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É   livre   a   reprodução   exclusivamente   para   fins   não   comerciais,   desde   que   a   fonte   seja   citada.  
1.   O   MOODLE   

O  MOODLE  (Modular  Object  Oriented  Dynamic  Learning  Environment)  é  um  Ambiente  Virtual  de              
Aprendizagem  (AVA),  ou  seja,  um  sistema  de  gestão  de  aprendizagem,  na  modalidade à a  distância,               
para   auxiliar   os   educadores   a   criar,   com      facilidade,   cursos    online    de   qualidade.  

Este  manual  é  um  guia  rápido  que  auxiliará  você,  estudante,  no  gerenciamento  de  seu   conteúdo  no                  
Moodle  3.9.  Estão  descritas  a�vidades  e  funções  principais,  as  quais  você  tem  acesso  ao  ambiente                
virtual.  
 
 

2.   ACESSO   À   PLATAFORMA   

Primeiramente,  é  necessário  conhecer  como  está  estruturada  a  interface  do  Moodle.  Para  acessar  o               
ambiente,  é  necessário  digitar  o  endereço  eletrônico h�ps://ava.i�a.edu.br no  navegador  de  sua             
preferência   e   será   exibida   a   página   inicial   do   Moodle   Ins�tucional   do   IFBA   (Figura   1).  
 

 
Figura   1   -    Tela   de   entrada   do   moodle   ins�tucional   do   IFBA  

 
Na  página  de  acesso  à  plataforma,  na  caixa  branca  você  pode  inserir  o  número  de  matrícula.  O  login  e                    
a  senha  a  serem  u�lizadas  são  os  mesmos  de  acesso  ao  SUAP.  Para  quem  ainda  não  fez  acesso  ao                    
SUAP,   o   login   é   o    número   de   matrícula    e   a   senha   inicial   é    i�a.seuCPF .  
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https://ava.ifba.edu.br/login/index.php


Nome   de   usuário:    matrícula.  
Senha:    i�a.seuCPF  

 
Após   inserir   os   dados   de   login   e   senha,   clique   em    Acessar    para   você   entrar   no   ambiente   dos   cursos.   
 

2.1.   Conhecendo   a   plataforma   

Depois  de  fazer  o  acesso  à  plataforma,  vemos  a  página  inicial  do  Moodle.  Na  parte  superior  direita,                  
apresenta-se  seu  nome  completo  (1).  No  lado  esquerdo  da  tela,  o  bloco  Navegação  (2)  onde  pode  ter                  
acesso   às   disciplinas   matriculadas.  

Na  parte  central,  você  pode  visualizar  os  cursos  acessados  recentemente  (3)  e,  logo  abaixo,  a  imagem                 
e   o   link   de   acesso   às   disciplinas   que   acessou   recentemente(4).  

 
Figura   2   -   Página   inicial   do   moodle   

 

3.   PERFIL   

Ao  clicar  no  nome  completo,  ao  lado  direito  da  página,  abre  um  menu  cascata  que  apresenta  um  link                   
para    Painel ,    Perfil ,    Notas ,    Mensagens ,    Preferências    e    Sair .   

No  link Perfil ,  o(a)  estudante  terá  a  oportunidade  de  modificar  dados  pessoais  que  facilitarão  o                
contato   e   iden�ficação   do(a)   estudante.  
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Figura   3   -   Tela   de   painel   de   controle   do   perfil   

 

3.1.   Modificar   Perfil   

Em Detalhes  do  usuário ,  clicando  em Modificar  perfil , você poderá  editar  alguns  de  seus  dados  e                 
inserir   uma   foto.   Para   modificar   nome   e   sobrenome,   deverá   abrir   um   chamado   com   a   DGTI,   no   SUAP.  

 

Figura   4   -   Modificando   perfil   
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Figura   5   -   Inserindo   fotografia   do(a)   estudante   

 

Observação: E-mails  Hotmail,  Outlook,  Live,  Yahoo  e  Bol  costumam  apresentar  problemas  de             
comunicação  com  os  sistemas  do  IFBA.  Portanto,  não  devem  ser  u�lizados  no  cadastro  tanto  do                
SUAP   quanto   do   Moodle.  

