
 
 

 

EIXO I – OBJETOS DE APRENDIZAGEM  & RECURSOS EDUCACIONAIS 

Neste eixo são oferecidos cursos e oficinas que visam promover o desenvolvimento de 

fluência tecnológica e educacional na criação, design e produção de recursos 

educacionais dando ênfase para o desenvolvimento objetos de aprendizagem e de 

recursos educacionais abertos.  

 

Curso introdutório: REA e OA - Concepções e  perspectivas educacionais 

Ciclo de oficinas I:  Design e Produção de Objetos de Aprendizagem 

1. Oficina de criação e design de Objetos de Aprendizagem 

2. Oficina XERTE 

3. Oficina ExELearning 

4. Oficina H5P 

5. Oficina Hotpotatos 

Ciclo de oficinas II – Design e Produção de Vídeoaulas 

1. Criação e design de videoaulas 

2. Produção e edição de videoaulas 

3. Webaulas interativas – Videoaulas@RNP 

4. Produção e edição de vídeoaula com screencasting 

 

  



 
 

 

EIXO II – MOODLE: Ambientes Virtuais Educacionais em Plataformas LMS 

Neste eixo serão oferecidos cursos e oficinas que visam promover o desenvolvimento 

de fluência tecnológica e educacional na apropriação dos recursos disponíveis no 

Moodle - Plataforma de ambientes educacionais usada institucionalmente pela 

UNIFAL-MG. Nele trabalharemos com vivências de ambientação no Moodle, além de 

apresentar e discutir noções básicas sobre como você pode criar, configurar e fazer a 

gestão de ambientes educacionais nesta plataforma exercendo o papel de docente. 

Curso introdutório: MOODLE – Concepções, criação, design e gestão 

Ciclo de Oficinas I :Recursos de gestão de conteúdos e materiais de estudo 

1. Organização de conteúdos e layout do design do ambiente  

(Rótulo, técnica de incorporação conteúdos, Diagramação e Edição de conteúdo) 

2.  Gestão de arquivos  

(Postagem de  arquivo e gestão de arquivos em pastas) 

3. Edição, produção e publicação de materiais  

(Livro, página e Tab Display ,Diagramação  e Edição de conteúdo) 

4.  Inserção de objetos de aprendizagem, recursos e sites externos  

(Conteúdo de pacote IMS e SCORM, URL, técnica de incorporação de recursos) 

 

Ciclo de Oficinas II: Moodle - Atividades de Aprendizagem virtual 

1. Moodle - Fóruns e chats 

2. Moodle - Lição 

3. Moodle - Laboratório de Avaliação 

4. Moodle - Glossário 

5. Moodle - Base de dados 

6. Moodle – Questionário/enquete 

7. Moodle - Podcast 

8. Moodle - Tarefa 

9. Moodle - Wiki 

10. Moodle - H5P (recurso autoral de AO) 

 

Ciclo de Oficinas III: Moodle - Ferramentas de gestão da aprendizagem  

1. Moodle -  Livro de notas, seu design, configuração e aplicação  

2. Moodle - Relatório de atividades e acessos de alunos 

3. Moodle - Gestão da programação da  progressão e conclusão do curso 

4. Moodle - Configuração da avaliação por competências 

5. Moodle - Configuração da avaliação por notas 


