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Resumo 

Este trabalho de projeto tem por objeto de estudo a integração de uma plataforma em sistema 

de e-learning na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), por forma a possibilitar 

uma nova abordagem de ensino-aprendizagem e trazer, por consequência, mais vantagens e 

potencialidades para o ensino à distância. Pretende-se, assim, explorar as potencialidades do 

ensino à distância como um complemento ao ensino presencial, dirigido aos estudantes que, 

por diversas razões, não podem integrar o ensino regular, mas também àqueles que o 

integram. Para o desenvolvimento deste projeto recorreu-se a uma metodologia de base 

exploratória, descritiva e analítica, das necessidades e dos recursos que a Universidade 

dispõe para a implementação de uma plataforma para a prática do ensino à distância. Foi 

fundamental, numa primeira fase, identificar e compreender os obstáculos à sua execução, 

aferir o interesse de alunos e dos professores na sua utilização. Posteriormente, foram 

estudadas várias plataformas, das inúmeras existentes (comerciais e open source), no sentido 

de verificar qual aquela que melhor enquadrava nas necessidades da instituição. A análise 

realizada suportou o estudo de requisitos que se seguiu e a implementação da plataforma que 

melhor serviria à UTAD. 

 

Palavras-chave: e-learning, b-learning, LMS, ensino à distância, aprendizagem, formação, 

universidade  
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Abstract 

This project has as object of study the integration of a platform in e-learning system at the 

University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), to provide a new approach to teaching-

learning and bring, therefore, more advantages and potential for distance learning. It is 

intended, therefore, to explore the potential of distance learning as a complement to education 

in person, directed to students who, for various reasons, cannot integrate the regular 

education, but also those who integrate. For the development of this project was a basic 

methodology exploratory, descriptive and analytical, of needs and resources that the University 

has to implement a platform for distance learning. It was essential, as a first step, identify and 

understand the obstacles to its implementation, measure the interest of students and teachers 

in their use. Later, studied multiple platforms, the numerous commercial and open source 

existing, in order to check the one that best fit the needs of the institution. The analysis 

undertaken supported the ensuing requirements study and implementation of the platform that 

best serve to UTAD. 

Keywords: e-learning, b-learning, LMS, learning, distance learning, training, university 
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Capítulo I - Introdução 

Os Sistemas de Gestão de Aprendizagem, mais conhecidos pela sua terminologia anglo-

saxónica Learning Managment Systems (LMS), são scripts ou software que permitem ou 

auxiliam o desenvolvimento de plataformas para o ensino, de forma virtual ou semi-presencial. 

As suas aplicações estão assentes na World Wide Web (WWW), o que facilita a interação 

aluno/professor e professor/aluno, estabelecendo, assim, um ambiente de sala de aula virtual, 

ultrapassando barreiras físicas e temporais. 

 No passado, a educação à distância procurou responder a solicitações de 

aprendizagem impossíveis de serem asseguradas pelo ensino presencial eliminando apenas 

as barreiras geográficas e temporais. Hoje em dia é fundamental conceber soluções de e-

Learning que: flexibilizem o acesso aos recursos de aprendizagem (qualquer sítio, qualquer 

hora); implementem estratégias pedagógicas adequadas a uma melhor aprendizagem; 

disponibilizem experiências com casos reais; suportem relações de cooperação; ajudem a 

aprendizagem apoiando-se nas tecnologias de informação e comunicação mais recentes e 

sobretudo mais eficazes (Lima et al.,2003, p.19). 

O estudo aqui apresentado, sobre o uso de LMS, permitiu verificar que todas se destinam ao 

ensino e à formação à distância. Embora sejam utilizadas por um grande número de 

instituições e organismos, são maioritariamente, utilizadas por estabelecimentos de ensino e 

centros de formação.   

A sua utilização no ensino é muito diversificada, sendo o seu principal objetivo, oferecer aos 

utilizadores melhores condições de aprendizagem, através da disponibilização de conteúdos 

de forma prática e simples. No fundo, trata-se de uma forma de melhorar o planeamento e a 

gestão de cursos, implementando novas formas de ensino que permitem uma maior 

comodidade ao aluno ou formando. A possibilidade de publicação de cursos online e outros 

conteúdos multimédia constitui-se como o ponto forte para o uso nos estabelecimentos de 

ensino, permitindo assim atrair novos alunos e combater, de forma mais eficaz, o fracasso e 

o abandono escolar. 

Em suma, o insucesso escolar, os horários pouco flexíveis e as unidades curriculares 

problemáticas, são alguns dos aspetos que podem ser mitigados com recurso ao e-learning. 

O uso de LMS, nomeadamente os mais conhecidos: Moodle, Sakai e Blackboard, em centros 

de formação, para além das possibilidades anteriormente indicadas, permite, também, 

promover de forma mais eficaz cursos de formação financiados, entre outros.  
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There has been insterest in informal learning from the corporate world, driven by desire 

to capitalize on the intelellectual assets of the workforce, to manage organisational knowledge 

and in recognition that informal learning may prove cost effective way of developing 

competence. (Attwell, 2007, pág.2) 

Social computing can open up a vast variety of new channels for acessing knowledge 

and offering alternative learning opportunities. In particular, there are many online communities 

which connect learners and teachers creating new opportunities for informal learning. 

(Redecker, Ala-Mutka, Bacigalupo, Ferrari and Punie, 2009, pág. 50) 

Esta tem sido, aliás, uma nova fonte de receita deste tipo de organismos nos últimos tempos. 

A instituição de formação/ensino que adota este tipo de modalidade não só ganha novos 

formandos, como gere melhor toda a sua estrutura, gerindo melhor os seus formandos. Outra 

grande vantagem reside no facto de ser possível a realização de testes online, traduzindo-se 

numa poupança de recursos financeiros para todas as partes envolvidas: a entidade 

formadora não necessita de espaços físicos e os formandos não necessitam de deslocar-se. 

Relativamente ao uso de LMS no mundo empresarial ou em instituições de outras áreas, 

realça-se que as empresas recorrem a estas ferramentas para dar formação aos seus 

trabalhadores, mas também como forma de gestão e de análise de toda a estrutura da 

empresa: conteúdos disponibilizados de forma rápida e acessível a todos os utilizadores 

autorizados, apresentação da evolução de determinada área da empresa e reuniões, entre 

outros fatores. Claro está, que estas empresas definem o seu LMS de acordo com as suas 

exigências. Algumas entidades empresariais utilizam-nas para formação dos seus 

trabalhadores, outras para avaliação de perfis, currículos, definição de métodos e de soluções 

para determinado projeto, análises estruturais e financeiras, investigação (hospitais e 

instituições ligados ao ramo da saúde), colaboração online, entre outros. 

 

1.1. Motivação 

Sendo a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) uma instituição em que o 

ensino e a formação de pessoas é uma das suas principais missões, a exploração destas 

tecnologias torna-se premente, no acompanhamento tecnológico de novos meios de ensino 

à distância assim como para potencializar aplicações, ambientes e ferramentas online para a 

prática de ensino e trabalho no desenvolvimento processual de conhecimentos para o aluno. 

Uma plataforma de ensino à distância possibilitará à instituição a promoção e a dinamização 

de cursos / formações, atraindo novos alunos de diferentes regiões / e ou países e utilizando 
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meios tecnológicos de forma simples e inovadora, independente e autónoma. Durante o 

processo de aprendizagem, o aluno será sempre acompanhado por um tutor / professor e terá 

acesso a conteúdos diversificados. 

 

1.2. Objetivos 

No âmbito deste trabalho, será especificada e implementada a plataforma de e-learning que, 

do ponto de vista dos pressupostos deste estudo, melhor servirão os propósitos e os objetivos 

da UTAD. Assim, com a realização deste projeto, propomo-nos atingir os seguintes objetivos 

principais: 

 Fomentar e potencializar, na UTAD, o desenvolvimento de competências na área de 

ensino-aprendizagem à distância; 

 Capacitar o desenvolvimento pessoal de competências de administração de 

plataformas de ensino à distância e dos conteúdos associados; 

 Desenvolver nova solução de ensino/formação, com formas adequadas e meios de 

aprendizagem de qualidade; 

 Reduzir custos e melhorar a gestão de tempo; 

 Facilitar o ensino através dos meios eletrónicos; 

 Desenvolver uma ferramenta de uso colaborativo e cooperativo para auxiliar no 

combate ao insucesso escolar. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

No primeiro capítulo, está presente a Introdução e um breve resumo do objetivo do estudo 

para a implementação de uma plataforma de e-learning (ensino à distância) no âmbito 

universitário.  

No segundo capítulo, é apresentada a história do e-learning em Portugal e as suas diferentes 

fases de evolução. Abordam-se os conceitos de e-learning, b-learning, m-learning faz-se uma 

análise da forma como os professores recorrem às tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) no âmbito das suas atividades letivas.  

No terceiro capítulo aborda-se a forma como os LMS permitem criar e partilhar conteúdos e 

as várias ferramentas e recursos que possuem para a criação dos conteúdos de informação 

para o ensino à distância. 

No quarto capítulo, fundamenta-se a utilidade de um LMS, através de uma revisão da sua 

utilização nos vários setores. Apresentam-se alguns dos LMS mais utilizados no ensino, as 

suas caraterísticas principais e as vantagens e desvantagens da sua utilização. Este capítulo 
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termina com uma abordagem às novas tendências na partilha de conteúdos de aprendizagem 

na modalidade de ensino à distância. 

No quinto capítulo, procede-se ao enquadramento e ao levantamento de requisitos para a 

implementação de uma plataforma de e-learning na UTAD, dando ênfase aos recursos e aos 

serviços que esta deverá conter.  

O sexto capítulo, é dedicado à implementação da plataforma de e-learning e outros serviços 

de apoio e promoção de cursos à distância, estabelecendo assim a criação de um gabinete 

de e-learning na universidade.  

No sétimo capítulo tecem-se algumas considerações sobre o trabalho realizado e 

apresentam-se algumas sugestões para trabalhos/desenvolvimentos futuros. 
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Capítulo II – O ensino à distância 

Neste capítulo, o aspeto fundamental a ser observado é o enquadramento do termo e-

learning e as suas derivações. Como já foi referido, serão apresentados os diferentes 

conceitos de: e-learning, b-learning e m-learning, e como estes se adaptam às diferentes 

modalidades de ensino. Além desta apresentação, dar-se-á, também destaque à evolução do 

e-elearning remetendo para as suas origens e como tem progredido ao longo do tempo. 

Apresenta-se, ainda, uma breve análise sobre os conceitos/metodologias do e-elearning, 

segundo vários autores. Finalmente, faz-se uma breve revisão do historial do e-learning na 

UTAD. 

 

2.1 O e-learning 

O e-learning, terminologia que na língua portuguesa pode ser traduzido por ensino à distância, 

tal como o conceito sugere, é uma metodologia organizada de autoestudo apoiada por meios 

de comunicação e por tecnologias inseridas na Internet (Figura 1). Através deste processo de 

ensino o aluno é supervisionado por um grupo de professores num regime de apoio e 

supervisão que não deve ser confundido com o ensino direto ou presencial, dado que este 

último se processa numa sala de aula onde o aluno tem contato direto com os professores e 

com os colegas.  

Formação de comunidades virtuais apetrechadas com mecanismos de interação que 

complementam as relações cara-a-cara na sala de aula; por outro lado, as comunidades 

virtuais podem ser abertas a outros agentes educacionais da sociedade como é o caso da 

família (por exemplo, conferências virtuais entre o encarregado de educação e o professor 

podem evitar deslocações do encarregado de educação ao estabelecimento de ensino). 

(Lima, J. R., Capitão. Z., 2003. pág.34) 

Os novos meios de comunicação, cada vez mais variados, e as novas tecnologias permitem 

e facilitam a transmissão de conhecimentos que podem ser absorvidos, em simultâneo, por 

um grande número de alunos, em qualquer lugar e a qualquer hora. Os Professores poderão 

disponibilizar conteúdos de qualidade nos mais variados formatos de multimédia (vídeo, texto, 

áudio, imagens, entre outros), que devem ser interativos para que se consiga captar a atenção 

do maior número possível de potenciais interessados.  

Através do processo de ensino e-learning a comunicação entre professor e aluno é facilitada, 

pois existem já vários meios disponíveis como sejam a mensagem, o chat e a 
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videoconferência. Para além disso, as novas tecnologias oferecem a possibilidade de 

discussão de um determinado assunto entre os alunos o que também contribui para o 

conhecimento e a partilha de experiências.  

De facto, o ensino à distância permitiu ultrapassar barreiras que anteriormente faziam parte 

apenas do imaginário: aprendizagem de acordo com o ritmo e disponibilidade de cada um, 

custos inerentes a deslocações por parte dos alunos e professores, custos decorrentes dos 

espaços e materiais físicos e, principalmente, veio permitir que se ultrapassassem barreiras 

geográficas. O ensino à distância também contribuiu, decisivamente, para o estímulo do 

sentido crítico, para um maior acesso à cultura e à promoção de conhecimentos nas mais 

diversas áreas, possibilitando a criação de um espírito colaborativo e cooperativo. 

 

Figura 1 – Derivações do “E” de e-learning 

 

Esta área tem merecido a atenção de muitos estudos ao longo dos últimos anos, revelador da 

importância crescente que tem angariado. 

Segundo Roberts (1996) e Saba (1997), o ensino à distância pode ser dividido em 3 fases 

cronológicas (Figura 2): 

 Primeira fase: considerada a geração textual, baseada apenas em textos impressos; 

e-learning

Envolvimento

Experiência

Exploração

Empreended
orismo

Empatia de 
Uso

Eletrónica
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 Segunda fase: geração analógica, baseada em textos impressos mas com suporte de 

recursos multimédia, gravações de vídeo e áudio; 

 Terceira fase: geração digital, baseada nos diferentes recursos tecnológicos. 

 

Figura 2 – Fases cronológicas do ensino à distância segundo Roberts (1996) e Saba (1997) 

 

Para Gomes (2008), o ensino à distância é representado em 6 gerações (Tabela 1): 

 Designação Representação 

Meio comunicativo 

Suporte 
Tecnológico 

Importância 
comunicacional 

1ª 
Geração 

 

Ensino por 
correspondência 

 

Mono-média 

 

Imprensa 

 

Quase inexistente 

2ª 
Geração 

 

Tele-Ensino 

 

Múltiplos média 

 

Rádio e 
Televisão 

 

Muito reduzida 

3ª 
Geração 

 

Multimédia 

 

Multimédia interativo 

 

CD/ DVD 

 

Muito reduzida 

4ª 
Geração 

 

E-learning 

 

Multimédia 
colaborativo 

 

Internet 

 

Significativa 

5ªGeração  

M-Learning 

 

Multimédia 
colaborativo e 

contextual 

 

Dispositivos 
móveis 

 

Significativa 

6ª 
Geração 

 

Mundos Virtuais 

 

Multimédia imersivo 

 

Ambientes 
virtuais web 

 

Significativa 

 

Tabela 1 – Fases cronológicas e caraterísticas do ensino à distância segundo Gomes (2008) 

1ª Fase 

Década de 1960

2ª Fase 

Entre 1960 e 
1980

3ª Fase 

A partir de 
1985
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Estas seis gerações são apresentadas em mais detalhe a seguir: 

1ª Geração 

Surge em 1833, em que a mediatização de conteúdos era feita com base na linguagem scripto 

ou scritpo-visual, as formas em que os documentos eram impressos. 

Tratava-se de uma comunicação que se pode considerar de (Mono-média). A distribuição dos 

conteúdos era realizada através de correio postal, portanto, de forma assíncrona, e a 

comunicação entre professor-aluno era muito rara, sendo que entre aluno-aluno era 

totalmente inexistente. 

2ª Geração 

Surge a partir do ano de 1970, altura em que se juntou à linguagem scripto, o áudio, o visual 

e o audiovisual. Assim a mediatização de conteúdos passou a ser feita com ênfase nos 

audiogramas e videogramas (Múltiplos média). A distribuição dos conteúdos era realizada 

através de emissões radiofónicas e televisivas, nas quais a comunicação entre professor-

aluno era pouco frequente e a comunicação entre aluno-aluno se mantinha inexistente. A 

tecnologia utilizada era o telefone, sendo a modalidade de comunicação mais comum uma 

modalidade de cariz síncrona. 

3ª Geração 

Começou a aparecer por volta de 1985. Nesta altura, a mediatização passou a ser 

estabelecida através de conteúdos multimédia, mais concretamente, através de CD-ROM´s e 

DVD´s cuja distribuição era levada a cabo por meio do correio postal. Nesta fase a 

comunicação entre professor-aluno processava-se com alguma frequência e a comunicação 

entre aluno-aluno começava a acontecer, mas de forma esporádica e ainda sem grande 

relevância. O meio de comunicação mais comum continuava a ter caraterísticas assíncronas 

com um pequeno desfasamento temporal. 

4ª Geração 

Surge a partir do ano de 1994. Por esta altura, a mediatização de conteúdos processava-se 

com base na multimédia, e começavam então a aparecer as primeiras formas de processos 

colaborativos em sítios web. A distribuição dos conteúdos disponibilizados na web tinha por 

base sistemas de ficheiros em rede para download, que viriam a ser os primeiros passos no 

uso dos sistemas LMS (Learning Managment Systems). A comunicação entre professor-aluno 

passou então a ser muito frequente e a comunicação entre aluno-aluno ganha destaque e 
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passa a ocorrer com muita frequência. A tecnologia recorrente passa a ser o correio eletrónico, 

os chats, os fóruns, os blogues, as wikis e a videoconferência. Neste novo modelo, a 

modalidade de comunicação é assíncrona (individual ou em grupo) e síncrona (individual ou 

em grupo) através de registo eletrónico. 

5ª Geração 

Começa em 2004. Nesta altura, a mediatização de conteúdos é realizada através de 

dispositivos móveis com conteúdos de multimédia. A distribuição dos conteúdos passa a ser 

realizada através de sistemas wireless e tecnologias de banda larga, recorrendo também a 

funcionalidades de RSS. A comunicação entre professor-aluno é agora muito frequente e a 

comunicação entre aluno-aluno ganha cada vez mais expressão. O uso do correio eletrónico, 

fóruns, videoconferências, wikis, mensagens SMS, sistema Messenger, podcast são as 

tecnologias predominantes desta geração. A modalidade de comunicação mais comum é 

assíncrona para o grupo ou individualmente e síncrona para o grupo ou individualmente 

sendo, o registo eletrónico o meio de comunicação preferencial. 

6ª Geração 

A última geração, é aquela em que nos encontramos atualmente. O avanço tecnológico não 

para de acontecer e decorre a um ritmo alucinante, permite que novos desafios surjam e 

oferece cada vez mais potencialidades. Os ambientes virtuais dão a possibilidade de viver 

uma “segunda vida”, na qual existe a criação de uma personagem, e atrás desta um utilizador, 

este último poderá assistir a formações criadas em mundos virtuais por entidades de ensino 

e formação disponibilizada informaticamente e em rede. 

No e-learning, e apesar das grandes transformações tecnológicas, continua a existir a 

necessidade de articulação de atividades em regime presencial e, ao mesmo tempo, à 

distância. Muitas dessas atividades só poderão ser lecionadas em salas de aula ou 

laboratórios (aulas mais vocacionadas na prática), ainda assim é cada vez mais possível que 

em alguns contextos de ensino as aulas possam ser assistidas via internet. Este modelo de 

ensino à distância é conhecido como sendo um modelo misto, ou ainda denominado como 

sendo o modelo de formação b-learning. 

 

2.2. O b-learning 

O b-Learning (Blended Learning) é uma modalidade de ensino que integra atividades tanto 

presenciais como em ambiente online (Figura 3). Atualmente, esta é a modalidade que mais 
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se pratica no ensino à distância em Portugal. Através do uso das diferentes tecnologias e de 

uma combinação múltipla de metodologias de aprendizagem, o uso do b-learning permite 

sustentar e apoiar os cursos disponibilizados em sala de aula e no ensino à distância. A sua 

utilização por parte das várias organizações educacionais e não educacionais tem sido 

considerada como uma melhoria na eficácia e eficiência de transmissão de conhecimentos. 

 

Figura 3 – Metodologias associadas ao b-Learning 

 

O uso das diferentes plataformas LMS e outras permitiu que os utilizadores se tornassem 

autodidatas, passando a assumir um sistema de autoformação assíncrona. Por outro lado, a 

possibilidade síncrona, estabelecida através de reuniões online, videoconferência ou mesmo 

os mensageiros instantâneos também fica garantida através deste método. O b-learning é, 

assim, um ambiente misto que permite realizar uma transformação do não-verbal para o 

escrito apoiado através de recursos audiovisuais e de multimédia. 

 O aumento de qualidade no ensino e na formação e a redução de custos são pontos 

importantes que se centram nesta modalidade. Tal como acontece no e-learning, e 

considerando uma formação síncrona, no b-learning os alunos dispõem de horários 

completamente flexíveis e sem a necessidade de realização de grandes deslocações 

geográficas. Por outro lado, é exigido ao professor que adote esta modalidade o que para 

funcionar e apresentar uma melhor qualidade e eficácia de aprendizagem, o professor deverá 

também disponibilizar material de apoio, estar disponível para participar em reuniões à 

b-learning

e-learning

Ambiente 
sala de 

aula

Mobile 
Learning
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distância e proceder ao esclarecimento de dúvidas. Importa, também, que os professores 

tenham, conhecimentos de tecnologias de comunicações e principalmente, sejam capazes de 

incentivar o aluno através da marcação de sessões, de trabalhos, workshops, e testes 

interativos. Desta forma o professor estará a envolver o aluno e a recriar um ambiente igual 

ao de uma verdadeira sala de aula (Figura 4). 

 

Figura 4 - Interação pedagógica entre professor e aluno. 

 

Para que se possa obter o melhor do b-learning devem ser tido em conta 10 pontos 

fundamentais (D.R. Garrison & H. Kanuka (2004): 

1. Integração de várias tecnologias 

Não depender apenas de uma única opção tecnológica, ter sempre em conta diversos tipos 

de ferramentas e opções para que se possa aumentar as hipóteses de transmissão de 

conhecimentos aos alunos. 

2. Estabelecer objetivos e expetativas 

Determinar, desde o início do curso, quais as expetativas que se tem em relação ao aluno 

para o sucesso do curso e deixar claro aquilo que o aluno pode obter através deste processo 

de aprendizagem. 

3. Adotar uma plataforma de gestão para o ensino 

É necessário que exista uma plataforma, ou um LMS, para a elaboração e a gestão das 

diversas atividades independentes. Uma boa organização e gestão de curso proporcionam 

um bom relacionamento educacional com o aluno e constitui também o background perfeito 

do desempenho deste. Tendo em conta as caraterísticas desta modalidade de ensino é muito 

importante que o aluno seja constantemente incentivado a realizar as tarefas que lhe foram 

direcionadas. 

Professor 

Aluno 

Aluno 

Aluno Professor 

Aluno 

Aluno 

Aluno 

Professor Aluno 

Aluno Aluno 
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4. Escolha apropriada de técnicas de ensino-aprendizagem 

Para que o aluno não se desconecte do curso e se mantenha sempre interessado é 

necessário que se promovam várias atividades. Estas devem ser interativas e, se possível, 

baseadas na internet, de forma a garantir que os alunos participem ativamente nas aulas à 

distância. 

5. Oferta diferenciada de aprendizagem 

Cada curso tem o seu nível e grau de dificuldade, para tal deve-se ter em conta aquando da 

sua criação, a formulação de diferentes níveis para o processo de ensino, pois que, por esta 

via os alunos terão a possibilidade de se especializarem ou aprenderem ao seu próprio ritmo 

e no grau de dificuldade que consideram mais ajustado para si em determinado momento. 

6. Ensino adaptado aos diferentes estilos de aprendizagem 

Cada utilizador tem uma forma de aprender diferente. Alguns alunos são mais afetos às 

leituras, outros são mais apreciadores dos aspetos gráficos e visuais, e há ainda aqueles que 

gostam mais da aprendizagem baseada na interatividade e na partilha de conhecimentos. 

Estas considerações devem ser tidas em conta no momento de projeção de determinado 

curso, por forma a que se considerem as melhores possibilidades de entrega e 

disponibilização de conteúdos, tornando-os atrativos e favorecedores do ritmo de 

aprendizagem dos alunos.  

7. Recursos online 

É fundamental saber aproveitar os diferentes recursos que a internet disponibiliza. Esta 

medida deverá ser promotora de poupanças tanto ao nível de tempo quando do esforço a ser 

depreendido. 