 

Em    Detalhes   do   curso,    verá   a   lista   de   cursos/disciplinas   em   que   está   matriculado.   Apesar   de   não  
aparecer   cor   contrastante,   são   links   para   acesso   aos   cursos/disciplinas   matriculados.  

 

Figura   6   -   Detalhes   do   Curso  
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3.2.   Mensagens   

De   volta   ao   menu   superior   ao   lado   do   seu   nome,   terá   a   opção   de    Mensagens .   

 

Figura   7   -   Visualizando   mensagens   

 

Figura   8   -   Respondendo   mensagens   

 

Para  responder  à  mensagem  recebida,  é  só  clicar  na  mensagem  (1)  e  ir  em Escrever  uma  mensagem                  
(2) e  depois  em Enviar ,  conforme  indica  a  Figura  9.  Para  buscar  uma  mensagem  já  existente,  vá  em                   
contatos e  digite  o  nome  desejado  sem  caracteres  especiais.  E  para  enviar  uma  mensagem  a  algum                 
usuário  (estudante,  professor(a)  ou  técnico(a)),  faça  o  mesmo  procedimento.  Vá  em contatos ,  e  digite               
o   nome   da   pessoa   para   a   qual   deseja   enviar   uma   mensagem.  
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Figura   9   -   Enviando   mensagens   

 
4.   FÓRUM   
É  um  disposi�vo  didá�co  de  interação  cole�va,  que  propicia  o  debate  de  questões  relacionadas  aos                
temas  de  estudo,  ao  interesse  da  turma  e  à  troca  de  experiências  entre  os  par�cipantes  do  processo                  
educa�vo  (professores(as),  mediadores(as)  e  estudantes).  O(A)  professor(a)  é  responsável  pela           
criação   dos   �pos   de   fórum,   que   tem   caracterís�cas   dis�ntas.   Veja   a   seguir:   

• Fórum  de  no�cias: é  um  espaço  criado  pelo(a)  professor(a),  des�nado  à  divulgação  de  avisos  e                 
outras   informações   importantes.   O(A)   estudante   tem   acesso   somente   à   visualização   do   fórum.   
• Fórum  Geral: é  um  fórum  aberto,  no  qual  o(a)  estudante,  além  de  responder  as  contribuições                 
dos  colegas,  pode  também  inserir  novos  tópicos  para  debate.  Em  alguns  fóruns  gerais,  o(a)               
estudante   não   pode   inserir   novos   tópicos.   Nesses   casos,   o(a)   professor(a)   dará   orientações.  
• Fórum  Perguntas  e  Respostas: é  um  fórum  especial,  onde  os(as)  estudantes  não  têm  acesso  às                 
contribuições  (respostas)  de  seus  colegas,  até  terem  efe�vado  a  sua  própria  contribuição.  Após  a               
sua  primeira  contribuição  ser  enviada,  o  fórum  é  liberado,  passando  a  funcionar  semelhante  ao               
Fórum   Geral,   que   não   há   limitações   de   leitura,   contribuições   ou   criação   de   novos   tópicos.   
• Fórum  de  discussão  única: neste  �po  de  fórum,  não  existe  mais  discussões  separadas,  apenas                
uma   única   grande   linha   de   discussão.   
• Fórum  por  tópico: como  o  nome  indica,  é  um  fórum  que  limita  a  criação  de  um  único  tópico  por                     
usuário,   seja   professor(a)   ou   estudante.   Respostas   não   são   limitadas.   
• Fórum  �po  Blog:  é  semelhante  ao  fórum  geral,  onde  todos  e  todas  podem  abrir  novos  tópicos,                  
porém   a   aparência   dos   tópicos   é   diferente,   assemelhando-se   a   um   Blog.  
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Figura   10   -   Acessando   a�vidade   do   �po   Fórum  

 

 
Figura   11   -   Acessando   o   tópico   

 
Os  tópicos  de  discussão  podem  abordar  temas  diversos.  Avalie  qual  o  tópico  que  deseja  interagir,                
inserindo   novas   mensagens,   ou   fazer   a   leitura.  

