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Formas de Facilitar a Aprendizagem Durante o Ensino Remoto Emergencial 
 
O ano de 2020 trouxe uma forma peculiar de encararmos a vida. A pandemia 

do Covid-19 se instalou e a rotina de todas as pessoas se modificou junto. Coisas que 
eram normais e inofensivas anteriormente, como uma simples caminhada até o 
mercado, hoje nos oferece risco. As formas de ensinar também tiveram que se adaptar. 
É por isso que plataformas de ensino online, que muito já eram utilizadas como 
auxiliares de aulas presenciais por professores, se tornam essenciais agora. Dessa 
forma é importante que possamos aprender a utilizá-las do melhor jeito possível, 
permitindo aos alunos uma forma clara e objetiva de aprendizagem. O Moodle é uma 
destas plataformas que, se apresenta simples a primeira vista, mas possui 
complicadas configurações e formatações. Considerando isso, se objetivou a 
aprendizagem sobre esta plataforma, para assim ser disponibilizado um ambiente 
favorável para o ensino da disciplina de Inspeção e Tecnologia de Leite e Derivados, 
Ovos e Mel do curso de Medicina Veterinária da UFRGS. Na página de tal disciplina 
no Moodle, foram fornecidos materiais que serão usados como complementares às 
aulas, questionários que visarão a integração do aluno com o conteúdo trabalhado em 
aula, fóruns responsáveis por permitirem que o aluno publique suas dúvidas e seja 
respondido por professores, monitor ou colegas e chats que permitirão comunicação 
síncrona. Para facilitar o uso do moodle pelo aluno, também será disponibilizado um 
tutorial em vídeo explicando possíveis dúvidas sobre seu uso. Com essa preparação 
pude pesquisar, entender e me aprofundar tanto no conteúdo alvo da disciplina, como 
também em como transmiti-lo de forma adequada em ambiente online, contribuindo 
para minha formação profissional, e, dessa forma, espera-se que o Ensino Remoto 
Emergencial aprovado pela universidade transcorra da forma mais tranquila possível, 
permitindo que se tire o melhor proveito possível dessa nova realidade. 


