oferecer um componente on-line que ofereça condições 

para os alunos desenvolverem, colaborativa e 

reflexivamente, a leitura crítica em língua inglesa sob uma 

visão sócio-interacional, as atividades on-line propostas  
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devem estar centradas, principalmente, na colaboração e reflexão.  

Palloff e Pratt (2007,p. 19) enumeram quatro práticas que devem ser 

desenvolvidas pelo professor, por meio do desenho do próprio curso 

on-line, para que ocorra o desenvolvimento de um ambiente on-line 

rico em aprendizagem colaborativa e transformativa. São elas: o uso 

de tarefas colaborativas, a facilitação de discussões ativas, a 

promoção do desenvolvimento crítico e das habilidades de pesquisa.  

Antes de entendermos quais escolhas fizeram parte do planejamento 

do desenho do AVA, é preciso compreender o conceito de 

usabilidade e alguns dos princípios para criar uma página da Internet 

com boa usabilidade. Jakob Nielsen, um dos pesquisadores mais 

conhecidos como “o pai da usabilidade”, define usabilidade como 

um “atributo qualitativo que avalia o quão fácil é utilizar a interface 

do usuário” (NIELSEN, 1993). 

A usabilidade pode ser definida por cinco componentes básicos: 

intuitividade, eficiência, memorização, erro e satisfação. Dessa forma, 

o sistema deve apresentar facilidade de uso, um alto nível de 

produtividade, suas telas devem apresentar facilidade de 

memorização, a quantidade de erros apresentados pelo sistema 

deve ser o mais reduzido possível e o sistema deve permitir uma 

interação agradável ao usuário, seja ele iniciante ou avançado (cf. 

NIELSEN, 1993). 

A usabilidade em páginas da Internet requer clareza na arquitetura 

da informação, facilidade de navegação, simplicidade, relevância 

do conteúdo, coerência, rapidez e enfoque nos usuários. Nielsen 

(2002) propõe algumas recomendações para orientar a usabilidade 

na internet: 

Incluir uma frase-síntese sobre o site; 

1. Escolher um título com boa visibilidade nos motores de busca;  
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2. Enfatizar os principais serviços do site;  

3. Incluir um campo de busca; 

4. Começar os links com palavras-chave;  

5. Disponibilizar um link para os arquivos recentes do site;  

6. Evitar uso demasiado de gráficos e de imagens despropositadas;  

7. Utilizar imagens relevantes. 

Boa parte das recomendações propostas por Nielsen pode ser seguida 

devido aos recursos oferecidos pela plataforma Moodle. Entretanto, existem 

alguns procedimentos mais específicos a serem adotados para a criação de 

um curso via Internet.  

Os quadros de 1 a 4 anexos resumem algumas recomendações da literatura 

(cf. PALLOFF e PRATT, 1999, 2003, 2007; DIGITAL CAMPUS, 2002) para a 

elaboração de cursos on-line.  

Considerando tais orientações e o fato de o ensino de leitura instrumental no 

contexto em foco ocorrer de forma presencial, com encontros semanais, 

apresento algumas práticas sugeridas (na segunda coluna do quadro), 

antecipando parte da descrição do contexto, que serão detalhados mais 

adiante. 

Agora que já explanei os parâmetros empregados na criação do AVA, com 

destaque para a estrutura e organização do conteúdo, precisamos 

perceber quais critérios orientarão o desenho das atividades que compõem 

o conteúdo do curso. Tais atividades são conhecidas como objetos de 

aprendizagem (OAs) e a próxima subseção, por conseguinte, aprofundará 

essa discussão. De acordo com a literatura específica, não há um consenso 

para a definição de objetos de aprendizagem (do inglês “Learning 

Objetcts”). McGreal (2004). 

A noção de OA enquanto qualquer coisa digital está relacionada a 

características especificas de objetos virtuais, remetendo à 
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programação orientada a objetos (object-oriented programming em 

inglês).  

Conforme esta concepção de OA, um arquivo de áudio, vídeo ou texto 

eletrônico pode ser considerado objeto de aprendizado. Seria qualquer 

coisa que remeta, facilite e leve  a algum aprendizado. 

Segundo Moore e Kearsley (2008: 104), os objetos de aprendizagem ou 

objetos de aprendizado são “pequenas unidades de instrução relativa a 

tópicos ou aptidões únicos e não [dependem] de materiais externos; 

isso significa dizer permanecerem individualizados, podendo ser 

compartilhados por sistemas diferentes sem complicação”.  

