
 

 

 

 

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2020 

 
Orientações sobre o AVA Moodle institucional 

 
Prezado(a) professor(a), 
 
Elaboramos esse documento para informá-lo(a) sobre alguns pontos 
importantes que irão auxiliá-lo(a) na utilização do Moodle institucional, caso 
tenha optado por esse ambiente virtual de aprendizagem, para trabalhar com 
os seus componentes curriculares durante as atividades pedagógicas não 
presenciais. É importante ressaltar que as informações contidas nesse 
documento também são imprescindíveis para os professores que não 
realizaram os cursos de capacitação no Moodle até a presente data. 
 
Este documento está organizado com os seguintes tópicos informativos: 
 

1- Conteúdos programáticos que estão disponibilizados nos três módulos 
de capacitação que estão sendo ofertados a todos os professores do 
IFFluminense pela Coordenação de Educação a Distância; 
 

2- Orientações de como acessar os cursos no Moodle institucional; 

3- Orientações de como proceder para sanar suas dúvidas quanto as 
ferramentas e configurações ao elaborar um curso no Moodle; 

4- Links para acessar os vídeos tutoriais disponibilizados nos cursos de 
capacitação (Módulos I e II) diretamente no YouTube.  

 
 

Tópico 1 
Conteúdos programáticos dos cursos de capacitação sobre a utilização do 
Moodle institucional. 
 

• Módulo I - Curso de Introdução ao Moodle 
o Dicas para o seu sucesso um curso online; 
o Conhecendo o Moodle; 
o Sala virtual- visão geral do aluno; 
o Ferramenta perfil; 
o Conhecendo a conta de um usuário; 
o Conhecendo os participantes de um cuso;  
o Recurso Livro; 
o Recurso Arquivo; 
o Recurso Página; 
o Recurso Pasta; 
o Recurso URL; 
o Recurso Rótulo; 



 

 

 

o Tipos de atividades (glossário, tipos de fóruns, conhecendo o 
chat, conhecendo o diário, conhecendo a escolha, conhecendo o 
BigBlue (webconferência do Moodle), conhecendo os tipos de 
tarefas, conhecendo a pesquisa, conhecendo o Wiki, conhecendo 
a atividade base de dados, conhecendo a atividade laboratório de 
avaliação, conhecendo a atividade pesquisa de avaliação, 
conhecendo a atividade presença, conhecendo a atividade lição, 
conhecendo a atividade questionário); 

o Como visualizar as notas em um curso no Moodle? 
 

• Módulo II - Curso de Professor Formador (o Moodle na visão do 
professor) 

o A importância do planejamento de um curso na modalidade EaD; 
o Direitos Autorais; 
o Metodologias Ativas; 
o Qualidade em curso EaD; 
o Uso do Animaker, Powtoon, Canvas, Screancast O’Matic; 
o Orientações sobre gravações de vídeoaulas; 
o A sala do Moodle na visão do professor; 
o Como configurar um curso; 
o Como criar o Livro de Notas do curso; 
o Como adicionar e a configurar os recursos em um curso (Livro, 
o Arquivo, Página, Pasta, URL, Rótulo); 
o Como adicionar e a configurar as atividades em curso (glossário, 

tipos de fóruns, o Chat, o Diário, a escolha, o Big Blue 
(webconferência do Moodle), os tipos de tarefas, pesquisa, o 
Wiki, a presença, lição e questionário); 

o Inscrever e excluir manualmente um usuário em um curso; 
o Mudanças de papel em um curso; 
o Rotinas para o professor formador utilizar o Moodle no seu 

respectivo campus; 
o Checklist para o professor formador utilizar ao elaborar o seu 

curso no Moodle. 
   

• Módulo III - Curso de Professor Mediador (o Moodle na visão do 
tutor) 

o O papel do tutor em um curso online; 
o A importância da comunicação e do feedback em um curso online; 
o Avalição da aprendizagem; 
o Avaliação mediadora; 
o O plágio em um curso online; 
o Como avaliar as atividades em um curso; 
o Acompanhamento dos cursistas através dos relatórios do Moodle;  
o Lançamento das notas das atividades em curso no Moodle; 
o Rotinas para o professor mediador utilizar o Moodle no seu 

respectivo campus; 
o Checklist para o professor mediador utilizar ao elaborar o seu 

curso no Moodle. 



