
Atividades
não presenciais 
em ambientes 
institucionais
(Moodle e SIGAA)



“
Olá!

Maria da Glória 
Silva e Silva

● TAE no Cerfead - Chefe do 
Departamento de EAD

“Comecei na Educação a 
Distância em 2001 e estou 
sempre aprendendo.”
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Marcelo 
D’Aquino Rosa

● Docente no Cerfead - 
Área de Formação

“Comecei na Educação a 
Distância em 2011 e estou 
em constante formação.”

Nathalie 
Assunção Minuzi

● Docente no Cerfead - Área 
Tecnologias Educacionais

“Comecei na Educação a 
Distância em 2019  e estou 
em constante aprendizado.”



“
O que são atividades 
não presenciais (ANPs)?



Estabelece orientações para a realização de 
atividades pedagógicas não presenciais (ANP) e 
atendimento da carga horária letiva nos cursos 
do IFSC, devido à pandemia da Covid-19.

Art. 2º Entende-se por atividades não 
presenciais (ANP) o conjunto de atividades 
pedagógicas, realizadas com mediação 
tecnológica ou não, a fim de promover o 
atendimento escolar essencial aos 
estudantes no contexto da pandemia.

RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 037, DE 26 DE JUNHO DE 2020



“ A “Resolução das ANP” orienta a 
organizar a Turma Virtual do 

SIGAA para apresentar 
as atividades não presenciais.



Art. 5º O planejamento e registro das ANP deverão ocorrer no SIGAA, por 
meio da organização e uso da Turma Virtual. 

§ 1º Para mediação e acompanhamento do processo de 
ensino-aprendizagem poderá ser utilizado também o moodle institucional 
ou outro ambiente virtual de aprendizagem (AVA), além de outras 
ferramentas tecnológicas digitais, preferencialmente aquelas institucionais, 
desde que seja procedido o devido registro do uso desses recursos no 
SIGAA. 



“
Como posso organizar a 
Turma Virtual?
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“
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Como? 

Atualize seu plano de ensino e publique na sala virtual um 
roteiro de estudos:

O roteiro de estudos é um cronograma explícito e com 
passo a passo do que o estudantes deve fazer 
semanalmente. 

Explique claramente o que mudou do seu plano de ensino do 
presencial para o virtual e o que o estudante deve fazer 
semanalmente



“Apresentar o conteúdo: indicação e disponibilização do assunto a ser 
abordado na aula, de forma clara e objetiva, podendo ser a adotada a 

metodologia de tópicos seguidos de orações curtas descrevendo o 
assunto.



“Definir objetivos da aprendizagem: indicação, seguida de 
descrição de quais os conhecimentos, habilidades e atitudes o 
aluno deverá desenvolver como resultado da aprendizagem.



“
Exemplo no SIGAA

TEMA

CONTEÚDOS 
E OBJETIVOS



“Propor atividades de aprendizagem e avaliação: 
definição, informação e esclarecimentos aos alunos 

quanto às formas e métodos de acompanhamento da 
aprendizagem.



“
Exemplo no SIGAA

Assistir ao 
vídeo

Ler o texto

Realizar a 
tarefa



“Organize sua Unidade Curricular (UC) em etapas a 
serem cumpridas! 

Isso ajudará os estudantes a se organizarem para 
o estudo online em casa.
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● Sugestão 01: preparar unidades de aprendizagem em 
tópicos semanais que contenham somente o que os 
alunos precisam para aquele período. 

● Sugestão 02: apresentar orientações resumidas, 
informando como os materiais e as tarefas estão 
conectados aos objetivos de aprendizagem.



