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Resumo para o trabalho do salão de ensino: 

Ingryd e Jéssica 

Título: “A importância da plataforma moodle como objeto de aprendizagem” 

 
Introdução: Dentre os sistemas de gerenciamento de aprendizagem online (SAGS) disponíveis, plataforma moodle 

se popularizou por suas características como flexibilidade, facilidade de manuseio e por seu software livre e de 

código aberto. Essa modalidade de ensino-aprendizagem envolve a interação entre os sujeitos envolvidos. De acordo 

com João Carlos Martins (1999) em seu estudo sobre Vygotsky, afirma que interações sociais na perspectiva sócio-

histórica permitem pensar um ser humano em constante construção e transformação, que mediante à interações 

sociais, conquista e confere novos significados e olhares para a vida em sociedade e acordos grupais. 

Pensando nisto  o trabalho a ser apresentado tem o objetivo de falar sobre as vantagens  da plataforma moodle no 

processo de ensino- aprendizagem, como também verificar se as ferramentas utilizadas nessa aprendizagem podem 

aumentar a interação social entre os indivíduos, facilitando o aprendizado. Além disso, faremos  um relato sobre 

nossa experiência com o moodle, ao longo do semestre como monitoras. Metodologia: Foi utilizado o moodle para 

leitura de textos e realização das atividades pelos alunos. Foram abertos fóruns na plataforma moodle para que dos 

discentes pudessem manifestar suas opiniões. Resultados: A utilização da plataforma moodle nos possibilitou uma 

melhor organização dos conteúdos programados para disciplina. Debates através de fóruns possibilitando-nos 

verificar o conhecimento dos alunos acerca do conteúdo explorado em aula. Conclusões: A plataforma moodle é uma 

importante ferramenta para auxiliar na realização das atividades propostas. É importante que se faça o curso de 

instrumentalização do moodle para um melhor explorar essa ferramenta de aprendizagem. 