Wiley (2000) afirma que esta é a ideia subjacente ao conceito de OAs, 

isto é, como OAs são componentes de tamanho relativamente 

reduzido, eles podem ser reutilizados várias vezes em diferentes 

contextos educacionais.  

Além disso, o autor entende por OA qualquer recurso digital 

disponibilizado na Internet e usado por várias pessoas simultaneamente, 

opondo-se às mídias tradicionais de aprendizagem como o videoteipe, 

o projetor, que só podem estar presentes em um lugar por vez (cf. 

WILEY, 2000: 3). 

A metáfora do LEGO é muito citada para explicar o conceito de OA. Os 

blocos têm um formato-padrão, mas dependendo de como são 

combinadas, podem assumir formas únicas, limitadas apenas pela 

imaginação e planejamento.  

Wiley (2000), entretanto, acredita que essa seja uma metáfora simplista 

e possa levar a uma ideia inadequada de OA, uma vez que no LEGO, 

um bloco pode ser combinado com qualquer outro bloco, podendo ser 

montado de qualquer jeito, até mesmo por crianças.  
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No caso da plataforma Moodle, mais especificamente, considero como OA 

todo objeto digital usado com o objetivo de atingir os resultados desejados 

de aprendizagem.  

Nash (2005) declara que AVAs como BlackBoard, WebCT e neste caso, o 

Moodle, podem ser considerados grandes meta-objetos, que possuem 

espaço para a incorporação de objetos granulares. Em outros termos, o AVA 

em uso é uma espécie de repositório de OAs.  

Nenhuma tecnologia isoladamente tem possibilidade de atender a todos os 

requisitos de ensino e aprendizado de todo um curso ou programa 

completo, satisfazer as necessidades dos diferentes alunos ou atender às 

variações em seus ambientes de aprendizado. Usar uma mescla de mídias 

resulta em diferenças de estilo ou e capacitação no aprendizado do aluno 

[…] Consequentemente, quanto mais alternativas de 

mídia são oferecidas, mais eficaz o curso de educação a 

distância tem possibilidade de ser para uma faixa mais 

ampla de alunos. (MOORE e KEARSLEY, 2008:101). 

 

A citação acima reflete um posicionamento que o professor deve considerar 

ao planejar o programa de seu curso on-line: oferecer um ambiente de 

aprendizagem rico em atividades por meio de diversas mídias.  

Assim como na sala de aula presencial, se o professor fizer uso de apenas um 

tipo de material, por mais atrativo que ele possa parecer, nem todos os 

alunos terão suas necessidades e estilos de aprendizagem assistidos. 

Para esses autores, reconhecer que cada mídia tem seus pontos fortes e 

fracos é um princípio básico a ser avaliado. Além disso, Moore e Kearsley 

(2008, p. 101) afirmam que 

[...] a eficácia de qualquer tecnologia não depende 

inteiramente das características da tecnologia, mas da 

qualidade da criação do curso, da elaboração de cada 

lição e da qualidade da interação de que o instrutor é 

capaz. 



 
 

49 
 

 

Moore e Kearsley (2008) elencam três abordagens 

diferentes para criação de conteúdo na web: uso de 

ferramentas autorais, criação de materiais como 

documentos na web e uso de um sistema de 

aprendizado integrado, como o Moodle nesta pesquisa.  

Todas essas abordagens sugeridas foram utilizadas para 

compor o componente on-line apresentado, sendo que 

as atividades elaboradas a partir de ferramentas autorais 

e documentos na web serão disponibilizadas no próprio 

Moodle, onde o curso on-line está vinculado. 

A ferramenta autoral escolhida para elaboração de 

atividades interativas foi o Hot potatoes (disponível em: 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot). O Hot Potatoes é um 

conjunto de seis programas de criação de exercícios 

interativos em formato de página Web.  

O software é gratuito desde que usado para fins 

pedagógicos e por instituições de educação não 

lucrativas, sem fins comerciais. O software foi 

desenvolvido pela equipe de Pesquisa e desenvolvimento 

do Humanites Computing and Media Centre 

(http://hcmc.uvic.ca) da Universidade de Victória, no 

Canadá e é amplamente utilizado, principalmente, para 

o ensino de línguas. 

Os seis módulos disponíveis na versão utilizada (6.0) são: 

JQuiz (múltipla escolha) , JCross (palavras-cruzadas), JMix 

(ordenação de frases ou palavras), 
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JMatch(correlacione), JCloze (preencha as lacunas) e The Masher 

(construção de unidades didáticas).  

As atividades desenvolvidas com o Hot potatoes podem ser realizadas 

tanto de forma on-line quanto off-line e, ainda, fornecem feedback 

imediato ao aluno. 

