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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caro estudante,

Você está iniciando o Curso Técnico em Informática na modalidade a distância.

Em primeiro lugar, queremos parabenizá-lo por escolher fazer um curso a 

distância. O aluno que se engaja neste curso é um tipo especial, pois já per-

cebeu que quem comanda o aprendizado é o próprio aluno. Além disso, é 

uma pessoa aberta ao uso das novas tecnologias de informática e comuni-

cação e que deseja com elas otimizar o uso do seu tempo em favor de seu 

aprendizado.

Entretanto, esta forma de estudo, pelo fato de ser a distância, exige um 

comprometimento maior e muita disciplina. O papel do professor, que ex-

plica no quadro e pede que prestem atenção, tem de ser suprido por conta 

própria, pelo interesse e atenção do estudante. Entretanto, você não está 

sozinho nesta empreitada. O professor continua existindo e, além dele, exis-

te um grupo de pessoas em torno de você para ajudar, talvez um grupo até 

maior do que você teria em um curso presencial. 

Este caderno pretende levar você a conhecer melhor o curso que escolheu 

para trabalhar conosco, o Técnico em Informática, oferecido pelo Ifes – Ins-

tituto Federal do Espírito Santo. Vamos falar da organização, das disciplinas 

que irá estudar, das pessoas que podem ajudá-lo, de como você deve orga-

nizar seus estudos, e apresentar alguns conceitos e recursos de que você irá 

precisar durante o curso para ler o conteúdo das disciplinas, fazer seus exer-

cícios e suas avaliações. Você encontrará importantes sugestões, que podem 

orientá-lo nos estudos, na melhor administração do tempo, economizando 

energia e aproveitando o seu potencial criativo.

Usando convenientemente os recursos de comunicação possibilitados pelo 

ambiente do Curso (e-mail, Chat, fórum, etc.), você poderá manter um in-

tenso convívio e interação, tanto com seus colegas, quanto com a equipe do 

Ifes que atuará neste processo. Na realidade você desenvolverá ou aprimora-

rá uma importante habilidade, a de se comunicar por escrito, o que poderá 

ser marcante na sua vida profissional.

Portanto, lembre-se sempre: você é quem comanda seu aprendizado. Mas 

nós estamos preparados para ajudá-lo. Desejamos que você tenha todo o 

sucesso neste caminho.

Um grande abraço!

Prof. Antonio Jonas Pinotti
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Apresentação da disciplina

O objetivo desta disciplina é ambientá-lo na modalidade de educação a dis-

tância. Por isso, ela é a primeira ministrada. Como vamos dar várias infor-

mações de ordem prática sobre o andamento do curso, também chamamos 

este caderno de Manual do Estudante. Pretendemos que você aprenda al-

guns conceitos necessários a um curso a distância e que também pratique 

utilizando as mesmas ferramentas que você usará para fazer os exercícios e 

avaliações e se comunicar com seus colegas e tutores.

Além disso, o caderno também apresentará várias informações de ordem 

prática e administrativa sobre a organização do curso e a equipe de apoio de 

que você dispõe para ajudá-lo em seus estudos.

É possível que você já seja um usuário experiente da internet e esteja familia-

rizado com o preenchimento de formulários online, e-mail, fóruns, etc. Mas, 

mesmo que você se sinta à vontade com todas as ferramentas, você deve ler 

semanalmente este caderno ao longo do tempo dedicado a esta matéria e 

resolver as atividades propostas. Participe também das discussões com os tu-

tores e demais colegas de curso; você sempre aprenderá uma nova forma de 

resolver determinado problema. Organize seu tempo, reservando um tempo 

todos os dias para os estudos, para que as atividades não acumulem.

O ambiente virtual do curso é o Moodle, um dos mais utilizados na educação 

a distância. Caso este não seja seu primeiro curso a distância, é possível que 

você já o tenha usado.

Se você não tem ainda nenhuma experiência com computadores e internet, 

mesmo assim você poderá fazer o curso e concluí-lo com bom aproveita-

mento. Esta afirmativa é feita baseada em nossa experiência com vários alu-

nos de cursos presenciais, que chegam sem nenhuma experiência, enfren-

tando algumas dificuldades no começo, mas que conseguem superar-se e 

concluem o curso de forma brilhante. Como o aluno a distância é especial, 

achamos que também consiga superar estas dificuldades iniciais. Se for pre-

ciso, peça a ajuda da equipe de apoio e também o auxílio de seus colegas.

Lembre-se: a melhor forma de aprender é praticando! Todo dia descobrimos 

uma nova utilização para estes maravilhosos recursos modernos com que 

trabalhamos.
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Disciplina: Ambientação em Educação a Distância (carga horária: 30 horas).

Ementa: Concepções e legislação em EaD. Ambiente Virtual de Ensino-Apren-

dizagem. Ferramentas para navegação e busca na internet. Metodologias de 

estudo baseadas nos princípios de autonomia, interação e cooperação.

AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

1. Como é o seu 
Curso

Conhecer os objetivos e as disciplinas do 
Curso. Conhecer o perfil do profissional 
técnico em informática.

Caderno impresso.
Sala virtual no AVEA Moodle.
No polo: computadores com 
editor de textos e acesso à 
internet.

5

2. Entendendo EAD
Conceituar EAD, AVEA e as ferramentas 
para navegação e busca na internet.

Caderno impresso.
Sala virtual no AVEA Moodle.
No polo: computadores com 
editor de textos e acesso à 
internet.

5

3. Dentro do Curso 
I – caixas adesivas 
e lições

Conhecer o AVEA Moodle e seus recur-
sos básicos para estudo.

Caderno impresso.
Sala virtual no AVEA Moodle.
No polo: computadores com 
editor de textos e acesso à 
internet.

10

4. Dentro do 
Curso II – tipos de 
atividades

Conhecer o AVEA Moodle e os seus 
diversos tipos de atividades de aula.

Caderno impresso.
Sala virtual no AVEA Moodle.
No polo: computadores com 
editor de textos e acesso à 
internet.

10

Projeto instrucional
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Aula 1 - Como é o seu Curso

Objetivos

Conhecer os objetivos do Curso e o perfil do profissional que se 

deseja formar. 

Relacionar alguns atributos que um técnico em informática deve 

apresentar.

Nesta aula vamos dar várias informações a respeito do curso que você esco-

lheu. Começamos apresentando o Ifes, a sua escola a partir de agora, para 

você se entrosar como um de nossos milhares de alunos. Prosseguimos de-

pois falando especificamente do currículo, a grade das disciplinas, concluin-

do com o perfil do técnico em informática que este Curso almeja formar.

1.1 Instituto Federal do Espírito Santo – 
esta é a sua escola

O Instituto Federal do Espírito Santo foi criado em 23 de setembro de 1909, no 

governo do presidente Nilo Peçanha e teve seu funcionamento regulamenta-

do pelo Decreto 9.070, de 25/10/1910. Inicialmente foi denominado Escola de 

Aprendizes de Artífices do Espírito Santo, tendo como propósito a formação 

de profissionais artesãos, com ensino voltado para o trabalho manual. 

A partir de 1937, já chamado Liceu Industrial de Vitória, passou a formar 

profissionais habilitados para a produção industrial, porém com um ensino 

ainda com características artesanais.

Em 11 de dezembro de 1942 foi inaugurada a Unidade de Ensino de Jucutu-

quara, em Vitória. A instituição contava, então, com internato e externato, 

oficinas e salas de aula para atender aos cursos de artes de couro, alfaiataria, 

marcenaria, serralheria, mecânica de máquinas, tipografia e encadernação.

Em 3 de setembro de 1965 passou a ser denominado Escola Técnica Federal 

do Espírito Santo, ETFES, visando a adequar a educação às exigências da  
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sociedade industrial e tecnológica, com ênfase na preparação de mão de 

obra qualificada para o mercado de trabalho.

Em 1993 foi inaugurada a Unidade de Ensino Descentralizada de Colatina 

como forma de atender à região noroeste do estado, formando inicialmente 

profissionais nas áreas de informática e construção civil.

 

Figura 1.1: Ifes – Vitória

Através de Decreto Presidencial em março de 1999, a ETFES passa a ser o 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo - CEFETES, tendo 

assim uma maior abrangência e novas possibilidades de atuação.

No ano de 2006 iniciou-se o processo de implantação do 1º curso na mo-

dalidade de educação a distância, o Curso de Tecnologia em Análise e De-

senvolvimento de Sistemas, pela Universidade Aberta do Brasil - UAB, com 

funcionamento iniciado no segundo semestre de 2007, com 13 polos muni-

cipais de atendimento. 

Em dezembro de 2008 o CEFETES passou por nova reformulação: as escolas 

agrotécnicas federais de nosso estado e o CEFETES passaram a formar uma es-

trutura única, sendo chamados agora de Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

O Instituto Federal do Espírito Santo apresenta hoje uma vasta oferta de 

cursos nos diversos níveis e modalidades (presencial e a distância). Você, que 

é nosso estudante, agora poderá fazer o ensino técnico, a graduação e a 

pós-graduação em nosso instituto. 

1.1.1 Ifes – Campus Colatina e CEAD
O Ifes - Campus Colatina foi inaugurado oficialmente em 13 de março de 

1993. Hoje ele oferece diversos cursos, como: Técnicos, integrados ao En-

sino Médio regular; Técnicos, integrados ao Ensino Médio para Jovens e  

Mais informações em http://
www.ifes.edu.br. A página do 

Ifes é constantemente atualizada 
e toda a semana há um boletim 

de notícias sobre o que está 
acontecendo em todos os 

campi. Informe-se sobre estas 
atividades e participe, na medida 
do possível. Você é nosso aluno!
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Adultos; Técnicos Subsequentes (pós ensino médio) em Construção de 

Edifícios, Informática e Segurança do Trabalho e Cursos Superiores de 

Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Saneamento 

Ambiental. É no campus Colatina que fica situada a coordenação deste seu 

Curso Técnico em Informática – EAD.

 

Figura 1.2: Campus Colatina

 

Localização e Contato:  

Avenida Arino Gomes Leal - 1700  

Bairro Santa Margarida - CEP: 29.700-060 - Colatina - ES 

Tel.: (27)3723-1500 

Fax: (27)3723-1546 

Para atender especificamente à EAD, o Ifes montou uma base de apoio no 

campus Serra, o CEAD – centro de educação a distância, tanto para produ-

ção de material didático como para base dos computadores e outros equi-

pamentos necessários à operação de um curso a distância. As matrículas 

e rematrículas deste e dos demais cursos a distância, bem como todos os 

demais aspectos da produção destes cursos são providas pelo CEAD.