 
Figura   12   -   Respondendo   ao   tópico   
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5.   TAREFA   
A�vidade  que  permite  aos(às)  estudantes  o  envio  de  trabalhos  aos(às)  professores(as)  em  formato              
eletrônico  (documento  de  texto,  apresentação  mul�mídia,  imagem,  vídeo,  etc.).  Da  mesma  forma,             
o(a)  professor(a),  pode  usar  este  disposi�vo  didá�co  para  entrega  de  notas  e  comentários  da  tarefa                
de  forma  individualizada  e  restrita  a  cada  estudante.  As  tarefas  apresentam-se  em  três  diferentes               
possibilidades:   

• Texto online : é  u�lizada  quando  a  resposta  do(a)  estudante  deve  ser  entregue  diretamente  pelo                
formulário  da  Tarefa.  Nesse  caso,  pode-se  escrevê-la  u�lizando  o  recurso  do  Editor  de  Textos  HTML,                
disponível   na   própria   Tarefa.   
• Texto offline : é  u�lizada  para  fazer  o  registro  de  a�vidades  que  não  requerem  uma  resposta                 
inserido   no   AVA.  
• Envio  de  arquivo: difere  da  primeira  opção,  por  permi�r  a  entrega  de  um  ou  mais  arquivos.  Esta                   
tarefa  é  usada  para  quando  o(a)  estudante  tem  que  entregar  um  arquivo,  que  pode  ser  de  qualquer                  
formato   (indicado   pelo(a)   professor(a))   ou   compactado   como    .rar    ou    .zip .   
 

 
Figura   12   -   Enunciado   da    tarefa  
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Figura   13   -   Enivo    da    tarefa   

 

O(A)  professor(a)  deverá  configurar  o  modo  que  a  tarefa  deve  ser  enviada  para  avaliação  se  por  meio                  
de  texto online  ou  por  meio  de  envio  de  arquivo,  ou  pode  deixar  os  dois  disponíveis  e  o(a)  estudante                    
escolher  a  forma  que  melhor  deseja  enviar.  Para  ambos  os  casos,  clique  no  botão Adicionar  tarefa                 
(figura   13) .  

Se  a  opção  escolhida  for  por  meio  de  arquivo,  você  deve  selecionar  o  arquivo  para  envio  no  seu                   
computador.  Depois  disso,  você  irá  para  a  tela  de  confirmação  de  envio.  Para  enviar  a  tarefa  para                  
avaliação   do   professor,   clique   em   Enviar   tarefa   em   defini�vo.  

Há  ainda  a  possibilidade  da  Tarefa  não  exigir  envio  de  arquivo  ou  registro  da  resposta  no  editor  de                   
texto  da  Tarefa.  Esse  casos  são  para  a�vidades  que  são  a�vidades  como  seminários,  visitas  técnicas  e                 
outras   similares.  

 

6.   WIKI   
Wiki  é  um  recurso  didá�co  para  trabalho  em  grupo,  no  qual  se  desenvolve  um  texto online                 
colabora�vo.  Qualquer  estudante  pode  acessar  o  wiki  através  do  ícone  disponibilizado,  os(as)             
estudantes  podem  inserir  editar  ou  apagar  trechos  do  texto.  Mas  não  se  preocupem  se  algum(a)                
outro(a)  estudante  apagou  ou  modificou  o  trecho  do  texto  que  fez,  pois  o  wiki  armazena  as  versões                  
anteriores   de   cada   estudante   que   podem   ser   recuperadas   a   qualquer   momento.   

Na  função  Wiki,  existem  as  opções  visualizar,  editar,  deixar  comentários,  histórico  (armazena  as              
outras   edições   anteriores),   mapa   (lista   as   páginas   existentes)   e   arquivos.   
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Na  página  principal  da  sua  disciplina  no  AVA  Moodle,  clique  na  a�vidade  do  �po  Wiki  para  ter  acesso                   
a   ela   ( figura   14 ).  

 

Figura   14   -   Acessando   uma   a�vidade   do   �po    WIKI   

 

Para  iniciar  o  seu  texto  clique  no  botão  Criar  página  ou  na  aba Editar que  abrirá  o  editor  de  texto  da                      
Wiki,   conforme   poderá   visualizar   ( figura   15 ).  

 
Figura   15   -   Inserindo   uma   página   no    WIKI   

 

Caso  o  texto  já  tenha  sido  iniciado  por  outro(a)  estudante,  você  encontrará  as  abas:  Visualizar,  Editar,                 
Comentários,   Histórico,   Mapa,   Arquivos   e   Administração   ( figura   16 ).  

