
COMO USAR ESTA TABELA?
O Moodle é novo para si? Use este guia para escolher a ferramenta 
certa para o objectivo.
Já sabe que ferramenta quer usar? Siga a linha respectiva para ver os 
seus pontos fortes e fracos.
Sabe que resultado pretende atingir? Escolha uma coluna e veja qual 
ferramenta o pode ajudar para esse fi m.

GRUPOS E AGRUPAMENTOS
Recorde-se que pode aplicar Grupos e Agrupamentos à 
generalidade dos recursos e actividades, repartindo assim 
o acesso e os espaços para a sua execução a grupos de 
alunos por si defi nidos.

PRECISA DE MAIS AJUDA COM O MOODLE?
Consulte os manuais de apoio para docentes:
http://elearning.ul.pt/course/view.php?id=537
E a resposta a dúvidas mais comuns:
http://elearninglab.ul.pt/faq
Pode ainda contactar o e-Learning Lab: 
apoio.elearning@campus.ul.pt telef. 217500460

Inserir 
Ficheiro

Fácil, semelhante 
à integração de 
um anexo num e-
mail. No entanto, 
será que a leitura, 
por ex., do .doc 
ou do .pdf permite 
a aprendizagem 
por si só?

Sim. Apenas 
os professores 
podem gerir 
os fi cheiros da 
disciplina. De-
fi nitivamente uma 
ferramenta de 
disseminação.

Talvez. Se interli-
gado com outras 
tarefas com 
recolha através 
do Fórum ou da 
Submissão de 
Trabalhos.

Não. Trata-se de 
uma ferramenta 
de distribuição. 
Não inclui nen-
huma opção para 
a interacção/co-
municação.

Talvez. Se usado 
para fornecer 
tarefa a executar 
através do Fórum 
e da Submissão 
de Trabalhos.

Não. Trata-se 
sobretudo de 
um recurso para 
transferência de 
informação.

7zip
(simplifi ca a colo-
cação quando são 
muitos fi cheiros).
Offi ce Add-in for 
Moodle
(salva para e 
edita directamente 
fi cheiros no Moo-
dle).

Mostrar 
Pasta de 
Ficheiros

Fácil. Forma sim-
ples de disponibi-
lizar um conjunto 
alargado de docu-
mentos. Todos os 
fi cheiros adicio-
nados à pasta 
partilhada fi cam 
automaticamente 
disponíveis.

Sim. Talvez. Se interli-
gado com outras 
tarefas com 
recolha através 
do Fórum ou da 
Submissão de 
Trabalhos.

Não. Trata-se de 
uma ferramenta 
de distribuição. 
Não inclui nen-
huma opção para 
a interacção/co-
municação.

Talvez. Se usado 
para fornecer 
tarefa com 
recolha através 
do Fórum ou da 
Submissão de 
Trabalhos.

Não. Trata-se 
sobretudo de 
um recurso para 
transferência de 
informação.

7zip
(simplifi ca a colo-
cação quando são 
muitos fi cheiros)
Offi ce Add-in for 
Moodle
(salva para e 
edita directamente 
fi cheiros no Moo-
dle).

Transferência de 
Informação
Permite dissemi-
nar informação do 
docente para os 
estudantes?

Verifi cação da 
aprendizagem
Permite aceder 
ao progresso na 
aprendizagem dos 
estudantes?

Comunicação & 
Interacção
Pode ser usada 
para comuni-
cação e inter-
acção entre o 
docente e os es-
tudantes e entre 
estudantes?

Co-criação de 
conteúdo
Podem o docente 
e os estudantes 
colaborar e criar 
conteúdo entre si?

Taxonomia de 
Bloom
Permite que 
ordem de pen-
samento?
1. Recordar
2. Compreender
3. Aplicar
4. Analisar
5. Avaliar

Algumas dicas 
de utilização 
& outras apli-
cações externas 
(passíveis de 
complementar o 
uso das ferramen-
tas do Moodle).

Facilidade de 
uso
Com que fa-
cilidade pode ser 
confi gurada?