1.1.2 Polo de apoio presencial
Você está fazendo um curso a distância, mas não está isolado. O polo de 

apoio presencial pode lhe proporcionar um ambiente próximo ao que você 

encontra em uma escola:

•	 um	ambiente	para	estudar,	com	um	tutor	para	orientá-lo,	computadores	

e biblioteca;

•	 a	presença	de	colegas.
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A infraestrutura do polo depende da cidade onde você mora. Caso sua ci-

dade já tenha aderido aos programas e-Tec ou UAB há mais tempo, deverá 

existir uma melhor estrutura instalada. Quanto maior a quantidade de cursos 

ofertados, mais o polo se parecerá com uma escola presencial, pois haverá 

um maior fluxo de pessoas.

Algumas atividades você deverá necessariamente fazer no polo, como as 

avaliações finais das disciplinas.

1.2 O seu Curso Técnico em Informática
O Curso Técnico em Informática pretende proporcionar uma formação espe-

cífica em desenvolvimento e manutenção de sistemas, com amplo aprendi-

zado em programação de computadores. Entretanto, o curso permitirá tam-

bém que você complemente seus estudos e opte por trabalhar em algum 

dos outros ramos possíveis dentro da área de informática:

•	 montagem	e	manutenção	de	computadores;

•	 projeto,	montagem	e	manutenção	de	redes	e	infraestrutura	de	TI;

•	 desenvolvimento	e	manutenção	sistemas	de	informação;

•	 desenvolvimento	e	manutenção	de	sites e portais para a Web;

•	 assistência	e	treinamento	de	usuários.

De uma forma geral, durante o curso você estará sendo habilitado para a 

busca de informações, o planejamento e o monitoramento de diversos tipos 

de projeto na área de informática. Com isso, poderá desenvolver sua inde-

pendência e autoconfiança, podendo trabalhar em empregos formais ou 

como empreendedor individual.

Este curso foi aprovado no Ifes pela Resolução CD 28/2008, de 13/10/2008. 

O projeto baseia-se nas diretrizes do Decreto 6.301, de 12/12/2007, que 

institui o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil, com vis-

tas ao desenvolvimento da educação profissional técnica na modalidade de  

educação a distância.

O parágrafo a seguir é retirado 
do projeto do Curso:

“O Curso Técnico em Informática 
tem como objetivos gerais formar 

profissionais com competência 
para compreender e empreender 

atividades de concepção, 
especificação, implementação, 

avaliação, suporte e manutenção 
de sistemas e de tecnologias de 

processamento e transmissão 
de dados e informações, 

compreender os aspectos 
organizacionais e humanos, 

visando à aplicação das 
competências e habilidades 

adquiridas no curso na 
produção de bens, serviços e 

conhecimentos.
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1.2.1 Matriz curricular
O Curso está estruturado em três módulos semestrais, com as disciplinas 

distribuídas conforme mostrado no Quadro 1.1, a seguir.

Quadro 1.1: Matriz curricular do curso

Módulo semestral Disciplinas Carga horária

1

Ambientação em Educação a Distância 30

Português Instrumental 30

Lógica de Programação 90

Programas Aplicativos 60

Arquitetura de Computadores 60

Sistemas Operacionais 60

Total 330

2

Empreendedorismo 30

Ética e Legislação 30

Técnicas de Programação 90

Análise de Sistemas 90

Banco de Dados 60

Fundamentos do Desenvolvimento Web 60

Total 360

3

Redes de Computadores 60

Protocolos e Serviços de Rede 60

Programação Orientada a Objetos 90

Programação para Web 60

Projeto de Desenvolvimento de Sistemas 90

Total 360

Total de horas do curso 1050

1.2.2 Ementas das disciplinas
Alguns tópicos apresentados a seguir talvez não tenham significado para 

você no momento. Entretanto, servem para você ter uma ideia do tipo de 

curso que irá frequentar. Cada professor desenvolverá a sua disciplina se-

guindo estas ementas básicas:

•	 Ambientação	em	Educação	a	Distância:	Concepções e legislação em 

EAD. Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem. Ferramentas para nave-

gação e busca na internet. Metodologias de estudo baseadas nos princí-

pios de autonomia, interação e cooperação.

•	 Português Instrumental: Leitura e compreensão de textos da área pro-

fissional. Níveis de linguagem e adequação linguística. Comunicação oral 

e escrita. Gramática aplicada.
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•		Lógica de Programação: Lógica de programação. Algoritmos. Estruturas 

de controle.

•		Programas Aplicativos: Ferramentas para produção e edição de textos, 

de planilhas eletrônicas e de apresentações.

•		Arquitetura de Computadores: História da computação. Fundamentos de 

sistemas de computação. Sistemas de Numeração. Organização de Com-

putadores. Memórias. Unidade Central de Processamento. Linguagem de 

Máquina. Dispositivos de Entrada/Saída. Representação dos Dados.

•		Sistemas Operacionais: Visão geral dos sistemas operacionais. Concei-

tos e gerenciamento de recursos de hardware e software do computador.

•		Empreendedorismo: Perfil do empreendedor. Noções de Plano de Negó-

cios. Técnicas de negociação. Nichos de mercado e oportunidades.

•		Ética e Legislação: Fundamentos da Ética. Ética Profissional. Legislação 

Profissional. Direitos Autorais. Código de Defesa do Consumidor.

•	Técnicas de Programação: Conceitos e aplicações de tipos de dados. 

Técnicas de modularização, passagem de parâmetros e recursividade. 

Ambientes e técnicas de desenvolvimento de aplicações. Estruturas de 

dados e seus algoritmos.

•		Análise de Sistemas: Teoria geral dos Sistemas. Modelagem de dados. 

Metodologias para o desenvolvimento de sistemas. Ferramentas para 

análise e projeto de sistemas.

•		Banco de Dados: Arquitetura de Sistemas Gerenciadores de Banco de 

Dados. Modelos de dados. Integridade referencial. Linguagens de de-

finição, manipulação e controle de dados. Segurança e integridade.  

Controle de transações.

•		Fundamentos do Desenvolvimento Web: Conceitos fundamentais de apli-

cações Web. Arquitetura cliente-servidor para Web. Linguagem de marcação.

•	Redes de Computadores: Classificação e componentes de Redes. Ar-

quitetura e Topologias. Meios de transmissão. Padrões de comunicação. 

Modelo de Referência OSI. Arquitetura TCP/IP.
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•		Protocolos e Serviços de Rede: Aplicações e Serviços TCP/IP.

•		Programação Orientada a Objetos: Paradigmas de programação orien-

tada a objetos. Linguagem de programação orientada a objetos. Pro-

gramação de Interfaces Gráficas e tratamento de eventos. Programação 

Cliente-Servidor, Compilação em separado. Bibliotecas Dinâmicas (DLL). 

Integração com Banco de Dados.

•		Programação para Web: Linguagem para estilos. Metalinguagem. Cons-

trução de páginas dinâmicas. Integração com banco de dados.

•		Projeto de Desenvolvimento de Sistemas: Projeto e desenvolvimento 

de um sistema.

Resumo
Você hoje teve a aula inaugural do curso: foi apresentado ao Ifes, a sua es-

cola, aos objetivos do curso e ao perfil do profissional que se deseja formar. 

Você deve conseguir agora relacionar também alguns atributos que um téc-

nico em informática deve apresentar.

Atividades de aprendizagem
Faça uma pequena redação, respondendo às questões a seguir. Não dê res-

postas apenas do tipo “sim-não”, escreva um pouco. Não é preciso ultra-

passar uma página, mas não escreva menos do que 10 linhas. Guarde o que 

escreveu – é aconselhável que digite as respostas em um editor de textos e 

guarde o arquivo. Numa aula próxima, começando a usar o ambiente EAD, 

você deverá remeter o arquivo com estas respostas para o seu Tutor.

1. Quando ocorreu seu primeiro contato com o computador? E com a inter-

net? Em casa, na escola, no trabalho?

2. Como é a relação da sua família com o computador (pais, irmãos, paren-

tes)? E seus colegas? Você tem amigos que usam bastante o computador?

3. Qual a sua experiência com a internet? Você a utiliza com que frequên-

cia? Em casa, na escola, no trabalho, na lan house? Você a utiliza para o 

estudo, para compras, para ler notícias?

4. E o seu e-mail? Você o lê com que frequência? Usa-o para trocar infor-

mações, fotos, músicas?

5. Você usa as redes sociais (Orkut, Facebook, Twitter)? Tem um blog?

e-Tec BrasilAula 1 - Como é o seu Curso 21



6. Qual a sua motivação para fazer este curso de informática? O que o le-

vou a tomar esta decisão?

7. Você conseguiu entender o conteúdo (a ementa) de todas as disciplinas 

relacionadas? Qual delas foi a mais obscura?
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e-Tec Brasil

Aula 2 – Entendendo EAD

Objetivos

Expressar os seus conceitos sobre EAD e TIC.

Relacionar as ferramentas para navegação na internet.

Fazer um planejamento do seu horário de estudo.

2.1 Conceitos de EAD e TIC
Você começa a ler o material da aula e já aparecem duas siglas no título da 

seção. Isto faz parte do aprendizado de uma nova ciência: todo especialista 

usa uma linguagem própria; muitas palavras são importadas de outras lín-

guas e às vezes até o significado de palavras é alterado para atender a um 

novo ramo do conhecimento.

Os computadores, quando surgiram, nos anos 1940, não faziam uso de tele-

comunicações, principalmente porque as comunicações, na época, também 

não eram tão evoluídas. Duas a três décadas mais tarde, as duas tecnologias 

se uniram, inicialmente permitindo que usuários tivessem acesso a computa-

dores situados em locais diferentes e logo após fazendo com que os próprios 

computadores trocassem informações, criando as redes. Você estudará a 

história desta evolução na matéria “Arquitetura de Computadores”.

O conceito de TI – Tecnologia da Informação – está ligado ao processo de 

coleta de dados nas empresas e seu processamento, para que estes dados 

brutos sejam transformados em informação útil. Isso envolve fortemente 

o uso dos computadores, quanto maior for a quantidade desses dados ou 

mais complexo o seu processamento.

