
para Autores, professores e tutores 



Objetivo 

Identificar as potencialidades 
do MOODLE como tecnologia 
viabilizadora da aprendizagem 
s o b a p e r s p e c t i v a d a 
mobilidade e da  web 2.0. 



Especificidades	  do	  Moodle	  	  

Moodle	  2.0	  	  

Web	  2.0	  	  

Mobile	  Learning	  	  

Conceito	  de	  AVA	  	  

Temas de interesse 



#eadfa Robson 



Robson Santos da Silva – cigrobson@yahoo.com.br 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA / LMS) 
são softwares que, disponibilizados na Internet ou 
intranet, agregam ferramentas para a criação, 
tutoria e gestão de atividades que normalmente se 
apresentam reunidas sob a forma de cursos.  



A possibilidade de agregar e incorporar 
diferentes mídias e formas de comunicação 
modificou significativamente a natureza dos 
ambientes virtuais de aprendizagem. A 
simples disponibilização de conteúdos, 
gradativamente, cede lugar à efetiva 
interatividade entre as pessoas e grupos, 
viabilizando, por consequência, a construção 
individual e coletiva do conhecimento.  
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Aulanet 

Claroline 

eFront 

Atutor OLAT 

Docebo 

Dokeos 

Ilias Teleduc 

Sakai 

E-proinfo 

Moodle 

AVA 



Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment 
(Martin Dougiamas, 2001)   



Que características permitiram 
que o MOODLE se destacasse 
como um dos AVA mais 
utilizados no mundo?  



Código aberto 
(open source)	  

Atualização	  
permanente	  

Fácil	  uBlização	  

Confiabilidade	  





Facilidade de uso 

Navegação mais amigável 

Incorporação de recursos da 
web 2.0 

Melhoria da qualidade de  
módulos e plugins.  







Arquivos Legados  



Acompanhamento de  
conclusão 



Plugins 



Aparência / Tema Exemplo: 
http://ead.aleam.gov.br/ 





Se o MOODLE possibilita a 
criação de cursos utilizando 

diferentes mídias, por que eu 
preciso conhecer o conceito de 

objetos de aprendizagem?  
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Em 2002, o Learning Technology 
Standards Committee (LTSC), órgão 
pertencente ao IEEE, apresentou o 
conceito de OA como sendo qualquer 
elemento digital ou não digital que 
possa ser utilizado para aprendizagem, 
educação ou treinamento. Apesar de sua 
clareza e fácil compreensão, uma 
atenção especial deve ser dada a essa 
perspect iva, uma vez que esse 
importante comitê estendeu para 
quaisquer elementos a possibilidade de 
serem OA. 
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Para Wiley (2000), objetos 
de ap rend i zagem são 
quaisquer recursos digitais 
que possam ser reutilizados 
para apoio aos processos 
de aprendizagem.  
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A perspectiva do LTSC, ao contrário do esperado, 
gerou mais problemas do que soluções. Dessa 
forma, a maioria dos autores abordam os OA 
apenas sob a perspectiva de Wiley, ou seja, os OA 
enquanto recurso digital. 
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Atualmente, os OA estão na pauta de debates e deliberações 
de importantes instituições mundiais. 

Advanced Distributed Learning (ADL) 

Global Learning Consortium (IMS) 

Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) 

Aviation Industry Computer-Based Training 
Committee (AICC) 

Alliance of Remote Instructional Authoring and 
Distribution Networks for Europe (ARIADNE). 

OA	  



Principal caminho 
para inserção de OA 

















Características fundamentais dos Objetos de Aprendizagem. 

•  Acessibilidade 

• Reutilização 

• Durabilidade 

•  Interoperabilidade 

Essas características possibilitam a 
utilização do OA em qualquer AVA que  
aceite este tipo de recurso. 



Padrões 

SCORM 1.2 

IMS CC 

SCORM 2004 

Arquivo Manifesto 
XML (eXtensible Markup Language – XML) 

IMS CP 

Aspectos fundamentais: Técnicos 



Softwares 
Interessantes 



QUANTARY 



XERTE 



eXeLearning 



Course Lab 



Se os AVA possibilitam a 
criação de cursos utilizando 

diferentes mídias, por que eu 
preciso conhecer o conceito de 

objetos de aprendizagem?  



A resposta a essa pergunta é também um alerta. A principal 
razão deve-se ao fato de que, ao produzir um curso apenas 
com os recursos, atividades, módulos e plugins oferecidos por 
determinado AVA, ele só poderá ser oferecido em outros 
ambientes se estes forem estruturados com esse mesmo 
software. 



Liberdade de escolha do AVA 

Melhoria da qualidade dos cursos 

Compartilhamento institucional das produções 

Importância dos  
OBJETOS DE APRENDIZAGEM 





http://www.google.com/docs 

Serviços	  



http://www.zoho.com 

Serviços	  



http://www.blogger.com 

BLOG	  



http://wordpress.com/ 

BLOG	  



Redes	  

Microblogs	  	  



http://www.youtube.com 

VÍDEOS	  



http://www.flickr.com 

FOTOS	  



http://www.authorstream.com 

STREAM	  



http://www.slideshare.net 

STREAM	  



http://www.sendspace.com 

SERVIÇOS	  



http://www.dropbox.com 

SERVIÇOS	  



www.delicious.com/ 

SERVIÇOS	  



http://www.screenr.com 

SERVIÇOS	  



www.wikispaces.com 

Gestão:	  Wiki	  



www.edmodo.com 

Gestão:	  Wiki	  
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Fonte: Revista Época 20/06/11 

Tecnologia	  e	  Educação	  



Não podemos determinar as ações da 
sociedade, mas somos parte integrante 
e ativa de sua essência. A digitalização 
é uma realidade. Utilizá-la para o bem 
coletivo, certamente, também será uma 
excelente oportunidade para os 
negócios. 



Perguntas ?	  



Contatos 

(092)	  99954261	  

cigrobson@yahoo.com.br	  	  

www.eadamazon.com	  

@eadamazon	  /	  @cigrobson	  

Obrigado! 