 

 

 

  Tópico 2 
Como acessar o Moodle? 

Os professores já possuem conta no Moodle institucional e para acessar o 

endereço é: https://ead2.iff.edu.br 

A identificação/e-mail para os usuários que nunca acessaram o Moodle é o 

número do seu CPF (sem pontos e sem o traço). 

A senha de primeiro acesso é: Ead-2020 

 

 

  Tópico 3 
Como proceder para sanar suas dúvidas quanto as ferramentas e 
configurações ao elaborar um curso no Moodle? 
 
Todas as dúvidas deverão ser sanadas exclusivamente pelos fóruns de 
dúvidas nas salas dos respectivos cursos de capacitação, mesmo para os 
professores que não realizaram os cursos. 
 

o Módulo I - Curso de Introdução ao Moodle 
link de acesso: https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=1563 
 

o Módulo II - Curso de Professor Formador (o Moodle na visão do 
professor) 

     link de acesso: https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=1655 
 
o Módulo III - Curso de Professor Mediador (o Moodle na visão do 

tutor) 
link de acesso: https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=3279 

 
As capacitações são contínuas. Os cursos ficarão abertos e você poderá iniciar 
quando desejar, assim como, poderá retornar a qualquer tempo para rever 
algum conteúdo e/ou sanar alguma dúvida.  
Estaremos sempre atualizando os cursos com novas informações e estamos 
disponíveis de segunda-feira a sexta-feira nos fóruns de dúvidas nas três salas 
dos respectivos cursos de capacitação. 
Mesmo que você não tenha intenção de realizar as atividades propostas nos 
cursos nesse momento, sugerimos que você acesse para assistir os vídeos 
tutoriais e sanar as suas dúvidas através dos fóruns de dúvidas específicos. 
 
 
 

https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=1563
https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=1655
https://ead2.iff.edu.br/course/view.php?id=3279


 

 

 

  Tópico 4 
Links para acessar os vídeos tutoriais disponibilizados nos cursos de 
capacitação dos Módulos I e II diretamente no YouTube. 
 
 

Módulo I - Introdução ao Moodle 

Tema do vídeo Link 
Sala virtual na visão do aluno https://www.youtube.com/watch?time_continue

=10&v=E8LJMmEGZ7A&feature=emb_logo 

Menu perfil https://www.youtube.com/watch?v=lT3jhDNKIM
4&feature=emb_logo 

Conta do usuário https://youtu.be/_9zE1djGQhI 

Participantes de um curso https://youtu.be/ftobOJZI9SA 

Conhecendo a atividade 
Glossário 

https://youtu.be/_ba2yy1ke-U 

Conhecendo os tipos de 
Fóruns 

https://youtu.be/ETp3RNACUuA 

Conhecendo a atividade 
tarefa-envio de arquivo 

https://youtu.be/KYnlJCtzB2A 

Conhecendo a atividade 
texto online 

https://youtu.be/iB2EdreGD78 

Conhecendo a atividade wiki  https://youtu.be/wok-DPWe43U 

Conhecendo a atividade lição https://youtu.be/J6YTkjlsJXk 

Conhecendo a atividade 
Chat 

https://youtu.be/Av3cPLVMN1w 

Conhecendo a 
webconferência Big Blue 
Button 

https://youtu.be/YA_DSk5ohUc 

Conhecendo a atividade 
pesquisa 

https://youtu.be/G05kaGE1__8 

Conhecendo a atividade 
diário 

https://youtu.be/FN6Qj5uDDAo 

Conhecendo a atividade 
escolha 

https://youtu.be/dJrCLzeYxx8 

Recurso livro https://youtu.be/edoPdQVFTKE 

Recurso arquivo https://youtu.be/m2JNVXaWPW0 

Recurso página https://youtu.be/vNdXg8bivqc 

Recurso pasta https://youtu.be/s879VYAq3Yg 

Recurso rótulo https://youtu.be/vsW2FStDI_A 

Recurso URL https://youtu.be/ZyMFjQES5h4 

Como visualizar as notas ? https://youtu.be/fBYhzLHOJJs 
 
 