8. Suporte ao trabalho cooperativo e colaborativo 

As aulas à distância podem ser, por vezes, muito solitárias. Por isso importa que, através de 

diferentes recursos, se criem atividades interativas e online baseadas na aprendizagem 

colaborativa. A videoconferência, os fóruns e os chats são alguns dos recursos que podem 

ser úteis para a colaboração e partilha no processo de aprendizagem dos alunos. 

9. Comunicação facilitada 

Professor-aluno e vice-versa devem ter a capacidade de comunicar eficazmente e sempre 

que necessário. Uma boa plataforma LMS deve ter em conta essa facilitação de comunicação 

e oferecer, sempre que possível, várias opções comunicativas. 
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10. Diferentes métodos de avaliação 

Diferentes atividades (testes, trabalhos, projetos, textos escritos, entre outros) têm pesos 

diferentes no processo avaliativo, que pode ser qualitativo ou quantitativo. É pois muito 

importante que se determine quais as atividades que terão mais peso na avaliação do aluno, 

para se poder assegurar aos alunos com maior dificuldade ou lacunas na realização de 

determinadas tarefas, a execução das mesmas com sucesso. 

Em busca de novos de novos métodos e novas práticas de ensino, os dispositivos móveis são 

encarados como ferramentas ideais para a transmissão de conteúdos de aprendizagem. 

Atualmente é comum qualquer indivíduo possuir um dispositivo móvel, o que se constata na 

camada mais jovem que revela uma maior apetência e capacidade inata na utilização das 

novas tecnologias digitais e móveis. 

 Education as a process relies on a great deal of coordination of learners and resources. 

Mobile devices can be used by teachers for attendance reporting, reviewing student marks, 

general acesso f central school data, and managing their schedules more effectively. In higher 

education, mobile devices can provide course material to students, including due dates for 

assignments and information about timetable and room changes. Examples of using mobile 

technologies in this contexto include a mobile learning organiser wich has been developed and 

tested at the University of Birmingham (Naismith, et al. 2004). 

 

2.3. O m-learning 

O m-learning (Mobile Learning) é uma modalidade de ensino à distância de caráter inovador 

e que tem vindo a ganhar adeptos em todas as faixas etárias, mas, sobretudo, junto da 

população mais jovem. A modalidade de ensino é suportada por meio de vários dispositivos 

móveis, com os quais estes se identificam como vias essenciais para a transmissão de 

conhecimentos, sendo, por isso, vistos com bons olhos pelas várias entidades de ensino e 

formação. 

 Atualmente, os dispositivos móveis dispõem de acesso rápido e eficaz à internet com ligações 

sem fios. Estes dispositivos podem ser facilmente acedidos por qualquer pessoa, desde a 

mais jovem à mais idosa. E por isso constituem um recurso que não pode ser descurado no 

âmbito do contexto de ensino à distância. Através destes novos instrumentos a informação 

pode ser consultada em qualquer momento e em qualquer lugar, de maneira muito fácil, barata 

e cómoda. Os próprios dispositivos, com a evolução tecnológica, provaram ser bons 

instrumentos para a prática de atividades do ensino, uma vez que dispõem de processadores 

mais rápidos, de maior capacidade de memória rom e de melhor gestão, de navegabilidade 
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muito fácil e prática, apresentando melhores resoluções e maior autonomia. Por via de todas 

estas vantagens, estes dispositivos são as ferramentas do futuro por excelência e o meio de 

ligação de novas práticas no ensino à distância. Relativamente aos seus recursos, os 

dispositivos móveis oferecem meios muito ricos, tais como: 

 Capacidade de resolução de imagens; 

 Capacidade de resolução de vídeo; 

 Boa qualidade de áudio; 

 Excelentes meios de conexão e comunicações; 

 Leitura de documentos nos diferentes tipos de formatos; 

 Muitos dos dispositivos já dispõem de ferramentas de edição e elaboração de 

documentos. 

 

Existem alguns pontos importantes a destacar no m-learning sendo que o incentivo para que 

o aluno melhore as suas capacidades de leitura, interpretação, escrita e maior capacidade de 

resolução de cálculo são alguns deles e serão, certamente, aqueles que nos merecem mais 

atenção. Sabendo da utilização normal que um utilizador exerce sobre os dispositivos móveis 

como a familiaridade com jogos e a interação nas diferentes redes sociais, o ensino poderá 

ser encarado como um novo “jogo”, em que se incentivará o aluno para uma nova 

aprendizagem, diferente e inovadora, de forma independente ou em grupo. 

 O m-learning poderá ser encarado, também, como uma arma no combate ao analfabetismo 

e à iliteracia. A sua utilização poderá ajudar, alunos com dificuldades diferentes, através de 

conteúdos interativos didáticos que levarão à compreensão de matérias, à transmissão de 

conhecimentos e à resolução de problemas. Sendo uma modalidade de ensino à distância 

bastante promissora, com maior liberdade e flexibilidade, esta também conta com limitações, 

tais como: 

 Segurança dos conteúdos, fidelidade e direitos de autor; 

 Normas múltiplas; 

 Privacidade; 

 Custos elevados em determinadas formações; 

 Materiais de ensino pouco motivadores e pouco interativos; 

 Propício a muitas distrações. 

 

A definição de elaboração de cursos, matérias e atividades são pontos fulcrais no m-learning. 

O professor/ tutor deve ter a capacidade de elaborar bons materiais que tenham aspetos 

interativos, pois o desenho de materiais é o ponto-chave nesta modalidade. A motivação é 

outro meio que deve estar presente e que o professor deve ter em conta, pois o seu papel, 
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além de guia e conselheiro, deve ser o de impulsionador do aluno para adquirir hábitos de 

leitura, e para realizar várias atividades, ou seja, proporcionar todas as condições para que o 

aluno tenha sucesso no seu percurso de formação. O papel do professor, neste tipo de 

modalidade de ensino, deverá ser o de facilitador, evitando impor dificuldades ao aluno. O 

domínio das tecnologias em questão para a transmissão de conteúdos é determinante, pois 

irá ter uma outra visão sobre como poderá ajudar à melhor compreensão de conhecimentos 

e informação ao aluno. Deve ter-se em consideração que os exercícios deverão ser de uma 

resolução simples e, se possível, devem ser facultados os detalhes dos passos a ter em conta 

para a sua resolução. A dificuldade a impor deverá ser nivelada de forma crescente, levando 

assim a uma excelente transmissão de conhecimentos dos diversos tipos de matérias. 

 

2.4. História do ensino à distância em Portugal: o e-learning 

A emergência do e-learning aconteceu ao longo da II Guerra Mundial por influência do 

Exército, uma vez que este era o procedimento educativo aplicado à formação através do 

método de radiofusão. A evolução das redes telemáticas, dos meios informáticos e da própria 

sociedade permitiu que o e-learning nos finais do século XX, obtivesse um grande destaque 

e uma visão futurista e revolucionária para o apoio ao ensino/formação, com suporte a meios 

tecnológicos e conteúdos interativos.  

A expansão das comunicações é um caso exemplar. Até às últimas décadas do século 

XX, as pessoas tinham um acesso limitado à informação. Graças à educação nacional, à rádio 

e televisão controladas pelo Estado e a uma cultura impressa comum, todos passaram a ter 

a mesma probabilidade de saber praticamente as mesmas coisas dentro de um Estado, nação 

ou comunidade (Judt, 2008, p.59). 

 

Com o surgimento da World Wide Web (WWW), a partir de meados da década de 90 do século 

passado, as possibilidades e potencialidades foram acrescidas graças aos avanços 

tecnológicos e  à formação, cada vez mais elevada, da sociedade. 

Em Portugal, o surgimento dos primeiros cursos “à distância” ocorrem em meados do século 

XX. Estes primeiros cursos visavam a aprendizagem de conteúdos técnicos, permitindo uma 

qualificação de nível intermédio ou elementar. Os principais patrocinadores destes primeiros 

cursos foram:  

 Instituto Português de Contabilidade (1947); 

 Eurorádio – Ensino e Comércio de Eletrónica (1960); 
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 Cetop – Centro de Ensino Técnico e Profissional a Distância (1965); 

 Centro de Estudos por Correspondência; 

 Escola Comercial Portuguesa por Correspondência; 

 Escola Lusitana de Ensino por Correspondência; 

 Instituto de Estudos por Correspondência. 

 

Relativamente a estes quatro últimos pontos, não se conhecem as datas da primeira prática 

de cursos à distância. 

A evolução da rádio e da televisão na década de 50 do séc.XX, permitiu encontrar um novo 

método de ensino fora do ambiente de sala de aula. A partir do advento destes novos meios 

de divulgação de informação (rádio, televisão, leitores de registo de áudio) foi possível 

empreender processos de ensino pelo método da teleducação. Os adeptos desta modalidade 

foram surgindo, sobretudo a partir dos anos 1960, o que veio originar um movimento alargado 

de difusão de conhecimentos que então passou a ser chamado de escola paralela. Esta nova 

modalidade no ensino depressa granjeou sucesso e, a partir dela, implementou-se em 

Portugal a TeleEscola, que se baseava na criação de um curso preparatório orientado para 

os dois primeiros graus curriculares do ensino secundário. O ponto essencial, e principal 

objetivo da TeleEscola, era apoiar os alunos com maior dificuldade na aprendizagem. Visto 

que o país padecia de várias carências ao nível da Educação e não apresentava grandes 

resultados nos processos educacionais, esta modalidade foi encarada, à altura, como uma 

aposta revolucionária no ensino, incutindo maior formação e cultura ao seu público-alvo, 

especialmente aqueles que viviam em regiões rurais e nas periferias das grandes cidades. 

Com o surgimento e evolução da internet, o ensino à distância obteve um grande impulso em 

Portugal, que já tinha experiência nesta área, mas beneficiou muito do advento das novas 

tecnologias. A internet veio facilitar o acesso a novas áreas, desde instituições privadas, 

públicas, empresas, mas principalmente no ensino. É no ensino, principalmente no ensino 

superior, que o ensino à distância conquista um grande número de adeptos e, neste campo, 

a Universidade Aberta viria a assumir um papel de liderança, até porque a ela se deve o mérito 

de pioneirismo de ensino superior à distância.  

A principal modalidade de ensino desta universidade portuguesa, UAB, é caraterizada pelo 

facto de todos os seus cursos de 1ºciclo (licenciatura) e 2ºciclo (mestrado) adotarem a 

metodologia do regime de ensino a distância (e-learning). Remontando ao ano 2000, a 

Universidade Aberta, contava com três regimes de ensino, sendo o e-learning um deles, 

totalmente à distância. Outros regimes de ensino: ensino presencial e o misto de presencial e 
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e-learning, designado por b-learning. De facto, a Universidade Aberta é um ponto de 

referência no e-learning tanto em Portugal como na Península Ibérica, tendo esta já produzido: 

 Mais de 3600 horas de conteúdo audiovisual; 

 Mais de 6000 horas de emissões televisivas; 

 Cerca de 9500 licenciados; 

 Cerca de 1500 alunos com o Grau de Mestre; 

 Uma centena de estudantes doutorados. 

 

De salientar que a Universidade Aberta já terá atingido a meta dos 35 países no sistema de 

ensino à distância, número que indica a boa prática por parte desta instituição portuguesa 

neste regime de aprendizagem.  

O apoio das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), inseridas nas redes 

informáticas, permitiram que outras instituições vissem com bons olhos o e-learning em 

Portugal. Como tal, estes sistemas, apoiados pela internet, foram impulsionadores de um salto 

qualitativo, colaborativo e até quantitativo, no modo de atuar das instituições e possibilitou às 

mesmas a oportunidade para desenvolverem novos regimes de ensino e a elaboração de 

projetos muito significativos na educação. Em finais de 2009, muitas universidades públicas 

e institutos politécnicos já trabalhavam a meio termo com o ensino à distância, sendo que o 

regime mais utilizado seria o regime de b-learning. As instituições portuguesas que 

compreendem este grupo são: 

 Universidade de Aveiro 

 Universidade da Beira Interior 

 Universidade de Coimbra 

 Universidade de Lisboa 

 Universidade do Minho 

 Universidade do Porto 

 Instituto Politécnico de Leiria. Este destaca-se no contexto de ensino à distância, 

sendo a instituição de ensino superior que mais se aproxima dos moldes da 

Universidade Aberta a nível da elaboração e execução de cursos à distância.  

 Instituto Superior de Gestão Bancária 

 

O e-learning é também uma excelente alternativa para ajudar no combate aos problemas com 

que se debate o ensino em Portugal, tanto por causa da crise financeira que o país enfrenta 

como por causa das taxas de abandono escolar. De facto, este método de ensino favorece o 
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acesso de pessoas que não poderiam frequentar o ensino superior pelas vias tradicionais, 

pessoas com idade mais avançada que por motivos laborais ou por força do destino não 

puderam frequentar o ensino superior ou formação profissional.  

 

2.5. Correntes pedagógicas do ensino a distância 

Apesar das vantagens referidas anteriormente, acerca do ensino à distância, não existe ainda 

um consenso teórico em torno desta temática, pelo que vários autores, adeptos de teorias 

diferentes, têm vindo a debater assuntos relacionados com a temática, nomeadamente quais 

os modelos concetuais da mesma e qual a teoria que a caracteriza. Há, no entanto, um ponto 

comum: todas as teorias do e-learning são baseadas em três correntes pedagógicas, 

nomeadas a seguir: o cognitivismo, o construtivismo e o conectivismo ou construtivismo 

social. 

 

2.5.1. Cognitivismo 

De acordo com a teoria do cognitivismo a aprendizagem é baseada na psicologia cognitiva 

(Piaget) que, tem como incentivo as diferentes teorias de processamento de informações ou 

teorias cognitivas da personalidade. A teoria cognitiva defende que o processo de 

aprendizagem é um processo de substituição de significados, intencional no qual o resultado 

final é a interação entre novas informações e assunto. 

 

2.5.2. Construtivismo 

O construtivismo defende que o processo de aprendizagem é baseado na interação de três 

elementos: memória, perceção e atenção. Por isso, dentro deste enquadramento, o interesse 

passa por realçar que o assunto é aquele que dá significado e sentido à aprendizagem e ao 

contexto em si. A disponibilização de ferramentas como auxílio ao ensino vai permitir ao aluno 

uma melhor absorção e facilidade na construção de novos conhecimentos. O construtivismo 

tem então por principal finalidade realçar que o aluno terá a capacidade de desenvolver 

procedimentos próprios na resolução de problemas. 

 

2.5.3. Conetivismo 

Esta teoria, desenvolvida por George Siemens, tem por base a análise das limitações de 

outras teorias: o behaviorismo, o cognitivismo e o construtivismo. Trata-se de uma teoria de 
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aprendizagem para a era digital, que explica a importância da tecnologia na vida de um 

individuo, como vive, como comunica e aprende. Para o conetivismo a aprendizagem não é 

um processo que o individuo possa controlar mas depende sim do envolvimento de uma 

variedade de ambientes. O conhecimento pode ser compreendido como uma base de dados, 

um conjunto de informações centralizado com capacidade de aumentar o estado atual de 

conhecimento do indivíduo. 

  

2.6. O uso das tecnologias de informação e comunicação pelos professores 

As tecnologias de informação e comunicação têm sido uma aposta no sistema escolar. São 

vistas como ferramentas poderosas, cheias de recursos tecnológicos e que decerta maneira 

são um complemento à mudança no ensino. São tecnologias otimizadas para reunir e partilhar 

informações, sendo estas um meio de comunicação a distância. O uso das TIC numa sala de 

aula, além de ser considerado como uma forma de interação, é essencial como ferramenta 

para trabalho o cooperativo e colaborativo. 

 As tecnologias de informação e comunicação são ferramentas indispensáveis no dia-a-dia do 

professor, seja para dar aulas através do método e-learning ou mesmo para ensinar de acordo 

com o método presencial. Com base no uso das novas tecnologias o professor pode: 

 Fazer o lançamento de notas, de faltas, sumariar as aulas, fazer o calendário escolar, 

entre outros; 

 Criar e gerir os conteúdos a disponibilizar nas salas de aulas e aos alunos; 

 Comunicar e interagir com os alunos; 

 Marcar e reformular testes de avaliação; 

 Realizar trabalhos e workshops. 

 

A evolução do professor no que concerne ao uso das diferentes tecnologias de informação e 

comunicação tem sido bastante notória. Contudo, a experiência adquirida não colmata 

determinadas falhas no contato com diversas aplicações e sistemas informáticas. Estas 

lacunas devem-se muito à falta de formação dos professores no uso das TIC. No ensino à 

distância, a exigência de competências ao professor é fundamental uma vez que o 

desconhecimento de determinadas ferramentas e recursos tecnológicos é considerada uma 

grande desvantagem pedagógica no contexto educativo. As barreiras consideradas para a 

falta de conhecimento e formação dos professores deve-se muito à: 
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 Falta de tempo ou indisponibilidade para frequentar cursos de aquisição de 

competências tecnológicas; 

 Tempo limitado na aprendizagem de determinado software ou sistema informático; 

 Falta de incentivo na formação do professor por parte da organização escolar; 

 Equipamento em falta ou não acessível em ambiente de sala de aula; 

 Apoio técnico e pedagógico reduzido; 

 Falta de motivação pessoal para adquirir novas competências tecnológicas. 

 

Embora se identifique o baixo conhecimento e competências tecnológicas por parte dos 

professores (Figura 5), nota-se que a maioria utiliza o computador diariamente, mesmo sendo 

para a preparação de aulas, consultas na internet, leitura e envio de emails, discussão através 

de fóruns ou mensageiros instantâneos, redes sociais entre outros.  

 

Figura 5 – Obstáculo na integração das tecnologias de informação e comunicação no ensino 

 

2.7. Ensino à distância na UTAD 

O ensino à distância na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro traduz-se, atualmente, 

em dois vocábulos: vontade e estagnação. Ou seja, a instituição tem vindo a revelar por 

diversas ocasiões vontade de desenvolver um plano de ensino à distância com caraterísticas 
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de b-learning mas tem encontrado dificuldades de várias ordens em colocar o seu projeto em 

andamento.  

A principal plataforma que serve para o uso desta prática, tem como nome SIDE (Sistema de 

Apoio ao Ensino), e como o próprio nome sugere, o SIDE é um tipo de plataforma com 

caraterísticas muito semelhantes a uma plataforma de e-learning, embora o seu papel na 

instituição sirva apenas de sistema de apoio às atividades de ensino e aprendizagem, utilizado 

pelos alunos, professores e mesmo por alguns funcionários desde que estes tenham os 

acessos de privilégio necessários. Algumas das funcionalidades disponibilizadas pela 

plataforma SIDE são apresentadas a seguir: 

 Assiduidade por parte do aluno; 

 Marcação de Sumários; 

 Marcação de testes de avaliação; 

 Submissão de alguns trabalhos embora limitados ao seu tamanho e formato; 

 Gestão de horários; 

 Gestão de disponibilização de salas; 

O SIDE, embora execute exemplarmente as suas funções como plataforma de apoio às aulas 

e a todos os utilizadores, é limitado quanto a funções de multimédia, como o caso de partilha 

de ficheiros no formato vídeo, áudio, imagens e até mesmo alguns ficheiros de formato 

interativo. 

 SIDE is a portal based on a information systems architecture to support teaching, 

academic management of courses and the learning process, in order to support the needs of 

integration of information flows in several university information systems. This portal, wich is 

in operation at the University of Trás-os-Montes e Alto Douro since 2002, allows data 

management coming from the operation of courses, providing to the management entities one 

platform to support executive and decision support. 

 This portal proved to be an architectural solution that meets the needs of the institution 

where it was implemented. (Barbosa, Alves, Reis, Barroso, pág. 1) 

Tendo em conta o que foi dito anteriormente acerca do e-learning podemos verificar que na 

UTAD há ainda um longo caminho a percorrer no sentido de ajustar a plataforma existente 

aos moldes atuais das versatilidades que o ensino à distância tem para oferecer. 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Capítulo III - Plataformas Learning Management System (LMS) 

O desenvolvimento tecnológico e científico dos últimos anos tem crescido a um ritmo 

desenfreado o que tem contribuído para a evolução das mais diversas áreas, nomeadamente 

o ensino. Os novos recursos, métodos e técnicas que vão surgindo, como o apoio ao ensino 

através da utilização das tecnologias da informação e comunicação são um claro exemplo 

dessa transformação tecnológica que carateriza este novo século. 

A possibilidade de disponibilizar conteúdos nos mais diversos formatos multimédia (imagem, 

áudio, vídeo, videoconferência, chats, fóruns, wikis, blogs, entre outros) a que acresce o 

recurso à interatividade, permite atrair novos indivíduos ao ensino e aprendizagem, alguns, 

até, com idade mais avançada, pois encontram a forma de contornar constrangimentos 

monetários ou profissionais, conseguindo, agora, frequentar cursos de formação ou até cursos 

superiores. 

 Os LMS, permitem encurtar barreiras que até aqui se verificavam impossíveis de ultrapassar, 

envolvendo os utilizadores num ambiente colaborativo e de partilha. Estas plataformas (LMS) 

consistem não só na criação de cursos mas também na gestão dos mesmos, disponibilizando 

recursos e atividades de forma assíncrona e síncrona. Trata-se de sistemas de grande 

capacidade de gestão, planeamento e implementação de recursos e conteúdos multimédia e 

sistemas de avaliação avançados. 

Existem vários LMS disponíveis e nas próximas secções serão apresentadas alguns dos mais 

representativos. 

 

3.1. Sakai 

O Sakai é uma plataforma que permite criar e gerir cursos online. Esta plataforma foi 

desenvolvida por um consórcio mundial de instituições do ensino superior e tem como 

principal objetivo a partilha de ferramentas colaborativas para o apoio ao ensino. Este 

ambiente modular, de código-fonte livre, tem como objetivo integrar diversas funcionalidades 

para a prática de ensino à distância e foi desenvolvido em linguagem JAVA. Para que o seu 

funcionamento possa ser estabelecido, e para que se consiga compilar e usar em pleno a 

ferramenta, esta plataforma necessita de servidores TomCat. Embora não possua uma grande 

comunidade de utilizadores, a fundação Sakai fornece apoio e serviços relacionados com a 

plataforma Sakai. A instalação é pouco acessível para quem que tem poucos conhecimentos 

JAVA, no entanto não requer muitos recursos, bastando implementar um arquivo .war para a 



 24 

execução e, posteriormente, começar a configurar. O Sakai contém todas as ferramentas 

básicas de uma plataforma de ensino à distância, de entre as quais destacam-se as seguintes: 

 Chat; 

 Notícias; 

 Disponibilização de conteúdos nos vários formatos; 

 Testes online; 

 Questionários; 

 Wikis; 

 Blogues; 

 Fóruns; 

 Sistema de avaliação; 

 Agenda; 

 Avisos; 

 Recursos; 

 Cacifo; 

 Mensagens; 

 Pesquisa. 

 

3.1.1. Principais caraterísticas 

Na análise aprofundada das caraterísticas da plataforma Sakai começa-se por dar conta 

daqueles que se podem agrupar no conjunto de vantagens: 

 Ênfase especial na utilização de ferramentas para criação de conteúdos e materiais 

educativos; 

 Robusto e com uma boa gestão de conteúdos, como se pode verificar na 6ª figura (a); 

 Possibilidade de criação de ambientes colaborativos de aprendizagem e ambientes 

académicos; 

 Ajustável ao grande número de utilizadores que possam usufruir da plataforma Sakai; 

 Permite criação de relatórios em formato PDF; 

 Permite o envio de avisos para um determinado utilizador ou grupo de utilizadores, 

com opção de notificação por email; 

 Partilha de ficheiros entre alunos e professores; 

 Comunicações síncronas, possibilitando a criação de várias salas de conversação; 

 Recursos de ensino e aprendizagem, que permitem a criação de currículos, testes, 

questionários, lições entre outros; 
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 Ferramentas administrativas, que permitem definir os perfis de utilizadores, as 

permissões, as informações, as configurações de acesso à plataforma, entre outros; 

 Ferramentas que oferecem a possibilidade de criar estruturas para ajudar os 

participantes na utilização da plataforma: assistente; 

 Configuração de idiomas, tipo de fontes e cores, estrutura visual. 

 

Em termos gerais, o Sakai é uma plataforma de administração e gestão de conteúdos muito 

eficaz e de boa capacidade de resposta, além de que tem a capacidade de ser altamente 

escalável, para além disso pode ser usado tanto na modalidade de e-learning como b-

learning (L.Biggers, 2009). 

