
  

                        
Caros Cursistas, 

Chegamos a Unidade II, que tem como objetivo conhecermos mais sobre a 

plataforma Moodle, este ambiente de aprendizagem virtual que estamos 

utilizando.

Apresentamos nesta unidade algumas ferramentas, tais como: fóruns, wiki, 

chat, hiperlink e glossário. São recursos que utilizaremos nos cursos que 

serão ofertados pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD) do Tribunal 

de Justiça de Goiás.

Sugerimos que façam uma leitura proveitosa dos slides a seguir.

Núcleo de Educação a Distância do TJGO



  

                        
Primeiramente, vamos falar sobre um dos recursos mais utilizados, que é o 

Fórum:

O “Fórum”  é uma atividade que tem seu funcionamento básico parecido 

com uma simples lista de discussão. Essa ferramenta, apesar de simples, é 

muito útil em diversas situações; como, por exemplo, para discutir temas do 

curso, dúvidas sobre trabalhos, etc.

 



  

                        
O Fórum pode ser de Discussão Simples ou Geral:

Discussão simples  – quando há um único tópico em uma única página, 

usado para organizar discussões breves com foco em um tema preciso.

Fórum geral - é um fórum aberto, onde todos os participantes podem 

iniciar um novo tópico de discussão quando quiserem. 

Cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico de discussão, mas todos 

podem responder livremente às mensagens, sem limites de quantidades. 

FÓRUM



  

                        
Nos slides a seguir, vamos apresentar um exemplo de um fórum geral, o 

Fórum de Dúvidas, e você vai perceber como é simples utilizar. 

FÓRUM



  

                        

Clique aqui com 
o botão esquerdo
do mouse.

Quer saber como usar
o Fórum de Dúvidas?

Então, vamos lá!

FÓRUM



  

                        

Clique aqui com 
o botão esquerdo
do mouse.

   Lembre-se: o Fórum de
     Dúvidas é apenas um dos 

tipos de fórum que 
Você poderá utilizar.

FÓRUM



  

                        

2. Descreva a sua 
dúvida, de forma 
mais clara possível.

1. Digite o assunto 
da mensagem.

3. Use a seta para
escolher se deseja
receber cópia 
dessa mensagem.

4. Use este recurso, se
desejar anexar um
arquivo a essa 
mensagem. 6. Clique para enviar

sua mensagem 
ao fórum.

       5. Clique se quiser
enviar a mensagem
 via e-mail.

   Siga as instruções
e você vai ver
como é fácil

participar do fórum!

FÓRUM



  

                        
 Outra ferramenta é o  Wiki:

O Wiki é uma ferramenta interativa de construção de uma base de 

conhecimento. Trata-se de um sistema que permite a fácil construção de 

páginas informativas com hyperlinks entre si. No entanto, não é preciso 

treinamento em linguagem alguma para operá-lo. 

Atualmente, um dos casos mais bem sucedidos na internet, é o Wikipedia. 

Todos os usuários podem incluir, modificar ou excluir uma informação. Esta 

liberdade faz com que a construção do conhecimento seja colaborativa e 

motivadora, uma vez que a contribuição do usuário é prontamente 

visualizada no computador. 



  

                        
Uma característica marcante desta ferramenta  é o seu caráter auto-

regulador que é uma das bases da filosofia Wiki. 

Embora possa haver mecanismos de controle das atualizações, a ideia é 

que todos sejam responsáveis pela manutenção do Wiki, criando um 

sentido de comunidade em torno da ferramenta. 

Por criar ligações dinâmicas entre os assuntos, pode ser uma alternativa 

bastante interessante ao uso da ferramenta Glossário, que iremos 

apresentar mais adiante. E, também para a construção de textos 

colaborativos, que abordam um determinado tema sob diversas 

perspectivas.

WIKI



  

                        

   O “Wiki” é o recurso
do Moodle que nos
permite criar textos

colaborativos.

Clique aqui para 
 acessar o texto 
   colaborativo.

WIKI



  

                        

   Se você for o primeiro 
a postar sua participação,

abrirá uma página 
parecida com esta.