O QUE PRETENDE ATINGIR? 
(PROPÓSITO PEDAGÓGICO)

Ferramenta ideal Pode funcionar com um desenho adequado Ferramenta pouco adequada
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TABELA PARA APOIO E DIAGNÓSTICO NA SELECÇÃO DAS FERRAMENTAS DO MOODLE



Transferência de 
Informação

Verifi cação da 
aprendizagem

Comunicação & 
Interacção

Co-criação de con-
teúdo

Taxonomia de 
Bloom

Algumas dicas de 
utilização & outras 
aplicações externas Facilidade de uso
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O QUE PRETENDE ATINGIR? (PROPÓSITO PEDAGÓGICO)

Ferramenta 
ideal

Pode funcionar com um 
desenho adequado Ferramenta pouco adequada

O QUE QUER USAR? 
RECURSOS/
ACTIVIDADES

Ligação 
para página 
Web

Fácil. Encontre o 
endereço (a.k.a. 
URL, iniciado por 
http://), copie-o e 
cole-o.

Forma fácil de 
direccionar os 
estudantes para a 
informação. Pode 
ligar directamente 
para artigos em 
publicações em 
linha etc.

Não directamente.
Uma opção será 
hiperligar para 
blogues ou e-por-
tefólios mantidos 
pelos alunos.

Talvez. Hiperligue 
para ferramentas 
externas como o 
Google Calendar, 
Grupos, Blogues 
ou Wikis onde a 
interacção/comuni-
cação se revelam 
possíveis.

Talvez. Pode 
hiperligar para fer-
ramentas colabo-
rativas externas 
como o Google 
Calendar, Grupos, 
Blogues ou Wikis 
onde a interacção/
comunicação se 
revelam possíveis.

6/6 Pode fazer 
qualquer uma 
delas, dependendo 
de para onde se 
remeta.

Activando (nas op-
ções avançadas) 
“Manter a barra de 
navegação visível 
na mesma página” 
integra a exibição 
do recurso ex-
terno no espaço do 
curso, facilitando 
a navegação do 
aluno de volta  a 
este. 

Criar 
página Web

Fácil. Escreva 
directamente ou 
faça copy&paste, 
por ex. de um 
documento do MS 
Word etc. Também 
pode embeber na 
página elementos 
multimédia (por 
ex. um vídeo do 
Youtube).

Sim. Recurso de 
disseminação que 
potencialmente 
permite misturar 
hiperligações com 
comentários e ori-
entações de leitura 
e ou visualização 
de outros recursos.

Não directamente. 
Uma opção será 
hiperligar para 
blogues ou e-por-
tefólios mantidos 
pelos alunos.

Não prevê 
qualquer mecani-
smo de retroacção 
por parte do aluno 
sobre a infor-
mação.

Não. Apenas o 
Professor pode 
adicionar um 
Livro. Se pretende 
escrita colabora-
tiva entre alunos 
pondere o uso da 
actividade “Wiki”.

Não. Trata-se 
sobretudo de 
um recurso para 
transferência de 
informação.

No copy&paste 
a partir do Word 
não se esqueça 
de clicar no botão 
“Limpar HTML 
criado pelo Word”, 
evitando assim 
efeitos de for-
matação inespera-
dos.

Livro

Fácil. Depois de 
criado o livro os 
capítulos são adi-
cionados um a um. 
O índice e o menu 
de navegação são 
criados e adicio-
nados automatica-
mente.

Sim.
Permite apresentar 
um conjunto de 
informação estru-
turada. Adequado 
quando uma única 
página Web seja 
insufi ciente ou 
resulte demasiado 
comprida para o 
fi m.

Não. Não prevê 
qualquer mecani-
smo de retroacção 
por parte do aluno 
sobre a infor-
mação.

Não. Apenas o 
Professor pode 
adicionar um 
Livro. Se pretende 
escrita colabora-
tiva entre alunos 
pondere o uso da 
actividade “Wiki”.

Não. Trata-se 
sobretudo de 
um recurso para 
transferência de 
informação.