_________________._._.________________  
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Figura   16   -   editando   a   página   do    WIKI   

 

Você  poderá  acessar  o  ambiente  Wiki  e  contribuir  com  a  construção  do  texto  quantas  vezes  quiser,                 
basta   clicar   novamente   na   aba   Editar.  

Para  conversar  com  o  grupo,  você  poderá  u�lizar  além  dos  canais  de  comunicação  disponíveis  no                
AVAMoodle  (fórum  e  mensagens),  a  aba Comentários .  Para  postar  seu  comentário,  clique  na  opção               
Adicionar  comentário ,  o  editor  vai  abrir  para  que  possa  inserir  a  mensagem,  e  ao  finalizar  clique  em                  
Salvar   mudança ,   ao   final   da   página.  

 

 

7.   GLOSSÁRIO   
É  um  disposi�vo  didá�co  que  possibilita  a  estudantes  e  professores(as)  o  cadastro  de  termos  e  suas                 
respec�vas  definições,  ou  ainda,  o  cadastro  das  perguntas  mais  frequentes  da  disciplina  e  suas               
respec�vas  respostas  (FAQ  -  lista  de  perguntas  frequentes).  Pode  ser  definido  também  como  um               
dicionário  de  termos,  onde  estudantes  e  professores(as)  podem  inserir  alguns  termos  mais             
complexos   ou   interessantes   com   a   definição   mais   adequada   para   o   caso   trabalhado.  

Na  página  principal  da  sua  disciplina  no  AVA  Moodle,  clique  na  a�vidade  do  �po  Glossário  para  ter                  
acesso   a   ela   ( figura   17 ).  
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Figura   17   -   Acessando   uma   a�vidade   do   �po   

 

Ao  abrir,  pode-se  visualizar  os  conceitos  já  inseridos,  e  inserir  novos  itens.  Para  inserir  um  item,  clique                  
no   botão    Inserir   novo   item    ( figura   18 ).  

 
Figura   18   -   A�vidade   glossário   

 

Para  inserir  um  item,  escreva  o  conceito  e  a  definição  que  são  campos  obrigatórios  e  caso  queira  é                   
possível   inserir   um   arquivo   em   anexo.   Feito   isso,   basta   clicar   em    Salvar   mudanças .  
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Figura   19   -   Inserindo   itens   no    glossário   

 
 

 
Figura   20   -   Inserindo   imagens   no    glossário  

 

Para  melhor  descrever  o  item  que  está  inserindo  no  Glossário,  é  possível  registrar  as  seguintes                
informações:   

•    Conceito :   este   espaço   serve   para   colocar   o   termo   a   ser   inserido   no   glossário.   
•    Definição :   preencher   com   a   definição   do   termo   inserido   no   campo   conceito.   
• Outras  palavras  que  serão linkadas ao  mesmo  item :  pode  ser  inserido  sinônimo  para  este                
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termo.   
•    Anexo :   pode   ser   inserido   um   documento   com   uma   explicação   mais   detalhada   do   termo.   
• Link  automá�co :  é  possível  criar links automá�cos  aos  itens  do  glossário  toda  vez  que  o                 
conceito/�tulo   aparecer   em   textos   do   mesmo   curso.   
• Item  sensível  à  dis�nção  entre  maiúsculas  e  minúsculas :  esta  opção  define  se  a  criação                
automá�ca  de  links  a  estes  itens  do  glossário  deve  estabelecer  uma  correspondência  exata  entre               
as   palavras,   considerando   as   diferenças   entre   maiúsculas   e   minúsculas.   
• Criar  links  apenas  a  par�r  de  palavras  inteiras: esta  opção  estabelece  que  os links criados                 
automa�camente   devem   ser   associados   apenas   a   palavras   inteiras.   

 

Depois   de   inserido   as   informações   do   item,    pode-se   excluí-lo   e   editá-lo   se   necessário.  

Você  pode,  ainda,  inserir  comentários  nos  textos  dos  colegas:  para  isso,  clique  na  opção Comentários                
digite  o  texto  e  depois  clique  em Salvar  comentário .  Note  que  o  comentário  foi  inserido.  Você                 
também   pode   excluí-lo   e   editá-lo.  