Além das atividades criadas com a ferramenta autoral Hot Potatoes, há 

também as apresentações em Power Point utilizadas em sala de aula 

que,  poderão ser disponibilizadas no AVA.  

Por fim, foi possível fazer uso de alguns OAs em flash e Java, disponíveis 

em repositórios de OAs. Para tal, os OAs elaborados, adaptados e 

reutilizados foram selecionados para inserção no AVA, segundo as 

seguintes orientações da literatura de desenho de OAs (cf. PALLOFF e 

PRATT, 1999, 2007; SMITH, 2004; DIGITAL CAMPUS, 2002): 

 o material deve ser interativo e oferecer opções para que o 

aluno realize a atividade;  

 o formato de arquivo disponibilizado deve ser aquele que os 

usuários saibam operar e possuam o programa necessário para 

executá-lo. Se possível, mais de um formato de arquivo deve ser 

oferecido, de forma a tornar o acesso mais flexível. Deve ser 

dada preferência aos formatos cuja versão do programa 

necessário seja mais estável e que sejam compatíveis com 

versões mais recentes;  

 cenários e exemplos que façam parte da realidade do público-

alvo devem ser incorporados às atividades, personalizando o 

conteúdo a ser elaborado;  

 um percurso não linear, aberto, que possibilite o aluno escolher o 

melhor caminho de acordo com seus objetivos e necessidades 

deve ser oferecido;  

 as atividades devem contemplar diferentes estilos de 

aprendizagem; 

 a organização de elementos deve ser lógica e previsível. Isso evita 

que os usuários fiquem perdidos e lhes oferece um senso de 

direção; 
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 botões, pastas, arquivos e quaisquer outros recursos que não 

sejam utilizados no AVA devem ser desabilitados, a fim de que os 

participantes não fiquem confusos com relação ao seu uso no 

ambiente on-line;  

 a coerência visual entre diferentes elementos na mesma tela 

deve existir: itens mais importantes devem ser maiores e em cores 

mais escuras, dispostos na parte superior ou esquerda da página; 

já os de menor importância devem ser menores, mais claros e 

aparecerem próximos às margens inferior e direita.  

 

Muitos OAs encontrados no AVA poderão ser produzidos pelos alunos 

(vídeos, apresentações, imagens, páginas da web, entre outros) como 

resultado dos trabalhos de produção escrita. Esse conteúdo, na maioria 

das vezes, não obedecem algumas orientações básicas de usabilidade 

ou de criação de OAs.  

No entanto, faz-se necessário explicitar aqui que este não era o objetivo 

da atividade, já que os alunos não seriam orientados a seguir 

parâmetros específicos para criação dos OAs. Além disso, apesar da 

inclusão de trabalhos de produção escrita no AVA, vale ressaltar que o 

curso on- line proposto tem como foco a leitura instrumental de inglês.   

Dessa forma, uma estratégia que poderá ser adotada para encorajar o 

desenvolvimento da habilidade de produção escrita por meio da 

aprendizagem colaborativa, seria adaptá-las para serem 

disponibilizadas no AVA.  

Com isso, seria possível favorecer o compartilhamento de 

conhecimento produzido pelos participantes e, principalmente, 

estimular a leitura dos trabalhos entre os diversos grupos e turmas. 
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ATIVIDADE 8  

Verifique o quadro 1 (p.663) e o quadro 2 (p.664), que estão no artigo: 

Ambiente virtual de aprendizagem: estruturac ̧a ̃o de roteiro para curso online. 

Disponível no seguinte endereço: 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v65n4/a16v65n4.pdf 

 

Adaptamos o quadro 2 para nossa realidade. No ambiente do nosso 

curso você poderá baixar o quadro, que esta em um arquivo word, 

deverá preencher a coluna colorida com as informaçoes requeridas. 

Poste o seu quadro de volta ao AVA do curso. 