Já a palavra “comunicações” para nós significa o processo de levar essas 

informações a lugares distantes. Hoje em dia essas tecnologias se uniram a 

tal ponto que praticamente temos um só processo. Falar em tecnologia da 

informação implica quase sempre falar em “comunicações” e as siglas TI e 

TIC podem significar a mesma coisa.

EAD
Educação a Distância.

TIC
Tecnologia da Informação e de 
Comunicações. 

Esses dois conceitos estão sendo 
apresentados juntos porque, no 
nosso caso, são complementares: 
você usará a TIC para a sua EAD.
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Figura 2.1: A TIC permite que você interaja com o mundo todo instantaneamente
Fonte: Equipe de Produção CEAD/Ifes © - 2009

“Comunicação” não é “comunicações”. Comunicação é uma importante 

habilidade que você deve desenvolver, decisiva para o seu sucesso profissio-

nal; você estudará comunicação na matéria “Português”. Observe também 

que usamos telecomunicações como sinônimo de comunicações.

A Educação é bem mais antiga. Você deve ter ouvido falar dos filósofos gre-

gos (nem todos eram filósofos, alguns eram matemáticos), que costumavam 

reunir os jovens para transmitir seus conhecimentos. A própria educação a 

distância, utilizando os correios, surgiu antes dos computadores do século 

20. Outros meios de comunicação como rádio e televisão também foram e 

ainda são usados para EAD.

Como os computadores eram máquinas que agilizavam muito várias opera-

ções humanas, a TIC foi expandindo gradativamente sua área de aplicação. 

Inicialmente foi usada em centros de pesquisa, universidades, aplicações mi-

litares e de governos. Depois passou a ser usada pelas grandes corporações 

nos anos 1950. Finalmente o advento do PC nos anos 1980 permitiu seu uso 

às pequenas empresas e às pessoas.

Esta expansão de seu uso permitiu o nascimento da EAD na forma que é 

utilizada hoje. O uso de ferramentas TIC permite que vários tipos de curso de 

boa qualidade atinjam regiões distantes, atendendo melhor e a uma massa 

muito maior de alunos. A principal diferença com a educação tradicional é 

a presença de professores e alunos, que não se encontram em uma mesma 

sala e ao mesmo tempo. Isto faz com que um curso a distância tenha algu-

mas peculiaridades, que abordaremos aos poucos ao longo deste caderno.
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2.2 Ferramentas para navegação e busca 
na internet
Talvez você tenha dificuldade com a terminologia utilizada aqui. Alguns des-

tes termos foram extraídos e colocados no glossário, no final deste caderno. 

A montagem deste glossário ocorrerá ao longo da disciplina, como uma das 

atividades ou exercícios propostos pelo professor.

Em várias disciplinas do nosso curso, “Arquitetura de Computadores, Fun-

damentos do Desenvolvimento Web, Redes de Computadores, Protocolos 

e Serviços de Rede e Programação para Web”, você estudará, aprenderá a 

usar e até a programar essas ferramentas de acesso à internet. No momento, 

para que você possa estudar num curso a distância, você precisa:

•	 hardware: apenas um computador com acesso à internet;

•	 software: um browser, ou navegador;

•	 em alguns casos, você precisará ainda ter uma conta em um provedor 

de internet.

Quanto ao computador: pode ser um laptop, notebook ou desktop. Entre-

tanto, com relação ao acesso à internet, deve ser em banda larga. Isso é 

importante, pois algumas tarefas são feitas online, o que exige uma conexão 

mais rápida.

O acesso banda larga pode ser conseguido de três formas diferentes: 

•	 via telefone, usando um modem ADSL; é o caso do Velox;

•	 via cabo de TV;

•	 via rádio.

Alguns casos exigem que seu computador tenha placa de rede (os mais 

novos sempre têm); outros ainda que seja adquirido um modem específico. 

Cada uma das formas pede um tipo de instalação diferente (o que deve ser 

feito por um técnico especializado), embora nada complicado. Ao final do 

curso você deverá estar habilitado a fazer isso.

O software necessário, o browser (ou navegador) depende do sistema ope-
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racional da sua máquina:

•	 caso seja o Windows: já virá instalado o Internet Explorer;

•	 caso seja o Linux: provavelmente algum navegador também já virá insta-

lado; poderá ser o Firefox, por exemplo.

Dependendo da cidade onde você mora, pode haver várias soluções para 

conseguir banda larga; em outras, apenas uma. Para um curso EAD, é bom 

que você tenha estes recursos em casa ou no trabalho; porém, caso não os 

tenha, ainda assim poderá ter um bom desempenho no curso usando os 

recursos do Polo. Uma das finalidades do Polo é exatamente lhe propiciar 

essas facilidades. 

Figura 2.2: Para navegar na internet, basta um computador com acesso discado. Para 
um curso EAD, é bom ter um acesso banda larga
Fonte: Equipe de Produção CEAD/Ifes © - 2010

2.3 Diferentes modalidades de cursos a dis-
tância
Existem diversas formas de ministrar cursos a distância. Os mais antigos que 

conhecemos utilizam apenas o correio. O aluno recebe o material, estuda 

em casa e depois faz uma avaliação – às vezes não faz, quando não há 

certificação, – também pelo correio. Alguns desses cursos exigem que se 

devolvam as lições preenchidas. Você pode estudar violão assim ou se tornar 

um técnico em consertos de aparelhos eletrônicos. 
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Outros cursos são feitos todos pelo computador, em casa. Você baixa as 

lições do site do curso ou as lê online. Depois faz as avaliações também on-
line, quando existem. Esses cursos normalmente são de curta duração. Você 

pode estudar Web Design dessa forma.

No outro extremo temos cursos a distância que praticamente são cursos 

presenciais. Existe uma sala de aula com alunos, as aulas são dadas ao vivo, 

de outro local, por videoconferência, às vezes sendo permitido que os alu-

nos façam perguntas durante a explanação. Existem cursos de graduação 

ministrados assim. 

Esses cursos EAD podem fazer uso de diversos recursos de TIC: videocon-

ferência (usando um telão ou usando apenas o computador), Chat, fóruns, 

avaliações online ou presenciais (em um polo local ou em outra cidade), 

material impresso ou gravado em arquivos de computador ou em CD/DVDs 

para a TV, ou somente online, etc.

O formato que o MEC escolheu para o nosso Curso é o seguinte:

•	 existe uma instituição de ensino que oferece o curso, que garante a sua 

qualidade e operação: o Ifes, a sua atual escola;

•	 existe um polo de apoio presencial onde o aluno pode se encontrar 

com colegas e com um Tutor Presencial, que pode ajudá-lo em diversas 

circunstâncias;

Figura 2.3: Polo municipal: equipamentos, colegas e Tutor
Fonte: Equipe de Produção CEAD/Ifes © - 2010

e-Tec BrasilAula 2 – Entendendo EAD 27



Para operar o curso, o Ifes deve oferecer uma equipe de apoio ao aluno, com 

as seguintes funções:

•	 Professores conteudistas (autores) – professores do Ifes que planejam 

e gerenciam a disciplina: elaboram o material didático e, eventualmente, 

acompanham o desenvolvimento da aprendizagem em sua disciplina;

•	 Professores formadores – professores do Ifes que ministram a discipli-

na em um determinado semestre; verificam o aprendizado dos alunos e 

acompanham o trabalho dos tutores a distância;

•	 Tutores a distância – conhecedores da disciplina, fazem a orientação 

e acompanhamento das atividades online, respondem e-mails, acompa-

nham fóruns, tiram dúvidas e corrigem tarefas. Um mesmo professor 

pode ser Tutor de mais de uma disciplina ao longo do curso;

•	 Tutores presenciais – situam-se no polo de apoio presencial. São pro-

fissionais com bons conhecimentos de informática. Não conhecem ne-

cessariamente todas as disciplinas do curso, pois sua principal tarefa é 

auxiliar o estudante no ambiente virtual. Graças a esse Tutor, mesmo um 

aluno que não tenha experiência em informática pode fazer um curso na 

modalidade de EAD;

•	 Pedagogo – faz o acompanhamento, junto aos professores especialistas 

e conteudistas e aos tutores a distância, da produção do material didático 

e, depois, do resultado conseguido em cada disciplina;

•	 Coordenador do Curso – professor do Ifes, responsável por todo o ge-

renciamento do curso.

Portanto, no caso de nosso curso EAD, existem três instituições que contri-

buem para sua efetivação:

•	 o Governo Federal, que garante os recursos financeiros;

•	 o Ifes, que garante os recursos de pessoal e de parte da infraestrutura 

de TIC;

•	 a Prefeitura ou a SEDU, que garante o funcionamento do Polo e sua in-

fraestrutura de TIC.
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O nosso Curso faz parte do Programa e-Tec Brasil – Escola Técnica Aberta do 

Brasil, do Ministério da Educação. O Programa tem por objetivo a formação 

profissional de nível médio e pós-médio a distância; visa levar cursos técnicos 

a regiões distantes das instituições de ensino técnico e para a periferia das 

grandes cidades brasileiras, incentivando os jovens a prosseguir os estudos.

2.4 Qual é a sua parte?
Agora é um bom momento de conversar sobre a forma de se estudar a dis-

tância, pois você, o aluno, é o motivo da existência da escola e o objetivo 

do nosso trabalho. Todo processo de aprendizado depende basicamente do 

aluno, mas num curso a distância, isso é ainda mais importante. Algumas 

características pessoais se tornam mais necessárias: 

•	 autonomia - você tem de desenvolver a capacidade de estudar sozinho, 

ler com atenção concentrada, de forma a entender completamente o 

texto lido;

•	 persistência - nem sempre você entenderá e conseguirá resolver tudo de 

primeira; é preciso repetir, voltar ao texto, consultar colegas e os tutores;

•	 motivação - é necessário se lembrar sempre que o curso é demorado, 

mas ao final você terá acumulado uma importante gama de conhecimen-

tos para sua vida profissional;

•	 disciplina - não há um horário fixo para o início da aula; portanto, você 

é o “professor” que tem de chamar a atenção do “aluno” para iniciar e 

se concentrar no estudo;

•	 iniciativa - aproveite bem os momentos presenciais no polo, para intera-

gir com o tutor e colegas, procure outras fontes: colegas, internet, outros 

livros, revistas, bibliotecas.

Essas características sendo bem desenvolvidas podem tornar o seu estudo 

prazeroso e gratificante e você talvez venha a gostar mais dos cursos a dis-

tância do que dos presenciais.