“… Ao criar um roteiro, você ajudará 
os estudantes (e você mesmo) a se 

organizarem nesse processo! 
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Roteiro de Estudos: Exemplo de acompanhamento e mediação

Data ou período ou 
semana Atividade CH

Semana 1
4 a 8 de maio

Acessar os documentos da UC: plano de ensino e roteiro de estudos.
Estudar e fazer as atividades do Tópico 1
Ler os conteúdos do livro.
Realizar a atividade “Questionário” disponível neste tópico.
Participe da webconferência no dia 05 de maio (link)

5

Semana 2
11 a 15 de maio

Estudar e fazer as atividades do Tópico 2
Ler os conteúdos do livro.
Realizar a atividade “Questionário” disponível neste tópico.
Participe da webconferência no dia 11 de maio (link)

5

Semana 3
18 a 22 de maio

Estudar e fazer as atividades do Tópico 3
Ler os conteúdos dos recursos disponíveis neste tópico.
Realizar a atividade “Tarefa” disponível neste tópico.
Participe da webconferência no dia 18 de maio (link)

5

Semana 4
25 a 29 de maio

Estudar e fazer as atividades do Tópico 4
Acessar os materiais disponibilizados neste tópico.
Realizar a atividade “Fórum” disponível neste tópico.
Participe da webconferência no dia 25 de maio (link)

5

Mensagens com orientações iniciais

Mensagens de orientações para o acesso a webconf.

Mensagens para lembrar os prazos

Feedback das atividades

Acompanhamento dos acessos



“
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(1) os objetivos de aprendizagem da UC, descreva 
(2) os critérios que serão utilizados na avaliação, 

relacione-as com  (3) os materiais de estudo 
disponíveis, e coloque o (4) prazo da entrega em 

destaque!

Descreva aos estudantes como as atividades os 

ajudam a atingir:
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Você pode explicar o roteiro da semana ao estudante por 

texto, áudio ou um pequeno vídeo!
Como? 
1. Explique qual conteúdo eles devem acessar naquela semana para 

conseguir realizar a atividade proposta.  

○ Isso melhorará a capacidade do estudantes de se envolver com o 
material e, de fato, interagir com o conteúdo disponível. 

2. Destaque o prazo da entrega da atividade para ajudar o estudante a ter 
disciplina. 

3. Descreva quais critérios você deverá considerar para aquela avaliação.

.



“
Como organizar o 
roteiro de estudos 
no SIGAA?
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Essa é a visão do primeiro acesso. Sala sem conteúdo cadastrado

Inserir os tópicos de aula conforme ementa / 
plano de ensino
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Inserir tópicos - foco nas semanas da quarentena

Se precisar assista os vídeos tutoriais para cada 
funcionalidade do SIGAA
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Orientações para o estudante 
sobre os materiais de estudo, 
atividades e meios de interação
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Tópicos das próximas semanas não 
presenciais cadastrados

Pode inserir aos poucos à medida que 
organiza o material, atividades, interação

Pode testar, fuçar, se errar apaga e edita



25Visão geral da turma virtual - exemplo de recursos
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Recurso tarefa do 

SIGAA - ver tutorial 26



“E o Moodle?
Como é possível 
utilizá-lo nas ANPs?



Como criar uma sala no moodle.ifsc.edu.br?   https://youtu.be/_iWNwLt9-tg

https://youtu.be/_iWNwLt9-tg
https://youtu.be/_iWNwLt9-tg


Organização por etapas/semanas de estudo

Resumo da semana: com 
explicação dos objetivos 

de aprendizagem do 
período

Atividades propostas para 
a semana: questionário 

(autocorrigível) e o 
material de estudo para 

responder o questionário
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Na sua sala virtual no Moodle, acesse a “engrenagem” 
e depois clique vá em “Editar configurações”. 

Na página que abrir em seguida, acesse o item 
“Formato de Curso” e selecione a opção “Formato de 
curso com botões”, em seguida configure os botões. 

Cada tópico da sua UC se tornará um “botão”, que 
você poderá “agrupar”, em “Título do agrupamento”. 
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Para inserir o recurso com o 
período, carga horária e 

objetivos de aprendizagem, 
vá em “adicionar uma 

atividade ou recurso” e 
selecione o recurso 

“rótulo”.

Na página que aparecer em seguida, 
procure pelo botão “inserir template” 

e selecione o item “introdução ao 
tópico”

A imagem do recurso selecionado 
irá aparecer, então é só clicar em 
“Inserir” e depois fazer as edições 

necessárias. Se o item 
desconfigurar, basta apagá-lo e 

inserí-lo novamente para refazer 
as edições.





A carga horária das atividades corresponde ao tempo de 
dedicação do estudante. 
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Para definir a carga horária de um Tópico,você deve 
considerar: 
● O tempo destinado aos encontros síncronos;
● O tempo destinado para a realização das atividades de 

aprendizagem e tarefas propostas;
● O tempo destinado à leitura e acesso ao material.

