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Material educacional para AVA 

- corresponsável pelo 
processo de mediação 
pedagógica.

- estudo autônomo e 
orientado.



Características

- Linguagem clara, concisa e dialógica.

- Articulação entre linguagens (hipermídia).

- Interatividade.

- Padrão e sequenciação de ideias e conteúdos.

- Design.



O que produzir?

Aula 
virtual

Videoaulas Animações e 
Simulação

Impressos

Slides

Vídeos 
didáticos

Textos

Tutoriais
(softwares, 

ferramentas, 
atividades...)

Webconferência 

Hipermídias
Outros

Hipertextos

Arquivos/Videos/Maquete_Didatica.wmv
Arquivos/Animacoes/CO2.wmv
Arquivos/Animacoes/CO2.wmv
http://www.sead.furg.br/index.php/sead/cadernos-pedagogicos
Arquivos/OriginaisPPT/Preservacao_de_fotografias.pps
Arquivos/Videos/concepcao_de_educacao_ambiental.wmv
Arquivos/Videos/concepcao_de_educacao_ambiental.wmv
Arquivos/Documentos/Texto_1.pdf
Arquivos/Documentos/tutorial  webconferencia.pdf
video/formaPROFS2_demo.swf
hipermidia/indice.htm
Arquivos/Animacoes/hq/index.html
Arquivos/Html/index2.htm


Online Offline

interatividade participação ativa

trabalho colaborativo

Webaula - Letras Espanhol

http://videoconferencia.uab.furg.br/filme/
https://www.youtube.com/watch?v=l3_S0-z0y9c
https://www.youtube.com/watch?v=l3_S0-z0y9c
https://www.youtube.com/watch?v=l3_S0-z0y9c
https://www.youtube.com/watch?v=l3_S0-z0y9c
https://www.youtube.com/watch?v=l3_S0-z0y9c
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Descrição das aulas

 A descrição das aulas é responsabilidade dos

Professores, bem como os links para textos de apoio

(externos ao ambiente), tarefas, fóruns, etc.

 Uso pedagógico das ferramentas do Moodle.



Descrição das aulas



Descrição das aulas



Descrição das aulas



Recursos Didáticos
Características

O professor ‘carrega’ 
materiais de consulta.

O professor ‘cria o espaço’ e os estudantes 
‘retornam’ (arquivos, textos, fotos, 
comentários... ) a serem avaliados .

•Ferramentas que suportam interoperabilidade, 
acessibilidade e reusabilidade 

(Acesso Aberto / Copyleft) 

*

*

*



 Reflexão sobre a sequência 
didática das atividades.

 Clareza na organização dos 
enunciados e das etapas das 
atividades.

Atividades



Esta atividade de discussão é importantíssima. 
Os Fóruns tem diversos tipos de estrutura e 
podem incluir a avaliação recíproca de cada 

mensagem. As mensagens são visualizadas em 
diversos formatos e podem incluir anexos. 

Atividades



uma única discussão simples 



Perguntas e respostas



Fórum cada usuário inicia um novo tópico



O módulo glossário permite que os membros do 
fórum criem e mantenham uma lista de termos 
ou definições, como um dicionário.

Atividades







Os alunos podem apresentar qualquer conteúdo digital 
(arquivos), como documentos de word -processados, 
planilhas, imagens ou áudio. Os estudantes podem 
submeter trabalhos, individualmente ou como membro 
de um grupo.

Ao analisar os trabalhos, os professores podem deixar 
comentários de feedback e fazer upload de arquivos. 

Atividades





O módulo de questionário permite ao professor criar 
e configurar testes de múltipla escolha, verdadeiro ou 
falso, correspondência e outros tipos de perguntas. 
Cada tentativa é corrigida automaticamente e o 
professor pode optar por fornecer feedback e/ou 
mostrar as respostas corretas.