A flexibilidade de horário não significa desorganização, mas sim responsa-

bilidade. Você deve se organizar para dedicar ao curso um tempo em torno 

de 20 horas semanais. Cada disciplina tem uma agenda semanal: um trecho 
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de matéria que tem de ser compreendido e alguns exercícios ou atividades 

que devem ser feitos. Não deixe acumular a leitura do material, nem deixe 

de fazer suas tarefas.

Você é quem organizará o seu tempo de estudo!

Figura 2.4: Estude concentradamente todos os dias
Fonte: Equipe de Produção CEAD/Ifes © - 2009

Além do seu compromisso com os estudos, existem mais duas obrigações a 

que você deve estar atento:

•	 acessar o seu e-mail e o ambiente (site) do Curso de preferência todos 

os dias, pois podem haver avisos e respostas a consultas feitas por você, 

além de outros materiais (como respostas a exercícios) que podem ter 

sido postados pelo seu professor ou tutor a distância;

•	 comparecer ao polo presencial nos dias e horas marcados para encontro 

com o tutor presencial e os demais alunos do curso.
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2.4.1 Bons hábitos
Estudar requer muita disciplina e persistência, para isso sugerimos alguns 

hábitos que podem facilitar seu aprendizado de forma mais eficiente:

•	 Fazer resumos do material lido: basta listar os tópicos ou citar frases cur-

tas do conteúdo que você estudou. Você só pode ter certeza de que sabe 

um assunto quando consegue explicá-lo com suas próprias palavras;

•	 Realizar todas as atividades propostas no curso, mesmo as que não forem 

colocadas como valendo pontos para a nota; 

•	 Planejar previamente sua semana de estudo, de acordo com a Agenda 

semanal da matéria, fixando datas e horários e determinando prioridades;

•	 Anotar suas dúvidas à medida que for estudando, encaminhá-las depois 

ao seu tutor a distância, ou pedir ajuda ao seu tutor presencial; não deixe 

uma dúvida criar raízes.

•	 Expressar-se de forma clara e objetiva. De preferência escreva frases cur-

tas. Releia após, para ver se você entenderia perfeitamente o que está 

sendo dito, se você recebesse aquele texto. Escrever é uma habilidade 

adicional que você desenvolve num curso EAD e extremamente impor-

tante para a vida profissional.

2.5 Avaliações e nota final
Cada disciplina tem seu próprio processo de avaliação, que você conhecerá 

logo que ela for iniciada. Cada uma prevê que você faça uma série de ativi-

dades (questionários, fóruns, trabalhos escritos, etc.) semanais, além de uma 

ou duas avaliações. Algumas atividades são online; as avaliações normal-

mente são feitas no polo. Logo no início da disciplina o professor explicará 

o peso de cada atividade semanal e das avaliações para você ver como se 

forma a sua nota final.

O processo de avaliação não visa somente a lhe atribuir uma nota final para a 

matéria. As atividades semanais servem para que o professor e o tutor a dis-

tância possam verificar se o aprendizado está acontecendo gradativamente. 

Por isso é extremamente importante que você entregue as atividades sema-

nais nas datas determinadas para que haja tempo de ser corrigido o rumo de 

uma disciplina que não esteja correspondendo ao esperado.
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Repetindo: não deixe o problema criar raízes. Se as atividades não forem fei-

tas, não há como saber se você aprendeu. Também não deixe de comentar 

suas dificuldades com os tutores presenciais e a distância.

Utilize também os colegas e ajude-os: eles são muito importantes para um 

curso deste tipo. Além disso, são pessoas que comporão sua rede de conta-

tos futuros.

Em cada disciplina você terá um total de 100 pontos: parte relativos às ati-

vidades e parte relativos às avaliações. Para ser aprovado, a nota final da 

disciplina deve ser igual ou superior a 60.

Figura 2.5: Amanhã tem avaliação, numa boa. Posso continuar lendo meu jornal
Fonte: Equipe de Produção CEAD/Ifes © - 2009
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Resumo
Neste capítulo você foi apresentado aos primeiros conceitos do seu curso: o 

uso da tecnologia da informação e comunicações para os cursos EAD. Viu 

ainda do que você precisa – hardware e software – para acessar a internet e 

poder fazer o seu curso. Falamos da estrutura que tem o Curso e de como 

você deve usá-la para obter sucesso em todas as disciplinas.

Atividades de aprendizagem
Esta atividade também é uma pequena redação, como na aula anterior. Dê 

respostas curtas e objetivas a cada questão, mas sempre escreva um pouco. 

Não é preciso ultrapassar uma página, mas não escreva menos do que 10 

linhas. Guarde o que escreveu – é aconselhável que digite as respostas em 

um editor de textos e guarde o arquivo. Numa aula próxima, começando a 

usar o ambiente EAD, você deverá remeter o arquivo com estas respostas 

para o seu Tutor a distância.

Responda a estas questões:

1. A partir da leitura sugerida, faça uma lista das 10 frases que o marcaram 

durante a leitura.

2. A partir do conhecimento das diferentes formas de EAD, cite outros for-

matos (ou tipos) que você conheça. Cite pelo menos o nome e a finali-

dade do curso. Não vale responder, “Não conheço nenhum”. Caso isso 

ocorra, pesquise.

3. Cite pelo menos outros dois browsers e escreva pelo menos três linhas sobre 

cada um deles. Podem ser browsers que já não sejam mais usados hoje.

4. Nesta lição você já foi apresentado a algumas palavras do jargão da in-

formática. Escolha mais três palavras que você conheça e descreva seu 

significado.

5. Qual o tipo do seu acesso à internet em casa (ou no trabalho)?

6. Quais as formas de conexão banda larga permitidas em sua cidade?

7. A partir do item 2.3, cite outras pessoas que fazem o seu Curso funcio-

nar. Pode ser no polo ou a distância.

Antes de você fazer as atividades 
finais desta aula, procure no 
ambiente desta matéria o 
arquivo “Prefacio_Praticas_
Leitoras.pdf”. Leia-o, pois é 
um importante reforço para 
o que acabamos de explanar. 
Talvez você não consiga 
navegar comodamente ainda no 
ambiente do curso (coisa que 
ainda não explicamos); peça 
ajuda ao seu Tutor.
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8. Organize-se. Monte uma grade de suas atividades. Lembre-se: nesta gra-

de deverá entrar o tempo que você dedicará ao Curso. A sua tabela po-
derá ser um pouco mais caprichada na apresentação do que esta.

MINHA GRADE DE ATIVIDADES DURANTE O CURSO 
Aluno:

hora segunda quarta quinta sexta sábado domingo

00-06h 
06-08h

dormir?
dormir?
estudar?

08-09h 
09-10h

estudar?

... ... ... 
19-20h

balada?

21-22h 
22-23h

balada?
balada?

23-00h estudar?

Este tipo de combinação com a balada você sabe que não vai dar certo. 

Monte uma tabela que possa realmente funcionar. Coloque as horas reais 

(com os minutos) na coluna “hora”. Coloque apenas as atividades não cen-

suráveis: trabalhar, almoçar... Esta tabela faz parte desta atividade.
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e-Tec Brasil

Aula 3 – Dentro do Curso I:  
Caixas adesivas e lições

Objetivos

Saber entrar no ambiente da sua sala de aula virtual.

Conseguir acompanhar as atividades do curso.

Enviar e receber mensagens de e para outros participantes do curso.

Preencher e alterar seu perfil para ser mostrado aos outros 

participantes.

Saber ler uma lição online e fazer os exercícios que a acompanham.

Acompanhar o seu quadro de notas.

O programa de computador que administra um curso EAD é chamado nor-

malmente de AVA – ambiente virtual de aprendizagem. No CEAD, o Ifes 

utiliza o Moodle, que é bastante conhecido.

Se lhe perguntarem qual é o seu ambiente virtual de aprendizagem (ou qual 

é sua plataforma virtual) responda que você utiliza o Moodle.

Programas ou sistemas assim também são conhecidos como: 

•	 sistema de e-learning (learning = aprendizado);

•	 sistema de administração de aprendizagem (LMS – Learning Management 
System); 

•	 ambiente virtual de aprendizagem (VLE – Virtual Learning Environment).
 

O Moodle tem algumas características e funcionalidades bastante interessantes: 

•	 acesso restrito - cada usuário é cadastrado com seu nome (login) e senha;

•	 diferentes tipos de usuário - aluno, professor, tutor, etc., cada um com 

direitos especiais dentro da sala virtual;

•	 ferramentas para comunicação e cooperação para trabalho em grupo - 
e-mail, fórum, Chat, Wiki; 
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•	 ferramentas de avaliação - diversos tipos de exercícios são aceitos, 

vários podendo ser feitos online;

•	 ferramentas de monitoração - controle de recebimento de trabalhos, 

controle de visitas e tempo de uso do ambiente, pesquisas de opinião, 

avaliação do curso, etc.

Vamos conhecer os recursos que nos interessam. O primeiro passo é entrar 

no site do seu curso: acesse o endereço http://cead.ifes.edu.br. No meio 

da página inicial do CEAD, do lado esquerdo, há um link para um Vídeo 

sobre o portal, a que você deverá assistir. Mais abaixo, um outro link permi-

te que você Faça Download agora do manual do portal. Faça o download 

também e leia seu conteúdo.

Uma vez na página do ambiente, examine as duas barras de menus (Figura 

3.1): você encontra informações sobre os “Cursos Oferecidos” pelo CEAD, o 

“Processo Seletivo” para os cursos, os “Polos” no estado do Espírito Santo, 

“Downloads” de programas utilitários, as “FAQ” (perguntas mais frequentes 

dos usuários do ambiente), e o “Mapa do Site”.

Em seguida, para continuar o acesso ao curso, você deve digitar seu login e 

senha, como se vê na Figura 3.1.

O primeiro acesso ao site deverá ser orientado pelo seu tutor presencial, que 

lhe fornecerá o login e senha iniciais, pois o seu cadastro como aluno já de-

verá ter sido feito pelo CEAD.

Figura 3.1: Para entrar no seu curso: login e senha – observe também a barra de menus

Aceito o seu login, você terá acesso a uma página com os seus cursos. 

Chamamos esta de “Minha página”: este link existirá como menu nas  

demais páginas do site.
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3.1 Caixas adesivas
As janelas do Moodle podem ter várias outras janelinhas coladas, cha-

madas “Caixas adesivas”, para agrupar assuntos. Algumas destas estão  

destacadas na Figura 3.2.