Como posso medir o tempo e a quantidade 
de atividades?
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2 a 3 páginas de conteúdo (em texto) equivalem a 
aproximadamente 1 hora aula
considerando uma página A4, fonte arial, tamanho 11, espaço 1,5.

eBook Material 
complementar

Atividades AvaliaçõesVideoaulasRoteiro de 
Estudos



“Tudo bem, mas o que eu posso 

fazer no Moodle?



Para o desenvolvimento e implementação 
das ANPs, o Moodle pode ser utilizado como 

uma sala de aula online, facilitando a 
comunicação com o estudante. 

O Moodle trata-se de um ambiente virtual 
que permite ao docente realizar a gestão da 

aprendizagem do aluno. 



“● Inserir conteúdo
● Criar conteúdo autoral 
● Avaliar a aprendizagem 
● Realizar feedbacks da aprendizagem do estudante
● Utilizar estratégias de comunicação e interação com o 

estudante

O Moodle é um espaço onde você poderá: 







https://moodle.ifsc.edu.br/course/view.php?id=5852

https://moodle.ifsc.edu.br/course/view.php?id=5852


“
A partir do que foi visto, 

vamos praticar 

um pouco? 











Ao selecionar o recurso 
ou atividade aparece 
uma breve descrição do 
módulo. É interessante 
que você leia para 
verificar se a atividade 
condiz com a sua 
estratégia de ensino.

1
2

3

















“
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Como tornar as ANPs mais 
interativas e motivadoras?



“Pelo princípio da sala de aula invertida, 
você pode programar atividades 

avaliativas e tarefas anteriormente, para 
dar uma devolutiva aos estudantes no 

momento dos encontros síncronos!
55



“

Sala de aula invertida (flipped classroom)



“

Encontros síncronos



“Por meio das atividades/tarefas pode ser 
mais fácil orientar e ajudar o estudante a 

criar disciplina, organização adequada do 
tempo e ritmo de estudo!
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Depois de pensar nas atividades, 
procure os materiais didáticos e 
pense nos recursos necessários 

para realizá-las!



Interação entre as pessoas - Fórum

Postagem de um arquivo - Tarefa

Resolução online - Questionário



Princípio 1 – Conhecimento como “obra aberta” (não como 
algo pronto, fechado e imutável): 



Princípio 2 – Curadoria de conteúdos, sínteses e roteiros de estudo 
(produção de conteúdos próprios para EAD a partir de outras fontes)



Princípio 3 – Ensino guiado por várias plataformas (ao invés de 
se restringir unicamente ao Moodle)





Princípio 4 - Criar um senso de comunidade virtual

Aprendizagem em rede, colaborativa, com interatividade 
(substituindo uma aprendizagem isolada)
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Sugestões para interação online: 

Considere que os alunos e professor podem interagir uns com os outros por meio 
de ferramentas colaborativas (documentos do Google, Wikis) e ferramentas 
de webconferência (Zoom, WebEx, Skype, Google Meet, MConf e RNP).

● Você pode usar essas ferramentas colaborativas e de 
webconferência para propor desafios e tarefas em grupos para 
que os estudantes desenvolvam as atividades de modo 
colaborativo e interajam online. 



Princípio 5 – Conversação entre tod@s 

(no lugar de apresentação dos conteúdos)



https://conferenciaweb.rnp.br/users/lo

gin 

https://conferenciaweb.rnp.br/users/login
https://conferenciaweb.rnp.br/users/login




https://conferenciaweb.rnp.br/ 

https://conferenciaweb.rnp.br/


Princípio 6 – Mediação docente online para colaboração 
(ao invés de “tutoria reativa”)

https://www.youtube.com/watch?v=tDEL-oj76cc - comunicação em ambiente virtual - profa. Dra. Rita Lino

https://www.youtube.com/watch?v=tDEL-oj76cc


“Como fica a organização do 

tempo do docente em 

atividades não presenciais?”



Princípio 7 – Avaliação formativa e colaborativa, baseada em 
competências (substituindo apenas provas e exames presenciais)





“
Obrigado a tod@s!

CERFEAD - 28/07/2020