A opção “Importing 
chapters into book: 
Import” permite 
criar automatica-
mente capítulos a 
partir de páginas 
HTML previamente 
formatadas.
Também pode ser 
usado para apre-
sentar o programa 
da disciplina.
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Transferência de 
Informação

Verifi cação da 
aprendizagem

Comunicação & 
Interacção

Co-criação de con-
teúdo

Taxonomia de 
Bloom

Algumas dicas de 
utilização & outras 
aplicações externas Facilidade de uso
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O QUE PRETENDE ATINGIR? (PROPÓSITO PEDAGÓGICO)

Ferramenta 
ideal

Pode funcionar com um 
desenho adequado Ferramenta pouco adequada

O QUE QUER USAR? 
RECURSOS/
ACTIVIDADES

Fórum 
Notícias

Use para 
enviar anún-
cios

Fácil. Trata-se de 
um fórum padrão 
que já vem criado 
com cada disci-
plina, basta usar 
para enviar infor-
mações gerais aos 
utilizadores. Este 
fórum funciona 
como um sis-
tema de “avisos” 
e é unidireccional, 
apenas o docente 
pode publicar infor-
mação nele.

Sim. Inclua a men-
ção de alterações, 
questões de 
horário, lembrança 
de prazos e re-
gras, palavras de 
estímulo etc.

Não. O fórum 
“Notícias” está 
limitado. Os 
estudantes não 
podem responder 
nem adicionar 
novos tópicos.

Bom para esta-
belecer o ritmo do 
curso.

Os estudantes 
não podem iniciar 
novos tópicos.
Dica: disponibilize 
outro fórum.

2/6
Estritamente não 
é actividade de 
aprendizagem. 
Teste a prontidão 
para a próxima 
aula. Acompanha-
mento.

Tendo nas confi gu-
rações do fórum 
activa a opção 
“Obrigar todos a 
estarem subscri-
tos?” cada nova 
entrada é igual-
mente enviada por 
e-mail para todos 
os inscritos no 
curso.

Fórum de 
Discussão

Use para 
múltiplos  
tipos de 
actividades 
de aprendi-
zagem

Fácil. O Fórum 
vem com 
defi nições padrão 
utilizáveis. Adi-
cionar um nome, 
uma descrição de 
propósito e pelo 
menos um tópico 
inicial de arranque 
é sufi ciente.

Partilhe recursos 
como ligações 
ou fi cheiros e ou 
convide os alunos  
a fazê-lo con-
soante propósitos 
defi nidos. 
Elevado volume de 
informação? Risco 
de não poder 
acompanhar tudo.

O Fórum é versátil 
e permite-o. Por 
ex. conceba uma 
actividade de ava- 
liação formativa 
ou de partilha de 
dúvidas.

Sim. Os es-
tudantes comu-
nicam com o 
docente e entre 
eles. Interacção 
como turma ou em 
grupos.

Sim. Os es-
tudantes podem 
colaborar e ex-
plorar tópicos, dis-
cuti-los e escrever 
em conjunto.

5/6
Compreender, 
Aplicar, Analisar, 
Avaliar, 
Criar.

Seja criativo. Um 
fórum não tem que 
ser uma discussão 
aprofundada sobre 
a matéria; pode 
ser um espaço 
de descontracção 
aberto aos inter-
esses de cada um; 
um espaço para o 
exercício de role 
play, feedback, 
apresentação de 
recursos ou resul-
tado de trabalhos 
individuais ou de 
grupo e desc-
obertas, apoio, 
discussão rotativa 
entre estudantes 
etc.
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Transferência de 
Informação

Verifi cação da 
aprendizagem

Comunicação & 
Interacção

Co-criação de con-
teúdo

Taxonomia de 
Bloom

Algumas dicas de 
utilização & outras 
aplicações externas Facilidade de uso
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O QUE PRETENDE ATINGIR? (PROPÓSITO PEDAGÓGICO)

Ferramenta 
ideal

Pode funcionar com um 
desenho adequado Ferramenta pouco adequada

O QUE QUER USAR? 
RECURSOS/
ACTIVIDADES

Wiki

Use para 
muitos  
tipos de 
actividades 
de aprendi-
zagem

Relativamente 
complexo. Decida 
se o quer tornar 
individual ou de 
grupo. Tem algu-
mas especifi ci-
dades. É conveni-
ente testar.

Sim. Utilize como 
local informativo. 
Permita a edição 
apenas por pro-
fessores ou por 
qualquer partici-
pante.

