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Ficha da Ação

Título Plataforma Moodle no Contexto Educativo
Área de Formação G - Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 11610149    Nome Maria de Fátima da Cunha Rodrigues    Reg. Acr. CCPFC/RFO-28934/11
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 7269953    Nome ANTÓNIO ADELINIO ABREU DE SOUSA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-09394/99
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A Plataforma Moodle é uma plataforma LMS (Learnig Management System) de código aberto (open-source) e de livre
utilização (freeware), ou seja gratuita, é versátil e apresenta inúmeras potencialidades no apoio ao ensino, à
aprendizagem e à colaboração, permitindo que os professores e alunos tenham um papel mais ativo no processo de
ensino-aprendizagem. Permite, também, uma extensão da sala de aula, possibilitando que o aluno, ao seu ritmo e de
forma autónoma, possa aceder ou rever conteúdos e realizar as tarefas propostas (consulta de recursos, participação em
fóruns/chats, realizar fichas de consolidação de conteúdes ou fichas de avaliação, etc), razões pelas quais é uma
plataforma popular e muito utilizada em muitas instituições de ensino em Portugal e no mundo.
Faz, pois, todo o sentido dotar os professores de competências para a utilização eficiente desta plataforma, de forma a
que se possa estender a sala de aula e a criação de espaços de partilha, de comunicação e colaboração entre todos os
intervenientes no processo educativo (de extrema importância não só no ensino a distância, mas também como apoio e
mais-valia no ensino presencial).
Esta ação irá promover a correta utilização da plataforma Moodle e criar melhores condições para o desenvolvimento de
atividades com alunos e/ou professores. Irá também colmatar as dificuldades de utilização/necessidade de atualização de
alguns docentes na utilização desta plataforma.
Objetivos a atingir
- Conhecer e explorar as potencialidades da plataforma Moodle para apoio à prática letiva;
- Utilizar a plataforma Moodle de forma eficiente;
- Criar melhores condições para o desenvolvimento de atividades com os alunos com recurso ao Moodle;
- Desenvolver a capacidade de análise no que se refere à organização, planificação e avaliação de atividades propostas
aos alunos na plataforma Moodle;
- Refletir sobre os novos desafios e exigências colocadas às escolas, de forma a uma transformação de práticas..
Conteúdos da ação
I- Organização e Planeamento (1h)
II- Introdução à Plataforma Moodle (1h)
III- Acesso ao Moodle, configuração de uma disciplina e gestão de utilizadores (1h)
- Edição do perfil;
- Configuração da disciplina (nome, formato, aparência, … );
- Gestão de utilizadores.
IV- Adicionar atividades e recursos (6h)
- Atividades (Assiduidade, Chat, Fórum, Glossário, Sondagem, Teste, Trabalho, Wiki, etc..)
- Recursos (Ficheiro, Pasta, Separador, URL, etc…)

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15
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V- Elaboração de testes no Moodle (3h)
- Base de Dados de Perguntas (criação, importação e exportação);
- Tipos de Perguntas;
- Configuração do Teste;
- Resultados do teste.
VI- Partilha de experiências e avaliação (3h)
Metodologias de realização da ação
As sessões de formação serão teórico-práticas:
1) Apresentação de conceitos, funcionalidades e formas de implementação;
2) Explicação e demonstração de procedimentos de implementação;
3) Atividades práticas para exploração e implementação em contextos reais;
5) Partilha de práticas e materiais.
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
- Relatório reflexivo (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Figueira, Álvaro; Figueira, Carmen; Santos, Hugo. Moodle- Criação e Gestão de cursos online, FCA-Editora de Informática
(disponivel em: https://moodle.up.pt/pluginfile.php/149194/mod_resource/content/1/978-972-722-634-
4%20Moodle_PDF%20gratuito.pdf)
Documentação diversa disponível em https://docs.moodle.org/39/en/Main_page
Tutoriais disponibilizados pelos formadores - Plataforma Moodle - Guia para Professores - Plataforma Moodle- Criar
Testes
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