Figura 3.2: Página destacando as Caixas Adesivas

Uma caixa adesiva tem um pequeno botão no lado direito superior – geral-

mente uma seta dupla – (Figura 3.3), que funciona como o botão “Minimi-

zar” de uma janela do Windows. Você pode clicar nesse botão para escon-

der o conteúdo da caixa adesiva para poupar o espaço da tela; clicando de 

volta, o conteúdo é mostrado novamente.
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Figura 3.3: Exemplo de Caixa Adesiva - Administração

Além da caixa Administração, várias outras caixas adesivas são bastante  

utilizadas:

•	 Meus Cursos - permite selecionar o curso em que você está inscrito e 

a sala de aula virtual das disciplinas do seu curso;

•	 Calendário - para acompanhar o conjunto de eventos do CEAD ou 

do Curso.

•	 Meus Avisos, ou Notícias - mostra informações e notícias diversas;

•	 Mensagens - mostra as mensagens enviadas para você pelo correio 

interno do ambiente;

•	 Usuários online - mostra os outros alunos, tutores e professores que 

estão online;

•	 Atividades - mostra as atividades (exercícios e tarefas) do curso, agru-

padas pelo seu tipo (fóruns, lições, Chat, etc.);

•	 Participantes - permite acessar o perfil dos participantes inscritos em 

uma determinada disciplina e curso, ou seja, em uma sala de aula e 

ainda mandar mensagens para eles;

•	 Meu perfil - permite que você acesse rapidamente dados do seu cadastro.

É possível que ao longo do Curso o CEAD mude essas caixas. Elas podem ter 

o nome ou conteúdo trocado; outras podem ser excluídas e também podem 

ser incluídas algumas novas.

Algumas caixas são mais importantes para o seu Curso; vamos então abordá-las.
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3.1.1 Calendário
A caixa adesiva Calendário (Figura 3.4) permite consultar as datas dos eventos 

do curso e ainda cadastrar eventos de natureza pessoal. Além da Agenda da Se-

mana (ver item 3.2 – Figura 3.17), você deve acompanhar também o calendário.

Você pode avançar ou retroceder pelos meses do calendário, clicando nos 

links “<” e “>”. Os dias do mês podem apresentar cores diferentes, com o 

seguinte significado:

•	 o dia de hoje é destacado por um quadrado preto;

•	 eventos globais (verde) - visíveis em todos os calendários, para todos 

os usuários;

•	 eventos do curso (laranja) - criados pelos professores e tutores, são 

visíveis por todos os inscritos neste curso;

•	 eventos do grupo (amarelo) - criados pelos professores e tutores, são 

visíveis para um grupo de alunos definidos por eles (servem para tra-

balho em grupo); 

•	 eventos do usuário (azul) - criados pelo usuário, e somente vistos por ele.

Clicando em uma categoria de eventos no calendário, você pode habilitar ou 

desabilitar sua visualização, caso esses eventos existam. A Figura 3.4 mostra 

um exemplo com todas as categorias habilitadas.

Figura 3.4: Caixa Adesiva Calendário com exemplos de Eventos
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Ao visualizar os eventos (Figura 3.5), você pode adicionar um novo evento ao 

calendário: basta clicar no botão “Novo evento” (veja destaque na Figura 3.5). 

Você só pode adicionar eventos pessoais (veja item selecionado na Figura 3.6).

Figura 3.5: Página de Calendário com destaque para o botão de cadastro para  
novo evento

Figura 3.6: Cadastro de novo evento

3.1.2 Participantes
Na caixa adesiva Participantes (Figura 3.7), clicando no link “Participantes”, 

podemos visualizar todos os participantes do curso (professores, tutores 

e alunos). Na lista mostrada com os participantes, podemos ter acesso ao 

“Perfil” cadastrado de cada um: basta clicar no nome do participante.

Figura 3.7: Caixa Adesiva Participantes
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Podemos também selecionar vários participantes e mandar uma mensagem 

para todos os selecionados de uma vez. Para selecionar os destinatários, clica-

mos na caixa de verificação (um quadradinho) “selecionar” ao lado do nome; 

depois clicamos na caixa de combinação (ou combo box: a que tem uma seta 

para baixo) na parte de baixo da tela e selecionamos “Acrescentar/mandar 

mensagem”. A tela seguinte permitirá escrever a mensagem e enviá-la.

3.1.3 Atividades recentes
Ao acessar o seu curso, é importante saber o que aconteceu desde o seu 

último acesso. A caixa adesiva Atividade recente (Figura 3.8) serve para isso, 

sendo muito interessante em um curso a distância, pois mostra o que ocor-

reu na sua sala de aula. O aluno poderá ser informado sobre:

•	 liberação de conteúdo;

•	 correção de suas atividades de avaliação;

•	 habilitação de algum recurso no ambiente.

Figura 3.8: Caixa Adesiva Atividade Recente

3.1.4 Meu perfil
A caixa adesiva Meu perfil permite fazer o seu cadastro e indicar suas prefe-

rências. O link abre uma tela como a Figura 3.9. Em outras janelas também 

pode aparecer o link “Modificar perfil”, que abre a mesma janela.
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Figura 3.9: Tela do perfil

A página permite que você escreva alguma coisa sobre suas características 

e também coloque uma foto. Nesta tela existem outros links: Perfil (Figura 

3.9), Modificar perfil, Mensagens do fórum (item 3.1.5) e Relatórios das 

atividades (item 3.4). Clicando em “Modificar perfil”, você pode alterar suas 

preferências (Figura 3.10).

Figura 3.10: Tela do Modificar perfil
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Os campos principais desta tela são:

•	 Endereço de e-mail - inserir o e-mail que será utilizado para receber 

todas as mensagens do seu curso. Você receberá mensagens do pro-

fessor, de tutores, de colegas e até de fóruns do curso;

•	 Mostrar endereço de e-mail - neste campo podemos configurar a pri-

vacidade que queremos para nosso e-mail. Podemos esconder com-

pletamente o e-mail aos participantes do ambiente, mostrar apenas 

aos participantes do curso, ou liberar a visualização para qualquer 

usuário do ambiente;

•	 E-mail ativado - você pode manter seu e-mail ativo ou desativá-lo; se 

o desativar, você não receberá informações do ambiente do curso;

•	 “Formato de e-mail” - deixe marcado o default sugerido;

•	 Tipo de digest das mensagens - você pode escolher receber: um novo 

e-mail a cada mensagem postada no ambiente, um só e-mail diário 

contendo todas as mensagens, ou um e-mail diário contendo apenas 

o cabeçalho de cada mensagem;

•	 Assinatura automática - deixe assinalado “Sim”, para que suas men-

sagens mostrem que foram postadas por você;

•	 Monitoragem do fórum - deixe assinalado “Sim”, para que você dis-

tinga as mensagens já lidas das que ainda não leu.

3.1.5 Mensagens
A caixa adesiva Mensagens (Figura 3.11) permite ler as recebidas e escre-

ver para outros membros do curso. A Figura indica os nomes das pessoas 

e a quantidade de mensagens que enviaram. A caixa apresenta apenas as 

mensagens pendentes de leitura; as lidas não aparecem. Portanto, às vezes 

aparecerá escrito apenas “Não há mensagens pendentes”.

Você pode receber e-mails de outros participantes do curso (professores, 

tutores, alunos). Lembre-se de manter seu e-mail atualizado na caixa “Meu 

perfil”. Consulte seu e-mail diariamente, pois num curso EAD esta é uma 

importante forma de se manter atualizado.
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Figura 3.11: Caixa de Mensagens, com e sem mensagens pendentes de leitura

Para enviar mensagens a outros participantes, clique no link “Mensagens...”. 

A tela que se abre (Figura 3.12) tem três visualizações: Contatos, Buscar e 

Preferências; ela sempre abre em Contatos.

Figura 3.12: Caixa de Contatos, Busca e Preferência

A opção Contatos funciona como uma lista, onde podemos adicionar as pesso-

as com as quais mais nos comunicamos, a fim de facilitar o envio de mensagens.

Podemos utilizar o link “Buscar” para localizar uma pessoa (um usuário do 

ambiente). Em seguida, podemos adicioná-la em nossos contatos clicando 

em   <Acrescentar Contato>. A Figura 3.13 mostra a tela de busca.

Ambientação em  Educação a Distânciae-Tec Brasil 44



Figura 3.13: Buscar - contato ou mensagem

Você pode fazer as buscas por nome da pessoa ou por palavra que cons-

ta no texto da mensagem. A Figura 3.14 mostra o resultado da pesquisa  

de usuário com nome Keila.

Figura 3.14: Resultado da busca de usuários

Para adicionar uma pessoa, precisamos clicar no ícone    <Acrescentar con-

tato>. Para bloquear, clicamos em   <Bloquear contato>. Podemos tam-

bém visualizar o histórico de mensagens mantidas com um usuário especifi-

co, clicando em  <Histórico das mensagens>. Os ícones     <Acrescentar 

contato>,  <Bloquear contato> e  <Histórico das mensagens> também 

aparecem quando recebemos uma mensagem.

Para enviar uma mensagem para um contato, devemos simplesmente clicar 

no seu nome. Na nova janela que se abre, basta digitar o texto da mensagem 

e clicar no botão “Enviar mensagem”.

No link “Preferências” podemos configurar algumas opções de recebimento 

(Figura 3.15). A segunda opção permite que você só receba mensagens das 

pessoas que você tiver adicionado à sua lista de contatos.

É aconselhável deixar marcada pelo menos a última opção “Receber as men-

sagens por e-mail...”: isso garante que você não perderá nenhuma mensa-

gem do ambiente. Lembre-se também de informar logo abaixo o endereço 

de e-mail que deve receber essas mensagens do curso. Clique depois em 

Gravar alterações.
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Figura 3.15: Preferências de mensagens

3.1.6 Usuários online
Na caixa adesiva Usuários online (Figura 3.16) são apresentados os usuários 

que navegaram no ambiente nos últimos 5 minutos.

Figura 3.16: Caixa Adesiva Usuários online

Os usuários têm uma “cartinha” ao lado, que você pode usar para mandar 

mensagem para aquele usuário. Clicando na “cartinha”, aparece a tela com 

o botão “Enviar mensagem”; a seguir, basta clicar nesse botão, escrever o 

texto e clicar novamente no botão “Enviar mensagem”.