 

3.1.2. Limitações 

No grupo das caraterísticas que revelam o lado mais negativo da plataforma importa 

referenciar as seguintes desvantagens:  

 Trata-se de uma plataforma pouco atrativa, embora as suas novas versões tenham 

introduzido melhoramentos a este nível, como se pode verificar na Figura 6 (b); 

 É uma plataforma muito complexa, comparativamente com as restantes plataformas 

abordadas neste trabalho (secções seguintes); 

 Documentação muito escassa e desorganizada; 

 Usabilidade: acessibilidade e simplicidade acabam por tornar esta plataforma um 

pouco confusa para o utilizador; 

 Interface com muitos elementos visuais, que torna difícil de encontrar aquilo que se 

deseja; 

 Comunidade de desenvolvedores é muito baixa; 

 Devido à utilização da linguagem JAVA é necessário instalar um plugin em 

computadores para que possa executar corretamente. 

 

 

Figura 6 – Sakai (a) Introdução de conteúdo; (b) Layout Página Home 
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3.2. Moodle 

O Moodle Object-Oriented Dynamic Learning Environment é considerado por muitos como 

líder do “mercado” do ensino à distância (B.Davis, C.Carmean, E.Wagner, 2009). Trata-se de 

uma ferramenta poderosa, robusta preparada para desenhar/criar cursos baseados na 

Internet. O LMS open source tem capacidade para correr em qualquer sistema operativo, 

desde que este suporte a linguagem PHP. O armazenamento dos dados pode ser feito através 

de MySQL, Oracle e Access, entre outros, sendo estes armazenados numa única base de 

dados. Esta plataforma possui uma interface web, o Moodle, que se revela uma ótima 

plataforma para gestão e distribuição de conteúdos online (J.G. Lencastre, L.F.Vieira e 

R.Ribeiro, 2007, pág.210). 

Por ter uma grande comunidade de utilizadores e ser versátil, o Moodle tem capacidade para 

melhorar as suas versões ao longo do tempo. O gestor ou administrador tem a liberdade de 

configurar, adicionar/eliminar elementos de modo a construir uma interface mais apropriada 

às necessidades do contexto. Simples de trabalhar, a plataforma, facilita a comunicação entre 

os intervenientes da comunidade escolar ou de formação, uma vez que estes podem 

estabelecer comunicações síncronas utilizando as ferramentas de chat, salas de discussão, 

videoconferência, entre outros. Esta plataforma também permite a realização de 

comunicações assíncronas, seja através de email, fóruns ou mensagens. O professor ou 

formador pode disponibilizar os conteúdos nos mais variados formatos, através da publicação, 

podendo estes ser consultados pelos alunos ou formandos. O LMS Moodle conta também 

com ferramentas que permitem a criação de processos de avaliação: quizzes, testes de 

avaliação online e disponibiliza pautas de avaliação. Com suporte a formatos SCORM, IMS 

entre outros, o Moodle disponibiliza várias ferramentas que permitem aos alunos e aos 

professores uma experiência e uma abordagem educacional construtiva e enriquecedora. As 

diferentes ferramentas que se pode encontrar neste LMS permitem a prática de diferentes 

atividades, destacando-se, entre outros, Wikis, Quizzes, Bases de Dados, Fóruns, Editor de 

Páginas, Blog, Polls e Chat/videoconferência. 

Estes são alguns dos recursos que se pode encontrar no Moodle na sua instalação base, 

sendo que muitas outras ferramentas (plugins/módulos) podem ser adicionadas para serem 

adaptadas às necessidades específicas de cada curso ou formação. 

 

3.2.1. Principais caraterísticas  

Do estudo das funcionalidades do Moodle destacam-se as principais vantagens: 
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 Rápido, boa gestão dos mais variados conteúdos e com interface acessível, mesmo 

ao utilizador com conhecimentos reduzidos das tecnologias de informação e 

comunicação, como se pode visualizar na Figura 7; 

 O uso de plataformas no ensino secundário é um ponto forte para aquele aluno que 

vai utilizar estes sistemas tanto no ensino superior ou em qualquer outra formação; 

 Professor/formador tem total controlo sobre o conteúdo do curso e gestão de alunos/ 

formandos; 

 Atividades monitorizadas e prazos estabelecidos pelo professor; 

 Possibilidade de criação de testes exemplo ou mesmo de avaliação, assim como a 

submissão de resultados;  

 Trabalhos definidos pelo professor aos alunos poderão ser estabelecidos através de 

um cronograma de entrega; 

 Upload e submissão de trabalhos processam-se de forma simples o que facilita a 

atividade dos alunos; 

 Possibilidade de reutilização de cursos; 

 Capacidade de partilhar cursos ou recursos; 

 Facilidade de comunicação através dos vários meios (chat, videoconferência, 

mensagens); 

 Feedback ao longo de todo o processo, o que permite ao professor acompanhar o 

aluno e apoiá-lo nas suas diversas tarefas; 

 O administrador tem ao seu dispor várias possibilidades de configurações e 

customização de temas; 

 Definição de permissões e tipo de utilizadores (aluno, professor, administrador); 

 Multi-idioma, com suporte a mais de 75 línguas; 

 Consulta de resultados após a sua conclusão em testes de escolha múltipla; 

 Os sumários podem ser consultados por todos os participantes; 

 Os participantes definem o seu tempo de estudo e o seu ritmo. 

 

3.2.2. Limitações 

Do estudo das funcionalidades do Moodle destacam-se as seguintes limitações: 

 Requer algum tempo de adaptação para que se possa disfrutar totalmente de todas 

as funções que oferece;  

 Faltam algumas ferramentas educacionais (por exemplo: quebra-cabeças); 
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 Sendo um script desenvolvido em PHP deve ser tido em conta onde se hospeda, para 

não se comprometer a segurança de toda a plataforma; 

 A utilização de muitos recursos da rede pode dificultar o acesso a conteúdos, tornando-

se lento; 

 Falta de um módulo ou recurso com possibilidade de gestão financeira, permitindo que 

um curso ou formação possa ser disponibilizado através de uma verba monetária ou 

mesmo quando um aluno possa estar registado em mais do que um curso; 

 Instalação de muitos módulos e plugins, diferentes versões pode colocar em causa 

toda a estrutura da plataforma levando à destruição da mesma. 

 

Figura 7 – Moodle: (a) Interface de Entrada; (b) Layout Interior 

 

3.3. Blackboard 

O Blackboard é um sistema de gestão de conteúdos e apoio ao ensino online. Trata-se de um 

sistema que visa recrear o ambiente relacional aluno-professor. O Blackboard é considerado 

uma boa plataforma para o ensino e formação que tem vindo a ganhar, a sua quota de 

mercado, embora não se verifique grande número de instalações dado esta ser de licença 

comercial. 

 A plataforma Blackboard tem como principal objetivo transformar a Internet em um 

ambiente enriquecedor para experiências educativas, oferece soluções completas de 

produtos e serviços que suportam completamente a infraestrutura do e-elearning, assim como 

a maioria das outras plataformas os pontos fortes são a gestão dos alunos, conteúdos e 

atividades através da web (C.Coutinho, J. Bottentuit, 2007, pág.306). 
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Muito utilizado principalmente no continente americano, foi eleita como plataforma preferida 

de 51% das instituições dos Estados Unidos da América (dados recolhidos através de 

wiki.listedtech.com). 

O Blackboard é um sistema que pode integrar muitos outros sistemas da empresa Blackboard:  

 Blackboard Learn: destinado a empresas, organizações e instituições; 

 Blackboard Collaborate: destinado a escolas e entidades formadoras; 

 Blackboard Connect: sistema com grande capacidade para disponibilizar 

campanhas, mensagens e emarketing; 

 Blackboard Mobile: sistema de integração em dispositivos móveis, permitindo aos 

seus utilizadores uma maior mobilidade, atualização de informação de conteúdos e 

acompanhamento a partir de qualquer lugar em que se encontrem;  

 Blackboard Analytics: plataforma destinada a empresas e mercados de negócios. 

 

O LMS Blackboard, com visualização na Figura 8 (a), é constituído por módulos de conteúdos, 

ferramentas de comunicação e avaliação, contando ainda com instrumentos de gestão para 

o ensino. De realçar que o Blackboard se rege pelos parâmetros de acessibilidade de acordo 

com as normas propostas pela W3C (World Wide Web Consortium). 

Com caraterísticas muito próprias, o Blackboard é uma plataforma flexível, permitindo a 

integração de outros LMS. Esta complementa-se com aplicações para as redes sociais, 

facilitando o acesso à aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. O armazenamento 

e partilha de conteúdos são centralizados, permitindo um acesso mais fácil e mais rápido. O 

seu design é atrativo e simples, promovendo a usabilidade e experiências intuitivas.  

Outro aspeto muito importante e essencial é a oferta de programas especiais para utilizadores 

invisuais. Esta particularidade faz com que Blackboard se destaque dos outros LMS, 

especialmente dos de código-fonte livre. No caso de utilizador/administrador necessitar de 

auxílio a qualquer momento, o Blackboard conta com uma equipa de profissionais para 

atender às necessidades do cliente. 

 

3.3.1. Principais caraterísticas 

Do estudo das funcionalidades de Blackboard destacam-se as principais vantagens: 

 Construção de comunidades para a prática de ensino e formação à distância; 

 Módulo de gestão de conteúdos bem elaborado, permitindo boas experiências 

colaborativas; 
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 Documentação e publicações sobre cursos bem elaborados, permitindo a partilha de 

material digital de forma simples e exemplar; 

 Administrador com controlos facilitadores de edição e configuração de recursos, como 

se pode verificar na Figura 8 (b); 

 Ferramentas de comunicação e colaboração síncrona e assíncrona, na qual o 

destaque principal irá para o quadro interativo onde se poderá proceder à 

apresentação de powerpoints e slides o que envolve o aluno no ambiente escolar e de 

formação; 

 Sistemas de vídeo multiponto que permite a visualização de quem fala; 

 Partilha de aplicativos entre professor-aluno; 

 Recursos para a conceção de avaliações, exames, questionários, entre outros. 

 

3.3.2. Limitações 

Do estudo das funcionalidades de Blackboard destacam-se as seguintes limitações: 

 Muito dispendioso: desenhado para empresas ou instituições de grande escala; 

 Requer servidores com boa capacidade de resposta: resposta da plataforma pode ficar 

comprometida com o número de acessos, número de cursos e de utilizadores; 

 Interface gráfica necessita de alguns melhoramentos para um acesso mais fácil a 

alguns recursos e configurações; 

 Comunidade reduzida de utilizadores, o que dificulta e condiciona o esclarecimento; 

de dúvidas e remete os utilizadores para os profissionais da plataforma sempre que 

tenham alguma questão acerca da mesma;  

 Algumas atividades são mecânicas, o que não permite usufruir totalmente de 

configurações personalizadas; 

 Requer alguns conhecimentos de HTML para configuração de determinadas 

definições. 

 

Figura 8 – Blackboard (a) Página Inicial; (b) Inserção de cursos 
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3.4. Efront 

Muito semelhante à plataforma Moodle e a outros LMS do género, o Efront é uma plataforma 

de aprendizagem robusta. A instalação e rapidez de instalação é um dos seus pontos fortes. 

Trata-se de um sistema com uma interface gráfica bastante simples e eficaz, como se pode 

visualizar na Figura 9 (a). A colaboração e a interação são estabelecidas por ícones o que 

permite ao utilizador navegar de forma intuitiva e realizar as configurações necessárias sem 

grandes dificuldades. Baseado em PHP, apenas necessita de um servidor Apache e de uma 

base de dados MySQL. A criação de testes, mensagens internas, fórum, chat e elaboração 

de relatórios são alguns dos recursos que já vêm predefinidos na instalação do Efront. 

Baseando-se nos princípios da Web 2.0, o Efront é visivelmente atraente e compatível com 

SCORM. 

O Efront demonstra ser um bom LMS para a prática de ensino à distância. Tendo como 

principal caraterística a simplicidade e facilidade de manuseamento, este tem uma interface 

muito agradável e bastante interessante, que, quando explorado corretamente, se pode tornar 

num LMS poderoso. 

 

3.4.1 Principais caraterísticas 

Do estudo das funcionalidades do Efront destacam-se as principais vantagens: 

 Estrutura organizada que pode ser adotada para organizações de trabalho, formações 

ou gestão de recursos humanos, como se verifica na Figura 9 (b); 

 Flexível e com capacidade de produção de relatórios; 

 Ferramentas de comunicação: chat, fórum, mensagens; 

 Permite pagamentos de cursos ou formações através do sistema de Paypal; 

 Ferramentas com integração a redes sociais; 

 Ambiente corporativo e gestão de estrutura e competências; 

 Suporte a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). 

 

3.4.2 Limitações 

A partir da observação das funcionalidades do Efront deparamo-nos com algumas 

caraterísticas menos positivas, tais como: 

 Falta de plugins e módulos adicionais; 
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 Comunidade relativamente pequena, o que faz com que em caso de necessidade de 

ajuda ou de pesquisa de informação, o utilizador fique muito limitado. 

 

Figura 9 – Efront: (a) Página Inicial; (b) Gestão de cursos 

 

3.5. ATutor 

A plataforma ATutor demonstra ser um LMS bastante completo, embora o seu aspeto gráfico 

seja relativamente fraco, como se verifica na Figura 10 (a). 

Esta é uma plataforma open source que permite a partilha de conteúdos entre diferentes 

LCMS. Os professores, os tutores e os formadores podem criar cursos e conteúdos 

reutilizáveis, sendo estes depois disponibilizados na Internet. A sua instalação é muito 

semelhante à do Moodle e do Claroline, sendo escrito em linguagem PHP e tendo base de 

dados MySQL e uso de servidor Apache. É um LMS desenhado tendo em conta a 

acessibilidade e adaptabilidade. ATutor, a par do Moodle, está entre as poucas plataformas 

que cumprem as normas de acessibilidade. 

 

3.5.1 Principais caraterísticas 

Do estudo das funcionalidades de ATutor destacam-se as principais vantagens: 

 Padrão de acessibilidade e suporte SCORM, IMS; 

 Gestor de diferentes tipos de conteúdos com ferramentas bastante acessíveis; 

 Permite elaborar a customização e a configuração da plataforma; 

 Possui recursos como: Wikis, fóruns, blogs e armazenamento de ficheiros, como se 

pode visualizar na Figura 10 (b); 

 Disponibiliza motor de pesquisa e glossário. 
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3.5.2 Limitações 

Do estudo das funcionalidades de ATutor destacam-se as seguintes limitações: 

 Poucos plugins e módulos para futuros upgrades para que a plataforma possa 

corresponder às diferentes necessidades exigidas; 

 Interface gráfica pouco ajustada e desatualizada; 

 Os modos para obtenção de informação são poucos claros. 

A ATutor com uma interface gráfica melhorada, e com a reposição de módulos adicionais 

poderia ser uma ferramenta muito útil para a prática do ensino à distância. 

 

Figura 10 – ATutor: (a) Página Inicial; (b) Ferramentas Disponíveis 

 

3.6. ILIAS 

Desenvolvido em 1999 na Universidade de Colonia na Alemanha, o ILIAS prova ser um LMS 

bem organizado, contudo um pouco desatualizado, como se verifica na Figura 11 (a). De 

código-fonte livre, o ILIAS atua como um sistema cliente-servidor baseado na internet, que 

permite aos seus utilizadores a criação, gestão e publicação de cursos online. Com várias 

semelhanças a um serviço de fórum, o ILIAS não é uma plataforma ideal e com capacidades 

para aulas à distância uma vez que recorre a aulas no formato media, ou seja, vídeos tutoriais, 

áudio ou conteúdos pouco interativos. No entanto, para conteúdos textuais, como por exemplo 

wikis, o ILIAS executa muito bem as suas funções, tal como se pode observar a partir da 

Figura 11 (b). 

 

3.6.1 Principais caraterísticas 

Do estudo das funcionalidades do ILIAS destacam-se as principais vantagens: 

 Utilizador tem acesso às últimas notícias, emails e mensagens na sua página pessoal; 

 Funções como notas pessoais, testes e glossários; 
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 Sistema de gestão de grupos de trabalho e colaboração; 

 Permite configurar a interface e fazer uma boa gestão dos utilizadores; 

 Utilização do conceito de metadados, importante para obter informações dos 

diferentes tipos de dados; 

 Metadados permitem facilitar a procura de informação por parte dos alunos, tais como 

a identificação de documentos colocados em locais diferentes. Esta plataforma, ajuda 

também o professor na organização das suas páginas e no conteúdo das mesmas. 

 

3.6.2 Limitações 

Do estudo das funcionalidades do ILIAS destacam-se as seguintes limitações: 

 Tradução de idiomas muito fraca; 

 Erros na execução e instalação; 

 Interface gráfica muito desatualizada; 

 Alguns recursos apenas estão disponíveis a utilizadores através de pedido ao 

administrador, por exemplo, o recurso biblioteca; 

 Alguns botões não funcionam corretamente necessitando de fazer vários pedidos de 

carregamento de página. 

 

Como resultado final, considerando uma solução ao ensino a distância, o ILIAS, não 

demonstra ser um LMS muito inovador revelando alguns erros que podem ser prejudiciais ao 

longo do tempo e que colocam em causa a qualidade dos resultados pretendidos por quem a 

utiliza, como instituições e organizações que queiram demonstrar competência no regime de 

ensino a distância. 

 

Figura 11 – ILIAS: (a) Página Inicial; (b) Recurso Wiki 
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3.7 Claroline Connect 

Dos vários LMS testados para a prática do regime de ensino a distância, o Claroline destacou-

se de forma muito positiva. Esta plataforma virtual de aprendizagem e de formação, open 

source, permite aos professores e formadores a criação de cursos, a gestão dos mesmos e 

a sua disponibilização na internet. 

O Claroline mostra ser uma plataforma muito prática e com uma interface simples para a 

prática de atividades de aprendizagem e colaboração, tal como a Figura 12 (a) demonstra. O 

seu código fonte é escrito em PHP usando como base de dados o MySQL assim como DBMS. 

O Claroline possui uma pequena comunidade que tem vindo a crescer ao logo do tempo, 

sendo que esta já conta com 35 idiomas. Com o objetivo de organizar e promover a utilização 

de cursos online, esta plataforma não necessita de grandes conhecimentos na área das 

tecnologias e comunicação, pois toda a sua forma de funcionamento se realiza de forma 

intuitiva.  

São várias as instituições de ensino superior que usam a Claroline, destacando-se, a título 

demonstrativo, as seguintes universidades espanholas: 

 Universidad de Vigo; 

 Universidad de Cantabria; 

 Universidad Rey Juan Carlos. 

 

3.7.1 Principais caraterísticas 

Do estudo das funcionalidades de Claroline destaca-se as principais vantagens: 

 Criação de grupos de alunos; 

 Agenda com anúncios, tarefas e prazos; 

 Gestão de inscrições de alunos; 

 Chat; 

 Fórum de discussão público e privado; 

 Publicação de conteúdos em qualquer formato; 

 Preparação de exercícios; 

 Gestão de conteúdo em forma de Dropbox; 

 Agilidade na criação de atividades; 

 Visualização de espaço ocupado e atividades que utilizador mais usa; 

 Gestão de estatísticas de cursos; 

 Possibilidade de agrupar cursos em módulos, temas ou pastas, tal como se verifica na 

Figura 12 (b). 
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A plataforma Claroline provou ter muitas vantagens no seu uso, pois como referido, a sua 

interface é amigável, simples, intuitiva e muito funcional, mesmo ao nível do limite de 

utilizadores e de todas as tarefas criadas pelo administrador. 

 

3.7.2 Limitações 

Apesar das vantagens registadas existem ainda alguns pontos menos positivos na plataforma 

em estudo, tais como:  

 Customização difícil ou inacessível;  

 Falta de plugins e módulos para maior oferta de recursos; 

 Os serviços são limitados comparado com outros LMS; 

 Ferramenta de chat mostra-se um pouco lenta. 

 

Em suma, o Claroline Connect poderá ser uma plataforma de LMS a ter em conta nos 

próximos tempos, pois demonstrou ser muito prática e com uma boa gestão de conteúdos. 

 

Figura 12 – Claroline: (a) Página Inicial; (b) Sistema de Pastas 

 

3.8. Utilização dos LMS 

Em Portugal, existe referência de estabelecimentos (de ensino, formação e empresas) que 

usam plataformas de ensino à distância, seja para a formação e ensino à distância ou como 

meio de organização de esforços e criação de ambientes corporativos mais eficazes, de 

colaboração, partilha de conhecimentos e até mesmo reuniões à distância. Esta multiplicidade 

de utilizações demonstra que estas plataformas podem ser muito versáteis e ajustáveis às 

necessidades dos utilizadores. 

Dos LMS mais utilizados verificou-se, numa pesquisa aprofundada, resumida nas secções 

anteriores, que o Moodle é a escolha de muitas organizações e instituições. Os LMS 
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Blackboard e Sakai estão, também, bem representadas, apesar do Blackboard ter custos 

adicionais. No conjunto das plataformas existentes, os países de língua inglesa, destacando-

se os Estados Unidos da América, elegem o Blackboard como opção para a partilha de 

conhecimentos na internet. 

 

3.8.1. O caso português 

Em Portugal são diversas as instituições que recorrem ao Moodle como plataforma para 

ensino à distância. A sua estabilidade e forma de gestão de cursos, a grande comunidade que 

o suporta e as diversas funções e recursos que possui fazem deste LMS o preferido para o 

ensino e formação no nosso país. 

Após uma pesquisa efetuada sobre a utilização das diversas plataformas de ensino à 

distância, verificou-se que cerca de 90% das instituições (Administração Pública, Centros de 

Formação de Gestão Participada, Entidades Certificadas IQF para FaD, Ensino Universitário, 

Ensino Superior Politécnico, Ensino Básico e Secundário, Empresas com Grande Volume de 

Dados e Grandes Empregadoras) usam o Moodle, seguindo-se o Blackboard e o Sakai, 

embora obviamente, numa percentagem muito reduzida. 

 

Figura 13 – LMS implementados em território nacional – 2014, Fonte: Google Trends 

 

Na realização desta pesquisa também se verificou que o género de instituições que mais 

utilizam este tipo de plataformas são estabelecimentos de ensino (com maior destaque para 

politécnicos e universidades), centros de competências, páginas pessoais de professores e 

LMS MAIS INSTALADOS EM PORTUGAL

Moodle Sakai Blackboard
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formadores, e empresas de formação. 

Pode-se observar-se na Figura 14, o tipo de instituições nacionais que utilizam as diferentes 

plataformas LMS: 

 

Figura 14 – Setores organizacionais e institucionais com implementação de LMS em Portugal 

2014 - Fonte: Google Trends 

 

Em Portugal, como demonstra a Figura 14, a plataforma que conta com maior número de 

implementações, tanto no ensino, como para formação, assim como para páginas pessoais 

com o intuito de partilha de informações, é o Moodle. O Blackboard vai sendo adotado aos 

poucos, no entanto, os custos associados constituem um forte entrave à sua proliferação. O 

Sakai, por sua vez, não é muito utilizado, provavelmente por causa da dificuldade de 

instalação e da falta de recursos que os outros concorrentes já disponibilizam, no entanto, a 

sua interface pouco atrativa também não abona a seu favor. 

  

3.8.2. Internacionalmente 

Em relação às mesmas plataformas, a nível internacional, o destaque recai no LMS Sakai, 

que é a plataforma preferida dos utilizadores norte-americanos. A plataforma Blackboard 

também é muito utilizada, podendo-se mesmo afirmar que é a alternativa ao Sakai (Figura 

15). Quanto ao Moodle, líder mundial em plataformas de ensino à distância, não sendo tão 

usado em países de língua inglesa, demonstra ser o preferido de outras comunidades 

internacionais como por exemplo o Brasil, sendo, neste país, o principal LMS para ensino, 
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formação e página pessoal de professores e iniciadores no mundo da formação. 

 

Figura 15 – LMS implementados em território internacional 2014, Fonte: Google Trends 

 

 

Figura 16 – Setores organizacionais e institucionais com implementação de LMS fora de Portugal 

2014 - Fonte: Google Trends 
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3.9. Disseminação dos LMS 

Para se aferir quais as plataformas mais usadas em todo o mundo recorreu-se à ferramenta 

da Google: Google Trends e obtiveram-se os resultados apresentados na Figura 17. 