 

8.   CHAT   

Permite  a  realização  de  uma  discussão  textual  de  modo  síncrono,  em  tempo  real,  proporcionando  um                
sen�do  de  proximidade  e  presença,  semelhante  a  uma  conversa  presencial.  Essa  é  uma  maneira  ú�l  e                 
rápida  para  promover  a  troca  de  ideias  e  discussões  sobre  os  assuntos  apresentados  no  curso,                
podendo  ter  acesso  a  diversos  pontos  de  vista  sobre  um  determinado  assunto  em  tempo  real.  Ao                 
contrário   dos   fóruns,   todos   podem   publicar   textos   ao   mesmo   tempo.   

 

Figura   21   -   Acessando   o   Chat   

Basta  clicar  no  link Clique  aqui  para  entrar  no  chat  agora  que  uma  nova  janela  será  aberta,  dando                   
início   à   conversa.   

_________________._._.________________  
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Figura   22   -   Página   de   acesso   ao   Chat   

 

 
Figura   23   -   Par�cipando   do   Chat   

 
Na  parte  central,  com  fundo  branco,  serão  mostradas  as  atualizações  do  Chat,  como  a  entrada  e  saída                  
de  usuário  e  as  mensagens  enviadas.  No  campo  superior  direito,  aparecem  os  usuários  que  estão                
online (1).  No  canto  inferior  esquerdo,  está  o  espaço  reservado  para  digitarmos  a  mensagem  (2).  Para                 
enviar  uma  mensagem,  basta  digitá-la  na  caixa  de  texto  e  pressionar  a  tecla Enviar  (3).  Para  sair  do                   
Chat   basta   clicar   no    X ,   localizado   no   canto   superior   direito   da   janela   do   Chat.  
 
 

9.   ESCOLHA   
O  disposi�vo  didá�co  Escolha  tem  a  funcionalidade  de  uma  enquete.  O(A)  professor(a)  pode  elaborar               
uma  pergunta  com  diversas  opções  de  respostas.  Isso  pode  ser  um  modo  para  escolha  de  um  tema  a                   
ser  trabalhado,  pois  cada  escolha  só  pode  ter  um  número  X  de  votos  definidos  pelo  professor(a).  Um                  
bom  exemplo  disso,  quando  o(a)  professor(a)  propõe  cinco  temas  e  pede  para  que  os(as)  estudantes                
se  dividam  em  cinco  grupos  um  para  cada  tema,  com  isso  cada  componente  do  grupo  escolhe  o  tema                   
que  desejar,  não  podendo  passar  do  limite  X  de  estudantes  que  o(a)  professor(a)  tenha  especificado.                
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Mas  também  como  enquete  pode  não  conter  esse  limite  X,  podendo  assim  ser  uma  ó�ma  escolha                 
para   realizar   uma   enquete   sobre   tema   diversos.   

 

Figura   24   -   Acessando   a   a�vidade   do   �po   Escolha   
 

 
Figura   25   -   A�vidade   escolha   

 
Basta   clicar   na   opção   desejada,   e   em   seguida,   clicar   no   botão    Gravar   minha   resposta .  
 
 

10.   LIÇÃO   
Esse  disposi�vo  didá�co  permite  a  inserção  de  conteúdos  (textos  e  imagens  está�cas)  que  podem  ser                
visitados  pelos(a)  estudantes  na  ordem  que  acharem  mais  interessante.  Para  isso,  é  possível,  ao  final                
de  cada  página  de  conteúdo,  apontar  dois  ou  mais  caminhos  para  con�nuar  a  leitura.  Esta  a�vidade                 
contém  certo  número  de  páginas,  dentro  de  cada  página  tem  questões  e  alterna�vas  de  resposta.                
Dependendo  da  resposta  escolhida,  avança-se  para  a  lição  seguinte  ou  pode  voltar  para  a  anterior.  A                 
navegação  através  da  lição  pode  ser  direta  ou  complexa,  dependendo  em  grande  parte  da  estrutura                
do   material   que   está   sendo   apresentado.   No   final   da   lição,   é   mostrada   a   pontuação   ob�da.  
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Figura   26   -   Acessando   a   a�vidade   do   �po   Lição  

 

Ao  clicar  na  a�vidade,  você  terá  acesso  à  primeira  página  de  sua  lição.  Nesta  página,  estarão  as                  
orientações  para  você  responder  à  primeira  questão  que  poderá  ser  de  diversos  �pos,  como:  múl�pla                
escolha,   verdadeiro   ou   falso,   dissertação,   entre   outros.   Realize   esta   questão   e   clique   no   botão    Enviar .  