3.2 A sala de aula – agenda da semana
O seu Curso está organizado por salas de aula virtuais, uma para cada matéria. 

As disciplinas são normalmente divididas em semanas. A caixa adesiva “Meus 

cursos” (ver destaque na Figura 3.2) contém uma lista das disciplinas do seu 

Curso. Ao selecionar uma matéria, você terá acesso à sua sala de aula virtual, 

encontrando algo semelhante à Figura 3.17 – veja seus componentes.
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Figura 3.17: Sala da disciplina

Dentro das salas virtuais, os conteúdos são apresentados nos seguintes tópi-

cos (nem todos estão visíveis na Figura 3.17):

•	 Orientações iniciais - apresenta o professor, a disciplina e a sala de 

aula. Como o nome já diz, são “iniciais”; portanto, veja todos os itens 

deste tópico logo que iniciar a disciplina;

Num dos itens apresentados aqui em Orientações iniciais estão os critérios 

que o professor utilizará para atribuir a nota final da matéria. Portanto, não 

deixe de ver todos estes itens.

•	 Notícias e atividades permanentes - contém um “Fórum de 

notícias”, para que o professor e o tutor a distância  divulguem 

informações diversas; um fórum “Hora do cafezinho”, para que você 

possa expressar suas dúvidas e conhecer os participantes; e, às vezes, 

um Chat “Jogando conversa fora” para os participantes que estiverem 

online na mesma sala;

•	 Biblioteca virtual - ambiente onde você encontrará material 

adicional de leitura ou outras mídias (sons, imagens, animações) para 

enriquecer o conteúdo, bem como glossário de termos desta sala.
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Como já vimos, as disciplinas normalmente estão divididas em lições e 

atividades semanais. Você precisa acompanhar cada semana para não perder 

o ritmo do curso, estudando as lições, lendo os outros materiais colocados à 

disposição e fazendo as atividades para fixação.

Normalmente, após o ícone da semana, há uma Agenda (Figura 3.17) 

esclarecendo o que você deve fazer na semana; em seguida, há os ícones 

para as atividades. A Figura mostra vários tipos de atividades (elas serão 

abordadas na aula 4). A Agenda esclarecerá o que você deve fazer: se 

existem atividades opcionais (chat, videoconferências, das quais você pode 

participar ou não) ou se são obrigatórias e sujeitas a nota.

3.3 Grupos
Os professores de algumas disciplinas podem querer trabalhos em grupo. Por-

tanto, para realizar algumas atividades, dependendo das configurações efetua-

das pelo professor, o aluno deverá trabalhar com os componentes de seu grupo.

Para saber o seu grupo e quais os participantes dele, basta procurar a caixa 

adesiva “Participantes”. Ao clicar no link Participantes, será exibida a 

página com o nome dos componentes do grupo (Figura 3.18).

Figura 3.18: Lista de participantes de um grupo

3.4 Minha notas – minha situação:  
administração

Na caixa adesiva Administração (Figura 3.19) você terá algumas opções 

interessantes: Notas, Perfil, Grupos e Relatórios. Esta opção Relatórios poderá 

ou não aparecer, de acordo com a configuração desejada pelo professor da 

disciplina; as opções Perfil e Grupos já foram abordadas.
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Figura 3.19: Caixa Adesiva Administração

A opção Notas (Figura 3.20) mostra uma lista das atividades realizadas e 

as notas que você obteve em cada uma. Assim, você pode verificar suas 

pendências. Algumas atividades têm correção automática pelo próprio 

Moodle; outras são corrigidas pelo tutor.

Figura 3.20: Lista das atividades e as notas de um aluno

A opção Relatório das atividades (Figura 3.21) apresenta detalhadamente a 

situação de cada uma das suas atividades.
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Figura 3.21: Relatório de atividades

Ao navegar pelas atividades (e também pelas outras telas), use sempre o 

menu de navegação do ambiente: observe o cabeçalho presente nas Figuras 

3.29 e 3.30: “CEAD ⇒ CAP_PRATICA_EAD_PROF ⇒ ...”. Não use as setas de 

retornar e avançar do seu navegador. Algumas funções só serão efetivamen-

te concluídas se você usar esses links de navegação. Clique sobre os links 

nesse menu para voltar às páginas anteriores.

Resumo
Nesta aula vimos como entrar no Curso e navegar pelas caixas adesivas para 

enviar e receber mensagens dos outros participantes e para acompanhar 

nossas obrigações e atividades. Também vimos como podemos ler as lições 

do curso online e fazer as tarefas a elas ligadas. Por fim, vimos que podemos 

ter atividades em grupo e como acompanhar nossas notas.

Atividades de aprendizagem
Esta atividade prevê que você navegue no ambiente e responda a algumas 

questões. Leia todo o exercício antes. Duas questões você fará no próprio 

ambiente; o restante você deve responder e guardar o arquivo. Dê respostas 

curtas e objetivas a cada questão, mas sempre escreva um pouco. Não é pre-

ciso ultrapassar uma página, mas não escreva menos do que 10 linhas. Na 

próxima aula você deverá remeter três arquivos com as respostas das lições 

1, 2 e 3 para o seu Tutor a distância.

1. Acesse o portal do Ifes - <http://www.ifes.edu.br>. Responda: quais 

os dois links que você achou mais interessantes na página do Ifes?
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2. Acesse o portal do CEAD - <http://cead.ifes.edu.br> e faça o seguinte. 

Veja o vídeo no link Vídeo sobre o portal e leia o manual no link Faça 

Download agora do manual do portal. Responda após:

a) Descreva ao menos um tópico que lhe chamou a atenção no vídeo 

ou no manual.

b) Quais os dois links do portal do CEAD que você achou mais interessantes?

3. Acesse o ambiente da sua sala de aula e faça o seguinte:

a) Procure a caixa adesiva “Meu perfil” e complete os seus dados;

b) Mande uma mensagem ao seu tutor a distância, informando que você 

cumpriu esta tarefa.

c) Agora responda:

•	 Você viu no portal alguma caixa adesiva que não consta na lista apre-

sentada  nesta lição? Se viu, qual o seu nome e qual a sua finalidade?

•	 Agora o contrário: você viu alguma caixa adesiva na lição que não 

aparece no portal? Se viu, qual o seu nome e qual a sua finalidade?

•	 Informe um evento que você viu no calendário do seu curso.
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e-Tec Brasil

Aula 4 - Dentro do Curso II:  
Tipos de atividades

Objetivos

Saber responder aos questionários com questões discursivas e de 

múltiplas escolhas.

Participar de fóruns.

Trabalhar coletivamente criando glossários e wikis.

Remeter os arquivos com seus exercícios.

Você sabe que só conseguimos realmente aprender aquilo que praticamos. 

E que somente aquilo que usamos permanece em nossa memória. O am-

biente do seu curso permite uma série de atividades diferentes para facilitar 

a fixação do conteúdo. Todas elas poderão ser exigidas pelos seus futuros 

professores. Portanto, vamos estudá-las.

4.1 Questionário
O questionário é um tipo de atividade que permite grande flexibilidade. Você 

pode  encontrar o ícone da chamada para um questionário na lista de ativi-

dades da semana (Figura 3.2) e na caixa adesiva Atividades. Ao clicar nesse 

ícone na caixa Atividades você encontra uma lista com os questionários da 

sua sala (Figura 4.1).

Figura 4.1: Lista de questionários
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A tela inicial de um questionário mostra o nome do questionário, sua des-

crição, data de abertura, data de encerramento e o botão “Pré-visualizar 

questionário agora” (Figura 4.2).

Figura 4.2: Tela inicial de um questionário

Clicando no botão “Pré-visualizar questionário agora”, começarão a surgir 

as questões (Figura 4.3). É mostrado o número de tentativas (alguns questio-

nários só podem ser respondidos uma vez), um pequeno texto introdutório 

e a questão 1. Dependendo da configuração do questionário, você poderá 

enviar as respostas às questões individualmente, clicando no botão Enviar.

4.1.1 Tipos de questões
Há diferentes tipos de questões que podem ser apresentadas em um ques-

tionário. A questão 1 da Figura 4.3 é dissertativa ou discursiva.

Figura 4.3: Questão tipo dissertação (discursiva)
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Abaixo do número da questão é mostrada (detalhe na Figura 4.4) a nota (no 

caso, aparecem dois tracinhos, pois ainda não há nota) e o peso da questão. 

A correção de uma questão discursiva é feita a posteriori, pelo tutor.

 

Figura 4.4: Nota e peso das questões

A questão 2 é do tipo Verdadeiro ou Falso (Figura 4.5).

Figura 4.5: Questão tipo Verdadeiro ou Falso

 

A questão 3 é do tipo Calculado (Figura 4.6). Este tipo de questão possibilita va-

riar os valores numéricos a cada nova tentativa permitida. A resposta é discursiva.

Figura 4.6: Questão tipo Calculado (discursiva curta, numérica e aleatória)

 

Na questão 4, do tipo Associação, há uma caixa de combinação (combo box) 

para você responder a cada pergunta (Figura 4.7). Você deve selecionar a 

resposta correta à pergunta na combo box.

Figura 4.7: Questão do tipo Associação (selecionar a resposta correta à
pergunta na combo box)
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Na Figura 4.8 temos uma questão tipo Múltipla Escolha. Você seleciona uma 

das opções clicando em um botão de rádio. É parecida com a seleção feita 

numa combo box.

Figura 4.8: Questão do tipo Múltipla Escolha

A questão 7 é do tipo Resposta Breve: é uma resposta rápida, que deve ser 

digitada na caixa de texto (Figura 4.9): “Quais são os dois primeiros no-
mes do atual presidente?”

Figura 4.9: Questão do tipo Resposta Breve

A questão 8 é do tipo Numérica: é uma Resposta Breve, mas contém neces-

sariamente um valor numérico (Figura 4.10).

Figura 4.10: Questão do tipo Numérica

4.1.2 Finalizar questionário
Ao terminar o questionário, existem três opções possíveis (Figura 4.11):

•	 Salvar sem enviar - o questionário é salvo, permitindo continuar a res-

pondê-lo mais tarde; o questionário continua em aberto; não será enviada 

mensagem de conclusão para o tutor;

•	 Enviar página - o questionário é salvo e as respostas são enviadas para o tutor, 

porém, o questionário permanece em aberto para ser concluído mais tarde;
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•	 Enviar tudo e terminar - o questionário é salvo e é enviada mensagem 

para o tutor, informando a conclusão do questionário.

 

Figura 4.11: Finalizar questionário - três opções possíveis

Observação Importante: quando a opção Enviar é usada em cada questão, 

é comum o aluno esquecer-se de clicar no botão Enviar tudo e terminar 
e o questionário continua pendente. Portanto, terminando o questionário, 

não esqueça de clicar em Enviar tudo e terminar.

