
New Full Digital

Moodle para Formadores
Criação e gestão de cursos em Moodle

Á distância

Duração : 12h30 Referência : 1329

Preço : 750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Num contexto de constante inovação tecnológica, é necessário que os formadores acompanhem esta evolução e sejam
capazes de integrar, de forma efetiva, novas ferramentas de informação e comunicação no processo de ensino e
aprendizagem.

Aprender a usar plataforma Moodle - um dos LMS (Learning Management System) mais popular do mundo, é um objetivo
prioritário dos formadores e professores que desejam incrementar expertises pedagógicas fundamentais para contextos
de formação online.

Este curso pretende responder a este desafio promovendo e incentivando uma utilização criativa do Moodle dotando os
seus participantes de competências na área do planeamento, criação de recursos educativos e construção de cursos
acessíveis em todo o tipo de dispositivos, desktop ou mobile.

Objetivos

No final deste percurso de aprendizagem os participantes serão capazes de construir um curso de formação na
plataforma Moodle que deverão apresentar na etapa final do percurso. Para tal, irão adquirir as competências
necessárias para serem capazes de:

Distinguir diferentes modalidades de ensino;
Planear e implementar um curso online;
Selecionar estratégias pedagógicas adequadas aos recursos tecnológicos;
Criar recursos educacionais interativos;
Gerir um curso na plataforma Moodle.

Destinatários

Formadores, professores e profissionais de RH que queiram conhecer mais sobre o Moodle e sobre abordagens
pedagógicas online.

Percurso de aprendizagem

Introdução à Plataforma Moodle

Classe Virtual (60 minutos)



Apresentar o percurso de aprendizagem.
Detalhar a metodologia a ser usada e esclarecimento de dúvidas.
Aspetos genéricos da plataforma e configurações gerais básicas.
Verificação da configuração de contas no Moodle dos formandos, para simulação das aplicações práticas
propostas (perfil professor)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a iniciar a aplicação da aprendizagem através de tarefas a
realizar na plataforma Moodle.

Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA Moodle)

Classe Virtual (90 minutos)

Apresentação e exploração dos Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA Moodle) – Princípios básicos:

Ambientação específica da plataforma.
Ensino presencial, blended e online.
Tendências e desafios na formação online.
Princípios de Learning Experience e Course Design.
Noções de acessibilidade e usabilidade em formação a distância.
Configurações gerais de um curso.
Organização dos cursos.
Organização de tópicos e sequências de recursos.
Inscrições de formandos.

Desafios de aplicação prática com acompanhamento (Duração estimada* – 60 minutos)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver, à distância e de forma assíncrona, casos e
desafios práticos relativos aos conteúdos abordados. Durante esta etapa os especialistas CEGOC realizam um
acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e pedagógico), no sentido de esclarecer
dúvidas ou questões relacionadas com os desafios lançados e com as temáticas abordadas, com o objetivo de
estimular a implementação e facilitar a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A duração poderá variar, dependendo da experiência prévia, objetivos pessoais e dedicação do formando.

Gestão e criação de Recursos Educativos

Classe Virtual (90 minutos)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativamente aos princípios básicos do Ambiente
Virtual de aprendizagem (AVA Moodle): esclarecimento de dúvidas ou questões.

Apresentação e exploração da temática Gestão e criação de Recursos Educativos:

Criação e gestão de Recursos na plataforma.
Reutilização e publicação de recursos.
Tipos de recursos e suas aplicações.
Gerir e acompanhar fóruns.
Produção de recursos multimédia (vídeo e H5P).
Noções de recursos SCORM e suas aplicações.
Gerir notificações e alertas.
Recursos para Mobile Learning, aspetos relevantes.