 

Figura 17 – Resultados obtidos do uso dos diversos LMS em todo o Mundo 2014 

Fonte:Google Trends 

 

Como se pode observar, o Moodle foi a plataforma que obteve maior procura, acompanhado 

pelo Blackboard. As restantes plataformas, Sakai, Ilias, eFront, ATutor e Claroline aparecem 

muito distantes. 

Da leitura do gráfico salienta-se o crescimento progressivo do LMS Moodle, que tem vindo a 

ganhar terreno face ao Blackboard, que no início foi a plataforma preferencial tendo vindo a 

ser preterida por muitas instituições assim que apareceu uma alternativa de qualidade e sem 

custos. Como tal, a escolha recai para o Moodle dado à sua boa oferta de ferramentas e pelas 

provas que tem dado no mundo do ensino e formação. 

Através do mesmo método de pesquisa aferiram-se os dados relativos às preferências 

portuguesas para estas plataformas, sintetizados na Figura 18. 

Figura 18 – Resultados obtidos do uso das diversas plataformas LMS em Portugal - 2014  

Fonte: Google Trends 
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No caso nacional, o Moodle é a plataforma preferencial para apoio ao ensino à distância 

dominando completamente. As restantes plataformas, ou têm uma penetração residual ou não 

são utilizadas. Como referido, embora não apareça nas pesquisas, é de conhecimento geral 

que muitas instituições usam o Sakai, mesmo que este seja de suporte a outros LMS. 

Mais detalhadamente, pode verificar-se através da análise da Figura 19, a disseminação das 

diversas plataformas por distrito: 

 

Figura 19 – Instalação de LMS: (a) Moodle; (b) Sakai; (c) Blackboard nos distritos portugueses 2014 

Fonte: Google Trends 

 

Através da Figura 19, identificou-se que o Moodle é usado em todo o país, sendo que os 

distritos com as cores mais fortes são aqueles que têm maior usabilidade ou interesse nos 

diferentes tipos de LMS. A plataforma Sakai, (embora a ferramenta Google Trends não tenha 

identificado o seu uso em Portugal como mostra a Figura 18, mas reconhece que existe 

instalações do LMS - Figura 19) é aquela que se destacou mais no distrito de Lisboa, o 

Blackboard foi identificado no distrito de Braga, facto para que contribui a intervenção da 

Universidade do Minho, uma vez que esta instituição usa esta plataforma como referência ao 

ensino à distância. 

 

3.10. Tendências no e-learning 

O ensino à distância tem sido uma moda frequente para a promoção de cursos, atração de 

novos formandos e receitas adicionais para quem as utiliza. Com o surgimento das cloud, de 

infraestruturas de tipo SAAS (Software as a Service), tornou-se mais fácil e acessível a criação 

de cursos à distância. Para quem quer ensinar/formar e não tem tempo ou conhecimentos 

prévios para implementação de uma plataforma LMS, existe a possibilidade de usufruir de 



 42 

serviços de e-learning disponibilizados online por empresas já há muito identificadas com este 

termo. A seguir, apresentam-se algumas destas plataformas testadas de entre muitas outras 

que existem na rede para a prática do ensino à distância e que poderão constituir as novas 

tendências: 

 

3.10.1. Canvas 

Canvas é uma plataforma na nuvem (cloud), com processos muito simples e fácil de 

personalizar. Não é comparável a plataformas nativas como o Moodle, Sakai e outros LMS do 

género, mas executa bem o seu papel no ensino à distância e em ambientes colaborativos. 

 

Principais caraterísticas 

Do estudo das funcionalidades destacam-se as seguintes vantagens: 

 Computação na nuvem; 

 O utilizador pode aceder à plataforma através de dispositivos móveis; 

 Permite a criação de e-portefólios; 

 Conta com ferramentas de multimédia e de colaboração; 

 Módulos de avaliação e classificações; 

 Permite a gestão de resultados ao longo de todo o processo de aprendizagem; 

 Calendarização, agendamento e organização de todos os recursos de estudo e 

formação. 

A plataforma Canvas é uma solução LMS como o Moodle, o Blackboard ou o Sakai que conta 

com uma interface gráfica simples, e com recursos base bem definidos, como se pode verificar 

na Figura 20 (a). Contudo, considera-se o Canvas com configurações limitadas uma vez que 

o utilizador fica dependente daquilo que lhe é disponibilizado por este serviço, como se pode 

visualizar na Figura 20 (b). Um aspeto positivo que deve ser sublinhado é a forma como se 

adiciona as pastas no sistema, em tudo semelhante ao serviço Dropbox. A importação e 

exportação de ficheiros realiza-se através do formato compacto Zip. 

  

Limitações 

 Configurações limitadas, dependência dos poucos recursos disponibilizados pelo 

sistema; 

 Não permite a criação e customização de temas; 
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 Interface de apresentação de cursos pouco atrativo e desorganizado; 

 Ferramentas/recursos dispersas, requer que o utilizador tenha uma boa orientação e 

conhecimento geral da plataforma para minimizar tempo na criação/gestão de cursos 

e utilizadores. 

 

Figura 20 – Canvas: (a) Layout; (b) Configuração 

 

3.10.2 Grovo 

A plataforma Grovo é comparável à Canvas. É uma plataforma com caraterísticas simples e 

de personalização fácil, como se pode verificar na Figura 21 (a). Também trabalha com 

computação na nuvem, e a caraterística que melhor define este LMS é o ensino através de 

vídeo tutoriais.  

 

Principais caraterísticas 

Do estudo das funcionalidades destacam-se as principais vantagens: 

 Computação na nuvem; 

 Acesso à plataforma através de dispositivos móveis; 

 Integração de recursos com as redes sociais; 

 Cursos e formações em sistema de vídeo tutorial; 

 Boa capacidade de gestão de recursos, gestão de projetos e sistema de colaboração; 

 Temas instalados que permitem ao utilizador escolher aquele que vai mais ao encontro 

das suas expetativas e gostos pessoais; 

 Sistema de notificações e avaliação (quizzes, testes online); 

 Sistema de pesquisa, individualmente ou por grupo. 

 

A Grovo é uma plataforma com sistema de menus simples em que o utilizador não sentirá 
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dificuldades acrescidas. Todos os itens apresentados são muito acessíveis. Uma das mais-

valias da plataforma é o facto de possuir um sistema de livraria, organizando em diversos 

ficheiros por tópicos ou temas. Possui também, um sistema de “apontar e clicar”, através do 

qual, os utilizadores podem submeter ficheiros (doc, docx, pdf, powerpoints, arquivos excel, 

entre outros) de dimensão considerável (até 1gb), como se apresenta na Figura 21 (b). 

 

Limitações 

Do estudo das funcionalidades destacam-se as seguintes limitações: 

 O curso só será disponibilizado caso tenha no mínimo 10 pessoas até ao máximo de 

100 pessoas; 

 A plataforma de e-learning não é gratuita. 

 

Figura 21 – Grovo: (a) Página Inicial; (b) Upload de Ficheiros 

 

3.10.3 Classroom Google 

Sendo a Google uma empresa inovadora no mundo das novas tecnologias e comunicações, 

também ela lançou uma plataforma, na nuvem, cujo principal objetivo é ser uma alternativa a 

outros sistemas de ensino à distância. Para se usufruir deste serviço da Google é necessário 

ter uma conta de email da empresa (Gmail). Após ter a conta e ter o serviço disponível, o 

administrador necessita de seguir alguns passos, assim como fazer a ativação do serviço na 

Google Apps for Education, preenchendo determinados dados que possibilitem administrar 

formações à distância. 

 

Principais caraterísticas 

Do estudo das funcionalidades destacam-se as principais vantagens: 

 Computação na nuvem; 
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 Todo o acesso à plataforma é simples e de fácil compreensão;  

 Criação de perfil da empresa; 

 Elaboração de relatórios e faturação; 

 Possibilidade de migrar serviços; 

 Acesso à Google Apps, como se pode visualizar na Figura 22 (a); 

 Gestão de dispositivos; 

 O curso apenas é acedido introduzindo um determinado código estabelecido pelo 

administrador/formador, como se pode perceber na Figura 22 (b); 

 Inserção de tarefas simples; 

 Todos os serviços da Google são disponibilizados na plataforma: Youtube, Google 

Drive, Google Docs, entre outros; 

 Permissão de criação de cópias de segurança. 

 

Limitações 

Do estudo das funcionalidades destacam-se as seguintes limitações: 

 Ligação permanente à Google e para usufruir de alguns serviços necessário 

pagamento de verbas (domínios Google); 

 Dependência dos serviços da Google; 

 Falta de personalização e customização; 

 A plataforma não tem capacidade de resposta para instituições ou organizações com 

grande capacidade de elaboração de cursos de formação e ensino à distância. 

 

Figura 22 – Classroom: (a) Página Inicial; (b) Ativação de Curso 
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3.11. Produção de conteúdos  

A conceção de conteúdos de e-learning que implica a consideração das teorias de ensino e 

de aprendizagem pode revelar-se uma tarefa bastante difícil, uma vez que implica o 

estabelecimento e a definição de objetivos específicos para que se obtenha sucesso na 

criação dos diferentes tipos de conteúdos. Ou seja, a construção dos conteúdos a inserir nas 

plataformas de ensino à distância implica que se tenha uma perfeita noção sobre as principais 

caraterísticas do público-alvo a que se destinam. Este ponto é de extrema importância, pois 

pode ser determinante para o sucesso na aprendizagem do aluno e para o sucesso da 

realização do curso. 

Os objetivos devem ser traçados desde o início do desenho do curso: ter uma perspetiva ou 

visão dos pontos que os coordenadores (professores) pretendem destacar e a visão que a 

instituição tem para este tipo de ensino. A formação e competências da equipa envolvida na 

produção de conteúdos é um outro aspeto a ter em conta, assim como toda a sua organização 

institucional.  

Todo o sistema ou regime de ensino em modo e-learning é baseado na criação e 

disponibilização de pacotes de conteúdos programáticos que contêm inúmeros ficheiros com 

conteúdo e metadados distintos. Através desses pacotes, uma plataforma de e-learning tem 

uma melhor elaboração e entrega de conteúdos, tendo um padrão que pode ser lido pelas 

diferentes plataformas ou programas de software. O formato mais utilizado no ensino a 

distância tem o termo de IMS. 

 

3.11.1. IMS Content Packaging 

O IMS consiste num pequeno ficheiro xml inserido num arquivo .zip através do qual é possível 

especificar o meio de entrega entre as várias plataformas ou software, definir a sua 

reutilização e partilha de conteúdos, até mesmo definir que este execute as tarefas por si 

mesmo. Uma outra possibilidade que os pacotes IMS contêm, é o transporte ou exportação 

de todo o conteúdo de uma plataforma para outra sem que este perca informações. 

Através de métodos padrão todo o conteúdo na passagem de ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) está assegurado. Desta forma, os professores têm a capacidade de 

disponibilizar os diversos conteúdos didáticos (questionários, ficheiros multimédia, 

mensagens, ficheiros de texto, ficheiros privados, ficheiros interativos, entre outros) de forma 

segura e eficaz. Por outro lado, há que ter em atenção que os alunos devem ter programas 

concordantes ou compatíveis com a extensão usada pelos professores para que a 
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funcionalidade seja garantida quando, por exemplo, o professor enviar um arquivo para os 

alunos num formato específico (ex: ficheiro autocad, ficheiro Autodesk 3D, ficheiro Photoshop, 

entre outros), caso tal não aconteça os estudantes não poderão visualizar o ficheiro ou 

manuseá-lo mesmo. Um outro ponto interessante no IMS, é a capacidade de filtragem e 

pesquisa nos vários pacotes de metadados que são submetidos, quando estes são colocados 

num repositório de armazenamento. 

 

3.11.2 SCORM 

O Shareable Content Object Reference Model (SCORM) é um outro tipo de padrão do formato 

IMS que consiste em adicionar e juntar partes ou diferentes tipos de conteúdo num único 

ficheiro que pode ser descarregado e utilizado nos mais diversos tipos de plataformas de 

ensino à distância ou software com capacidade de leitura SCORM. Através de SCORM existe 

a garantia de independência entre os conteúdos e as plataformas de ensino a distância. O 

seu principal objetivo é a facilidade proporcionada para trabalhar, descrever e partilhar os 

diferentes conteúdos de forma interoperável. No fundo, SCORM é um conjunto de 

especificações que serve para o desenvolvimento, empacotamento e distribuição de 

conteúdos para o ensino, promovendo aos seus diferentes utilizadores o acesso a materiais 

de alta qualidade e adaptados às suas necessidades específicas. Este é um formato 

padronizado no e-learning que garante uma maior flexibilidade, portabilidade e reutilização de 

conteúdos, uma forma rápida e fácil de adicionar objetos já existentes a um determinado 

curso. 

 

3.11.3 AICC 

AICC, Aviation Industry CBT Commitee, é conhecido como um padrão para a disponibilização 

de cursos composto por vários componentes (conteúdos), de reutilização fácil e de acesso 

fácil a qualquer um disponibilizado através da internet. Desenvolvido pelo Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos da América, o AICC tinha como principal objetivo a adoção de um 

padrão único em que fosse possível estabelecer a partilha de conteúdos de forma rápida nos 

diversos sistemas de ensino à distância. Além da possibilidade de reutilização dos diferentes 

tipos de materiais para o ensino o AICC também permite elaborar pesquisas nos resultados 

e certificações dos cursos, transmitindo novamente os dados para a plataforma de e-learning. 

Inicialmente pretendia-se que o AICC fosse autónomo e corresse no computador do aluno, 

armazenando os dados no seu disco e estabelecendo, no final, a comunicação de resultados 
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para o servidor o que resultava, em termos práticos, num modo operativo semelhante a um 

ficheiro executável (.exe). 

O seu protocolo de comunicação HACP (protocolo de comunicação HTTP AICC), estabelece 

um método de comunicação para transmissão de dados com compatibilidade para internet. A 

estrutura dos ficheiros do curso em AICC consiste numa série de ficheiros que contêm os 

diferentes dados e descrevem a estrutura de um curso produzido. Estes indicam: 

 Onde se encontram localizados os blocos (um único bloco pode constituir várias 

unidades); 

 Onde se encontram localizados os ficheiros relativos a cada unidade; 

 As unidades contidas em cada bloco; 

 Quais as unidades que um aluno deve de concluir para dar continuidade ao curso. 
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Capítulo IV - Criação de cursos para o ensino à distância 

Uma determinada disciplina ou curso exige muito tempo e dedicação na sua preparação. No 

regime de ensino à distância essa dedicação e tempo são requeridos de forma redobrada, 

isto por que se pretende que o curso seja realizado de forma eficaz, rica em conteúdos e 

monitorizável. O sucesso do curso no e-learning está relacionado com a forma da sua 

preparação e idealização, por exemplo, um curso que seja preparado sem dinamismo acaba 

por afetar e dispersar a atenção do aluno, enquanto um curso bem estruturado, dinâmico e 

com conteúdos interativos, além da cativação e da chamada de atenção facilita aquisição de 

competências, retendo também outros conhecimentos pedagógicos. Os conteúdos devem ser 

apelativos e diretos maximizando os resultados da aprendizagem dos alunos e, aquando da 

sua criação, devem ter em conta a normalização e padronização, para que estes se tornem 

conteúdos modulares e reutilizáveis noutras ocasiões e noutras plataformas de ensino à 

distância. 

A escolha de ferramentas e software para a criação de conteúdos para o ensino à distância é 

fundamental, pois estas ajudam a garantir uma maior qualidade de produção de conteúdos, 

tornando-os mais ricos e mais intuitivos (Figura 23). 

A chave do sucesso na tarefa de desenvolvimento de conteúdos passa pela realização de 

vários conteúdos e de qualidade teórica dos mesmos, o que pode substituir e colmatar lacunas 

ao nível informático. O resultado final de um trabalho composto por conteúdos apelativos 

resulta num processo facilitador e atrativo para o utilizador. 

 

Figura 23 – Compilação de conteúdos no ensino à distância 

 

4.1. Conteúdos educacionais no ensino à distância 

Existem vários tipos de recursos e de ferramentas para a criação, organização e distribuição 

de conteúdos no ensino à distância, sendo que todas elas têm o seu fundamento e o seu 

propósito. Umas podem ser situadas num plano de ensino mais teórico e outras direcionadas 
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para aspetos tecnológicos e de interação. De referir que todo o tipo de material digital, pode 

e deve ser utilizado na educação e formação do indivíduo. No sistema de e-learning, a 

componente digital tem um peso significativo uma vez que é ela que sustenta todo o processo, 

já que os recursos de ensino e aprendizagem são os ficheiros de texto, as imagens, os vídeos, 

os sons, os pequenos aplicativos em Java, interações e simulações e outros plugins. Em cada 

tópico ou tarefa de um curso, o recurso ou ferramenta utilizada deve ser bem ponderada, 

tendo em conta a importância e o grau de dificuldade a ser colocado. Pode-se considerar um 

determinado tópico como um jogo de Lego (Figura 24), em que cada etapa consiste no 

encaixe perfeito do anterior. 

 

Figura 24 – Especificação de recursos que podem estar associados à criação de um curso 

 

No desenvolvimento da criação de conteúdos para o ensino, definem-se os 

recursos/ferramentas em duas categorias:  

 Ferramentas de autor- estas estão envolvidas nas unidades curriculares ou módulos 

e tópicos. 

 Ferramentas de elementos – envolvem todo o processo de criação de elementos 

pertencentes a um tópico. 

O bom delineamento do uso das diversas ferramentas é essencial e devem destacar: 

 Objetivo – as funcionalidades e as potencialidades que o aluno poderá usufruir na sua 

utilização e como objeto de aprendizagem; 

 Conteúdo de instrução – conteúdo rico e funcional para que o aluno consiga alcançar 

os seus objetivos; 
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 Feedback – através dos diferentes métodos de avaliação, o aluno poderá verificar se 

adquiriu os conhecimentos e se as suas expetativas foram de encontro aos objetivos 

pretendidos. 

 

Como já referido, todos os recursos devem ser elaborados ou desenvolvidos tendo em conta 

a acessibilidade, reutilização e independência de plataforma de e-learning. Os repositórios ou 

base de dados são disponibilizados na internet e usam os metadados como referência. 

Relativamente ao professor ou ao indivíduo que irá desenvolver determinados conteúdos, é 

essencial que este tenha algum conhecimento de manuseamento de software e multimédia, 

embora muito do software utilizado já permita a elaboração de bons conteúdos sem grandes 

conhecimentos tecnológicos. Estes tipos de ferramentas mais acessíveis ao desenvolvedor, 

claro está, não têm as mesmas potencialidades de uma ferramenta mais avançada e mais 

técnica, mas com um simples drag n´drop o professor/desenvolvedor tem a capacidade de 

elaborar conteúdos para o ensino.  

No e-learning, o ponto-chave para toda a execução é o browser (Figura 25). Este é o elemento 

indispensável para se ter acesso a qualquer plataforma de ensino à distância. Todo o 

processo na plataforma de e-learning realiza-se através dele e por via do acesso com as 

devidas credenciais o que permite a pesquisa de informação, a gestão de conteúdos, a 

elaboração de testes, reuniões ou videoconferência online, entre outros. 

 

Figura 25 – Navegador de Internet – a principal ligação entre o aluno e à plataforma de e-learning 

 

As mais diversas ferramentas para o desenvolvimento de conteúdos para o ensino à distância 

podem ser divididas nas seguintes categorias: 

 Editores de ambiente de trabalho – aqueles que se encontram instalados no 

computador, como processadores de texto, de cálculo, gráficos entre outros (por 

exemplo, o Microsoft Office, OpenOffice, Corel WordPerfect, Ashampoo Office Writer); 
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 Editores de imagem – editores cuja funcionalidade permite a composição e 

manipulação de imagem para as diferentes necessidades (por exemplo, Photoshop ou 

GIMP); 

 Editores vetoriais – criação de objetos complexos em 2D e possibilidade de 3D (por 

exemplo, Ilustrator, CorelDraw ou Inskape); 

 Editores Tridimensionais – desenvolvimento e manipulação de objetos em três 

dimensões (por exemplo, Blender, Autodesk 3DS ou AutoCAD); 

 Editores baseados em linguagens de programação – markup ou utilização de 

linguagens básicas;  

 Editores baseados na linguagem XML; 

 Editores WYSIWYG (What You See is What You Get); 

 Editores baseados em modelos e ferramentas de base de dados – ferramentas 

que se apoiam numa estrutura pré-definida pelo programa recorrendo à base de 

dados. 

 

A possibilidade de acesso a recursos utilizáveis numa plataforma de ensino à distância é 

quase infinita, por isso, pretendeu-se saber quais as mais usadas por quem tem a 

necessidade de transmitir conhecimentos pedagógicos e, para tal realizou-se uma pesquisa 

que se apresenta sintetizada na Figura 26, 27 e 28. De salientar que todos eles são recursos 

acessíveis a qualquer utilizador e que no geral são os pré-definidos de qualquer tipo de 

plataforma LMS, como por exemplo: texto, imagem, vídeo, áudio, ligações de hipertexto, entre 

outros.  
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Figura 26 – Recursos disponíveis - Fonte: Banco Internacional de Objetos Educacionais – 2015 

 

 

Figura 27 – Utilização dos vários recursos nos diferentes tipos de ensino  

Fonte: Banco Internacional de Objetos Educacionais – 2015 
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Figura 28 – Utilização de recursos nas diferentes áreas educacionais   

Fonte: Banco Internacional de Objetos Educacionais – 2015 

 

4.2 Principais ferramentas e recursos utilizados no ensino à distância 

Os diferentes recursos e ferramentas das plataformas de e-learning são considerados a 

biblioteca da era digital. Tratam-se de ferramentas indispensáveis para a difusão e aquisição 

de conhecimento e para o desenvolvimento do processo educacional. Estas ferramentas 

resultam numa arte de reflexão e de experiências na formação e conhecimento do aluno que 

amplia os conhecimentos culturais e pedagógicos do mesmo. 

Ao utilizar recursos tecnológicos comuns na sociedade da informação em benefício do 

processo de ensino-aprendizagem, é possível romper o silêncio da escola frente a essas 

tecnologias e possibilitar o seu uso para além da socialização e acesso à informação, mas 

também para o desenvolvimento da própria aprendizagem (M. Rostas, G. Rostas, 2009, 

pág.137). 

Segundo Neto (2008, pág. 124): 

Um bom AVA deve permitir que professores e designers instrucionais disponibilizem 

para os estudantes, em um único ambiente tecnológico, todos os componentes necessários 

para o estudo online. 
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Entre esses componentes, estão os materiais didáticos propriamente ditos, os 

recursos e ferramentas para comunicação e interação, o compartilhamento de informações, a 

orientação (tutoria) e suporte ao aluno, a gestão do processo de ensino-aprendizagem e a 

avaliação. 

 

4.2.1 Processadores de Texto  

A utilização do texto ou de recursos textuais (por exemplo Word, PDF,entre outros) estará 

sempre presente em qualquer processo de ensino, porque esta é uma ferramenta essencial 

na criação e edição de documentos textuais, leitura e descrição de conteúdos. 

 

4.2.2 Imagem 

A criação e edição de imagem também é fundamental no desenvolvimento de um qualquer 

processo de ensino, seja ele presencial ou à distância. Através do processo de imagem, o 

aluno poderá obter uma determinada mensagem, assim como o professor terá a possibilidade 

de demonstrar determinado aspeto teórico de forma objetiva e direta. As representações 

gráficas, as ilustrações e as formas, são boas práticas de transmissão de conhecimentos. 

Através do recurso aos elementos visuais torna-se muitas vezes mais fácil explicar conceitos. 

Na verdade a velha máxima “uma imagem vale mais que mil palavras” faz todo o sentido e 

tem perfeito cabimento no contexto a que nos temos vindo a debruçar. 

 

4.2.3 Vídeo  

A utilização do recurso vídeo tem sido fundamental no apoio de aulas levada a cabo no regime 

e-learning. Através destes meios, é possível realizar registos de mensagens e conteúdos, 

transmitindo os mesmos como se estes fossem realizados presencialmente. A reutilização, a 

visualização passo-a-passo, avanços, retrocessos e pausas permitem que o aluno possa 

estudar e observar pequenos detalhes ao pormenor. Esta é, portanto, uma forma que oferece 

ao professor a possibilidade de apresentar matéria de forma objetiva e clara. 

