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MartimMartimMartimMartim DougiamasDougiamasDougiamasDougiamas passou
sua infância no deserto
australiano.

A escola mais próxima
ficava a mais de 1.000
quilômetros, e o material
ficava a mais de 1.000
quilômetros, e o material
para estudo a distância
era entregue por avião.



MaisMaisMaisMais tarde,tarde,tarde,tarde, comocomocomocomo atividadeatividadeatividadeatividade dededede suasuasuasua tesetesetesetese dededede doutoradodoutoradodoutoradodoutorado nananana
UniversidadeUniversidadeUniversidadeUniversidade dededede Perth,Perth,Perth,Perth, eleeleeleele crioucrioucrioucriou umaumaumauma plataformaplataformaplataformaplataforma paraparaparapara
ensinoensinoensinoensino aaaa distânciadistânciadistânciadistância quequequeque recebeurecebeurecebeurecebeu oooo nomenomenomenome dededede MoodleMoodleMoodleMoodle....



Hoje,Hoje,Hoje,Hoje, desenvolvidodesenvolvidodesenvolvidodesenvolvido colaborativamentecolaborativamentecolaborativamentecolaborativamente porporporpor umaumaumauma
comunidadecomunidadecomunidadecomunidade internacional,internacional,internacional,internacional, oooo MoodleMoodleMoodleMoodle estáestáestáestá presentepresentepresentepresente emememem
maismaismaismais dededede 25252525....000000000000 websiteswebsiteswebsiteswebsites dededede 175175175175 diferentesdiferentesdiferentesdiferentes paísespaísespaísespaíses....



Distribuição 

Livre

Código 
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ColaborativaLivre Aberto Colaborativa



Diretrizes PedagógicasDiretrizes PedagógicasDiretrizes PedagógicasDiretrizes Pedagógicas



COLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃOCOLABORAÇÃO
Aprendemos sendo Aprendemos sendo Aprendemos sendo Aprendemos sendo 
mestres e aprendizes, mestres e aprendizes, mestres e aprendizes, mestres e aprendizes, 
simultaneamente.simultaneamente.simultaneamente.simultaneamente.

COMPARTILHAMENTOCOMPARTILHAMENTOCOMPARTILHAMENTOCOMPARTILHAMENTO
Aprendemos criando Aprendemos criando Aprendemos criando Aprendemos criando 
algo a ser algo a ser algo a ser algo a ser 
compartilhado.compartilhado.compartilhado.compartilhado.



INTERAÇÃOINTERAÇÃOINTERAÇÃOINTERAÇÃO
AprendemosAprendemosAprendemosAprendemos apenasapenasapenasapenas observandoobservandoobservandoobservando eeee nosnosnosnos
relacionandorelacionandorelacionandorelacionando comcomcomcom nossosnossosnossosnossos companheiroscompanheiroscompanheiroscompanheiros....

.



CONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO
Compreender os contextos de Compreender os contextos de Compreender os contextos de Compreender os contextos de 
nossos aprendizes é essencial nossos aprendizes é essencial nossos aprendizes é essencial nossos aprendizes é essencial 
para ensinarmos a partir de uma para ensinarmos a partir de uma para ensinarmos a partir de uma para ensinarmos a partir de uma 
perspectiva transformadora.perspectiva transformadora.perspectiva transformadora.perspectiva transformadora.

FLEXIBILIDADEFLEXIBILIDADEFLEXIBILIDADEFLEXIBILIDADE
Um ambiente de aprendizagem Um ambiente de aprendizagem Um ambiente de aprendizagem Um ambiente de aprendizagem 
deve ser flexível e adaptável  às deve ser flexível e adaptável  às deve ser flexível e adaptável  às deve ser flexível e adaptável  às 
necessidades de seus necessidades de seus necessidades de seus necessidades de seus 
participantes.participantes.participantes.participantes.



Plataforma MoodleMoodleMoodleMoodle para cursos da Faculdade de
Letras da UFRJ,UFRJ,UFRJ,UFRJ, implementada e gerida pelo
Núcleo de Pesquisas LingnetLingnetLingnetLingnet,,,, com interface e
recursos personalizados.
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Curso: Inglês I - 2011.1 
(Prof. Rogério Tílio)



Curso: Inglês VI – 2011.1 
(Prof. Rogério Tílio)



Curso: Inglês I (RI) – 2011.1 
(Prof. Rodrigo Borba)



Critérios para seleção de ferramentas

•Praticidade  na operacionalização;Praticidade  na operacionalização;Praticidade  na operacionalização;Praticidade  na operacionalização;•Praticidade  na operacionalização;Praticidade  na operacionalização;Praticidade  na operacionalização;Praticidade  na operacionalização;
•Familiaridade com a interface;Familiaridade com a interface;Familiaridade com a interface;Familiaridade com a interface;
•Controle sobre os processos;Controle sobre os processos;Controle sobre os processos;Controle sobre os processos;
•Valorização de recursos multimídia;Valorização de recursos multimídia;Valorização de recursos multimídia;Valorização de recursos multimídia;
•Busca de materiais autênticos;Busca de materiais autênticos;Busca de materiais autênticos;Busca de materiais autênticos;



DI - Contextualização



Ajustes para o futuro

•Redução na  carga de atividades;Redução na  carga de atividades;Redução na  carga de atividades;Redução na  carga de atividades;
•Experimentação de novas ferramentas;Experimentação de novas ferramentas;Experimentação de novas ferramentas;Experimentação de novas ferramentas;
•Novos usos para ferramentas conhecidas;Novos usos para ferramentas conhecidas;Novos usos para ferramentas conhecidas;Novos usos para ferramentas conhecidas;