O Wiki é versátil 
e permite-o. 
Mantem um 
histórico de todas 
as contribuições 
efectuadas. Por 
ex. conceba uma 
actividade de avali-
ação formativa.

Inadequado como 
ferramenta de co-
municação. Utilize 
em brainstormings, 
planeamento, es-
crita colaborativa, 
por ex., redacção 
de um relatório em 
grupo.

Sim. Os es-
tudantes podem 
colaborar e 
explorar tópi-
cos, discuti-los e 
envolver-se em 
actividades de 
escrita conjunta.

5/6
Compreender, 
Aplicar, Analisar, 
Avaliar, Criar.

Mais útil quando 
combinado com 
a utilização de 
grupos.

Glossário

Use para 
actividades 
de aprendi-
zagem em 
que os 
estudantes 
coligam 
recursos ou 
apresentem 
informação.

As defi nições pa-
drão são adequa-
das. Confi gure-o 
de modo a que o 
nome do autor de 
cada entrada seja 
mostrado.

Use o glossário 
para defi nir termos 
ou apresentar 
informação. Melhor 
ainda, deixe ser 
os estudantes a 
adicioná-la e a 
construi-lo.

É versátil e 
permite-o. Mas 
necessita de 
conceber um tipo 
de actividade 
adequado.

Inadequado para 
a discussão. Os 
estudantes podem 
ler as entradas 
alheias e comentar 
ou classifi car.

Apenas o autor 
original pode editar 
uma entrada. A 
turma pode coligir 
recursos, ob-
servações etc.

5/6
Compreender, 
Aplicar, Analisar, 
Avaliar, Criar.

Se activar a opção 
“Criar apontadores 
para o glossário 
automaticamente”, 
cada vez que um 
termo integrado 
surja em qualquer 
texto do curso 
surgirá hiperligado 
para a respectiva 
defi nição.

Teste

Use para 
avaliação 
formativa 
ou sumativa 
da aprendi-
zagem

Complexo e 
moroso mas 
pedagogicamente 
potente. Crie o 
teste e depois 
as perguntas. 
Pondere as suas 
categorias.

O teste está 
vocacionado para 
a avaliação, não 
como canal de 
distribuição. 
Dica: use para 
auto-diagnóstico 
(explorando os 
mecanismos de 
feedback).

O teste pode ser 
temporizado e 
tornado seguro. 
Tem perguntas 
do tipo resposta 
aberta (ensaio), 
correspondência, 
escolha múltipla, 
verdadeiro/falso e 
outras.

Não.
Dica: utilize os 
fóruns em alterna-
tiva.

Não.
Dica: utilize os 
fóruns ou o wiki 
em alternativa

6/6
Pode testar os 6, 
requerendo que 
seja criativo na 
construção da sua 
avaliação.

Hot Potatoes
Cloze for Moodle
Gift Master Con-
verter

A
C

TI
V

ID
A

D
E

S



Transferência de 
Informação

Verifi cação da 
aprendizagem

Comunicação & 
Interacção

Co-criação de con-
teúdo

Taxonomia de 
Bloom

Algumas dicas de 
utilização & outras 
aplicações externas Facilidade de uso
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O QUE PRETENDE ATINGIR? (PROPÓSITO PEDAGÓGICO)

Ferramenta 
ideal

Pode funcionar com um 
desenho adequado Ferramenta pouco adequada

O QUE QUER USAR? 
RECURSOS/
ACTIVIDADES

Ques-
tionário

Relativamente 
fácil.

Não. O propósito é 
o inverso: recolher 
informação/input 
dos alunos.

Eventualmente. Se 
aplicado interca-
ladamente. A vo-
cação é no entanto 
aferir seja o conh-
ecimento prévio 
(diagnóstico inicial) 
seja a satisfação 
fi nal (avaliação da 
unidade curricular).

Não. Não prevê 
outro mecanismo 
de feedback que 
não permitir a 
consulta opcional 
dos resultados.

Não. Excepto se 
por exemplo em 
Ciências Sociais, 
como exercício, os 
alunos forem leva-
dos a construir um 
questionário em 
comum, apoiando 
complementar-
mente a discussão 
da concepção num 
Fórum ou Wiki.