4.2.4 Internet como recurso 

A rede informática online é uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento ensino-

aprendizagem em si mesma, uma vez que sem ela o e-learning nos moldes em que o 

conhecemos não seria possível. A pesquisa, a partilha, os diferentes ambientes interativos, 

são processos enriquecedores na formação de um individuo.  
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O professor na utilização deste recurso deve de criar um ambiente propício e adequado para 

que os alunos possam interagir, colaborar e realizar partilhas de informação e conhecimentos, 

visando a absorção dos conteúdos. 

 No fundo, a transmissão de conhecimentos é baseada na discussão e na interatividade em 

substituição do antigo modelo de ensino em que o aluno tinha de assistir e ouvir o professor 

durante largas horas e raramente era chamado a participar das intervenções, mesmo estando 

presente na mesma sala.  

O conhecimento e os diferentes conteúdos serão debatidos como se tratasse de uma 

conversa entre amigos, sendo que esta pode e deve ser moderada pelo professor. O ponto 

mais significativo do uso da internet é a possibilidade de disponibilização de material de 

referência para trabalhos e de se conseguir aceder a esse material de forma rápida e cómoda, 

conta ainda como fator positivo o facto de ser possível realizar testes online. 

 

4.2.5 Email, chat e videoconferência 

O regime de ensino à distância oferece várias possibilidades de comunicação entre o 

professor e o aluno, sendo que, de entre todas as que estão disponíveis na internet, o email 

continua a ser o meio de comunicação mais usado e preferido entre estes dois grupos que 

protagonizam o e-learning, sobretudo porque se apresenta como uma alternativa de 

comunicação simples, eficaz e direta. As trocas de mensagens, a possibilidade de adicionar 

dados, ficheiros e outros tipos de conteúdos, fazem do email uma ferramenta indispensável 

numa plataforma de ensino à distância.  

O chat, com base na discussão e troca de mensagens escritas, é uma outra solução essencial 

no regime de ensino a distância. As mensagens são realizadas em tempo-real (síncrono) 

dentro de uma rede, e que pode ser feito de utilizador para utilizador ou de utilizador para 

vários utilizadores. Uma forma de interação mais rápida e espontânea, mas que depende 

muito da disponibilidade de quem a utiliza (professor-aluno e vice-versa). Baseado na 

tecnologia chat e email, o recurso videoconferência é aquele que de certo modo é mais 

produtivo, isto porque permite que os utilizadores se possam comunicar visualmente (face-to-

face). O uso de vídeo e áudio nas comunicações a longas distâncias permite reunir os vários 

utilizadores numa sala virtual e simular, por exemplo, uma sala de aulas.  

O uso de videoconferência além de ocorrer em tempo real, permite uma nova abordagem de 

interação, discussão online, partilha de documentos, a possibilidade de apresentações, e 

aulas à distância, são pontos positivos da videoconferência que a adjetivam de um processo 
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inovador e de extrema importância no e-learning. Através de videoconferência, o planeamento 

de cursos mais interativos e a criação de espaços colaborativos torna-se mais interessante e 

muito mais socializável para a aprendizagem de enormes massas de utilizadores.  

  

4.2.6 Etiqueta 

Uma maneira eficaz de criar secções é através da ferramenta etiqueta. Esta serve para criar 

espaços numa página e pode ser utilizada como meio de inserção de diversos tipos de 

conteúdo: 

 Adicionar texto; 

 Adicionar conteúdo multimédia (vídeo, áudio, etc); 

 Banners; 

 Utilização útil de destaque e descrição de assunto; 

 Adicionar linhas de código de programação. 

 

A ferramenta etiqueta além de ser um criador de espaço e criador de secções, dá a 

possibilidade de conferir melhor aparência a um curso. Importa, no entanto, sublinhar que o 

uso de conteúdos multimédia, especialmente vídeo e áudio, deve ser contido, pois o 

carregamento da página ficará muito pesado e logicamente demorará mais tempo a abrir. 

 

4.2.7 Fórum 

O Fórum é um sistema comunicativo que funciona por meio de mensagens num processo 

assíncrono, este sistema permite criar tópicos de discussão para que os diversos utilizadores 

possam contribuir com a sua opinião, gerando assim uma cadeia de ideias.  

A utilização do fórum no e-learning permite por exemplo que o professor possa divulgar 

notícias referentes a um determinado assunto, possa apresentar o modelo de sistema em que 

as aulas irão ser lecionadas, os modos de utilização entre os mais variados assuntos, etc. 

Como meio de interação, o professor pode também colocar um determinado tema para que 

os alunos contribuam com debates e interações produtivas até à chegada de um consenso, 

um debate de ideias para resolução de problemas. O Fórum apresenta os vários assuntos ou 

tópicos por ordem cronológica, mantendo assim uma boa organização das mensagens, que 

são também identificadas por hora, data e autor. As mensagens podem ser submetidas ao 

público em geral ou reservadas para um grupo privado a que se acede somente através de 

uma senha ou registo.  



 58 

Para além de tudo o que se disse importa sublinhar um aspeto significativamente importante 

relacionado com o Fórum, talvez até um dos mais importantes, que é o facto de através dele 

os alunos poderem satisfazer as suas dúvidas. 

 

4.2.8 Base de Dados 

Um bom planeamento de gestão de conteúdos e informação consiste num bom 

armazenamento de informação. A Base de Dados é o recurso ideal para que o professor 

possa ter à sua disposição um repositório de informação para o leccionamento de aulas à 

distância. Através da base de dados é possível guardar dados, por exemplo perguntas de 

testes, que poderão vir a ser reutilizados mais tarde ou quando necessário. No fundo, a 

finalidade do uso de uma base de dados no ensino à distância consiste no relacionamento de 

um determinado assunto com uma determinada informação. Organização, facilidade de 

pesquisa, velocidade e manutenção de informação são palavras-chaves do significado da 

base de dados. 

 

4.2.9 Serviços Cloud 

Cloud ou computação na nuvem, é um tipo de recurso que se pode usar na plataforma de e-

learning, sendo que a própria plataforma pode estar alojada num serviço de cloud. Este tipo 

de serviço consiste no armazenamento e na melhor utilização de memória através de ligações 

de rede (internet). A Dropbox, a Box, o Microsoft Office 365 são alguns dos serviços cloud 

que podem ser associados às plataformas de e-learning. Estes permitem que os seus 

utilizadores tenham acesso a informações na plataforma de ensino a distância guardadas em 

outro local. Decerto modo, garantem que os seus dados estejam sempre acessíveis para 

utilização sem colocar em causa o bom funcionamento e sobrecarga das plataformas LMS.  

A possibilidade de edição, criação e modificação de documentos também é possível. Por 

exemplo, caso o utilizador necessite de criar ou modificar um documento Word na plataforma 

de e-learning, este pode entrar na sua cloud onde tem armazenado esse ficheiro e proceder 

às alterações necessárias, sem ter de fazer o download e upload desse mesmo ficheiro para 

a plataforma. Sendo assim o trabalho corporativo e partilha de ficheiros fica mais prático e 

fácil, uma vez que se encontra confinado a uma única plataforma onde todos os ficheiros 

estão disponíveis.  

Para que os diferentes serviços cloud possam ter interligação com a plataforma de e-learning, 

é necessário um API KEY e uma senha secreta, ou seja, uma autenticação que identifica o 
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serviço que se deseja incorporar na plataforma e autenticação do utilizador desse mesmo 

serviço para que se possa aceder aos ficheiros. Relativamente à sua tipologia a cloud difere 

segundo o tipo de serviço pretendido ou do armazenamento que se pretende fazer. Existem 

três tipologias a considerar:  

 IaaS – Infrastructure as a Service, quando se utiliza uma determinada percentagem 

ou configuração de um servidor adequando-se a uma dada necessidade; 

 PaaS – Plataform as a Service, utilização ou suporte de uma plataforma, como o caso 

de um web-service ou instalação de um sistema LMS na cloud (Windows Azure, 

Jelastic, IBM, Amazon, entre outros); 

SaaS – Software as a Service, útili para a utilização de um determinado software online, como 

Google Docs, Microsoft Sharepoint Online, Microsoft Office 365, LibreOffice Online, etc). 

 

4.2.10 Wiki 

A ferramenta Wiki é um recurso muito popular e com uso muito interessante nas plataformas 

de ensino à distância. Esta ferramenta tem uma funcionalidade muito semelhante a uma 

página web pois esta permite realizar trabalho colaborativo (de forma assíncrona) através da 

inserção de texto ou através de um código muito simples. Existe ainda a possibilidade de 

inserir imagens, links e referências no documento wiki.  

Podendo apenas ser acedido através de um navegador web, a criação de uma página wiki é 

extremamente fácil (Tabela 2). Dependendo das várias modalidades de uso da ferramenta 

wiki, esta pode ser considerada muito poderosa e eficaz em muitas situações: 
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 NÃO EXISTE GRUPO GRUPO PÚBLICO GRUPO INDIVIDUAL 

 

 

PROFESSOR 

 

 

Uma única Wiki. Os alunos 
apenas vêm o conteúdo. O 
professor é o único editor. 

 

 

Wiki para cada grupo. 
O professor é o único 

editor. Os alunos 
podem visualizar os 

wikis de todos os 
grupos. 

 

 

Cada grupo tem uma 
Wiki. Professor é o 
único editor e os 

alunos apenas 
visualizam o seu 
respetiva Wiki. 

 

 

ALUNO 

 

 

Wiki para cada aluno que 
pode ser visualizado e editado 
pelo mesmo e pelo professor. 

 

 

Cada aluno tem o seu 
próprio Wiki, que 

pode ser editado pelo 
mesmo e pelo 

professor. Os alunos 
podem visualizar 
todos os wikis de 

todos os alunos do 
curso. 

 

 

Todos os alunos têm 
uma Wiki. Edição e 
visualização pelo 

aluno proprietário do 
Wiki e pelo professor. 
Outros alunos podem 

apenas visualizar o 
Wiki. 

 

 

GRUPO 

 

 

Uma única Wiki. Professor e 
alunos podem visualizar e 

editarem o conteúdo. 

 

 

 

Apenas um Wiki para 
cada grupo. Os alunos 

pertencentes ao 
grupo podem editar o 
Wiki. Visualização dos 

wikis de outros 
grupos. 

 

 

Cada grupo tem o seu 
Wiki. Cada grupo 
edita e visualiza 

apenas o seu Wiki. 

 

Tabela 2 – Modalidades de uso da ferramenta Wiki numa plataforma LMS 

 

4.2.11 Quizz 

A interação é um ponto estratégico que se deve ter em conta no ensino à distância. A 

ferramenta quizz, além de outras potencialidades, promove a interatividade, a pesquisa e é 

capaz de gerar pontos de vista e debate entre os alunos. O propósito de quizz na plataforma 

LMS fundamenta-se com o facto de esta servir de instrumento de avaliação assistida e 

mediadora da aprendizagem.  
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O professor através desta ferramenta poderá lançar pequenas perguntas dando múltiplas 

hipóteses e verificar se o aluno adquiriu o conhecimento adequado da matéria, pela mesma 

forma também o aluno pode aferir acerca das suas capacidades de assimilação de conteúdos. 

O processo de feedback está presente ao longo de todo o processo ensino-aprendizagem e 

assim o professor pode perceber o ponto de situação do aluno e ajuda-lo a alcançar os 

objetivos delineados. A utilização de quizz pode ser feita em vários contextos: exercícios, 

lições, testes de avaliação, etc. Cada quizz poderá conter os seguintes atributos: 

 Quantidade de questões e respostas a serem inseridas; 

 Questões e respostas devem ou não ser aleatórias; 

 Definir o número de tentativas em que o aluno poderá realizar a atividade; 

 Tempo de resposta para cada questão; 

 Limite de tempo ou não para a realização do quizz; 

 Feedback ou sugestão de resposta ao longo da resolução do quizz; 

 Permissão de revisão de respostas; 

 Questões de segurança: acesso de senha para aceder ao quizz e se este pode ou não 

ter a função copy/paste (copiar/colar); 

 Definição do tipo de avaliação: média, nota mais alta, penalidades nas respostas 

erradas, nota da primeira tentativa de resolução, nota da melhor tentativa de 

resolução, uso de casas decimais na pontuação da avaliação 

O professor tem a possibilidade de criar quizz de vários tipos: interativos, com gráficos, 

imagens, vídeos entre outros. Existem alguns tipos de quizz pré-definidos pelas plataformas 

de ensino a distância: 

 Perguntas de verdadeiro e falso; 

 Perguntas de escolha múltipla; 

 Perguntas de respostas curtas; 

 Perguntas de associação; 

 Perguntas aleatórias; 

 Perguntas numéricas; 

 Perguntas com inserção de texto; 

 Perguntas drag n´drop; 

 Perguntas contém gráficos. 
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4.2.12 Glossário 

Através do recurso glossário o professor poderá elaborar uma compilação de palavras-chave 

ou termos e através destes o professor tem a possibilidade de definir um significado ou 

funcionar como um guia para determinada compreensão. Além do glossário ter como principal 

função de se apresentar como catálogo, um dicionário, este também pode ser configurado 

para ser uma atividade para os alunos, onde eles podem ir acrescentando conteúdo mediante 

atribuição de uma nota por parte do professor.  

A ferramenta glossário na plataforma de e-learning pode ter vários formatos: 

 Dicionário – separação de itens no qua o autor não é identificado e os anexos são 

visualizados através de links; 

 Enciclopédia – os itens ou termos são visualizados no formato de fórum, onde os 

anexos são visualizados como itens incluindo os dados do autor; 

 Lista – todos os termos ou conceitos são transformados em links; 

 FAQ – editor de itens pergunta e resposta (Perguntas Frequentes); 

 Completo com autor – tal como acontece no formato enciclopédia, os itens ou termos 

são visualizados no formato de fórum, anexos visualizados como links e visualização 

de dados do autor; 

 Completo sem autor – os itens ou termos são visualizados no formato de fórum, 

anexos mostrados como links mas sem visualização de dados do autor; 

 Contínuo sem autor – visualização de item atrás de item sem qualquer tipo de 

separação. 

 

Para realizar a pesquisa e visualização de um determinado termo o utilizador tem ao seu 

dispor as seguintes funcionalidades: 

 Pesquisa por ordem alfabética – ao clicar numa letra, aparecerão os resultados 

resultantes dessa letra inicial; 

 Pesquisa por categoria – visualização de termos ou itens por categoria; 

 Pesquisa por data de inserção – visualização dos termos ou itens pela data em que 

foram inseridos, com possibilidade de os colocar por ordem crescente ou decrescente 

desde a sua data de criação; 

 Pesquisa por autor – visualização de itens ou termos pelo utilizador (autor) que os 

introduziu. 
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4.2.13 Workshop 

O vocábulo workshop é sinónimo de trabalho na aprendizagem. Ou seja, o workshop é um 

recurso muito útil para que o professor possa elaborar atividades a disponibilizar ao aluno. 

Esta criação de atividades ou projetos promovidos pelo professor para os seus alunos podem 

ser realizadas tanto de forma individual como em grupo.  

A distribuição e organização de tarefas é algo que se pode verificar no recurso workshop. 

Após a conclusão do workshop o aluno terá não só acesso à sua avaliação como poderá 

proceder à avaliação de outros trabalhos (desde que estes seja realizados em grupos). Um 

ponto a referir, é o acompanhamento por parte do professor nas tarefas que vão sendo 

realizadas durante o workshop. Deste modo, haverá um feedback e uma troca de opiniões 

entre professor-aluno. 

 

4.2.14 Recurso Livro 

O recurso livro (book), permite ao professor disponibilizar material para o ensino como se de 

um livro em formato papel se tratasse. O conteúdo pode ser disponibilizado através de várias 

páginas, contendo capítulos e subcapítulos. A vantagem principal deste recurso é a grande 

quantidade de informação que pode ser disponibilizada, mantendo um aspeto organizacional 

muito rigoroso. Este recurso está apenas disponível ao professor e pode ser usado como um 

portefólio de trabalhos. Tal como um livro em formato papel, o recurso livro pode ser impresso 

se o professor der autorização para que tal aconteça. A principal base de utilização do recurso 

livro, que contém um menu de navegação automático e orientável, sendo, portanto 

hipertextual, são os textos e as imagens. 

 

4.2.15 HTML 

A implementação de código HTML (Hypertext Markup Language) nas plataformas de ensino 

à distância é de extrema importância. Este molde de linguagem tem o propósito de 

manipulação e exibição de hipertextos e permite estabelecer ligações através de links a 

documentos, sítios web e outros. O navegador de internet, browser, é aquele que manipula e 

apresenta os resultados e conteúdos de um documento em HTML.  

Como referido, o HTML é uma ferramenta de extrema relevância numa plataforma LMS, dado 

que através dele, a possibilidade de inserção de conteúdo e criação do mesmo é muito fácil 

e não requer conhecimentos especializados. A linguagem HTML oferece inúmeras 
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possibilidades de criação e apresentação de conteúdos: documento Web, vídeo, acesso a 

uma base de dados, etc. Juntamente com outras linguagens como PHP, JavaScript, Java o 

utilizador poderá ter sob seu controlo uma grande diversidade de recursos, e como tal, poderá 

criar conteúdos mais dinâmicos e interativos nos seus cursos e disciplinas em regime de 

aprendizagem à distância. 

 

4.2.16 Utilização de Flash 

Para atividades mais interativas e atrativas existe a possibilidade de recorrer a ferramentas 

como o Flash. Esta é uma ferramenta que permite criar conteúdos mais animados e atrativos 

nas páginas ou atividades definidas pelo professor.  

A ferramenta Flash dá-nos a possibilidade de criação de quizzes, jogos, programas, tutoriais 

de funcionamento e também se reveste de uma forma explicatória de determinado conteúdo. 

Todo o processo afeto a esta ferramenta é simples de inserir nas plataformas de e-learning, 

bastando copiar o código Flash e colar. Inúmeras ferramentas existem para a criação de 

conteúdos neste tipo de formato, e muitas delas já disponibilizam recursos para a inserção 

desses produtos criados para as diferentes plataformas de e-learning. Para que as aplicações 

Flash possam correr, apenas é necessário um navegador web. As extensões dos ficheiros 

são conhecidos como .swf (Shockwave Flash File). A principal vantagem de uso do Flash nas 

plataformas de e-learning, além de as tornar mais atrativas e interativas, prende-se com o 

facto de esta não necessitar de grandes conhecimentos de linguagens de programação. Um 

aspeto negativo tem a ver com a necessidade de instalação do plugin da Adobe (Adobe Flash 

Player) nos dispositivos dos utilizadores. 

Embora o Flash, ao longo do tempo, tenha sido a tecnologia preferencial em aplicações 

interativas e em animações, recentemente, tem vindo a deparar-se com algumas dificuldades 

e até mesmo com problemas em questão de segurança. É considerada uma tecnologia que 

está a perder terreno face aos seus principais concorrentes, ao ponto de estar a ser 

desativada pelos principais fornecedores de navegadores para a internet: Safari da Apple, 

Chrome da Google e Firefox da Mozilla. Nos dispositivos móveis há muito tempo que o Flash 

tem pouca utilização, uma vez que que os mesmos já não o suportam por predefinição. 

Como alternativa ao Flash, surge o HTML5, uma tecnologia que se tem mostrado muito eficaz 

no desenvolvimento de aplicações interativas, sítios webs e conteúdos para a internet. 

Embora o sistema operacional para o IPhone, IPod e IPad seja proprietário, nós 

acreditamos fortemente que todos os padrões pertencentes à web deveriam ser abertos. Ao 
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invés de usar o Flash, a Apple adotou HTML5, CSS e JavaScript – todos padrões abertos. 

Dispositivos móveis da Apple todos embarcam com alta performance, implementações de 

baixa potência destes padrões abertos. HTML5, o novo padrão web que tem sido adotada 

pela Apple, Google e muitos outros, permite que os desenvolvedores web criem gráficos 

avançados, tipografia, animações e transições sem depender do navegador e este tirar partido 

de plugins de terceiros (como o Flash). HTML5 é completamente aberto e controlado por uma 

série de padrões que a Apple é membro (S.Jobs, 2010). 

 

4.2.17 Utilização do HTML5 

Idealizado em 2005, e apontado como o sucessor do HTML4, é uma tecnologia (linguagem 

de programação) que tem como missão padronizar a semântica na internet, permitindo facilitar 

a integração do código nos diferentes browsers. O HTML5 integra-se muito bem com outro 

tipo de linguagens, como por exemplo o CSS3 e JavaScript, permitindo fazer aplicações com 

recursos multimédia e interação. Em termos de programação, o HTML5 permite suprimir 

muitos elementos da versão anterior, tornando o código mais limpo e atrativo. Para o utilizador 

final, as diferentes aplicações, animações ou outros, quando executadas, podem levar a ser 

mal interpretados, levando-o a pensar que está a executar elementos na tecnologia Flash ou 

Silverlight. 

Como leve que é, o HTML5 permite inserir conteúdos que dispensam a utilização de outros 

recursos externos, como por exemplo a transmissão ou visualização de vídeos ou gráficos. 

Um aspeto fundamental, é a correção de erros de sintaxe de documentos inválidos, 

especificidade do HTML5, interpretados por todos os navegadores de internet de modo 

similar. De facto, o navegador de internet, é aquele que mais disfruta do HTML5, pois passa 

a ser uma ferramenta de desenvolvimento e de renderização em vez de um simples 

instrumento de visualização de conteúdo digital. 

Outros benefícios são reconhecidos ao HTML5, tais como a rapidez com que este transporta 

os conteúdos digitais, reduzindo decerto modo o tamanho da transmissão de ficheiros. A 

oferta e a possibilidade de criação de conteúdos gráficos, é algo que enaltece esta tecnologia, 

o Canvas, elemento do HTML5, permite criar animações, transições, desenhos muito 

complexos sem a necessidade da utilização de aplicativos externos como acontecia com o 

Flash. A integração de vídeos e áudio, é estabelecido de forma muito simples e rápida, pois 

como referido anteriormente, existe a ausência de plugins no qual a maioria dos navegadores 

de internet (ou até mesmo todos) já são compatíveis com o HTML5. 
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Com o decair do Flash e o forte crescimento do HTML5 na criação de aplicações multimédia 

e outros, as plataformas de e-learning já demonstram que estão prontas à adaptação desta 

tecnologia, começando por exemplo pelo editor de texto ATTO no LMS Moodle. Além dos 

benefícios já referidos, o HTML5 oferece a oportunidade de uso nos mais diversos dispositivos 

(multiplataforma), vista com bons olhos pelo ensino à distância, pois existe a possibilidade de 

chegar a um público mais vasto. Além disso, esta tecnologia conta com a possibilidade de 

menor hipóteses de descontinuidade, como está a acontecer com o Flash. A ausência de 

restrições, como já referido, permite a criação de cursos na modalidade de ensino à distância, 

de forma mais dinâmica e mais interativa, envolvendo o público numa aprendizagem mais 

abrangente e cheia de infinitas possibilidades, ricas de conteúdos de apresentações 

multimédia. Em suma, o HTML5, permite elaborar e executar tarefas de forma muito simples 

e eficaz. 

 

4.2.18 Módulos – Complemento de apoio na plataforma de e-learning 

Uma plataforma de ensino a distância só por si não é completa, ou seja, para que esta seja 

totalmente funcional e para que ofereça recursos diversificados aos seus utilizadores, é 

necessária a instalação de pequenos pacotes de programação, a que se dá o nome de 

Módulos. Estes pequenos pacotes com código, módulos, são pequenas estruturas bastante 

complexas onde se concentram a maioria dos recursos e ferramentas das plataformas de e-

learning. É através deles que a interação é estabelecida com a plataforma de ensino à 

distância, permite acrescentar novas funcionalidades. Estas funcionalidades, por sua vez 

disponibilizam ferramentas, e conteúdos para a prática do ensino à distância.  