4.1.3 Resultados obtidos
Os questionários podem exibir como resultado as respostas das questões e 

o resultado final. Nas questões discursivas, você pode receber um retorno à 

resposta postada, assim que finalizar o questionário (Figura 4.12).

Figura 4.12: Retorno à resposta de questão discursiva

A Figura 4.13 mostra os dados apresentados após a tentativa de responder 

o questionário: datas de início e término, tempo empregado, classificação e 

nota. Clicando no botão Continuar, o aluno termina o questionário e não 

poderá mais alterá-lo; se quiser (e for permitido) voltar, o aluno deve usar o 

menu de navegação.
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Figura 4.13: Resultado final

4.2 Fórum
O fórum é uma ferramenta de interação muito utilizada na EAD, pois permi-

te expressar nossas opiniões e interagir com os participantes, sob a mediação 

de tutores e professores. As conversas ficam registradas, permitindo que os 

participantes retomem a conversação lendo a página em momentos diferen-

tes (por isso esta forma de comunicação é chamada assíncrona).

Os fóruns são iniciados pelo professor ou tutor e também têm data para ini-

ciar e para acabar. Você pode receber as mensagens dos fóruns pelo e-mail 
(em “Modificar perfil” – ou na própria janela do fórum).

O fórum também pode ser configurado de modo a impedir que os parti-

cipantes postem novos tópicos ou respostas. Esta forma de uso pode ser 

adotada por professores ou tutores para mandar notícias ou comunicados 

referentes ao curso.

Podemos ter quatro tipos de fórum:

•	 Fórum Simples - neste tipo só há uma discussão em andamento, iniciada 

pelo professor ou tutor;

•	 Fórum Geral - neste tipo há uma ou mais discussões e todos os partici-

pantes autorizados podem iniciar novas discussões;
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•	 Fórum com Tópicos Limitados - neste tipo cada participante só tem o 

direito de iniciar uma discussão, que poderá ser respondida por todos. É 

uma variação do Fórum Geral;

•	 Fórum com Tópicos de Perguntas e Respostas - também é uma variação 

do Fórum Geral, só que mais dedicado a tirar dúvidas dos participantes.

4.2.1 Fórum simples - uma única discussão
A Figura 4.14 apresenta um exemplo de fórum simples, com o nome: “Fó-

rum I – Tópicos Fundamentais” e com o tema inicial: “Abstração – a beleza 

está nos olhos de quem a vê”.

Figura 4.14: Exemplo de Fórum Simples

No canto superior direito há um link com a opção de “monitorar as men-

sagens não lidas” do fórum (há um destaque na Figura 4.22). Isso pode 

facilitar sua leitura. Você pode ativar ou desativar essa opção. A Figura 4.15 

mostra o aviso de mensagens não lidas.

Figura 4.15 - Aviso de mensagens

 

Para participar da discussão, você clica em <Responder> (Figura 4.14); você 

pode responder a quantos comentários desejar. Observe que os textos são 

deslocados para a direita (endentados), como itens e subitens (Figuras 4.14 

e 4.16); o link “Mostrar principal” (Figura 4.14) volta ao item principal (raiz) 
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da discussão. A Figura 4.16 exibe diversas respostas enviadas.

Figura 4.16: Textos de participantes em um Fórum – organizados como itens – endentado 

 

A Figura 4.17 exibe a página onde você deve escrever o seu texto. Além da 

mensagem, pode também ser enviado um arquivo para o fórum (veja a par-

te inferior da tela): use o botão “Procurar” para localizar o arquivo no seu 

computador; depois de localizado, o arquivo a enviar terá seu nome escrito 

na caixa “Anexo”.

Finalmente, para postar sua contribuição, clique no botão “Enviar mensa-

gem ao Fórum”.

Figura 4.17: Caixa de texto para resposta ao Fórum. Você também pode anexar  
um arquivo

A Figura 4.18 mostra como fica a resposta depois de enviada ao Fórum. Você 

tem ainda 30 minutos para alterar ou excluir a mensagem que enviou; após 
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esse tempo, as opções “Editar” e “Apagar” desaparecem.

Figura 4.18: A mensagem enviada ao fórum

 
4.2.2 Busca
O fórum permite ainda efetuar busca de palavras dentro dos seus textos 

(Figura 4.14). Há dois tipos de busca: comum e avançada. A Figura 4.19 

mostra a caixa de busca comum.

Figura 4.19: Buscar no fórum

Caso a palavra buscada não seja encontrada nas mensagens, você será re-

direcionado para uma página de busca avançada, Figura 4.20. Este tipo de 

pesquisa é semelhante às telas de sites de busca (Google, Yahoo...) e em 

lojas de e-commerce. Portanto, leia atentamente o que cada caixa de texto 

permite pesquisar.

Figura 4.20: Busca avançada no fórum – com ela pode-se restringir bastante a busca

A Figura 4.21 mostra várias referências à palavra Ifes, encontradas no fórum, 

destacadas com a cor verde.
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Figura 4.21: Resultado da busca da palavra Ifes nos fóruns

4.2.3 Fórum geral
A Figura 4.22 mostra um fórum geral com o nome “Fórum geral para discus-

são e bate papo”, com três tópicos criados por alunos diferentes. Os tópicos 

são mostrados numa tabela com as seguintes colunas:

•	 tópico (nome do tópico); 

•	 autor (quem criou o tópico); 

•	 grupo (caso o autor pertença a algum grupo); 

•	 comentários (quantidade de comentários que o tópico contém); 

•	 última mensagem (nome e data de quem postou a última mensagem).

Todos os participantes autorizados no fórum podem iniciar novas discussões 

(Figura 4.22) clicando no botão <Acrescentar um novo tópico de discussão>.

 

Figura 4.22: Fórum Geral
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O fórum possui outras opções (também destacadas na Figura 4.22), como: 

abrir um tópico específico (clicando sobre ele), habilitar ou desabilitar o rece-

bimento de e-mails automáticos com as novas mensagens.

Clicando sobre o tópico (Figura 4.22), podemos ler o seu conteúdo e suas 

respostas e também postar um comentário (Figura 4.23). O processo de bus-

ca de termos e de postar contribuições é o mesmo do fórum simples.

Figura 4.23: Tópico “Fórum geral” criado por Marilia

 
4.2.4 Fórum apenas um tópico por usuário
A tela inicial deste tipo de fórum é idêntica à do fórum geral (Figura 4.22). O 

participante pode criar uma única discussão, mas pode responder a outras. 

O processo de busca de termos e de postar contribuições é o mesmo do 

fórum simples.

4.2.5 Fórum perguntas e respostas
A tela inicial deste tipo de fórum é idêntica à do fórum geral (Figura 4.22). 

O participante não pode criar tópicos; deve apenas responder aos tópicos 

criados pelos tutores ou professores. O processo de busca de termos e de 

postar contribuições é o mesmo do fórum simples.

4.3 Wiki
A Wiki permite a composição colaborativa de documentos com o uso do na-

vegador Web. Normalmente não há revisão antes da publicação dos textos e 

qualquer um pode colaborar enviando novos verbetes. As versões anteriores 

não são canceladas e podem ser restauradas. A Figura 4.24 mostra a cha-

mada para uma Wiki.

Figura 4.24: Exibe o ícone de uma Wiki na sala

Você talvez já conheça 
a Wikipédia e já tenha 
se socorrido dela http://
pt.wikipedia.org. Se ainda não 
conhece, informe-se com seus 
colegas ou tutores, pois a Wiki 
permitida pelo Moodle funciona 
da mesma forma.

Wiki wiki
“Wiki wiki” Significa “super 
veloz” numa língua havaiana; a 
velocidade de criação e atual-
ização dos verbetes é uma das 
características que define a Wiki.
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Existem três tipos de Wiki: Professor, Grupo e Estudante. Combinando com 

as permissões de ver e editar, podem ser construídas nove formas diferentes:

a) Professor

•	 Há uma única Wiki e só o professor a pode editar. Os estudantes só po-

dem ver o conteúdo;

•	 Há uma Wiki para cada grupo, que só o professor pode editar. Os estu-

dantes só podem ver a Wiki do seu grupo;

•	 Há uma Wiki para cada grupo, que só o professor pode editar. Os estu-

dantes podem ver as Wikis de todos os grupos.

b) Grupo

•	 Há uma só Wiki. Todos (professor e estudantes) podem ver e editar o 

conteúdo;

•	 Há uma Wiki para cada grupo. Os estudantes só podem ver e editar a 

Wiki do seu grupo;

•	 Há uma Wiki para cada grupo. Os estudantes só podem editar a Wiki do 

seu grupo, mas podem ver o conteúdo de todos os outros.

c) Estudante

•	 Cada estudante tem uma Wiki, que pode ser vista e editada pelo próprio 

e pelo professor;

•	 Cada estudante tem uma Wiki, que só pode ser editada pelo próprio e pelo 

professor. Cada estudante pode ver as Wikis dos outros elementos do grupo;

•	 Cada estudante tem uma Wiki, que só pode ser editada pelo próprio e pelo 

professor. Cada estudante pode ver as Wikis de todos os estudantes do curso.

4.3.1 Página inicial
Ao acessar uma Wiki, a página se apresenta com os seguintes itens (Figura 4.25):

•	 uma lista de outras Wikis nas quais o aluno participa;

•	 uma caixa de busca: para procurar palavras contidas no texto da Wiki;
•	 uma lista de links da Wiki.

Há ainda outros quatro links: 

•	 Visualizar: para o aluno ler o conteúdo da Wiki;
•	 Editar: para permitir edição do conteúdo da Wiki;
•	 Links: para mostrar os links presentes na Wiki;
•	 Histórico: para mostrar as versões da página atual da Wiki e os  

participantes que as modificaram.
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Figura 4.25: Página inicial da Wiki

 
4.3.2 Página de edição
Clicando no link Editar, uma nova página é exibida (Figura 4.26) com um 

retângulo para edição do texto explicando o verbete “Wiki”.

Figura 4.26: Página para edição de Wiki

Uma vez editado um conteúdo, o aluno pode usar três botões (Figura 4.26):

•	 Salvar - para gravar as alterações realizadas; a Wiki grava a nova versão, 

mas mantém a anterior;

•	 Ver esboço - para verificar como ficará o texto após ser salvo;

•	 Cancelar - para ignorar a edição e voltar ao conteúdo anterior.

