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Introdução
A organização de cursos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) é uma atividade
fundamental para a oferta de cursos usando a Educação a Distância (EAD) que têm o AVA como o
espaço e o meio tecnológico utilizado para a interação entre os diversos atores do curso.
Para esta organização, é necessário uma equipe multidisciplinar que apresente competências
pedagógicas em EAD, competências gráficas e de webdesign e competências tecnológicas
relacionadas ao AVA utilizado. Muitas vezes esta organização do curso é chamada de desenho
didático. Aqui, consideramos que o desenho didático deve estar intimamente integrado com a
programação visual (ou projeto gráfico) e também com a configuração dos diversos recursos e
atividades do AVA.
Importante ressaltar que a organização do ambiente do curso deve ser definida juntamente com a
equipe de coordenação do curso que deverá opinar e aprovar cada definição, de acordo com o
projeto pedagógico do mesmo.
Este material apresenta sugestões com relação a atividades essenciais para a organização de cursos
utilizando o ambiente virtual Moodle.

1. Programação visual geral do AVA
Aqui devem ser definidos os aspectos gerais da programação visual do AVA, que deve acompanhar o
projeto gráfico da marca do curso e dos materiais didáticos impressos ou eletrônicos, se houver.
Deve-se definir as cores que vão predominar no ambiente; as imagens principais e a estrutura geral
do AVA (que pode ser organizado em uma, duas ou três colunas). Deve-se definir também, dentro
das opções disponíveis no Moodle, qual o tema (template visual) a ser utilizado no curso.

2. Blocos laterais
Tendo definido quantas colunas o ambiente vai ter, é necessário selecionar quais os elementos que
vão compor cada coluna. O mais comum é que se tenha duas colunas: uma principal que vai conter

os recursos e atividades do curso e uma secundária (que pode ficar do lado esquerdo ou direito) que
vai conter blocos laterais de apoio.
O Moodle já oferece uma coleção de blocos laterais padrão. Os mais comumente utilizados são:
● administração
● últimas notícias
● participantes
● usuários online
● mensagens
● calendário
● próximos eventos
● buscar nos fóruns
Outros blocos que também podem ser escolhidos para compor a página principal do curso são a
barra de progresso, links para as seções, acompanhamento do curso, dentre outros.
Além dos blocos padrão, é possível adicionar blocos em formato HTML que podem ser úteis para
disponibilizar informações como:
● logomarcas de parceiros
● links para outros cursos ou disciplinas
● links para materiais de apoio
● relação de grupos ou polos com seus respectivos tutores/professores
● link para avaliação do curso, etc.
Os blocos padrão já têm um formato predefinido pelo Moodle; podem apenas ser configurados com
alguns poucos parâmetros. Já os blocos HTML precisarão ser pensados no seu aspecto gráfico (com
imagens, ícones, cores, padrão de fonte, etc.), que deverá acompanhar a programação visual do
curso. Além disso, é necessário definir a ordem em que os blocos irão aparecer na coluna
secundária, e, se a opção adotada for em três colunas, qual a coluna de cada bloco.

3. Elementos da coluna principal
A coluna principal é o coração do curso. Aqui ficarão todos os elementos essenciais para o
desenvolvimento do mesmo. Nesta coluna, é recomendado que sejam definidos blocos que vão
conter elementos agrupados em determinadas categorias. Por exemplo: um bloco de boas vindas;
um bloco com informações gerais sobre o curso; um bloco de interação; um bloco com materiais
didáticos; um bloco de atividades.
Na verdade, a categorização em blocos vai depender do projeto pedagógico do curso e da
organização dos materiais didáticos e das atividades - elementos centrais do curso. Pode-se optar
por organizar os conteúdos em unidades ou módulos; neste caso, cada unidade irá conter materiais
de orientação, materiais didáticos e atividades.
O fundamental é que existam no ambiente diversos elementos que são essenciais para o bom
desenvolvimento do curso, e que os mesmos estejam organizados com alguma lógica, e não
simplesmente dispostos aleatoriamente no ambiente.
Os seguintes elementos de apoio têm uma relevante importância para o bom desenvolvimento do
curso:
● mensagem de boas vindas (textual ou audiovisual)
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●
●

●
●

manual do aluno ou manual do curso (com informações gerais do curso, módulos,
atividades, sistema de avaliação e certificação, equipe, etc.)
cronograma (bem destacado; os eventos do curso também podem ser colocados no
calendário do Moodle para que fiquem visíveis aos alunos e sejam destacados no bloco de
próximos eventos)
fórum de notícias (espaço normalmente utilizado para a coordenação para orientações
sobre o andamento do curso)
fórum de interação livre (espaço normalmente utilizado para que os participantes possam
interagir entre si livremente)

Cada um dos elementos da coluna principal do curso deve ser graficamente pensado e deve
acompanhar a programação visual do curso. Por exemplo, as imagens abaixo representam um fórum
de notícias sem formatação e outro com formatação:

Os blocos (correspondentes aos módulos do curso ou às áreas de interação, material didático, etc.)
devem ser destacados com o uso de rótulos (com imagens, ícones, cores, padrão de fonte, etc.).
Cada elemento que utilize um recurso do Moodle (como página, livro, pasta, etc.) deve receber uma
formatação (com imagens, ícones, cores, padrão de fonte, etc.) também acompanhando a proposta
de programação visual do curso. Por exemplo, as imagens abaixo representam uma página sem
formatação e uma outra com formatação:
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4. Material didático
O material didático do curso pode ser composto de diversos elementos: e-books, livros online, textos
complementares, midiatecas, glossários, vídeos, etc. O Moodle oferece uma coleção de recursos
que podem ser utilizados para disponibilizar material didático; por exemplo:
● página
● links a arquivos
● links a sites
● livro
Os elementos que compõem o material didático podem ser disponibilizado utilizando recursos
variados do Moodle ou pode aparecer através de um link direto ao respectivo arquivo. No caso de
utilização de recursos do Moodle, eles devem ser formatados (com imagens, ícones, cores, padrão
de fonte, etc.) também acompanhando a proposta de programação visual do curso.
Por exemplo, os e-books podem aparecer diretamente na coluna principal do curso, dentro do bloco
definido para tal. Ou, podem ser agrupados diversos e-books numa pasta (recurso do Moodle) ou
numa página (recurso do Moodle) ou num livro (recurso do Moodle). Essas escolhas são feitas,
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juntamente com a coordenação do curso, em função do número de materiais e do destaque que se
quer dar para cada um deles.
O mesmo se pode dizer dos textos complementares e dos vídeos. Eles podem aparecer agrupados
ou não, a depender do destaque que se queira dar. O importante é observar que, se todos os
elementos “merecem” um destaque e são colocados, todos eles, diretamente na coluna principal do
curso, nenhum deles será efetivamente destacado. Por isso a importância do agrupamento de
elementos.
Quando a opção de agrupamento de elementos (em um livro, em uma página, em uma pasta) for
feita, estes recursos precisarão ser formatados (com imagens, ícones, cores, padrão de fonte, etc.)
também acompanhando a proposta de programação visual do curso - são as chamadas páginas
secundárias que ficam visíveis quando o aluno clica numa pasta ou num livro ou numa página.

4.1. Utilização de vídeos
A utilização de vídeos em cursos a distância é bastante comum e recomendado. No entanto, o
Moodle não é o local ideal para que os vídeos sejam depositados. O Moodle deve ser utilizado para
disponibilizar os vídeos depositados em um repositório de vídeos com espaço adequado para os
mesmos. Quando os vídeos são depositados dentro do próprio Moodle, como normalmente são
arquivos muito grandes, eles ocupam muito espaço e geram problemas que envolvem os backups e
restaurações de cursos e de toda a instalação do Moodle. No caso do Moodle UFBA, não existe
espaço (storage) suficiente para viabilizar a utilização de vídeos dentro do Moodle; portanto, o
Moodle não deve ser visto nem utilizado como um repositório de vídeos.
Caso a instituição não possua um repositório de vídeos (como é o caso da UFBA), sugere-se a criação
de canais em sites, como o YOUTUBE, que possibilitam o carregamento, hospedagem e visualização
de vídeos. O Moodle tem a possibilidade de disponibilizar estes vídeos através de links simples ou
através da incorporação dos mesmos, mostrando-os em pequenas janelas onde podem ser
processados remotamente nos seus repositórios.
A utilização de vídeos em janelas, no entanto, provoca uma maior lentidão para carregar as páginas
onde estão os vídeos. Desta forma, não é recomendado que na página principal de um curso exista
uma variedade de vídeos; a melhor opção, quando se deseja disponibilizar vários vídeos, é que os
mesmos sejam disponibilizados em páginas secundárias.

5. Atividades
As atividades do curso devem ser definidas de acordo com o projeto pedagógico do mesmo. O
Moodle oferece uma variedade de opções de atividades; as mais comumente utilizadas são:
● o fórum
● a tarefa
● o questionário
● o glossário
A depender da atividade proposta pela coordenação do curso, pode-se utilizar um recurso diferente
do Moodle e uma diferente configuração, para atender suas especificidades. Cada atividade criada,
deverá ser disponibilizada no bloco definido para tal, com o necessário destaque e um padrão
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gráfico (com imagens, ícones, cores, padrão de fonte, etc.) que acompanhe a programação visual do
curso. As imagens abaixo mostram uma tarefa sem formatação seguida de outra com formatação.

Importante ressaltar que as diversas atividades do Moodle oferecem uma gama de opções de
configuração que, na maioria das vezes, podem atender às especificidades das tarefas pensadas pela
equipe pedagógica. No entanto, nem sempre estas configurações são explícitas e claras, o que gera a
necessidade de testes e o cuidado na sua utilização.
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