6/6
Pode testar os 6, 
requerendo no en-
tanto que seja cria-
tivo na construção 
das questões.

Não é possível 
importar ques-
tionários concebi-
dos externamente. 
É no entanto 
possível exportar 
para CSV.

Referendo

Fácil. Rediga uma 
pergunta e defi na 
as hipóteses de 
resposta.

Não. O propósito é 
o inverso: recolher 
informação/input 
dos alunos.

Eventualmente. 
Dependendo do 
teor da questão.

Eventualmente. No 
caso de ser utiliza-
do para espoletar 
uma discussão 
subsequente.

Não. 6/6
O facto de con-
sistir numa única 
questão é limita-
tivo. Consoante a 
formulação poderá 
no entanto testar 
qualquer nível.

Lição

Utilize para 
apresentar 
informação 
estruturada 
ou para 
teste.

Pode ser comple- 
xa de confi gurar. 
Planeie primeiro 
bem o que quer 
fazer e estipule 
uma sequência de 
para os conteúdos 
e a aprendizagem 
que se pretende 
desenvolver, 
associando-lhes 
perguntas de 
verifi cação do 
progresso. Vale o 
esforço.

Excelente para 
apresentar infor-
mação de forma 
estruturada e 
orientada.

Sim. Permite cla- 
ssifi cação e feed-
back programados. 
Use como ques-
tionário estrutura-
do, apresentação 
de cenário, estudo 
de caso ou role 
play.

Não. Trata-se de 
uma actividade 
exclusivamente 
individual, não de 
grupo.

Não. Trata-se de 
uma actividade 
exclusivamente 
individual, não de 
grupo.

6/6
Pode por os 6 à 
prova, requeren-
do embora que 
seja criativo na 
construção do 
exercício.

PowerPoint
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Transferência de 
Informação

Verifi cação da 
aprendizagem

Comunicação & 
Interacção

Co-criação de con-
teúdo

Taxonomia de 
BloomFacilidade de uso
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O QUE PRETENDE ATINGIR? (PROPÓSITO PEDAGÓGICO)

Ferramenta 
ideal

Pode funcionar com um 
desenho adequado Ferramenta pouco adequada

O QUE QUER USAR? 
RECURSOS/
ACTIVIDADES

Envio de 
trabalhos

Utilize 
para coligir 
trabalhos, 
organizar a 
correcção 
e fornecer 
feedback.

Fácil. Escolha 
entre 4 tipos. É 
possível submeter 
trabalhos tanto 
redigidos online 
como offl ine.

Não. A ferramenta 
de submissão de 
fi cheiros não é um 
canal de dis-
tribuição.

Sim. Defi na datas 
de entrega e notas 
máximas. 
Coleccione os 
trabalhos e forneça 
feedback aos 
mesmos.

Não. Permite uma 
interacção muito 
limitada entre 
estudante e profe-
ssor.

Não. Actualmente 
não permite traba-
lhos de grupo. Use 
nestes casos antes 
o Wiki ou o Fórum.

6/6
Indirectamente.
Depende da forma 
como conceber a 
tarefa.

Base de 
Dados

Permite coli-
gir, partilhar 
e pesquisar 
artefactos 
criados.

Difícil de confi gu-
rar. Planeie o que 
pretende antes de 
iniciar a con-
strução (categorias 
e campos deseja-
dos). Benefi cia de 
treino.

Pode ser usada 
para o docente 
organizar melhor a 
informação (biblio-
grafi as, casos, ob-
jectos, registos de 
coordenadas ge-
ográfi cas relativas 
ao local de recolha 
de amostras etc...). 
Melhor ainda para 
deixar os 
estudantes 
adicioná-la.

Ferramenta espe-
cialmente versátil 
que o permite. Mas 
precisa de dese-
nhar uma activi-
dade de aprendi-
zagem adequada.

Inadequado para 
discussões. Os 
estudantes podem 
ler outras entradas 
e comentar ou 
classifi car.

Os estudantes 
podem partilhar 
informação ou 
fi cheiros de forma 
pesquisável. Cri-
ação de colecções 
conjuntas.

5/6
Compreender, 
Aplicar, Analisar, 
Avaliar, Criar.
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