Aquando ao desenvolvimento de novos módulos, o designer ou programador deve ter um 

conhecimento alargado de várias áreas. É com base nesse saber que o profissional irá 

estabelecer elos de ligações para o bom funcionamento do módulo e determinar a capacidade 

de atração por parte do utilizador. Várias regras deverão ser estabelecidas e respeitadas na 

criação e desenvolvimento de um módulo:  

 Ficheiros escritos em linguagem PHP (extensão .php); 

 Ficheiros escritos em linguagem HTML (extensão .html); 

 Todos os ficheiros deverão estar numa pasta contendo um nome, e esta pasta não 

poderá conter: 

-Números 

-Espaços 
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-Carateres especiais 

 A pasta deverá estar localizada na pasta  /mod; 

 O acesso à base de dados deve ser estabelecido através da função que consta no 

ficheiro datalib.php, localizada na pasta /lib; 

 Cada ficheiro individual deverá conter um ficheiro config.php (necessário para a 

identificação do utilizador); 

 O manuseamento de texto é efetuado através das funções pré-definidas get_string() e 

print_string(). O código ficará num modo standard o qual irá permitir maior facilidade 

na conversão e tradução do texto para outros idiomas;  

 A pasta /lang é aquela que contém todos os idiomas. Na tradução para os diversos 

idiomas, as funções procuram palavras-chaves nesta mesma pasta. Todo o ficheiro 

nesta pasta deverá ter uma extensão .php, como por exemplo pt_lang.php; 

 Todos os ficheiros deverão ser suscetíveis a alterações no idioma; 

 Um ficheiro de ajuda deverá acompanhar os ficheiros e este deverá ser colocado na 

pasta correta;  

 Todo o nome de módulos, é indicado no ficheiro de linguagem. O nome pretendido é 

indicado através da variável modulename;  

 A função format_text(), permitirá assegurar filtração e limpeza de textos provenientes 

dos utilizadores; 

Apesar destas regras principais, muitas outras se podem acrescentar, como definição de 

métodos e sua implementação: 

 modulo_add_instance() – permite adicionar uma nova instância; 

 modulo_update_instance()- atualização de uma instância; 

 modulo_delete_instance()- permite apagar uma instância; 

 modulo_user_outline() – permite fazer um resumo do utilizador; 

 modulo_user_complete()- fornece toda a informação do utilizador. 

A possibilidade de um determinado módulo necessitar de uma ligação à base de dados, 

também deverá de ser indicado num ficheiro mysql.php e mysql.sql, dentro de uma pasta 

especifica chamada db/. O ficheiro .php será aquele que terá a função de elaborar 

atualizações na base de dados, mesmo existindo uma versão anterior.  

O ficheiro .sql é aquele que contém todas as informações e instruções SQL , ou seja, da base 

de dados. Este permitirá criar novas tabelas, cujo seu nome inicial deverá ser sempre prefix_ 

seguindo de um nome dado pelo utilizador. 
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Para que o módulo fique totalmente completo e funcional deve-se ter sempre em conta que 

determinados ficheiros são indispensáveis e terão que estar sempre presentes: 

 index.php – ficheiro que faz a listagem de todas as instâncias existentes do módulo; 

 version.php – verifica a versão do módulo e tem a capacidade de  indicação do 

intervalo de tempo (script cron.php) em que o módulo atualiza os seus dados; 

 view.php – permite verificar uma instância em particular; 

 lib.php – várias funções devem incorporar este ficheiro para o chamamento do módulo; 

 mod.html – integração de um formulário, que tem como função a modificação e criação 

de uma determinada instância, como, por exemplo, um quizz ou inquérito, entre outros; 

 icon.gif – pequena imagem que representa a caraterização do módulo. 

Tendo esta estrutura, o esqueleto montado, basta apenas implementar o módulo na 

plataforma de e-learning, podendo submeter os ficheiros através do processo ftp, ou, se a 

plataforma o permitir, por ambiente gráfico.  

No geral, as plataformas de ensino à distância determinam uma extensão de identificação do 

módulo a instalar, logo deve-se ter em conta a finalidade que está na base de instalação do 

módulo. Assim, por exemplo, um módulo de autenticação é definido como auth (pasta no qual 

deverá ser colocado o módulo). Se todo o processo estiver correto, uma mensagem será 

enviada para o utilizador através da interface, indicando que todo o processo estará correto e 

que se irá proceder a uma atualização da base de dados para o bom funcionamento do 

módulo. Após essa etapa, o utilizador deverá ter o módulo ativo mas, caso não aconteça, 

deverá ir ao menu de administração e colocar um visto de modo a proceder à ativação do 

respetivo módulo para iniciar a sua utilização. 
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Capítulo V. LMS mais representativas: Estudo comparativo 

5.1. Introdução 

Para ser possível atingir os objetivos principais deste trabalho é fundamental elaborar uma 

análise sobre os vários sistemas para o ensino à distância, pois só desta forma se conseguirá 

avaliar as suas caraterísticas principais e determinar as suas limitações. 

Na análise comparativa levada a cabo, e a seguir apresentada, também se teve em conta 

eventuais custos associados, pelo que se pretendeu determinar se as plataformas open-

source permitem atingir desempenhos semelhantes às de licença comercial. Sumariando, no 

estudo comparativo realizado foram considerados os seguintes parâmetros: 

  O tipo de linguagem de programação utilizado no desenvolvimento da plataforma; 

 O tipo de bases de dados suportado; 

 Os servidores e outros requisitos necessários para a sua implementação; 

  Os módulos suportados, pagos e comerciais; 

 A oferta de módulos e plugins; 

 Os aspetos gráficos, a navegação, a documentação da distribuição, recursos / 

ferramentas para a prática de atividades. 

 

Este estudo suportou a seleção da plataforma mais indicada para a implementação de uma 

plataforma de e-learning na UTAD.  

De um ponto de vista muito breve, a análise comparativa serviu, nomeadamente, para a 

verificação da operacionalidade das plataformas e ajudou a aferir como estas podem ser úteis 

tendo em conta a sua implementação para a prática da modalidade de ensino à distância. 

Observou-se que não existe uma grande diferença entre o Sakai e o Moodle, pois ambas as 

plataformas são muito boas para o ensino à distância e de código-fonte livre (Open Source). 

Contudo, e como referido anteriormente, o modo de instalação do Sakai é mais complexo e a 

sua dependência de terceiros constitui um ponto negativo em relação ao Moodle.  

O tamanho das comunidades é um aspeto que importa referenciar quando se procede à tarefa 

de estabelecimento de diferenças entre estes dois LMS. O Moodle contém uma comunidade 

alargada, oferece ajuda mais rápida e dispõe de muito material de apoio, além de que cada 

utilizador pode desenvolver e colaborar para o melhoramento da plataforma (plugins, 

segurança, evolução de versões, etc). O Sakai tem uma comunidade e uma oferta de ajuda 

mais reduzida, apresentando pouco material de apoio. 
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O ambiente gráfico do Sakai, quando comparado com o do Moodle, é outro ponto fraco. 

Quanto ao desenvolvimento e melhoramento do próprio Sakai, é de salientar que nem todos 

poderão contribuir para o melhoramento e desenvolvimento desta plataforma, o que também 

é um ponto a sublinhar no conjunto de diferenças destas duas plataformas de LMS. 

Em relação ao Blackboard pode concluir-se que esta plataforma demonstrou ser um LMS 

muito poderoso e uma excelente opção para entidades que possam pagar valores elevados 

para usufruir do mesmo. Trata-se de uma plataforma que tem um visual muito elegante e 

atrativo, com ajuste automático de janelas (sistema drag-n-drop), menus bem posicionados, 

embora um pouco confusos devido à grande complexidade de recursos que o Blackboard 

possui. A apresentação de cursos ou formações também está bem estruturada, permitindo ao 

utilizador ajustar as várias janelas a seu gosto. Este é um aspeto muito interessante, assim 

como as funcionalidades que permitem adicionar comunidades e consultar um dicionário. 

Em suma, quando o orçamento não é um fator limitativo, o BlackBoard revela-se uma boa 

opção, caso contrário, o Moodle apresenta-se como a solução ideal para a formação e ensino 

à distância. 

Em relação ao estudo e análise às diversas funcionalidades de outras plataformas LMS Open 

Source (Tabela 3), verifica-se que algumas delas apesar de terem alguma estrutura para o 

regime de ensino à distância, ainda não podem ser comparadas a plataformas conhecidas e 

muito utilizadas na prática de formação à distância como o Moodle, o Sakai ou o BlackBoard. 

No entanto, duas delas, o Efront e Claroline Connect, destacaram-se, mostrando ser muito 

interessantes e muito positivas porque apresentam um ambiente gráfico melhorado, 

funcionalidades atrativas. 

 

5.2. Resumo comparativo das várias plataformas estudadas 

A tabela 3 permite aceder a uma avaliação rápida dos recursos e funcionalidades suportados 

pelas várias plataformas estudadas. 

As principais funções a serem cumpridas por um LMS são a de gestão de utilizadores, 

recursos, conteúdos e atividades para ensinar um determinado assunto, programação, 

organização e gestão de eventos; gestão de acesso, controlo e monitorização do processo de 

aprendizagem; contém ferramentas para avaliar, elaborar relatórios de progresso, gestores 

de serviços de comunicação (tais como fóruns de discussão e videoconferências, entre 

outros); permitem e facilitam a colaboração entre utilizadores em conversa online. 

Em suma, pode-se dizer que um LMS serve para colocar à disposição dos estudantes a 

metodologia refletida na organização do ensino; materiais, tarefas,fóruns, chat (entre outros) 
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criado por um grupo de professores para promover a aprendizagem em uma área particular 

(Clarenc, 2013, pág.31). 

 

LMS MOODLE SAKAI BLACKBOARD EFRONT ILIAS ATUTOR CLAROLINE 

TIPO Gratuito Gratuito Comercial Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

INSTALAÇÃO 666 666 N/D 666 666 666 666 

DOCUMENTAÇÃO 666 666 666 666 666 666 666 

ADDONS 666 666 666 666 666 666 666 

PERSONALIZAÇÃO 666 666 666 666 666 666 666 

NAVEGAÇÃO 666 666 666 666 666 666 666 

GESTÃO DE 

CONTEÚDOS 

666 666 666 666 666 666 666 

COMUNIDADE 666 666 666 666 666 666 666 

FICHEIROS       

PASTAS        

.ZIP        

PÁGINAS        

EDITOR HTML        

EDITOR TEXTO        

ÁUDIO        

VÍDEO        

SCORM        

UPLOAD FICHEIRO        

GLOSSÁRIO        

RSS        

BLOG        

FÓRUM        

CHAT        

INTERFACE 666 666 666 666 666 666 666 

LINGUAGEM PHP Java PHP PHP PHP PHP PHP 

BASE DE DADOS MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL 

UPGRADE VERSÕES 666 666 666 666 666 666 666 

 Tabela 3 – Tabela generalizada de recursos dos LMS 
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O estudo comparativo dos diferentes LMS permitiu concluir que a escolha do LMS deve ter 

em conta os serviços educacionais e de suporte, ou seja, uma criteriosa análise das 

necessidades e dos diferentes tipos de recursos. Como tal, pesando todos os parâmetros 

apresentados anteriormente, conclui-se que a melhor opção para a implementação de uma 

plataforma de ensino à distância na instituição seria o LMS Moodle. Pesaram decididamente 

para esta escolha o facto de se tratar de um LMS open source com grande capacidade de 

adaptação aos diferentes tipos de ensino (à distância ou como suporte ao presencial). A sua 

evolução (upgrade de versões) e oferta de recursos foram outros fatores que foram tidos em 

conta, dado que diversos módulos e plugins são suportados por este LMS sem a necessidade 

de despender avultadas quantias na otimização da configuração para os tipos de recursos e 

atividades a serem desenvolvidas e promovidas pela instituição. 

No capítulo VI, apresenta-se mais em detalhe como se procedeu para a escolha e proposta 

de conceção do Learning Management System (LMS) a ser implementado na UTAD, 

reservando-se para o capítulo VII a implementação e tipos de recursos que a plataforma irá 

sustentar e outros tipos de serviços envolventes no suporte à distância. 
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Capítulo VI – Seleção do LMS a usar na UTAD 

Para se selecionar o LMS que melhor se adeque às necessidades da UTAD, convém 

apresentar uma metodologia de seleção que garanta a adequação da escolha e que a suporte, 

do ponto de vista técnico e tecnológico. 

A oferta de muitos e diversificados LMS pode acabar por confundir os utilizadores ou 

entidades que querem implementar o melhor e mais acertado LMS na sua empresa ou 

instituição. Um LMS, como já referido, é um sistema de gestão de aprendizagem, através do 

qual se pode ajudar a gerir e a administrar conteúdos educacionais nos mais diversificados 

formatos. Com capacidade de gerar relatórios e gerir aulas e cursos, estes sistemas acabam 

por substituir o trabalho manual, normalmente rigoroso e dispendioso. É por isso que podemos 

considera-los economizadores de tempo, pois permitem uma melhor organização, reunião e 

distribuição de informação de professor para aluno. Mas então, como escolher o melhor LMS 

(Learning Management System) indicado a cada propósito? 

 Para conseguirmos uma boa resposta a esta indagação devemos considerar 5 etapas tal 

como apresentado na Figura 29: 

 

Figura 29 – Principais etapas de avaliação de um LMS 

 

6.1.1. Etapa 1: Análise das necessidades 

Esta etapa assume-se como primordial desde o início, pois consiste em perceber quais os 

pontos focais de interesse da instituição. Através destas informações será possível saber para 

que será utilizada a plataforma, o tipo de organização pretendida, as principais áreas em que 

Análise das 
necessidades

Definição de 
requisitos

Encurtar 
escolha de 
produtos

Avaliação do 
produto

Escolha do 
produto
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se vai destacar o LMS, entre outros. No fundo, os objetivos estratégicos da instituição ou 

organização com vista à utilização de algum tipo de plataformas deste género. 

 

6.1.2. Etapa 2: Definição de requisitos 

Cada requisito é um passo fundamental para uma escolha clara de um determinado LMS. Ou 

seja, um determinado requisito deve expressar uma determinada necessidade e a construção 

de uma ampla base de pormenores. Estas necessidades podem separar-se em três 

categorias: funcionais, técnicos e custos. 

 

 Requisitos funcionais:  

Uma descrição da capacidade da plataforma na gestão de conteúdos no ensino. Ex: 

administrador com capacidade de gestão e controlo de grupos de utilizadores, conteúdos, 

horários, entre outros. 

 

 Requisitos técnicos: 

Descrição de como a plataforma se enquadra na infraestrutura da instituição ou organização. 

Ex: plataforma com capacidade para ser facilmente escalável, mantendo-se em sintonia com 

crescimento de utilizadores e da instituição ou organização. 

 

 Requisitos de custos: 

Ter em consideração os custos que a escolha poderá trazer à instituição, no momento da 

escolha e ao longo do tempo. Ex: licenciamento de baixo custo, se possível Open Source, 

tendo em conta a segurança e acessibilidade dos conteúdos e informação inseridos. 

 

6.1.3. Etapa 3: Encurtar a escolha de produtos 

Como já foi referido, existem muitos e diversificados LMS disponíveis no mercado. Por isso, 

é necessário reduzir as escolhas, tendo em conta as duas etapas anteriores. A questão de 

ser livre e gratuito é um ótimo ponto de partida para uma escolha. Depois é preciso considerar 

o suporte a vários idiomas, o suporte de conteúdos diversificados e o suporte a terceiros, pois 

podem ser fatores importantes e determinantes na escolha e redução de um tipo de LMS. 
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Tendo estes pontos definidos a lista de partida para a escolha passa a ter fatores de exclusão 

e, portanto fica mais reduzida. 

 

6.1.4. Etapa 4: Avaliação do produto 

Esta etapa permitirá avaliar em maior detalhe os LMS, que sobressaíram da primeira escolha. 

As avaliações e resultados encontrados nesta etapa terão em conta os mesmos 

procedimentos a efetuar no processo de escolha final: 

1. Pedido de informações: consiste na resposta de um determinado fornecedor ou 

comunidade perante um determinado obstáculo ou informação que se peça. Se este 

for rápido na resolução do problema ou no esclarecimento da dúvida, terá um ponto 

bónus para o resultado final. 

2. Demonstração de casos: uso/teste de alguns LMS, com participação de alguns 

utilizadores para verificar a capacidade de resposta desse mesmo LMS perante 

parâmetros pré-estabelecidos. 

3. Referências de utilizadores: pormenores e informações fornecidos por terceiros podem 

ser um fator determinante na escolha de um LMS, pois é através destes que se fica a 

conhecer quais as suas potencialidades, dificuldades, problemas resolvidos, entre 

outros destaques informativos. 

 

6.1.5. Etapa 5: Escolha de produto 

 A escolha do produto corresponde à etapa final do processo de seleção. Tendo seguido 

corretamente as etapas anteriores, já se terá definido qual o tipo de LMS que se enquadra 

melhor na implementação do mesmo numa determinada instituição ou organização.  

Em suma, as escolhas de determinados produtos não devem ser tomadas com base em 

opiniões ou em tecnologias, sem que primeiro se faça uma análise aprofundada acerca do 

produto por que se vai optar. Estratégia, planeamento e testes são pontos importantes para 

obter o maior sucesso e satisfação na escolha de um produto, como é o caso dos LMS 

(Learning Management Systems). 

 

6.2 Definição de plataforma para implementação na UTAD 

Após uma análise aprofundada das várias plataformas LMS, verificou-se que aquela que mais 

se adequa às necessidades e aos objetivos estratégicos da UTAD é o LMS Moodle.  
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O Sakai, demonstrou ser uma outra boa solução, mas devido a alguns aspetos técnicos, 

interface e código fonte, escolha institucional, optamos por eliminar esta plataforma da base 

de escolha. 

 

6.2.1. Aplicação do método de seleção ao caso da UTAD 

1. Open Source ou Comercial. 

Tendo em conta o panorama atual das universidades portuguesas, em termos de recursos 

financeiros, o ideal seria optar por uma plataforma com custos reduzidos, mas que fosse 

capaz de dar garantias para a prática do e-learning. Neste ponto a melhor opção seria o 

Moodle ou Sakai, visto que o BlackBoard se trata de um LMS comercial. 

 

2. Instalação:  

Neste ponto, verificou-se que o Moodle é o LMS mais simples, mais acessível e que requer 

menos recursos. Baseado em PHP, usando o Apache e o MySQL, esta plataforma revelou 

conter pontos muito favoráveis para a sua escolha visto que qualquer servidor com os mínimos 

requisitos suporta estas características. O Sakai demonstrou ser mais complexo ao nível da 

instalação e recorre a software de terceiros, neste caso ao JAVA e ao servidor TomCat. Para 

além disso, a sua instalação requer muitos passos, o que para gestores ou utilizadores com 

pouca experiência pode constituir um problema. Relativamente ao BlackBoard, por se tratar 

de um LMS comercial, não foi possível realizar testes ao nível da instalação. A versão testada 

foi um demo disponibilizado pelo criador do BlackBoard. 

 

3. Documentação:  

Um critério muito importante e determinante para a escolha de um LMS é saber se este conta 

com um bom suporte de ajuda, bem documentado e com capacidade para o esclarecimento 

de dúvidas e a prestação de ajudas futuras. Verificou-se, neste campo, que o Moodle é o  LMS 

melhor documentado, sobretudo devido à sua grande comunidade de seguidores, 

desenvolvedores e utilizadores.  

O BlackBoard também é uma excelente opção neste campo dado que ao ser um LMS 

comercial disponibiliza todo o suporte técnico. O Sakai é aquele que conta com menos 

documentação e material de apoio, e não permite a todos os utilizadores o desenvolvimento 

de novos módulos nem ajudar na evolução do LMS. 
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4. Módulos:  

Como referido anteriormente, graças à enorme comunidade e ao contributo dos utilizadores, 

o Moodle também é aquele que mais tem a oferecer, não só porque qualquer 

utilizador/desenvolvedor pode criar os seus próprios módulos e disponibilizá-los, muito de 

forma totalmente gratuita, mas também porque tem um alargado leque de parceiros com 

experiência no e-learning (caso da Docebo por exemplo). O BlackBoard, quando comparado 

ao Moodle, tem uma vantagem, pois determinado plugin ou módulo específico pode ser 

instalado de acordo com a necessidade pretendida. No entanto, a desvantagem é que todo o 

módulo específico para o BlackBoard tem que ser comprado e é muito dispendioso. 

Novamente, e também neste parâmetro, o Sakai volta a perder, pois é um LMS com as 

ferramentas básicas e que conta com um suporte ainda muito reduzido de plugins / módulos. 

 

5. Atualização:  

Sendo uma plataforma comercial, o BlackBoard parece ser aquela que mais se encaixa em 

termos de segurança e também por essa razão, oferece garantias de atualização da 

plataforma e dos seus respetivos módulos. No entanto, pode ser uma plataforma muito 

dispendiosa e, por essa razão, fora do alcance de muitas instituições (organizações). O 

Moodle, neste caso, acaba por vencer, pois tem evoluído bastante, a atualização é garantida 

pela comunidade de utilizadores e, caso não seja possível, existem inúmeras ferramentas 

suplementares que podem ajudar caso não seja possível efetuar atualizações num 

determinado momento. De referir que na atualização da versão da plataforma, todos os dados 

estão salvaguardados e os temas que antes foram desenvolvidos permanecem 

independentes da sua base (LMS funciona totalmente independente dos seus temas). 

 

6. Personalização e customização:  

Para o administrador ou para aquele que gere uma plataforma de e-learning, este é um ponto 

muito importante, pois é dele que depende a possibilidade de customizar a plataforma de 

acordo com o padrão de uma instituição ou estabelecimento de ensino ou ao gosto do 

administrador Sendo assim, das plataformas testadas, o Moodle, com os últimos 

desenvolvimentos apresenta-se como uma excelente opção a este nível.  

O BlackBoard também poderia ser uma boa opção, tanto quanto foi possível constatar pelo 

uso da versão demo. O Sakai, de interface muito simples e limpo, foi aquele que menos 

permitiu personalizar à medida, sendo que não se encontraram temas para este tipo de 

plataforma. 
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7. Navegação:  

Em todas as plataformas testadas verificou-se um bom desempenho a este nível, com menus 

bem posicionados e acessíveis. No geral, os menus de administração ficam no topo da página, 

sendo que os menus de conteúdos ficam nas laterais das páginas. O BlackBoard apresenta 

um tipo de menus mais complexos que pode levar a confusões por parte do utilizador. O 

Moodle conta com uma boa estrutura e definição de menus personalizáveis, permitindo ao 

utilizador esconder janelas desnecessárias, tem o menu de administração no topo e o menu 

de conteúdos com os respetivos submenus, bem identificados, possibilitando ao utilizador 

saber exatamente onde se encontra. 

 

8. Ferramentas de criação de conteúdo:  

Para uma plataforma de ensino à distância, é necessário conhecer quais as ferramentas 

disponibilizadas para a criação de conteúdos dos mais variados formatos (vídeo, áudio, texto, 

pdf, powerpoint, etc). Mas não basta só saber qual delas tem mais para oferecer, é também 

importante aferir sobre qual permitirá uma maior evolução no futuro.  

Todas as plataformas testadas contam com as ferramentas base (texto, pdf, vídeo, áudio, 

powerpoint, etc). Em relação à instalação de módulos suplementares é de referir que o Moodle 

constitui-se como a melhor opção, pois a sua alargada comunidade está sempre a trabalhar 

e a desenvolver melhoramentos da própria plataforma. O Blackboard também é uma boa 

opção, mas implicará sempre custos avultados. O Sakai é o LMS que menos oferece a este 

nível, depois de uma pesquisa aprofundada poucos módulos de interesse foram encontrados. 

 

9. Suporte a terceiros:  

Na instalação de uma plataforma de e-learning, deve ter-se em conta todas as possibilidades 

de ajuda para se obter uma plataforma mais eficaz, dando garantias de continuidade. Numa 

pesquisa aprofundada, o Moodle demonstrou conter inúmeros parceiros que possibilitam que 

esta seja a plataforma líder no sector do e-learning, pelo menos no nosso país. Tickets, chats, 

videoconferência, redes sociais, ferramentas de autor, entre outros, foram os fatores tidos em 

conta na avaliação deste item. O Moodle, como oportunamente referido, tem um vasto leque 

de suporte de parceiros, além da sua grande comunidade de utilizadores que vai 

desenvolvendo módulos com muito interesse para o melhoramento da plataforma.  

O BlackBoard contém ferramentas muito específicas para os vários ramos a que se destina, 

embora estas sejam criadas para versões específicas. No entanto, estas ferramentas, como 

já várias vezes foi referido, representam custos. O Sakai aqui também perdeu pontos muito 

significativos, pois leva o utilizador a usar ferramentas bases que a própria plataforma já 

disponibiliza. 
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Como análise final e após avaliação dos prós e dos e contras das diferentes características 

que cada uma destas plataformas possui, verificou-se que aquela que mais se ajusta às 

necessidades da UTAD é o Moodle, pois é a que mais recursos disponibiliza, não representa 

custos. A tabela 4 apresenta o resumo da avaliação realizada. A cada item avaliado foi 

atribuído uma pontuação “1” ao que revelou melhor comportamento e “3” ao que revelou o 

pior comportamento. No final, a plataforma que totalizou menor pontuação é considerada a 

melhor do teste comparativo.  