Atividades







Professor
Preenche a 
solicitação, 

anexa  o Plano 
de Ensino e 

arquivos-base
(via sistema)

Professor

- Solicita atendimento 
Pedagógico (formação).

- Participa de formações 
específicas (oficinas)

-Elabora as aulas e 
solicita a produção do 
material que quer usar 
na disciplina (sistema).

- Solicita agendamento 
de produção de vídeo / 
podcast/webconferência

Professor organiza os tópicos 
de cada aula no Moodle, cria 
atividades  e elabora critérios 

de avaliação.

Revisão 
Linguística

Entrada na Produção de 
Material Didático

Design

Design do AVA

Diagramação Ilustrações

Adequações 
gramaticais

Contribuições Sugestões

Melhorias ou 
adaptações

propõe

encaminha

Upload para o AVA Moodle



1º passo – Formação docente: atendimento pedagógico

Nesses atendimentos os professores recebem orientações

didáticas e pedagógicas concernentes à docência na Educação a

Distância.

Atendimentos nas segundas, terças e quartas-feiras das 9h30min

às 11h30min e às sextas-feiras das 14h30min às 16h30min.

Contato e agendamento: sead.capacitacao@furg.br

2º passo – Formação docente: participação em formações

específicas, solicitadas e agendadas pelo Coordenador de Curso

por meio dos formulários de solicitações integrados ao Sistemas

FURG.

3º passo – Elaboração das aulas e planejamento do material da

disciplina. O professor define os tópicos de cada aula e solicita a

produção digital do material que quer usar na disciplina, anexa o

plano de ensino e arquivos de conteúdo (via sistema FURG).

4º passo – O professor solicita agendamento de produção de

vídeo / podcast e webconferência (via sistema).

5º passo – Na Revisão Linguística, o material passa por

adequações gramaticais, momento em que são sugeridas

contribuições e/ou sugestões, as quais o professor poderá aceitar

ou não. Todo o material publicado é de responsabilidade do

professor.

6º passo – Após aprovação das adequações linguísticas, o

material é encaminhado para a equipe de Design & Diagramação,

que, junto ao professor, desenvolve:

• a identidade visual da disciplina e dos materiais digitais;

• a diagramação dos textos e produção de animações;

• a customização do ambiente virtual de aprendizagem; e

• os tutoriais específicos.

7º passo – A equipe de Design & Diagramação faz upload do

material (recurso) no ambiente Moodle da disciplina.

8º passo – O professor aprova a produção; libera o acesso ao

Moodle ou solicita adequações; cria atividades e avaliações.

mailto:sead.capacitacao@furg.br
mailto:sead.capacitacao@furg.br
mailto:sead.capacitacao@furg.br
mailto:sead.capacitacao@furg.br
mailto:sead.capacitacao@furg.br


Gerenciar e revisar os materiais didáticos em meio digital 
que serão postados na Plataforma Moodle ; verificar além 

dos aspectos gramaticais, informatividade, coesão, 
progressão, coerência, clareza, argumentação e 

adequação à EaD; 



Estabelecer e gerenciar o fluxo de desenvolvimento de 
material digital e impresso; pesquisar, elaborar e produzir 
o padrão visual dos programas, dos cursos, das disciplinas 

e da SEaD; desenvolver hipermídias.



Produzir e editar vídeos e áudios didáticos; atualizar 
canais de mídia social; viabilizar e realizar assessoria 

de imprensa no âmbito da SEaD. 



“Não existem modelos predefinidos 
para se produzir material didático de 

qualidade para EaD. A produção deste 
é um ato de criação, no qual a 
criatividade crítica é elemento 

fundante, ao lado de uma concepção 
de EaD e de uma proposta pedagógica 

que considerem a primazia da 
dialogicidade, da criticidade e da 

autonomia como princípios 
fundamentais da EaD”.

(SALES, 2006, p.121).



PPP

Aprendizagem



Contatos

sead@furg.br

fone: (53) 3293-5133

sead.capacitacao@furg.br
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