 

Processo Aço ̃es desenvolvidas Informações requeridas 
Atores e 
Func ̧ões 

Criaça ̃o do curso 

no AVA Moodle-USP  

Inserc ̧ão do curso no 

AVA com informações 

dos professores  

Título e duraça ̃o do 

curso : 

 

Professor e 

tutor do 

curso  

Transformaça ̃o dos 

conteúdos  

Elaboraça ̃o dos 

formatos finais para 
inserça ̃o no AVA  

Arquivos produzidos 

pelos professores : 

 

Professor e 

tutor do 

curso 

Inscrição dos 

professores e tutores 

no AVA  

Preparo para 

recebimento de 
inscrições 

automatizadas ou 
inserça ̃o manual  

Forma de inscriça ̃o, 

período de abertura, 

fechamento, lista de 

nomes e e-mails : 

 

Professor e 

tutor do 

curso 

Customizaça ̃o das 

ferramentas e 

layout no Moodle  

Elaboraça ̃o dos 

aspectos visuais e 

ferramentas disponiveis 

no AVA  

Cores, formato de 
apresentaça ̃o e 

ferramentas 

selecionadas : 

 

Professor e 

tutor do 

curso 

Inserção dos 

conteúdos no AVA  

Inclusão dos conteúdos 

no curso criado no AVA  

Conteúdos 

transformados e 

aprovados: 

  

Professor e 

tutor do 

curso 

Verificaça ̃o e testes 

de acesso  

Os conteúdos já 

inseridos são testados 

para ativac ̧ão  

Conteúdos inseridos e 

aprovados no AVA: 

  

Professor e 

tutor do 

curso 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v65n4/a16v65n4.pdf
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ANEXOS 
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Quadro 1: acesso e familiaridade tecnológica 

 

Recomendações da   Literatura 

 

 Práticas sugeridas 

  

Acesso e familiaridade 

Tecnológica 

 

 

 

Usar apenas a tecnologia que atenda 

aos objetivos da aprendizagem, 

mantendo-a o mais simples possível. 

  

Arquivos pesados e atividades que geralmente só podem ser realizadas 

por aqueles com conexão banda larga foram evitados. Páginas com 

animações e sons que pudessem desviar atenção  do usuário e que não 

estivessem diretamente relacionados ao objetivo pedagógico do curso 

também foram evitadas. Como os materiais de aula não devem 

representar um problema técnico para os alunos, eles são facilmente 

localizados e disponibilizados em áreas de fácil acesso na página inicial 

do Moodle. O conteúdo do curso foi organizado de maneira sequencial, 

por tópico. 

 

 

Assegurar-se de que os participantes 

tenham acesso e familiaridade com a 

tecnologia utilizada através de 

sondagens ou preenchimento de 

orientações quanto ao uso da 

tecnologia. 

 

  

Um levantamento sobre aspectos relacionados à tecnologia foi 

conduzido durante o início das atividades on-line. Sobretudo, foram 

disponibilizados (em “Programas Importantes” no Moodle), atalhos para 

download dos programas essenciais. 
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Recomendações da   Literatura  

 

Práticas sugeridas 

 

  

Ambientação do curso 

 

 

Começar o curso com introduções, 

postagem de biografias e 

preenchimento de perfis na língua 

estrangeira . 

 Estimule os usuários a preencherem o perfil de forma detalhada e com a 

inclusão de uma foto ou imagem, se possível, que pudesse representá- 

los. Cada vez que um participante envia uma mensagem ao fórum, sua 

figura de exibição fica registrada e facilita a identificação de quem 

apostou. Além disso, no período de ambientação do curso, devem ser  

fornecidas orientações importantes para os alunos em relação à 

organização do conteúdo, como completar o perfil de usuário e links 

frequentemente utilizados no AVA. Outra alternativa é enviar essas 

orientações iniciais por e-mail, com um link direto para o AVA. Dessa 

forma, caso o aluno tenha alguma dificuldade para acessar a 

plataforma ou esqueça alguma informação útil, ele poderá retornar ao 

e-mail enviado. 

 

Propor uma atividade quebra-gelo antes 

das atividades relacionadas à disciplina 

em si para que os participantes possam 

conhecer uns aos outros, contribuindo 

para o processo de formação de uma 

comunidade on-line. 

  

Os alunos serão convidados a postarem, em português ou inglês, 

apresentações pessoais em que fosse possível conhecer suas 

preferências gerais. Além de descobrir mais sobre os participantes, esta 

atividade , sobretudo, é uma forma de fazer uma avaliação diagnóstica 

sobre o nível de conhecimento linguístico de alguns alunos. 

Postar orientações para participação, 

incluindo uma netiqueta, ou seja, regras 

básicas que devem ser respeitadas 

durante o curso para que todos possam 

participar de forma respeitosa no 

ambiente on-line. 

  

Essas orientações (em “Regras para uma boa convivência” no Moodle   

devem ser incluídas na semana de ambientação. Por se 

tratar de um grupo de adolescentes, faz-se necessário referendar  à 

natureza e ao tamanho das mensagens a serem enviadas. 

Incluir uma área social no curso.  Será criado um fórum de socialização (em “School BREAK” no Moodle) 

que oferece a possibilidade de os alunos discutirem assuntos 

não necessariamente relacionados às atividades pedagógicas. 