 

 Moodle Sakai Blackboard 

Custo 1 1 3 

Instalação 1 3 N/D 

Documentação 1 3 2 

Módulos 1 3 2 

Atualização 1 3 2 

Personalização 
e 

customização 

 
1 

 
3 

 
2 

Navegação 1 2 3 

Ferramentas de 
criação de 
conteúdos 

 
1 

 
3 

 
2 

Suporte a terceiros 1 3 2 
 

Geral 1 3 2 
 

Tabela 4 – Avaliação geral de recursos dos LMS: Moodle, Sakai e Blackboard 

 



 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Capítulo VII - Implementação 

Tomando o conhecimento da modalidade educacional pretendida pela instituição, quais as 

suas pretensões e objetivos pedagógicos, determinaram-se alguns passos fundamentais para 

o início de implementação de um sistema prático e funcional de e-learning (Figura 30). Como 

referido, o primeiro passo passou pelo levantamento exaustivo das necessidades da 

instituição que consistiu: 

 Na compreensão dos pressupostos da instituição neste regime de ensino; 

 No tipo de recursos materiais e financeiros disponibilizados; 

 No tipo de oferta pedagógica e educativa; 

 No público-alvo; 

 No feedback da comunidade educativa, nomeadamente, professor e estudantes; 

 Nos conteúdos e atividades que poderiam ser implementado no ensino à distância; 

 

O segundo passo baseou-se no planeamento das necessidades para a criação de um sistema 

eficaz online. Esta fase de planeamento foi fundamental para a definição: 

 Da plataforma LMS a ser implementada; 

 De outras plataformas ou serviços com possibilidade de integração ou como apoio à 

plataforma LMS na modalidade de ensino à distância; 

 Nas ferramentas e funcionalidades importantes para a criação e gestão dos vários 

cursos em sistema de e-learning; 

 Quais as disciplinas com necessidades de ferramentas e funcionalidades específicas; 

 Material (hardware); 

 Material de apoio (instruções) ao professor sobre a utilização das plataformas, dos 

recursos e funcionalidades disponibilizados, criação de cursos e conteúdos; 

 Material de apoio (instruções) ao aluno sobre navegação e acesso a determinados 

cursos, inscrição em avaliações, submissão de trabalhos, entre outros; 

 

Dado como concluídos os dois passos ou fases anteriores, procedeu-se a uma nova fase, a 

qual foi designada por Design. Esta fase consistiu na configuração e layout da plataforma de 

e-learning. Determinando-se que esta deveria ter: uma boa apresentação e boa disposição 

de menus e conteúdos, pois tais características podem ser fundamentais para o sucesso de 

um curso à distância. A navegação, a legibilidade e a forma como se chega às ferramentas, 

o acesso às várias atividades do curso, são pontos-chave para que o utilizador se sinta 
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confortável e não perca o interesse no uso da plataforma. A própria interface e o layout é um 

meio para suscitar interesse na utilização e no uso dos diversos recursos disponíveis. Todo o 

design será o meio envolvente do utilizador com a plataforma. A este é acrescentado a 

interação e o dinamismo, para além de observar a forma como se comporta, sendo que o bom 

comportamento e o aspeto visual atrativo serão um meio para atrair novos utilizadores. 

A implementação, será o último passo, que consiste na adoção dos passos anteriores e na 

colocação destes em prática. Esta será a fase final do projeto, em que se todo o processo for 

seguido pormenorizadamente, toda a estrutura para a modalidade de ensino à distância 

estará pronta a lecionar as várias ofertas pedagógicas e formativas. 

 

Figura 30 – Fases para o desenvolvimento e implementação de um sistema de ensino à distância 

 

7.1. Implementação de serviços/plataforma de e-learning da UTAD 

Para disponibilizar uma plataforma de ensino à distância rica em recursos e funcionalidades, 

foram pensados e estudados vários serviços (Figura 31), de forma a garantir a integração da 

máxima qualidade e interoperabilidade entre os diferentes sistemas da instituição. Estes 

sistemas, além de serem a base principal para a modalidade de ensino a distância, têm como 

objetivo serem instrumentos de colaboração e cooperação. Sendo assim, o sistema de e-

learning a ser implementado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, disporá dos 

seguintes serviços: 

Análise de Dados

Planeamento das Necessidades

Design

Implementação
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 Plataforma LMS Moodle; 

 Sítio Web de apresentação com os vários serviços, oferta pedagógica e formativa; 

 Serviço de email; 

 Serviço Cloud; 

 Plataforma Colaborativa; 

 Biblioteca digital online; 

 Fórum; 

 Serviço de tickets (helpdesk); 

 Serviço de CRM. 

 

Figura 31 – Ilustração de serviços a implementar no modelo ensino à distância 

 

Nas subsecções seguintes apresentam-se, em maior detalhe, cada um destes serviços. 

Moodle
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7.2. Desenvolvimento do Sítio Web de Apresentação 

O desenvolvimento do sítio web para o ensino à distância (Figura 32), tem como principal 

função a apresentação de toda a oferta pedagógica e formativa na modalidade de e-learning 

que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro oferece. Como tal, também são 

apresentados outros serviços que a instituição dispõe para toda a comunidade académica. O 

desenvolvimento deste serviço permitiu apresentar à comunidade em geral o Gabinete de e-

learning da UTAD e se procedesse ao início da prática de um novo regime de ensino na 

instituição.  

No separador “Sobre” é possível ler a história do e-learning na UTAD, a missão e os objetivos 

que este pretende atingir. Além disso, no mesmo separador, é apresentada toda a equipa 

envolvido no projeto de e-learning.  

No futuro, pretende-se que esta página divulgue os cursos disponíveis para o ensino à 

distância, permitindo uma pré-inscrição ou mesmo a inscrição para frequentar o(s) curso(s) 

escolhido(s). Uma página de “Contato” é disponibilizada, caso algum utilizador tenha alguma 

questão ou necessite de algum tipo de informação e orientação do Gabinete de e-learning. As 

redes sociais são outro meio de informação disponibilizado na página, assim o utilizador 

poderá observar todas as notícias relativas ao Gabinete de e-learning, permitindo que outros, 

potenciais futuros alunos, possam visitar o sítio web. A possibilidade de criação de testes de 

perfis para o aluno verificar se está apto para o regime de ensino à distância está em aberto, 

assim como a realização de testes linguísticos para alunos estrangeiros. Estes testes 

linguísticos permitirão verificar em que nível de compreensão linguística (A1,B1 ou C1) se 

encontra o candidato para determinar o seu percurso académico caso venha a ser futuro aluno 

da instituição. De um modo geral, o funcionamento deste sítio web funciona como um 

portefólio, em que toda a estrutura é apresentada de forma organizada, indicando o 

fundamental do ensino à distância da instituição: oferta pedagógica, soluções tecnológicas e 

uma equipa técnica de apoio ao ensino. 
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Figura 32 – Página de apresentação do Gabinete de ensino à distância 

 

7.3. Serviço de Email 

Para que o utilizador possa entrar em contacto com o Gabinete de e-learning, foi 

implementado um sistema de correio eletrónico (Figura 33). Este serviço estará sempre pronto 

a permitir troca de informações entre o utilizador e o Gabinete de e-learning de modo a auxiliar 

aos pedidos de informação, ajuda ou em outros assuntos relevantes. Sendo o meio de 

comunicação mais utilizado e consideravelmente o mais importante numa rede informática, 

este é essencial para a organização e dinamização de informações e questões relacionadas 

com o processo de ensino que se deseja inserir na instituição.  

Além do armazenamento e envio de mensagens, este serviço permite o envio de documentos 

(anexos), calendário, gestão de contactos, entre outros. A divulgação da oferta pedagógica e 

formativa bem como a divulgação da criação de conteúdos e serviços, são outros pontos de 

grande interesse, suportados por este serviço, através de newsletters ou de documentos 

informativos. A implementação deste serviço serve como uma ferramenta colaborativa, 

possibilitando agilizar processos de maneira simples, mas, sobretudo, eficaz. O utilizador 

registado, ou com credenciais da instituição, caso queira usufruir deste serviço tem apenas 

que digitar no seu navegador web o endereço e inserir as suas credenciais de acesso. Se 
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possuir um cliente de email (Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird), bastará apenas 

configurar de acordo com o servidor de email da instituição, inserção das suas credenciais de 

utilizador registado para ter acesso ao serviço.  

 

Figura 33 – Serviço de email do Gabinete de e-learning 

 

7.4. Serviço Cloud  

A possibilidade de aceder e disponibilizar documentos em qualquer lugar e a qualquer hora 

tornou-se um fator importante e determinante na distribuição de informação e realização de 

atividades. A implementação deste serviço é muito similar ao serviço Dropbox. Trata-se de 

um serviço de armazenamento e partilha de ficheiros, em que o utilizador poderá armazenar 

todo o tipo de conteúdos:  

 Ficheiros de texto; 

 Ficheiros no formato PDF; 

 Ficheiros de áudio; 

 Ficheiros de vídeo; 

 Ficheiros compactados; 

 Ficheiros executáveis; 

 Entre outros. 

 

 

Além deste ser um puro serviço de armazenamento, outras funcionalidades estão incluídas: 
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 Leitor de vídeo; 

 Leitor de áudio; 

 Visualizador de imagens; 

 Calendário; 

 Sistema de notas; 

 Sistema de bookmarks; 

 Favoritos; 

 Registo de Atividade; 

 Editor de Texto; 

 Sistema de colocação de avisos legais; 

 Possibilidade de visualização de páginas web na plataforma; 

 Agenda de tarefas; 

 Sistema de mapas mentais (MindMap); 

 Editor de diagramas; 

 Editor SVG; 

 Chat. 

 

Este serviço (Figura 34), repleto de recursos, torna-se então um complemento poderoso no 

apoio à plataforma de e-learning. Uma nova forma de trabalhar, em que tudo o que é 

armazenado estará totalmente acessível em qualquer lugar e será possível compartilhar toda 

a informação em pouco tempo. A preocupação de ter de levar o computador, o disco rígido 

externo, a pendrive, deixa de existir dado toda a informação estar disponível na rede e apenas 

a um clique de distância. Para isso é apenas necessário que exista internet e um navegador 

web. Este serviço integrado na plataforma de e-learning permite que os dados possam ser 

acedidos e utilizados, dando total liberdade de espaço e velocidade de funcionamento à 

plataforma de e-learning. De salientar que os dados armazenados estão salvaguardados, pois 

este serviço possui um bom nível de criptografia e o acesso é estabelecido através de uma 

navegação de ligação segura (https).  

A realização de backups é outro processo que este sistema permite realizar de forma rápida 

e segura, podendo ser agendados para realização automática. Outra caraterística a destacar 

no serviço é a interligação com outros serviços semelhantes, ou seja, aceita outro tipo de 

armazenamento externo como Dropbox, Google Drive, Google Docs, FTP, Amazon, entre 

outros servidores de armazenamento Cloud. Outra funcionalidade importante, nomeada de 

“undelete”, permite ao utilizador recuperar ficheiros que foram anteriormente apagados. Para 

os recuperar bastará aceder à página que contém o nome “Apagar Ficheiros” e indicar aqueles 
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que deseja recuperar. Com um sistema de pesquisa evoluído, permite efetuar pesquisas com 

base no nome e no conteúdo dos ficheiros. Além desta cloud se mostrar bastante segura no 

armazenamento de dados, podendo os mesmos ser criptografados, esta também contém 

integração LDAP, um recurso muito útil que permite fazer uma excelente gestão de senhas.  

Outro ponto a referir é a possibilidade de criação de grupos de utilizadores, com a opção de 

se poder partilhar os mais diversos ficheiros unicamente com um utilizador ou com o grupo. 

Estes ficheiros podem ser partilhados de forma privada ou pública, podendo ainda ser 

enviados de forma simples para o email de um determinado utilizador. Apesar da plataforma 

cloud estar integrada na plataforma LMS e ser acedida através do navegador, o utilizador 

pode contar ainda como pequeno cliente para o seu computador ou dispositivo móvel. Este 

pequeno cliente, funcional nos vários sistemas operativos como Windows, OSX, Linux, IOS e 

Android, permite aceder aos ficheiros que se encontram na cloud como esta estivesse 

armazenada numa simples pasta.  

 

Figura 34 – Serviço Cloud – partilha e armazenamento de informação do Gabinete de e-learning 

 

7.5. Plataforma Colaborativa 

Tendo em conta que o ensino à distância é uma forma de partilha de conhecimento e 

informação, pensou-se na implementação e integração de uma plataforma colaborativa/social 

(Figura 35). Esta, além de poder ser uma plataforma dedicada ao trabalho colaborativo, 

também permite a interação entre os utilizadores. Dispõe ainda, de uma estrutura bem 

definida e organizada de informação levando a um aumento de capacidade e potencialização 

de trabalho mas, sobretudo, a uma capacidade de auto-organização.  
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A implementação desta plataforma teve por base a ideia de ambiente social institucional, 

levando à colaboração dos diversos setores, à partilha de informações e comunicação de 

resultados de trabalhos. Tendo uma interface muito simples e prática, esta plataforma dispõe 

das caraterísticas das redes sociais integradas. A utilização desta plataforma colaborativo-

social pode ajudar na criação de estratégias para determinadas tarefas e assuntos, além de 

facilmente poder ser utilizada como ferramenta de comunicação, rápida e eficaz. A união de 

pessoas, de dados, de ideias e de projetos pode, desta forma, concentra-se num único local. 

Juntamente com a plataforma de ensino à distância, a união destas duas plataformas, permite 

ao Gabinete de e-learning uma maior capacidade de resposta, tornando-a mais inovadora e 

criativa e usufruir de uma nova forma de comunicação interna e externa, que pode resultar na 

criação de relação de entreajuda entre todos os elementos envolvidos: alunos, professores, 

funcionários, serviços, direção de cursos e reitoria. A plataforma conta com controlo de acesso 

dos utilizadores através do respetivo login e palavra-passe, sendo que também as partilhas 

poderão ser públicas ou privadas. A criação de grupos de trabalho é outra funcionalidade que 

esta plataforma possui, permitindo a boa gestão e organização hierárquica de todos os 

conteúdos inseridos. A seguir, enumeram-se as principais funcionalidades desta plataforma: 

 Registo de Atividade; 

 Verificação e registro de Membros; 

 Verificação e registro de Grupos; 

 Portefólio de fotografias; 

 Portefólio de Vídeos; 

 Blogs; 

 Páginas de utilizadores; 

 Pesquisa avançada; 

 Calendário. 
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Figura 35 – Interface da plataforma colaborativa-social do Gabinete de e-learning 

 

7.6. Biblioteca Digital Online 

O acesso a documentos e a informações de determinadas matérias e assuntos torna-se, por 

vezes, muito confuso, disperso e difícil de encontrar. A ideia de criação e implementação da 

biblioteca digital online (Figura 36), consiste no agrupamento de conteúdo de estudo num 

único local, para que o aluno tanto em regime de ensino à distância como em regime 

presencial, possa aceder de forma simples e eficaz a toda a documentação necessária para 

o estudo. Recorrendo a uma base de dados de informação complexa e rica em informação, 

todo o sistema permite controlar a multiplicidade de itens e gerir e disponibilizar ao público 

esses mesmos itens através da ligação à internet. Esta plataforma conta com duas interfaces: 

 A primeira destinada ao público em geral, onde são apresentados todos os conteúdos 

disponíveis na plataforma; 

 A segunda destinada ao administrador, responsável pela colocação, gestão e 

organização de todos os conteúdos e utilizadores. 

Seguindo uma estrutura de catálogo, esta plataforma permite aos seus utilizadores efetuar 

pesquisas bibliográficas em diferentes áreas de ensino, pelos seguintes campos: 

 Título; 

 Autor; 
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 Assunto; 

 Palavra-Chave; 

 Código ISSN; 

 Idioma; 

 Ano de Publicação. 

 

Sendo uma plataforma acessível a toda a comunidade da instituição, esta poderá ser acedida, 

também, pelo público externo. Contudo, determinados conteúdos bibliográficos poderão ser 

definidos como privados, restringindo o acesso ao proprietário ou a grupos de utilizadores, 

por exemplo, apenas os utilizadores internos. O sistema de autenticação é realizado através 

de um login de utilizador e pela respetiva palavra-passe.  

Como complemento ao ensino à distância, esta plataforma poderá ser de grande utilidade 

para o aluno, sendo que toda a informação bibliográfica relativa a um determinado 

curso/disciplina poderá ser disponibilizada sem que o aluno se disperse por outros meios. A 

disponibilidade de pesquisa de recursos informativos e informação científica, entre outros, 

pode ser encontrada numa grande base de dados, disponível através de documentos digitais, 

revistas, ebooks ou obras (livros) bibliográficas. Apesar das facilidades acima descritas pode 

acontecer que algum aluno não consiga encontrar determinada informação ou tenha 

dificuldades, neste caso, poderá ser acompanhado pelo administrador da plataforma. 

 

Figura 36 – Interface Biblioteca Digital Online do Gabinete de e-learning 

 



 92 

7.7. Fórum  

Como instrumento de informação de utilização dos vários recursos e sistemas que o Gabinete 

de e-learning dispõe para a modalidade de ensino à distância, procedeu-se à instalação de 

uma plataforma fórum (Figura 37), adicionando-se, desta forma, mais uma opção aos 

sistemas colaborativos implementados. O fórum permite que a comunidade universitária tenha 

um ponto de encontro onde poderão contribuir para melhorar os serviços e as práticas de 

utilização de todo o sistema de e-learning. As principais características desta plataforma são 

enumeradas a seguir: 

 Informação sobre como aceder às diferentes plataformas, com especial atenção na 

plataforma de e-learning; 

 Uso de recursos e atividades; 

 Área de apoio aos professores na criação de conteúdos e cursos para ensino à 

distância; 

 Questões e dúvidas relativas a assuntos relacionados com a vertente de e-learning 

 Área para apoio na resolução de problemas; 

 Sugestões. 

 

O principal objetivo desta plataforma consiste em promover a participação da comunidade 

para que esta contribua e partilhe sugestões, por meio de mensagens e debate, para um 

melhor funcionamento de todo o processo de ensino via e-learning. A apresentação de 

conteúdos é disponibilizada através dos vários tópicos, organizados temporalmente 

(ordenação feita pela última data de postagem) e hierarquicamente. O conteúdo relativo à 

utilização das diferentes plataformas é de acesso público, podendo, determinado conteúdo, 

ser acedido através de autenticação do utilizador.  

Para que o utilizador possa contribuir com os seus “posts” ou mensagens, terá de estar 

registado e autenticado. De referir que para o bom uso e gestão de conteúdos, todas as 

mensagens (posts) serão moderadas por um utilizador avançado ou administrador, assim, os 

assuntos não relevantes e/ou de teor menos próprio, serão filtrados. Qualquer utilizador com 

permissões para a inserção de posts, é identificado na plataforma através do nome e fotografia 

(opcional).  
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Figura 37 – Interface Fórum do Gabinete de e-learning 

 

7.8. Serviço de Tickets (HelpDesk) 

De modo a apoiar toda a comunidade universitária, e a apoiar todos os utilizadores em regime 

de ensino à distância, foi implementada uma plataforma de suporte técnico (Figura 38). Esta 

plataforma consiste no apoio direto aos utilizadores (alunos e professores) das diferentes 

plataformas de ensino à distância, principalmente na plataforma de e-learning. Para além da 

utilização das plataformas, esta em concreto tem em conta o suporte a equipamentos que os 

professores possam vir a utilizar, reserva ou outra necessidade de suporte. A interação rápida 

com determinado utilizador permite que este dê mais credibilidade a todo o serviço 

disponibilizado pela instituição. O utilizador, por seu lado, sentir-se-á mais confiante, uma vez 

que tem a perceção de apoio e contributo para a resolução e solução dos seus problemas e 

das suas dificuldades. O sistema permite, entre outros: 

 Armazenar todos os pedidos em formato de email; 

 Enviar arquivos; 

 Atendimento telefónico; 

 Possibilidade de integração de apoio via chat; 

 FAQ´s; 

 Campos personalizados; 

 Calendário; 
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 Verificação de último artigo ou evento criado; 

 Notícias; 

 Gestão de utilizadores; 

 Estatísticas; 

 Pesquisas avançadas; 

 Tickets em aberto, bloqueados e encerrados. 

 

Trata-se, por isso, de uma plataforma essencial de apoio aos utilizadores, SPOC (single point-

of-contact) ou ponto único de contato, que permite uma interação vital de comunicação entre 

os utilizadores e a equipa técnica de e-learning para a operacionalização de serviços. 

  

Figura 38 – Interface plataforma Helpdesk do Gabinete de e-learning 

 

7.9. Plataforma CRM/ERP 

Atualmente, a gestão e a organização de recursos e de utilizadores é fundamental para o 

sucesso de qualquer atividade na internet. Como tal, sabendo da importância e do impacto 

que o ensino à distância tem no enquadramento geral do ensino, e dos impactos financeiros 

que poderão resultar, faz todo o sentido ter uma plataforma que possa fazer a gestão de todo 

o processo da modalidade de ensino e-learning.  
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O ponto fulcral da implementação desta plataforma incide no aspeto analítico, ou seja, na 

realização de uma análise de dados e informações referentes às necessidades dos 

utilizadores, neste caso os alunos. Esta análise de dados é estabelecida através da procura 

do aluno em determinado curso ou formação. A instituição, por seu lado, irá estar disponível 

a dar o seu contributo no apoio a escolhas, informações ou outras ofertas, para que o aluno 

se sinta motivado a realizar o seu percurso curricular na instituição. O ponto-chave desta 

plataforma consiste no volume de informações armazenadas, originado a partir das pesquisas 

de utilizadores e potenciais alunos.  

A integração com todos os serviços da instituição é outro ponto a realçar pois promove o 

auxílio de fluxo de trabalho. Todo o processo de determinado assunto estará ao alcance e 

conhecimento de todos os setores e todos os dados desta plataforma serão disponibilizados 

em forma de gráficos. Esta plataforma permite fazer uma gestão de contas de todos os 

utilizadores e ter acesso a informação acerca de formações pessoais relevantes para o 

processo de divulgação de ofertas formativas e educacionais. As contas contêm alguns dos 

seguintes parâmetros: 

 Nome e apelido; 

 Localização geográfica; 

 Contato telefónico; 

 Contato email; 

 Atividade Profissional; 

 Redes Sociais; 

 Última atividade realizada na página da universidade; 

 Notas Informativas do utilizador; 

 Histórico; 

 Tempo de ligação na página; 

 Entre outros. 

A boa gestão e organização dos contatos permitirão criar uma base de dados com todos os 

utilizadores, facilitando o contacto. Essa ligação de informação é estabelecida através do 

serviço de email que o próprio CRM dispõe. A divulgação de informação, a oferta de produtos 

educacionais e formativos pode ser realizado através de uma simples mensagem de texto ou 

por newsletter. Desta forma, a universidade gera uma proximidade e interação com o aluno, 

tendo este conhecimento de que a universidade estará disponível para o apoiar em 

determinado assunto ou fornecimento de informações. A plataforma CRM (Figura 39) 

implementada conta ainda com: 
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 Calendário de eventos; 

 Identificação de estado de processos; 

 Lembretes 

 Serviço de mensagens base e sociais; 

 Sistema de ajuda e dicas; 

 Sistema de ações realizadas na plataforma; 

 Sistema de oportunidades de negócio (neste caso oferta de formações); 

 Criação de catálogo para marketing; 

 Estado de divulgação de campanhas; 

 Posts efetuados nas redes sociais; 

 Gestão documental; 

 Sistema de relatórios e gráficos; 

 Impressão de resultados para PDF. 

 

Numa análise mais aprofundada, a universidade, através da implementação desta plataforma 

CRM, tende a interagir mais eficazmente com todos os seus utilizadores (alunos e possíveis 

interessados), conhecendo determinadas informações e hábitos de pesquisa dos mesmos, o 

que vai permitir que as campanhas de ofertas formativas e educativas sejam direcionadas, 

assim como notícias e outras informações. A plataforma tende a tornar o atendimento num 

processo mais personalizado, organizado e mais profícuo para toda a comunidade 

académica. 

 

Figura 39 – Interface CRM do Gabinete de e-learning 
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7.10. Plataforma de ensino à distância 

O sucesso da modalidade de ensino à distância deve-se, sobretudo ao bom funcionamento 

de uma plataforma dedicada a esse propósito. As funcionalidades que esta oferece permitem 

a construção, a gestão e a disponibilização de cursos, muitos destes, em grande escala. 