 

 

 

 

Módulo II - Curso de professor formador (o Moodle na visão do 
professor) 

Tema do vídeo Link 

Sala virtual do Moodle na 
visão do professor 

https://youtu.be/gCGxhF7QgtI 

Editor de texto do Moodle https://youtu.be/ALPTRW8ocow 
e 
https://youtu.be/TQgUGEEypiQ 

Configurações de um curso https://youtu.be/VITF2loI6YY 
e 
https://youtu.be/X4YMj-gEV9Q 
e  
https://youtu.be/9yLV1go8sIw  

Livro de notas  https://youtu.be/re0ZkTQKZ0I 

Recurso rótulo https://youtu.be/fB3wRC2OT1U 

Recurso página https://youtu.be/tIe6nJGKUYc 

Recurso pasta https://youtu.be/H21os0bPyqE 

Recurso arquivo https://youtu.be/okAfQzoFfd4 

Recurso URL https://youtu.be/xCHer8lzxgs 

Recurso livro https://youtu.be/JAYUHWEs_Os 

Como criar e configurar um 
glossário? 

https://youtu.be/sVmZBVY83PU 

Como criar e configurar um 
fórum de discussão? 

https://youtu.be/dschlyQQy-4 
 e 
https://youtu.be/yIdnkbxomfI 

Como criar e configurar uma 
tarefa – envio de arquivo? 

 

Como criar e configurar uma 
tarefa -texto online? 

https://youtu.be/Rv-oYktqQac 

Como criar e configurar uma 
tarefa – offline? 

https://youtu.be/1QFreP7tiEg 

Como criar e configurar uma 
lição? 

https://youtu.be/LulnYW1piwo 
 
https://youtu.be/y6najm75G2o 
 
https://youtu.be/o2KOHigcP5Q 
 
https://youtu.be/lngEGKoEeo0 
 
https://youtu.be/hsNMV8MkWNI 
 
https://youtu.be/TazsiEo8thc 
 
https://youtu.be/DSOfxHmM-PI 

Como criar e configurar uma 
atividade presença? 

https://youtu.be/ndLOdFUyg8E 
 
 



 

 

 

Como criar e configurar uma 
atividade questionário? 

https://youtu.be/Qos5-MesDXA 
 
https://youtu.be/t0PcHPnJTfo 
 
https://youtu.be/JygixomiAzs 
 
https://youtu.be/iS_KgbwNtHc  
 
https://youtu.be/8vh5o5ETeNQ 
 
https://youtu.be/-GY_dqCJZMc 
 
https://youtu.be/5iKSlYClr5I 

Como criar e configurar a 
webconferência Big Blue? 

https://youtu.be/UEsDx9ZlcrA 

Como criar e configurar a um 
Chat? 

https://youtu.be/2NqTAmFh7Pk 

Como criar e configurar a 
atividade escolha? 

https://youtu.be/zAcEvwlVJpg 

Como criar e configurar a 
atividade Wiki ? 

https://youtu.be/DjFxwNAv5lw 

Como inscrever excluir 
usuários em um curso? 

https://youtu.be/W5epJWbJGUY 
e 
https://youtu.be/RQFi_u_L1nw 

Mudança de papel https://youtu.be/TEYhJKQQV7Y 

 

 
 

É importante assistir os vídeos tutoriais acessando pelo Moodle através dos 
cursos de capacitação, pois os vídeos estarão sempre sendo atualizados nas 
respectivas salas dos cursos, assim como, informações importantes serão 
disponibilizadas através dos fóruns de avisos e as dúvidas serão respondidas 
pelos fóruns de dúvidas específicos constantes em cada curso. 
 

 

Atenciosamente, 

Centro de Referência em Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação 

Instituto Federal Fluminense 