Quadro 2: ambientação do curso 
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Recomendações da   Literatura 

 

 Práticas sugeridas 

  

Comunicação 

 

 

Utilizar, moderadamente, a 

comunicação síncrona, mais conhecida 

como chat. 

  

O recurso de chat poderá ser  usado em algum momento do curso. Ou poderá dar 

preferência à comunicação assíncrona a fim de possibilitar que os participantes 

terem tempo para refletir sobre suas respostas, analisar as mensagens dos colegas 

e, finalmente, contribuir de forma substanciosa para a discussão. Como 

provavelmente haverá  muitos participantes, seria praticamente impossível reunir 

todos ao mesmo tempo e com garantia de conexão estável para manter um 

encontro síncrono. 

 

 

Incorporar várias ferramentas de 

comunicação ao curso para que elas 

possam facilitar a interação do professor 

e do aluno. 

 

  

Disponibilizar um email válido, WhatsApp, Facebook para que os participantes 

possam entrar em contato  em caso de dúvidas. 

Quadro 3: comunicação 
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Recomendações da   Literatura 

 

 Práticas sugeridas 

  

Participação 

 

 

 

Modelar o padrão de participação on-

line a partir da natureza e frequência de 

suas próprias mensagens. 

  

Acredito que, apesar de não haver contato físico essa modalidade de ensino, o 

professor continua sendo fonte de exemplo para seus alunos. Dessa forma,  eu não  

desejo  que meus alunos usem abreviações,  e que redijam de forma clara e 

objetiva, empregue esses critérios em suas “regras”. 

 

 

Escrever, de forma clara e objetiva, as 

instruções para a realização de tarefas. 

  

Não somente me preocupo com a transparência nas orientações das atividades, 

como também a todas acresci um exemplo. Muitos alunos não leem as orientações 

e só direcionam o olhar para os exemplos ou modelos. Após cada exemplo, ao final 

da mensagem, procure inserir frases do tipo “Clique aqui para começar a discussão” 

ou “Clique aqui para participar desta atividade”, de modo a facilitar a submissão de 

mensagens ou criação de tópicos de discussão. 

 

 

Comunicar aos participantes as 

expectativas de participação on-line e 

seja claro sobre as demandas de 

tempo, datas específicas de postagem 

e realização de tarefas. 

  

Você pode até não estabelecer regras de postagem extremamente rígidas de modo 

a restringir a discussão, mas adotar procedimentos mais flexíveis. Uma estratégia que 

poderá ser utilizada, por exemplo, é a negociação da data-limite para submissão de 

mensagens. Isto contribui para que os alunos se preocupem mais com a natureza das 

mensagens em si do que com prazos para participarem. Assim, além de oferecer 

maio  flexibilidade para que os alunos reflitam sobre suas mensagens, aqueles com 

acesso restrito à Internet podem ter um prazo mais estendido para submeter suas 

contribuições e ler as dos colegas. 

 

 

Monitorar a participação do aluno e 

investigue mudanças. 

  

Entrar em contato com aqueles alunos cuja frequência de participação diminuir 

drasticamente ao longo do curso. Começando 

com um e-mail de solicitação de participação, questionando o que aconteceu em 

Quadro 4: participação 
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relação à redução de acesso ao AVA e oferecer ajuda. Caso não  obtenha resposta 

ao e-mail, Fale pessoalmente com o aluno em sala de aula. Nos encontros face a 

face também há um constante estimulo aos alunos, em geral, para acessarem o 

AVA. Afinal, poderá ser a primeira experiência com educação on-line para grande 

parte deles e é preciso que eles se adaptem às demandas dessa modalidade de 

ensino. 

 

 

Acompanhar frequentemente, 

diariamente ou até mesmo várias vezes 

ao dia, dependendo do número de 

participantes no curso, o que acontece 

no AVA. 

 

  

Além de monitorar a participação dos alunos, é fundamental que eles percebam 

que o professor estava presente. Dessa forma, levarem consideração que não é 

suficiente postar tarefas e se ausentar durante a interação dos alunos. 
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“Essa produção didático pedagógica  

reflete anos de trabalho docente na educação básica,  

tanto em sala de aula como no âmbito da gestão de professores 

no Centro de Língua Estrangeira Moderna – CELEM.  

Mais do que propor atividades didáticas ou exercícios de fixação, 

queremos contribuir na “re-flexão” do professor de LEM sobre as 

novas formas de aprender e ensinar utilizando 

ambientes virtuais de aprendizagem”. 
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