Clicando no botão Salvar, as alterações são realizadas e é exibida a página 

editada para o verbete “Wiki” (Figura 4.27).
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Figura 4.27: Wiki com conteúdo editado e já gravado

 
4.3.3 Controle de versão
Como já dissemos, é possível controlar as diferentes versões que um verbete 

vai tendo a cada alteração gravada. Como exemplo, vamos editar o verbete 

“Wiki” já existente.

Após clicar no link Editar é exibida uma página (Figura 4.28) mostrando o 

texto já existente. Digitamos um novo parágrafo – Parágrafo inserido por 
outro estudante. Escrevi algo errado, por isso me corrija. – e clicamos 

no botão Salvar.

Figura 4.28: Página de edição de Wiki

Agora suponhamos que outro participante entrou na Wiki, leu o que foi 

alterado e o corrigiu, retirando a frase “Escrevi algo errado por isso me  
corrija.”, e a regravou.

Clicando no link Histórico, podemos ver as quatro versões da página, mos-

trando autor e data da modificação (Figura 4.29). 
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Para cada versão há três links que permitem:

•	 Navegar - ler aquela versão;

•	 Recuperar - tornar esta a versão atual;

•	 Dif - mostrar as diferenças entre as versões.

 

Figura 4.29: Histórico de uma página da Wiki

 
4.3.4 Criando novos termos
A Wiki permite que o texto de um verbete faça referência (crie um link) com 

outro verbete da mesma Wiki. 

Temos duas formas para criar esses links:

•	 Escrevendo o TERMO com letras maiúsculas; 

•	 Utilizando um par de colchetes delimitando o [termo].

Assim que for gravada a página, o termo será exibido com destaque e com 

um sinal de interrogação “?” à direita (Figura 4.30).

Você já deve ter visto isto 
quando lê um manual ou help 
de algum programa: algumas 
palavras estão em outra cor 
(em geral, azul) ou sublinhadas. 
Clicando nelas, o texto salta 
para a explicação daquele link. 
Chama-se a isso “linguagem de 
marcação”.
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Figura 4.30: Página contendo termos sem descrição

A interrogação redireciona para uma página de edição de verbete idêntica à 

da Figura 4.26. Após digitar o texto e gravá-lo (ainda como na Figura 4.26), 

é exibida uma página (Figura 4.31) que mostra uma lista com as páginas da 

Wiki que fazem referência ao termo.

Figura 4.31: Descrição de um termo referenciado

A partir deste ponto, o termo aparecerá como link em todas as páginas 

onde for referenciado nesta Wiki, sem a interrogação “?”.

4.4 Glossário
O glossário  é um recurso bem interessante, utilizado para registrar a des-

crição de conceitos utilizados ao longo do curso. Ele pode ser usado pelos 

professores como uma atividade; os alunos podem ter de apresentar cola-

boração com definições de termos. São permitidas as seguintes operações:

•	 Criar e atualizar uma lista de definições como em um dicionário ou FAQ. 

Os termos assim definidos podem ou não ficar dependentes da aprova-

ção do professor ou tutor para serem exibidos;
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•	 Definir os termos inseridos no glossário de forma a tornarem-se links nos 

textos do curso. Neste caso, clicando no link podemos ler a sua definição 

no glossário;

•	 Permitir comentários de participantes sobre os termos definidos por ou-

tros participantes (alunos, professor, tutor);

•	 Avaliar os termos definidos, opção permitida ao tutor ou professor, para 

utilizar o glossário como uma ferramenta de avaliação.

Para acessar a lista de glossários disponíveis, basta clicar na opção “Glossá-

rios” da caixa adesiva Atividades. Será aberta uma janela com uma tabela 

contendo os glossários existentes no seu curso, os tópicos existentes e a 

quantidade de itens por tópico. Ao clicar no tópico, será exibida uma jane-

la contendo o glossário propriamente dito (Figura 4.32). Na primeira linha 

temos o nome do glossário e, logo a seguir, um mecanismo de busca para 

facilitar a localização dos termos pertinentes.

Figura 4.32: Glossário

Ainda na Figura 4.32 podemos ver que o glossário possui quatro métodos de 

ordenação: por ordem alfabética, por categoria, por data de inserção e por 

autor. Isso possibilita uma busca rápida dos termos nele inseridos.

4.4.1 Inserir item no glossário
Para inserir termos no glossário, basta clicar no link “Inserir novo Item” e 
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será exibida a janela para edição do novo item (Figura 4.33).

 

Figura 4.33: Inserir item no Glossário

Na caixa “Conceito” escrevemos o termo que será postado. Em “Palavras al-

ternativas...” colocamos sinônimos do conceito. Na caixa maior, escrevemos 

a definição do conceito. Em seguida clicamos em “Salvar mudanças” para 

gravar e enviar os dados. 

4.2 Escolha
A ferramenta Escolha funciona como as enquetes (pesquisas de opinião) dis-

poníveis em diversos sites. É uma ferramenta simples, que permite elaborar 

uma pergunta com diversas opções de resposta para aplicar aos participan-

tes. O professor pode utilizar uma Escolha como atividade.

A ferramenta Escolha serve para:

•	 Fazer pesquisas de opinião velozes;

•	 Obter a permissão para utilizar dados pessoais dos participantes em  

pesquisas;

•	 Escolher entre sugestões dadas à solução de um problema;

•	 Criar grupos de estudo com livre escolha do tema pelos participantes.

Para ter acesso à lista de escolhas disponíveis, basta clicar no ícone 

“Esco¬lhas” na caixa adesiva “Atividades”. A Figura 4.34 mostra um exem-

plo de escolha. 
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Figura 4.34: Ferramenta Escolha

A Figura mostra uma pergunta (Escolha Teste para exemplificar recurso 
do Moodle) e quatro botões de rádio com as opções de resposta. Após se-

lecionar uma opção, clicar no botão Gravar a minha resposta.

4.3 Chat
Chat, ou bate-papo, é um meio de comunicação síncrono, ou seja, os parti-

cipantes de um chat devem estar todos conectados ao mesmo tempo para 

conversar. Portanto, um chat sempre será marcado pelo tutor ou pelo pro-

fessor, evidentemente com dia e hora determinados. Você pode participar 

do chat de duas formas: podendo escrever, ou apenas ler as mensagens.

Para entrar em um chat, você deve clicar no chat disponibilizado  na sala do 

curso. Será exibido o ícone  indicando se tratar de um chat, por exemplo, 

 Bate-Papo Beta Teste. Ao clicar no ícone, você irá abrir uma tela – Figura 

4.35 – exibindo os seguintes itens:

•	 Filtro para grupo de usuários: Grupos separados; 

•	 Link para entrar no chat: Clique aqui para entrar no chat; 
•	 Descrição do bate-papo: Chat teste como exemplo; 

•	 Lista dos usuários online do chat: Usuários atuais.

Figura 4.35: Para entrar no Chat

Ao clicar no link “Clique aqui para entrar no Chat agora” você pode entrar na 

conversa (evidentemente no dia e hora marcados), Figura 4.36. Esta tela mostra 

a lista dos participantes do chat; no lado esquerdo é mostrada a sequência de 

mensagens trocadas pelos usuários: quem escreveu, hora e o que escreveu.
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Para você participar, deve digitar o texto na caixa acima de “Rolagem automáti-

ca”; ao apertar <Enter>, a mensagem é enviada para todos que estão no chat.

Figura 4.36: Participando do Chat

4.4 Atividade com envio de arquivo
Esta foi deixada por último, mas não é a menos importante, pois é bastante 

utilizada pelos professores. Boa parte das atividades será feita offline: um 

professor pode pedir uma redação, uma planilha de cálculo, o código-fonte 

de um programa, as respostas de um questionário (como fizemos nas lições 

1, 2 e 3), etc. Você executa a tarefa e depois remete o arquivo correspon-

dente ao tutor a distância.

Este tipo de atividade fornece um link para remeter o arquivo; clicando nele, 

você terá uma tela similar à da Figura 4.37. Você já viu este recurso no fórum 

(Figura 4.17) e no glossário (Figura 4.33).

Figura 4.37 – Tarefa com envio de arquivo

Você primeiro localiza o arquivo no seu computador, clicando no botão Pro-

curar. Encontrada a pasta do arquivo, selecione-o; o nome do arquivo apare-

cerá na caixa do lado esquerdo do botão Procurar. Clique, então, no botão 

Enviar este arquivo.
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Resumo
Nesta aula vimos os diferentes tipos de atividades permitidos pelo ambiente: 

questionários, fóruns, glossários, wikis e enquetes. Todos eles são importan-

tes atividades de fixação do conteúdo e também podem representar ativida-

des com alguma pontuação na nota final da matéria.

Atividades de aprendizagem
Esta tarefa prevê que você utilize bastante o ambiente, executando uma ati-

vidade de cada tipo. Procure os links para elas na sua sala de aula. 

1. Procure o questionário e responda-o. Haverá respostas discursivas e de 

escolhas.

2. Participe do fórum. Você deverá postar ao menos 3 participações no fórum.

3. Para a Wiki:

•	 Crie um termo novo. Você pode usar um dos que constam no glossário, 

no final deste caderno, ou usar um outro qualquer que tenha relação 

com o curso;

•	 Colabore (escreva alguma coisa nova) em pelo menos um termo criado 

por um outro participante.

4. Crie um termo para o glossário. Você pode usar um dos que constam no 

glossário, no final deste caderno, ou usar um outro qualquer que tenha 

relação com o curso.

5. Responda à atividade Escolha, no ambiente.

6. Remeta os arquivos com as respostas das atividades das lições anterio-

res; dê os seguintes nomes a esses arquivos: Licao1, Licao2 e Licao3,  

respectivamente.

Em algumas questões, você pode apenas copiar e colar. Mas não faça isto, 

pois, além de não ser honesto, não contribui nada para seu nível de conhe-

cimento. Escreva sempre com suas próprias palavras.
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Glossário
AVEA – Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem. O mesmo que AVA  

(ver aula 3).

O restante dos termos, retirados das lições, podem ser usados para a atividade 

glossário ou Wiki, prevista na aula 4.

ADSL    Linux

blog    login

browser   notebook
charset    online
combo box   OSI 

desktop   PC

DLL    post
download   postar

e-commerce   radio button
hardware   radio group
hiperlink   software
HTML    TCP/IP

lan house   upload
laptop    Web
linguagem de marcação web design
link  
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