 

Figura   27   -   Respondendo   questões   na   Lição   

 

Figura   28   -   Feedback   da   resposta   às   questões  
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Após  enviar  a  questão,  surge  o  feedback  ( figura  28 )  e  você  será  direcionado  à  próxima  página  onde                  
poderá  ter  acesso  a  novos  conteúdo  ( figura  29 )  ou  responder  novas  questões  conforme  às               
orientações   do(a)   professor(a).  
 

  
Figura   29   -   Orientações   sobre   o   conteúdo   após   responder   as   questões  

 
Note  que  durante  a  realização  da  a�vidade,  é  possível  visualizar  uma  barra  de  progresso  com  o                 
percentual  da  a�vidade  realizada,  na  parte  inferior.  Após  enviar  todas  as  questões,  você  será               
direcionado(a)  à  uma  página  final  informando  que  sua  a�vidade  foi  concluída.  Nesta  página,  é               
possível  você  conferir  a  nota  ob�da  das  a�vidades  que  são  corrigidas  de  forma  automá�ca  conforme                
a  imagem  abaixo.  Portanto,  notas  das  questões  do  �po  disserta�va  somente  aparecerão  após  a               
correção   pelo(a)   professor(a).  
 
 

12.   QUESTIONÁRIO   
Consiste  em  um  instrumento  de  composição  de  questões  e  de  configuração  de  ques�onários.  As               
questões  são  arquivadas  por  categorias  em  uma  base  de  dados  e  podem  ser  reu�lizadas  em  outros                 
ques�onários   e   em   outros   cursos/disciplinas.   

 

Figura   30   -   Acessando   a   a�vidade   do   �po   Ques�onário  
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Após  acessar  a  a�vidade,  fique  atento  ao  número  de  tenta�vas  permi�das  (1),  para  responder  ao                
ques�onário.  Logo  abaixo  você  pode  observar  a  informação  sobre  o  método  de  avaliação  e               
posteriormente  o  botão Tentar  responder  o  ques�onário  agora  (2),  ao  clicar  nesse  botão  você  será                
encaminhado   para   o   ques�onário.   

 

Figura   31   -   Tela   anterior   a   inicialização   da   a�vidade.  

 

Ao  acessar  o  ques�onário,  são  mostradas  as  perguntas  que  você  deve  responder.  Esta  questão  é  do                 
�po   verdadeiro   ou   falso   (1).   Escolha   uma   das   opções   e   clique   em   próxima   página   (2):  

 

Figura   32   -   respondendo   as   perguntas   do   ques�onário.  

 

Após  responder  a  úl�ma  questão,  clique  em  finalizar  tenta�va  (1)  ou  finalize  sua  tenta�va  de  resposta                 
a   qualquer   momento   clicando   na   opção   localizada   a   esquerda   (2):  
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Figura   33   -   finalizando   tenta�va   de   resposta.  

 

Após   responder   todas   as   questões,   o(a)   estudante   possui   as   seguintes   opções:  

•    Retornar   a   tenta�va    (1):   retorna   nas   perguntas   para   uma   possível   correção   antes   de   enviar.   
•    Enviar   tudo   e   terminar    (2):   envia   todas   as   questões   e   termina   a   sessão.   
 

 
Figura   34   -   Enviando   respostas   do   ques�onário   

 

Suas  respostas  foram  enviadas  e  é  possível  você  saber  a  sua  nota  ( figura  35 ).  Mas,  para  saber  as                   
respostas  corretas,  é  somente  após  o  fechamento  do  ques�onário,  que  é  definido  pelo(a)              
professor(a).   
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Figura   35   -   Nota   do   ques�onário   

 

13.   BARRA   DE   PROGRESSO   
Na  página  inicial  do  curso,  ao  lado  de  cada  material  ou  a�vidade,  terá  uma  opção  para  marcar                  
quando  for  concluído.  Alguns(Algumas)  professores(as)  u�lizam  esse  recurso  para  acompanharem  se            
os(a)   estudantes   estão   visualizando   os   materiais   e   concluindo   as   a�vidades.  