Clique aqui para 
iniciar a criação do 
texto colaborativo.WIKI



  

                        

    Escolha no menu 
a opção que irá

utilizar - você pode
recorrer a ele

sempre que precisar. 

Aqui você visualiza 
o conteúdo do texto
colaborativo.

WIKI



  

                        

    Participe e contribua
com a construção do

conhecimento em 
sua comunidade.

WIKI
2. Não esqueça de
salvar suas
alterações.

1. Digite aqui o seu
texto.



  

                        

    Você pode inserir 
comentários que visem

a melhoria da 
qualidade do texto.

WIKI

Você pode editar
seu comentário,
ou até mesmo
excluí-lo.



  

                        

    Você pode acompanhar
o histórico das alterações

do texto colaborativo 
de sua comunidade.

2. Experimente comparar
suas contribuições.
A comparação pode
ser “dois a dois”.

WIKI

1. Escolha os autores 
participantes
sua comunidade.



  

                        

    
    O Mapa do Wiki permite

verificar o conteúdo e a 
organização do texto 

colaborativo.

Estas opções estarão
disponíveis a medida que
forem acrescentados
conteúdos ao texto 
colaborativo.

WIKI



  

                        
    Aqui você pode, 

se achar conveniente,
anexar arquivos para 
inspirar a sua criação.

Para abrir um arquivo,
quando houver, basta 
clicar duas vezes sobre 
o seu ícone.

WIKI



  

                        
Os Chats ou Salas de Bate-Papo foram muito populares no começo da 

internet. É um recurso em que as mensagens entre usuários são trocadas 

online, dentro de uma página de internet. 

O Chat é uma atividade que permite a comunicação escrita entre alunos e 

professores em tempo real, são atividades síncronas, realizados com data 

e hora marcada.

CHAT



  

                        

CHAT

     Neste recurso você 
pode se comunicar 

com todos os colegas, 
desde que 

estejam conectados.

Siga a instrução.



  

                        

CHAT

     As mensagens aqui
devem guardar
 relação com 

o tema do curso.

Digite aqui sua mensagem
e  clique em “enviar”.



  

                        
Hyperlink  é uma ferramenta de ligação dinâmica entre diferentes páginas 

ou informações em páginas disponíveis na Internet. Ao serem ativadas, 

essas ligações levam o usuário a outras páginas ou outro setor da mesma 

página, acessando novas informações que estão inter-relacionadas. 

HYPERLINK



  

                        
Quase todas as informações do Moodle são obtidas mediante navegação 

por hyperlinks, o que faz a operação ser bastante simplificada e, de certa 

forma, intuitiva. 

Por exemplo: para ver a lista de participantes, basta clicar no hyperlink 

equivalente. Para se obter mais informação sobre um deles, basta clicar 

sobre o nome do participante do qual se deseja maiores detalhes. Neste 

ponto, se o usuário desejar enviar uma mensagem, surge um botão 

específico “Enviar Mensagem”, que permite essa ação. 

HYPERLINK



  

                        

HYPERLINK

    No Moodle, quase
tudo se acessa

por meio de 
um hyperlink.



  

                        
O Glossário é uma forma de esclarecer os termos relacionados ao 

conteúdo do curso, como um mini-dicionário. 

Os participantes do curso podem colaborar, criando e atualizando o 

conteúdo como em um dicionário ou FAQ (perguntas frequentes).

GLOSSÁRIO



  

                        

GLOSSÁRIO

     
  Para acessar o

“Glossário” basta
Clicar no hyperlink.



  

                        

GLOSSÁRIO

     
  Procure o termo, que

está disposto em
ordem alfabética.



  

                        
Esperamos que vocês tenham aprendido bastante com a leitura dos slides.

Na aula 2,  preparamos uma apresentação sobre com o título Conhecendo 

o Moodle. Para você assisti-la deve ter um equipamento com saída de 

áudio  (fone de ouvido ou caixa de som), mas, se não tiver este recurso 

disponível, poderá utilizar a legenda.

Importante: Para finalizar a unidade II, realizaremos um chat para 

debatermos o que compreendemos do conteúdo ensinado na unidade. 

Nomeamos este chat de: “Entre sem bater”, há um link ao final da unidade, 

clique  e veja a hora e o dia de acessar esta atividade.
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