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Enquete 

O módulo enquete permite que você construa pesquisas usando diversos tipos de 

questões, com o objetivo de coletar dados dos usuários. 

Modelo de enquete 

 

Fonte: Escola de Contas Online. Moodle. Disponível em: https://portal.tcm.go.gov.br/ead.  

Escolha 

O módulo escolha permite ao professor fazer uma pergunta e especificar opções de 

múltiplas respostas. 

Resultados da escolha podem ser publicados depois que os alunos responderam, após 

uma determinada data, ou não. 

Uma atividade de escolha pode ser usada: 

 Como uma pesquisa rápida para estimular reflexão sobre um tópico; 

 Para testar rapidamente a compreensão dos alunos; 

 Para facilitar a tomada de decisões do aluno, por exemplo, permitindo os alunos 

votarem em uma direção para o curso. 

Modelo de Escolha 

 

Fonte: Escola de Contas Online. Moodle. Disponível em: https://portal.tcm.go.gov.br/ead.  

https://portal.tcm.go.gov.br/ead
https://portal.tcm.go.gov.br/ead
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Evernote – Organizador de notas 

O Evernote ajuda as pessoas a focarem no que mais importa para elas. É onde ideias se 

tornam respostas, onde pessoas organizam suas vidas diárias, e onde equipes se juntam 

para criar e compartilhar trabalho juntas. 

Modelo de nota no Evernote 

 

Fonte: https://www.evernote.com/ 

Fórum de discussão 

“Espaço para debates temáticos realizados por meio de envio e distribuição 

de mensagens dos participantes. As mensagens são publicadas em uma 

área comum e obedecem a uma organização lógica, dando origem aos 

chamados threads (fios condutores). ” (FILATRO, p. 122, 2008) 

O módulo de atividade fórum permite que participantes tenham discussões assíncronas, 

ou seja, discussões que acontecem durante um longo período de tempo. 

Existem vários tipos de fóruns que você pode escolher, como o fórum padrão onde 

qualquer um pode iniciar uma discussão a qualquer momento; um fórum onde cada 

estudante pode postar apenas uma discussão; ou um fórum de perguntas e respostas 

onde os estudantes devem primeiro fazer um post para então serem autorizados a ver 

os outros posts de outros alunos. Um professor pode permitir que arquivos sejam 

anexados aos posts dos fóruns. As imagens anexadas são exibidas no post do fórum. 

Participantes podem assinar um fórum para receber notificações de novos posts do 

fórum. Um professor pode definir o modo de assinatura como opcional, forçado ou 

automático, ou proibir as assinaturas completamente. Se necessário, é possível 
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estabelecer um número máximo de postagens num determinado período de tempo; isto 

pode prevenir que alguns indivíduos dominem as discussões. 

Posts dos fóruns podem ser avaliados pelo professor ou pelos estudantes (avaliação por 

pares). As avaliações podem ser agregadas para formar uma única nota final a ser 

gravada no livro de notas. 

Fórum tem muitas utilidades, tais como: 

 Um espaço social para os estudantes se conhecerem; 

 Anúncios sobre o curso (usando um fórum de notícias com assinatura forçada); 

 Para discutir conteúdos do curso ou os materiais para leitura; 

 Para continuar online uma discussão iniciada em sala de aula; 

 Para discussões entre os professores (utilize um fórum oculto); 

 Uma central de ajuda onde tutores e estudantes podem conseguir ajuda; 

 Uma área de suporte um-para-um para comunicações particulares entre 

professor e estudante (usando um fórum com grupos separados e um aluno por 

grupo); 

 Para atividades de extensão, por exemplo "brainstorms" para estudantes 

sugerirem e avaliarem ideias. 

Modelo de Fórum de Discussão 

 

Fonte: Escola de Contas Online. Moodle. Disponível em: https://portal.tcm.go.gov.br/ead.  

Mapa mental 

Conforme Mindmeister (2021), o mapa mental é uma representação visual de 

informações estruturadas em torno de um nó central. O tópico central, no centro do seu 

mapa, ramifica se a partir do centro para fornecer uma visão geral do tópico.  

https://portal.tcm.go.gov.br/ead


 
 
 

6 
 

Tomar notas com o mapa mental garante que você nunca perca de vista a ideia central. 

Ramificando se em todas as direções com tópicos e sub tópicos, um mapa mental 

apresenta hierarquias é relacionamentos e conexões entre ideias. 

Modelo de mapa mental 

 

Fonte: Xmind. Disponível em https://www.xmind.net/embed/BWax/ 

Quiz ou questionário 

“O Quiz é uma atividade muito poderosa que pode atender a muitas 

necessidades de ensino, desde testes de conhecimento simples de múltipla 

escolha até tarefas complexas de autoavaliação com feedback detalhado.” 

(MOODLE) 

A ferramenta tem por objetivo auxiliar o aluno a fixar conceitos e enriquecer a reflexão 

acerca dos tópicos tratados na aula. Também é uma ótima oportunidade para o aluno 

verificar o aprendizado. 

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. 

Modelo de questionário 

 

Fonte: Escola de Contas Online. Moodle. Disponível em: https://portal.tcm.go.gov.br/ead.  

https://www.xmind.net/embed/BWax/
https://portal.tcm.go.gov.br/ead
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Wiki 

O módulo de atividade wiki permite que os participantes adicionem e editem uma 

coleção de páginas da web. Um wiki pode ser colaborativo, com todos podendo editá-

lo, ou individual, onde cada um tem seu próprio wiki que só eles podem editar.  

Uma história de versões anteriores de cada página do wiki é mantida, listando as edições 

feitas por cada participante.  

Wikis têm muitos usos, tais como: 

 Para o grupo: notas de palestra para os membros de uma faculdade planejarem 

um esquema de trabalho ou de reunião; 

 Para os alunos de forma colaborativa: autor de um livro on-line, criação de 

conteúdo sobre um tema definido pelo seu tutor ou professor; 

 Para colaborativo: narração ou poesia de criação, onde cada participante escreve 

uma linha ou verso; 

 Como um diário pessoal para as notas de exame ou revisão (wiki individual). 

Modelo de Wiki 

 

Fonte: Escola de Contas Online. Moodle. Disponível em: https://portal.tcm.go.gov.br/ead.  
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