Desafios de aplicação prática com acompanhamento (Duração estimada* – 60 minutos)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver, à distância e de forma assíncrona, casos e
desafios práticos relativos aos conteúdos abordados. Durante esta etapa os especialistas CEGOC realizam um



acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e pedagógico), no sentido de esclarecer
dúvidas ou questões relacionadas com os desafios lançados e com as temáticas abordadas, com o objetivo de
estimular a implementação e facilitar a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A duração poderá variar, dependendo da experiência prévia, objetivos pessoais e dedicação do formando.

Estratégias pedagógicas para a aplicação de recursos e atividades online

Classe Virtual (90 minutos)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativamente à Gestão e criação de Recursos
Educativos: esclarecimento de dúvidas ou questões.

Apresentação e exploração da temática Estratégias pedagógicas para a aplicação de recursos e atividades online:

Configuração de Atividades na plataforma.
Criação e gestão de testes online.
Gerir bases de dados de questões.
Estratégias de Avaliação Online.
Acompanhamento de fóruns online.
Configuração de avaliação.
Uso de estratégias e recursos de Gamificação.

Desafios de aplicação prática com acompanhamento (Duração estimada* – 60 minutos)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver, à distância e de forma assíncrona, casos e
desafios práticos relativos aos conteúdos abordados. Durante esta etapa os especialistas CEGOC realizam um
acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e pedagógico), no sentido de esclarecer
dúvidas ou questões relacionadas com os desafios lançados e com as temáticas abordadas, com o objetivo de
estimular a implementação e facilitar a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.

 

* A duração poderá variar, dependendo da experiência prévia, objetivos pessoais e dedicação do formando.

Produção do curso online

Classe Virtual (90 minutos)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativos às estratégias pedagógicas para a
aplicação de recursos e atividades online: esclarecimento de dúvidas ou questões.

Apresentação e exploração da temática Produção do curso online:

Construção e implementação do “course design” na plataforma.
Otimização de recursos para contextos Mobile Learning.
Relatórios e tracking de atividades.
Learning Analytics em contexto Moodle.
Backup e restore de cursos online - Reutilização e gestão dos recursos.

Desafios de aplicação prática com acompanhamento (Duração estimada* – 60 minutos)

Após a Classe virtual os participantes serão desafiados a resolver, à distância e de forma assíncrona, casos e
desafios práticos relativos aos conteúdos abordados. Durante esta etapa os especialistas CEGOC realizam um
acompanhamento individualizado, flexível e proativo do participante (técnico e pedagógico), no sentido de esclarecer
dúvidas ou questões relacionadas com os desafios lançados e com as temáticas abordadas, com o objetivo de
estimular a implementação e facilitar a transferência da aprendizagem para o contexto real de trabalho.
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* A duração poderá variar, dependendo da experiência prévia, objetivos pessoais e dedicação do formando.

Apresentação de cursos e balanço da aprendizagem

Classe Virtual (90 minutos)

Balanço das aprendizagens realizadas e desafios implementados relativos à produção do curso online:
esclarecimento de dúvidas ou questões.

Breve apresentação dos cursos desenvolvidos ao longo do curso percurso de aprendizagem, seguida de feedback
estruturado sobre os seus trunfos e áreas de melhoria.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui exposições online pelo formador, complementadas com exercícios práticos e trocas de
experiências e reflexões interativas com o grupo de participantes que permitem o treino de técnicas e ferramentas
alinhadas com as melhores práticas de mercado, bem como a consolidação dos conceitos.

Este percurso de aprendizagem usa métodos pedagógicos adequados a contextos de aprendizagem online e
blended. Vão ser implementados desafios de aprendizagem que usam princípios de inteligência coletiva e
colaborativa, acompanhados e executados na plataforma Moodle. Ao longo do percurso vão ser usados recursos que
potenciam a performance dos formandos, tais como: 

Um conjunto de classes virtuais nas quais os participantes poderão expor as suas reflexões, partilhas e conquistas
bem como sistematizar os conteúdos trabalhados e a lançar online;
Desafios concretos de aplicação real;
Partilha de dúvidas e resultados em modo social e colaborativo.