Sempre  depois  de  fazer  uma  a�vidade,  ou  ler  um  texto  disponibilizado  pelo(a)  professor(a),  por               
exemplo,  marque  a  caixa  para  alcançar  maiores  níveis  de  progresso  no  curso,  caso  esteja  disponível                
para  marcar.  Algumas  a�vidades  serão  marcadas  automa�camente  quando  você  realizar  o  que  foi              
solicitado:  enviar  mensagem,  enviar  uma  réplica  de  mensagem,  fazer  o upload de  alguma  tarefa,  fazer                
a   leitura   do   livro   até   o   final,   etc.   

 
Figura   36   -   Barra   de   progresso   

 

_________________._._.________________  

IFBA   -   Campus   Lauro   de   Freitas  



14.   PESQUISA   
Neste  disposi�vo  didá�co,  o(a)  professor(a)  pode  criar  para  realizar  um  ques�onário  de  diagnós�co,              
de  autoavaliação,  de  avaliação  do  curso,  ou  qualquer  outra  finalidade  em  que  opinião  precisa  ser                
coletada.  

A  par�cipação  do(a)  estudante  pode  ser  anônima  ou  iden�ficada,  e  os  resultados  são  visualizados  em                
formato   de   gráficos   somente   pelo(a)   professor(a).  

 

 
Figura   37   -   Acessando   a   Pesquisa   

 
 

 
Figura   38   -   Pesquisa   de   autoavaliação  

 
Clique  no  botão Responda  as  questões  ( figura  38 )  para  ter  acesso  ao  ques�onário.  Na figura  39 ,                 
temos   um   exemplo   de   questão   que   pode   ser   disponibilizada   em   uma   Pesquisa.  

 
Figura   39   -   Pesquisa   de   autoavaliação  
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15.   PESQUISA   DE   AVALIAÇÃO   
Neste  disposi�vo  didá�co,  o(a)  professor(a)  pode  criar  para  realizar  um  ques�onário  de  avaliação  do               
curso.  Tem  como  obje�vo  desenvolver  avaliação  do  aprendizado online do(a)  estudante.  Com  os              
resultados,  pode-se  iden�ficar  as  tendências  de  cada  estudante  que  foi  caracterizado  pelo  processo              
de   aprendizagem   no   percorrer   do   curso/disciplina.  

 
Figura   40   -   Acessando   a   Pesquisa   de   Avaliação  

 
As  perguntas  geradas  são  do  próprio  AVA  Moodle  e  não  podem  ser  editadas.  Elas  são  divididas  em                  
três   grandes   grupos:   

• Pesquisa  ATTLS: É  um  grupo  de  20  questões  referente  à  aprendizagem  e  a  a�tude  do(a)                 
estudante.   Geralmente   u�lizada   para   avaliar   o   aprendizado    online    e    offline    dos(das)   estudantes.   
• Pesquisa  de  Incidentes  Crí�cos: Este  grupo  tem  cinco  questões  que  devem  ser  respondidas  por                
extenso.   
• Pesquisa  COLLES: A  pesquisa  COLLES  é  dividida  em  três  grupos,  cada  um  referente  a  um  �po  de                   
avaliação  relacionada  à:  experiência  efe�va;  expecta�vas  e  experiência  efe�va;  ou  expecta�va.            
Cada   pesquisa   tem   entre   30   e   50   questões   de   múl�pla   escolha   e   uma   descri�va.   

 

 
 

Figura   41   -   Exemplo   de   Pesquisa   de   Avaliação,   do   �po   Incidentes   Crí�cos  
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Figura   42   -   Exemplo   de   Pesquisa   de   Avaliação,   do   �po   COLLES  

 

 
 

_________________________._._._________________________  
 
 

Es�e��m��   qu�   es��   ma����   aj���-o   co�   o   us�   do   am����te   vi����l  
de   ap���d��a��m   e,   co���q�e���m���e,   de   se��   es����s.  

 
Mu�t�   su���s�   ne���   se���t��   ex���c�o���!  
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