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Designação da ação formativa Moodle para Formadores 
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Gerais  

 

Dotar os participantes da aquisição de saberes e de competências para saber acessar, criar, gerir, 
editar, coordenar, ensinar e avaliar programas de educação através da Plataforma Moodle, 
utilizando de forma eficaz as suas ferramentas de comunicação síncrona (chat), ferramentas de 
comunicação assíncrona (fóruns e wikis), ferramentas de edição, gestão, coordenação e avaliação 
do aprendizado online oferecidas por esta plataforma. 
 

Específicos 

• Reconhecer as mudanças evolutivas do Ensino a Distância; 

• Identificar as características e as vantagens do e-learning; 

• Reconhecer a importância do e-formador/e-mediador no processo formativo a distância;  

• Identificar os princípios Básicos da e-moderação e do e-formador;  

• Explicar o papel e as funções do e-formador e e-moderador;  

• Identificar e utilizar ferramentas de comunicação Síncrona;  

• Identificar e utilizar ferramentas de comunicação Assíncrona; 

• Identificar as potencialidades da plataforma Moodle para a aprendizagem colaborativa. 

• Valorizar uma pedagogia social (colaboração, atividades, reflexão crítica, etc). 

• Identificar os passos para instalação de uma plataforma Moodle; 

• Expor como customizar a plataforma Moodle; 

• Preparar a criação de cursos ou disciplinas com variados conteúdos formativos e 

atividades, 100% online; 

• Fazer testes na plataforma Moodle; 

• Definir os Perfis para gerir os cursos criados; 

• Explicar a gestão dos acessos à plataforma e suas atividades; 

• Usar as Ferramentas com as atividades na Moodle; 

• Usar as Ferramentas com os recursos na Moodle; 

Área de Educação e Formação 146 – Formação de formadores e professores de áreas tecnológicas 

Destinatários Professores e formadores com CAP. 

Modalidade de formação 
OFP – Outra formação profissional não inserida no Catálogo 

Nacional de Qualificações 

Forma de organização da ação À Distância 

Conteúdos 

programáticos 

Sala de Conversação e Fóruns (2 horas) 
 
Módulo 1. Introdução à formação À Distância & E-Learning. (5 horas) 
 
Módulo 2. Os princípios Básicos da e-moderação e do e-formador. (5 horas) 

2.1.O papel e as funções do e-formador e e-moderador.  
 

Módulo 3. Ferramentas de comunicação Síncrona (5 horas) 
3.1. Ferramentas de comunicação Assíncrona   
 



  

Conteúdos 

programáticos 

Módulo 4. Plataformas: finalidades e funcionalidades (18 horas) 
4.1. Plataformas síncronas e assíncronas.  
4.2. A Plataforma Moodle  
4.3 Apresentação do Moodle 
4.4 O que é o Moodle e sua História  
4.5 Conhecendo o Moodle.org  
4.6 Instalação  
4.7 Preparação do Ambiente  
4.8 Customizar a Moodle  
4.9 Apresentação dos Menus  
4.10 Configuração da página inicial  
4.11 Meu Perfil  
4.12 Preferências do Utilizador  
4.13 Mensagens  
4.14 Utilizador e Permissões  
4.15 Registar utilizadores  
4.16 Importar utilizadores  
4.17 Definir Papéis  
4.18 Atribuir Papéis Globais  
4.19 Gerir Administradores  
4.20 Categorias e Cursos  
4.21 Registo de Categorias  
4.22 Criar cursos - Formato Atividade Única  
4.23 Criar cursos - Formato Social  
4.24 Criar cursos - Formato Semanal  
4.25 Criar cursos - Formato de Tópicos  
4.26 Recursos nativos do Moodle  
4.27 Atividades e Recursos  
4.28 Arquivo  
4.29 Página  
4.30 Pasta  
4.31 Livro  
4.32 Atividades nativas do Moodle  
4.33 Base de dados  
4.34 Chat  
4.35 Escolha  
4.36 Glossário  
4.37 Pesquisa  
4.38 Scorm  
4.39 Wik  
 

Carga horária 35 horas 

Horário Ao ritmo do formando/a. 

Metodologia 

pedagógica 

Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método 

interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as 

participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do 

seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador 

potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das 

aprendizagens previstas. 



  

Critérios e 

metodologias de 

avaliação 

Avaliação formativa (30% -Participação na Formação) e sumativa (70% - Realização 

de exercícios de cada módulo (1º 2º 3º módulos 10% cada, 4º módulo 40%) ). 

Recursos pedagógicos Apresentações utilizadas pelo formador no decorrer dos módulos. 

Espaços e equipamentos Não aplicável. 

Data(s) previstas Ver Calendário de Formações 

Formador(es/a/as) Francisco Costa 

Local da ação 

formativa 
Plataforma Moodle (https://academy.qvo.pt) 

Certificação 
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação 

profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.  

 

 

https://academy.qvo.pt/