Considerada a principal responsável por toda a gestão e dinamização de cursos e formações 

à distância, a plataforma a instalar na instituição é baseada no LMS Moodle.  

As razões que sustentaram esta escolha, já foram identificadas anteriormente e consistem, 

sobretudo, nos benefícios decorrendo do código aberto e também do alargado número de 

utilizadores, o que favorece o desenvolvimento de várias ferramentas para os mais variados 

propósitos de ensino e formação. Todo o processo de implementação da plataforma na 

instituição tem por base a rapidez e eficácia de transmissão de conteúdos para o regime de 

ensino à distância. Após a sua implementação, o passo seguinte será a customização e 

configuração da plataforma.  

O layout a ser trabalhado teve como principal foco: a imagem, as cores e o logotipo da 

universidade. Foram vários e exaustivos os testes realizados, até se obter o layout final. 

O comportamento do layout em dispositivos móveis também foi considerado, pelo que se 

apostou na simplicidade, focando todo o esforço no propósito final: o ensino.  

A página de apresentação vai conter apenas o logotipo institucional e o do Gabinete de e-

learning, interface “cleaning” (limpa), com as cores branco, azul e vermelha, destacando 

algumas informações de serviços e cursos que a universidade oferece, separada por 

pequenas caixas (boxes), tendo estas hiperligações diretas às páginas onde se encontram as 

respetivas informações. O footer, em tons cinza, destacando os vários serviços através de 

hiperligações às respetivas páginas e contendo informação do endereço (contacto) da 

universidade, também consta da página de apresentação. Após a finalização do design e 

customização da plataforma, procedeu-se às configurações dos serviços e funcionalidades 

que esta deverá conter para a construção de cursos e disponibilização de conteúdos para o 

ensino à distância. As referidas configurações tiveram em conta as necessidades de 

professores e alunos para uma melhor prática de ensino-aprendizagem, em regime de e-

learning.  

A estrutura de uma disciplina em modo de e-learning deve ser bem planeada, para que esta 

possa servir de forma eficaz todos os envolvidos (alunos e professores). Como tal, toda a 

escolha de recursos para criação de atividades é fundamental. A configuração na plataforma 

LMS Moodle pode ser ajustada de acordo com as preferências do design institucional ou do 

administrador, só este responsável terá a capacidade de configuração dos respetivos 
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módulos, sendo que outros perfis, como o caso de professor, apenas têm acesso à criação 

de disciplinas ou até mesmo cursos. A configuração da plataforma LMS é dividida em 3 

funcionalidades principais:  

 Blocos – considerados os responsáveis por acrescentar funcionalidades à plataforma 

e situados nas laterais da página do LMS. Estes blocos têm a funcionalidade 

“colapsible”, caso o utilizador não queira visualizar o bloco bastará clicar sobre ele. 

 A seguir, enumeram-se, alguns dos blocos principais:  

o Identificação visual da universidade; 

o Mensagem de boas vindas, logotipo e pequena descrição do curso; 

o Bloco principal ou chamado de bloco zero, todos os recursos gerais (curso ou 

disciplinas) serão colocados aqui e encontram-se situados na parte superior da 

página; 

o Fórum de notícias; 

o Configurações e ajustes do curso; 

o Mensagens; 

o Calendário; 

o Pesquisa; 

o Catálogo de cursos; 

o Atividade recente; 

o Utilizadores que se encontram ligados na plataforma (online); 

o Utilizadores que acederam à plataforma (geralmente definido para os últimos 

5 minutos); 

o Blocos identificativos dos cursos, estes podem ser disponibilizados através de 

tópicos ou semanas; 

o Alguns dos blocos ou recursos podem ser definidos como não acessíveis, 

privados, e apenas podem ser acedidos através de uma senha ou tendo perfil 

de administração da plataforma; 

 Recursos – responsáveis pela criação de conteúdos e respetiva gestão. São 

disponibilizados em diversos formatos (documentos em formato de texto, multimédia, 

hiperligações, imagem, áudio, vídeo, flash, java, entre outros); 

o Página ou documento de texto – o texto a ser disponibilizado poderá ser escrito 

no formato corrente textual (simples) ou em formato de linguagem HTML; 

o Página ou documento Web – permite o desenvolvimento de uma página web, 

como se esta se tratasse de um sítio web e disponibilizá-la através da 

plataforma LMS Moodle; 
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o Diretório de visualização (Pasta) – conjunto de ficheiros disponibilizados e 

guardados numa pasta e que podem ser acedidos e visualizados pelos alunos; 

o Apontador de ficheiro – hiperligação de acesso a um documento na plataforma 

ou a um sítio web; 

o Book (Livro) – capacidade de desenvolvimento de páginas em formato digital, 

organizadas por capítulos e subcapítulos, podendo conter conteúdos nos 

variados formatos (imagens, vídeo, áudio, html, texto). Equivalente a um livro 

em formato de papel; 

o SCORM e IMS – pacotes contendo um curso, uma disciplina e conteúdos que 

podem ser transferidos entre várias plataformas e disponibilizados na 

plataforma LMS para os alunos; 

o Etiquetas – forma simples de inserção de descrições textuais e separadores; 

 

 Atividades – principal meio de disponibilização de ferramentas de comunicação, 

avaliação e complementares ao conteúdo. Juntamente com os recursos, estas 

atividades são a base funcional de criação de atividades para o ensino à distância. 

Podem ser construídas passo-a-passo, utilizando várias ferramentas disponibilizadas 

na plataforma, como: 

 Base de Dados; 

 Calendário; 

 Chat; 

 Fórum; 

 Glossário; 

 Inquérito; 

 Lição; 

 Livro (Book); 

 Questionário; 

 Referendo; 

 SCORM/AICC; 

 Teste; 

 Trabalho; 

 Wiki; 

 Workshop. 
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Estas configurações encontram-se na base da plataforma LMS. De acordo com as 

necessidades dos professores poderão, ou não, ser disponibilizadas, bastando para isso 

aceder à administração da plataforma e marcar um visto para habilitar o seu uso. 

Considerando o essencial para a prática de cursos no modo de ensino à distância, outros 

recursos/ferramentas foram implementados tendo em conta determinados aspetos a serem 

lecionados, como o caso de curso ou disciplinas com conteúdos matemáticos. Conteúdos que 

necessitem de carateres especiais, requerem uma grande atenção por parte de quem os está 

a desenvolver ou está responsável pela criação de um curso para o ensino à distância. As 

ferramentas a implementar na plataforma LMS são de caráter especial tendo em conta a sua 

especificidade. Para a lecionação de conteúdos matemáticos foi realizada uma pesquisa 

exaustiva, resultando na seleção das seguintes ferramentas:  

 Wiris; 

 Geogebra. 

Estas duas ferramentas, baseadas em código JAVA e Latex, exigem que o cliente (utilizador 

professor-aluno) tenha instalado no seu computador os plugins respetivos para que possam 

ser executadas. A inserção de conteúdos (escrita matemática ou inserção de equações 

matemáticas) em linguagem Latex ou “Tex” (Figura 40), é realizada de forma simples, com 

recurso a um editor WYSIWYG (What You See Is What You Get). Por outras palavras, este 

editor é como se fosse um editor de texto convencional embora tenha caraterísticas muito 

próprias, no caso, carateres e funções matemáticas. Caso o professor tenha um software 

próprio em linguagem “Tex” e queira utilizar na plataforma LMS poderá seguir fazer copy-

paste (copiar-colar) ou fazer o upload do ficheiro para a plataforma. 

A função drag n´drop (arrastar/largar) também poderá ser utilizada, embora por vezes possa 

não funcionar corretamente ou causar alguns transtornos ao utilizador. 

A plataforma LMS contém um filtro Latex que consegue interpretar este tipo de linguagem e 

disponibilizar para o utilizador linguagem de marcação para fins matemáticos e permite 

também criar imagens, símbolos e fórmulas disponibilizando-os na plataforma. Uma maneira 

mais fácil e mais natural para a formatação de fórmulas, facilitando a compreensão 

matemática aos utilizadores. 
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Figura 40 – Exemplo de linguagem “Tex” 

 

A integração da ferramenta Wiris na plataforma LMS, tornou-a mais completa. Trata-se de 

uma ferramenta essencial do ponto de visto matemático, que permite  que os professores 

possam disponibilizar conteúdos matemáticos de forma eficaz, simples e, sobretudo, 

interativa. Este pequeno plugin, quando incorporado na plataforma, pode ser acompanhado 

pelo software disponibilizado pela empresa. O conjunto (plugin+software Wiris) permite 

alargar o leque de possibilidades para disponibilização de informação, exercícios e testes de 

avaliação, embora a sua aprendizagem requeira ao seu utilizador (professor) um pouco de 

dedicação. O Wiris, plugin matemático, pode ser dividido em 3 partes: 

 Wiris Editor (Figura 41) - um editor WYSIWYG que permite a inserção de carateres, 

fórmulas, cálculos científicos desde o mais simples até ao mais avançado; 
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Figura 41 – Interface Wiris Editor – Editor de inserção de carateres e funções matemáticas 

 

 Wiris CAS (Figura 42)- permite a realização de cálculos online, podendo estes serem 

demonstrados aos alunos em tempo real. Além da resolução de cálculos, dispõe de 

um editor de gráficos 2D e 3D avançados. 

 

 

Figura 42 – Interface Wiris CAS – Calculadora online de exercícios matemáticos 
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 Wiris Quizzes (Figura 43) – apresenta uma outra possibilidade de criação de quizzes 

e testes de avaliação além daquelas ferramentas já disponíveis na plataforma de 

ensino à distância. As questões nos quizzes ou nos testes de avaliação podem ser de 

diversos tipos e acompanhadas por gráficos matemáticos. 

 

Figura 43 – Interface das várias possibilidades de questões Wiris Quizzes 

 

Um ponto muito importante a destacar no Wiris, é a função Wiris Variables (Figura 44). Este 

pequeno ícone contém funcionalidades que, praticamente, são o “cérebro” do software 

matemático. É através do Wiris Variables que se escreve o código para a realização de 

exercícios mais complexos. Os exercícios podem ser modificados conforme o tipo de 

resolução desejado (alteração do código e das variáveis matemáticas). Quanto à validação 

da resposta, é nesta janela que o professor poderá verificar se o seu código está correto e 

consequentemente o resultado final (resposta correta do cálculo do exercício). Caso esteja 

todo o cálculo correto, o sistema irá dar a resposta com a cor verde, caso contrário a cor será 

vermelho (cálculo/resposta errada). Caso o professor deseje pré-visualizar se o processo em 

está matematicamente correto, pode fazê-lo através de uma aba de “Preview”.  



 104 

Quanto à programação do exercício, o código é feito na aba “Variables”. É aqui que o 

professor pode inserir todas as funções e variáveis para o desenvolvimento da resposta. Há 

respostas que devem ser matematicamente iguais, valores que não poderão ser diferentes ou 

compostos, para a definição de regras de respostas a aba “Validation”. Todos os pormenores 

de tipo de resposta podem ser definidos nesta aba. 

 

Figura 44 – Interface de Wiris Variables – definição e programação de funções para respostas 

 

Uma outra ferramenta, anteriormente analisada e posteriormente implementada na plataforma 

de ensino à distância, foi o Geogebra. Esta pequena ferramenta tal como acontece com o 

Wiris, possui um plugin de implementação em plataformas LMS mas tem suporte para a 

construção de exercícios mais avançados através de software de instalação em computador. 

A implementação do Geogebra (Figura 45) serve como um complemento ao Wiris, mas pode 

ser utilizado de forma independente. Este software matemático tem como principais vertentes 

a geometria, a álgebra e o cálculo. Permite a construção de gráficos avançados, através de 

geometria dinâmica.  
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As suas funcionalidades permitem que os objetos possam ser modificados de forma dinâmica. 

O funcionamento de Geogebra é estabelecido através de equações e coordenadas. 

Capacidade de trabalhar com variáveis que podem ter números, vetores ou pontos. 

Derivadas, integrais e outras funções são outras possibilidades com que se pode trabalhar 

com o software Geogebra. Trata-.se de um excelente software para a realização de 

expressões algébricas. Caso o professor tenha instalado o Geogebra no seu computador, 

poderá importar a informação desenvolvida localmente para a plataforma de e-learning de 

forma simples. 

 

Figura 45 – Interface de Geogebra, software matemático para o desenvolvimento de objetos 

 

Na verdade basta guardar essa informação num ficheiro com extensão .ggb e depois 

posteriormente fazer o upload desse mesmo ficheiro para a plataforma de e-learning. O plugin 

Geogebra já instalado na plataforma irá reconhecer e interpretar o ficheiro, disponibilizando 

assim a informação para os alunos. Os objetos criados em Geogebra podem ser movidos, 

podendo, também, ser visualizados valores, bastando para isso clicar com o ponteiro do rato 

sobre o objeto ou a área pretendida. Algumas das ferramentas (Figura 46) que o Geogebra 

possui para a movimentação dos objetos e alteração dos mesmos, são já conhecidas por 
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parte dos utilizadores (ferramentas que são já utilizadas em outros softwares como, por 

exemplo, PDF´s ou editores de fotografia), permitindo assim uma fácil interpretação daquilo 

que elas possibilitam realizar. 

 

Figura 46 – Ilustração de barra de ferramentas do software Geogebra 

 

A colaboração e a cooperação são importantes para o processo educacional, pois facilitam o 

auxílio entre os envolvidos, professor-aluno, aluno-aluno, e promove a interação de forma fácil 

e dinâmica. Para que esta cooperação fosse possível, implementou-se um plugin de sistema 

de videoconferência. Por defeito, a plataforma LMS permite que os utilizadores possam 

interagir através de chat, fórum ou mensagem. Contudo, essa interação de forma assíncrona 

não é suficiente no ensino à distância. A necessidade de participação por parte dos alunos 

em determinados assuntos neste tipo de recursos de comunicação fica limitada, podendo 

levar ao sentimento de falta de acompanhamento educacional. Tendo em conta que o ensino 

à distância deve seguir o modelo bidirecional, uma forma comunicativa entre o professor e o 

aluno, favorecerá a comunicação. Desta forma, o acompanhamento ao aluno será mais 

próximo e o professor poderá orientá-lo e ajudá-lo ao longo da sua aprendizagem.  

A comunicação síncrona, permite que os alunos se auto motivem, ampliando a sua 

capacidade de comunicação e apresentação. Apesar de existirem outras possibilidades de 

sistemas de videoconferência, como, por exemplo, o Colibri ou OpenMeetings, optou-se pela 

implementação de um sistema de videoconferência de código-livre, o BigBlueButton. Trata-se 

de um plugin baseado na tecnologia Flash e que incorpora diversas funcionalidades de forma 

síncrona para a prática de videoconferência tais como: 

 Apresentações através de sistema de vídeo e áudio; 

 Sistema de quadro-branco; 

 Partilha de ficheiros através de janelas; 
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 Partilha de ambientes de trabalho; 

 Chat; 

 Voip; 

 Gravação e reprodução de conteúdo; 

 Entre outros… 

Os documentos em partilha no BigBlueButton podem ter um dos seguintes formatos: 

 PDF; 

 Powerpoint; 

 Microsoft Office; 

A moderação ou controlo de atividade na sala é um ponto forte deste sistema de 

videoconferência dado que toda a sala é controlada por meio de uma hierarquia, em que o 

professor se assume como entidade máxima, gozando de privilégios. O moderador 

(professor), poderá permitir que o aluno comunique com os outros. Caso o aluno pretenda 

intervir no debate que se encontra a ser discutido, poderá solicitar permissão através do 

levantar de mão (Figura 47), um pequeno símbolo que se encontra no menu de ferramentas 

de BigBlueButton e que informará o professor. 

 

Figura 47 – Barra de ferramentas permissão do discurso de BigBlueButton 

 

Os utilizadores para comunicarem através de voz e vídeo deverão dar instruções para tal logo 

no início de atividade da videoconferência. Uma pequena janela surge (Figura 48), 

questionando o utilizador se este quer aceder e partilhar o seu microfone e webcam com os 

restantes utilizadores. Também o poderá fazer mais tarde, bastando para isso ir ao menu de 

ferramentas de BigBlueButton e clicar sobre o dispositivo pretendido que deseja partilhar. 

 

Figura 48 – Menu de configuração de dispositivos áudio e vídeo 
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A apresentação de um trabalho, de uma defesa, ou apenas a partilha de um determinado 

ficheiro com os outros utilizadores, é conseguida de forma simples, através do sistema drag 

n´drop ou então através da submissão do ficheiro. Feito o upload desse ficheiro, será 

apresentado no ecrã de visualização do principal utilizador e posteriormente será 

disponibilizado a todos os restantes. Nesse mesmo ecrã de visualização (Figura 49), uma 

nova barra de ferramentas surgirá contendo novas ferramentas, como por exemplo: 

 Ferramenta mover; 

 Ferramenta de polígonos; 

 Ferramenta de texto; 

 Ferramenta de desenho; 

 Retroceder; 

 Limpeza de ecrã. 

 

Figura 49 – Interface de apresentação e barras de ferramentas de edição de BigBlueButton 
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Vários layouts estão disponíveis de acordo com as preferências do utilizador. Se este desejar 

um layout de apresentação poderá optar pelo layout Meeting, se preferir um modelo que vá 

mais de encontro à reunião online poderá optar pelo layout Video Chat ou então pelos 

restantes tipos de layout: Default, Webinar, Lecture Assistant e Lecture. O BigBlueButton 

(Figura 50) dispõe, para os seus utilizadores, de uma plataforma multi-idioma. Os Shortcut 

Keys (Atalhos) também são totalmente personalizáveis, ou seja, todo o ambiente é 

personalizável e ajustável de acordo com as preferências dos diversos utilizadores. A criação 

de uma videoconferência na plataforma de ensino à distância é estabelecida através da 

criação de atividade de uma disciplina.  

Após a instalação de BigBlueButton e de todas as configurações estarem bem definidas, um 

pequeno módulo foi implementado na plataforma de e-learning, para que fosse possível 

colocar em prática a atividade de videoconferência na instituição, a partilha de conteúdos, 

aulas e reuniões em modo síncrono. 

 

Figura 50 – Interface de sistema de videoconferência do Gabinete de e-learning 

 

A diversificação de conteúdos no ensino à distância é muito relevante, tendo em conta a 

chamada de atenção a um público mais disperso, a transmissão de melhores e mais 

pormenorizados conhecimentos, a alternativa a um ensino baseado na leitura e palestra do 

orador. Sendo considerado já um dos melhores recursos didáticos e um auxiliar na 

aprendizagem, o vídeo é um elemento central que se optou por ter disponível na plataforma 

de ensino à distância. Como tal, foi pensado um repositório para a prática de ensino através 
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deste formato multimédia. A possibilidade de constituição do repositório passou por dois 

pontos determinantes:  

 Usufruir de uma plataforma que a instituição já possui através da FCCN; 

 Instalação e integração de uma nova plataforma totalmente independente a outros 

serviços. 

A análise realizada a estes dois parâmetros, em termos de serviço, fiabilidade, segurança e 

integridade permitiu concluir que a plataforma Educast, da FCCN (Fundação Computação 

Científica Nacional), era a melhor escolha. As ferramentas integradas nesta plataforma são 

consideradas indicadas e úteis para a disponibilização de vídeo aulas. O Educast conta com 

os seguintes recursos: 

 Criação de canais; 

 Criação de canais de teste; 

 Editor de vídeo online;  

 Partilha através de formatos diferentes (Flash, Quicktime e M4V); 

 Sistema de clonagem de clips. 

 

Figura 51 – Interface repositório Educast do Gabinete de e-learning 
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Como alternativa ao repositório Educast, e como já referido, optou-se pela instalação de um 

repositório de conteúdo no formato de vídeo independente (Figura 52). Seguindo os mesmos 

parâmetros do repositório Educast, o repositório secundário consiste na partilha de vídeo-

aulas, wokshops, palestras e conferências para a comunidade no regime de ensino à 

distância. Esta plataforma, independente e alojada nos servidores da instituição, permite fazer 

o upload de ficheiros de vídeo, áudio e fotografias. Além de ser pensada para que os 

professores realizassem a partilha das suas aulas, este poderá servir para a criação de 

comunidades. Os canais poderão ser criados de forma pessoal ou em grupo, contendo a 

secção principal de vídeo, e também um espaço dedicado a álbuns de fotos e acompanhado 

por um pequeno blog. A interface deste repositório é muito semelhante ao serviço Youtube, 

onde o conteúdo é separado por categorias e a pesquisa poderá ser feita através de pesquisa 

livre, autor e formato de conteúdo. No futuro, as diversas áreas e escolas da instituição 

poderão criar o seu próprio grupo e partilhar os respetivos conteúdos com o seu público-alvo. 

As restrições dos conteúdos poderão assumir a estratégia adotada pelo Educast tem, de 

modo privado, mediante uma autenticação do utilizador através do seu login e sua respetiva 

palavra-passe, ou do tipo de público, disponível a todos os utilizadores. A utilização destes 

repositórios na modalidade de ensino à distância permite agrupar os esforços e os recursos, 

a colaboração e a potencialização de um novo método, uma nova prática de ensino mais 

motivadora, diversificada e lúdica. Para o aluno, o facto de observar determinado pormenor, 

uma determinada técnica, é um ponto essencial para que este seja motivado a realizar uma 

pesquisa, transformando-se, assim, numa nova oportunidade de aprendizagem de forma mais 

dinâmica e atrativa que o poderá levar ao sucesso no seu percurso de aprendizagem. 

 

Figura 52 – Interface de repositório de vídeo secundário do Gabinete de e-learning 
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A modalidade de ensino à distância é vista por muitos como um facilitador de desenvolvimento 

de trabalhos e artigos. A inserção de conteúdos para a avaliação com direitos de autor ou 

realizados por outros é um problema com que o ensino se tem deparado. De modo a 

estabelecer um maior controlo sobre trabalhos e artigos submetidos por alunos para avaliação 

resultante de outros autores, conclui-se que a plataforma de e-learning deveria conter um 

pequeno módulo de anti plágio. Existem inúmeros plugins, módulos, software anti plágio, 

contudo alguns deles apresentam um desempenho insuficiente. Como tal, a pesquisa 

efetuada sobre este pequeno aplicativo para implementação na plataforma de e-learning foi 

bastante exaustiva. Dos vários módulos existentes, concluiu-se os mais eficazes na obtenção 

de resultados de plágio são os módulos comerciais. A versatilidade, o diferente número de 

suporte de idiomas, citações completas ou parciais, repositórios de artigos, entre outros, foram 

pontos essenciais na escolha de um bom módulo anti plágio para a plataforma de e-learning. 

Entre os módulos analisados, encontram-se: 

 Plagiarisma 

 Duplichecker  

 Plagtracker 

 Turnitin 

 Ephorus 

 PlagScan 

 CopyCheck 

 Vericite 

 Copysider  

 Plagium  

 Google 

 

Alguns destes módulos poderão ser utilizados livremente online (Plagiarisma, Plagtracker ou 

Duplichecker). A pesquisa do Google é uma outra possibilidade, mostrando-se mesmo até 

muito competente na pesquisa de cópias de trabalhos e textos integrais. A possibilidade de 

pesquisa em vários idiomas representa uma mais valia desta ferramenta da Google, embora 

esteja limitada a um conjunto de palavras. Dos repositórios testados, embora comerciais, 

aqueles que revelaram melhor qualidade para a tarefa de anti plágio foram o Turnitin, o 

Ephorus e o Vericite. O Vericite com uma interface agradável, permite fazer pesquisas na 

nuvem e apresenta os resultados em forma de relatório, comparando-os em diferentes graus: 

 Low Match – nível de risco baixo; 

 Medium Match – nível de risco médio; 
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 Hight Match – nível de risco alto; 

 Matched Segment - Hightlighted Sentence - Correspondência de segmento alta; 

 Matched Segment – Unhighlighted Sentence - Sem correspondência de segmento; 

 Below Treshold Match – nível de correspondência insignificativo. 

 

O Turnitin e o Ephorus (Figura 53) são dois sistemas de anti plágio que se complementam. A 

sua interface é simples e prática. 

 

Figura 53 – Interface de Turnitin e Ephorus, ferramentas de anti plágio do Gabinete de e-learning 

 

Não sendo considerado uma atividade ou até mesmo um recurso, o editor de texto da 

plataforma de e-learning Moodle é o ponto-chave de inserção de informação. Ao longo das 

várias versões desta plataforma o editor de texto, por defeito era o TinyMCE (Figura 54), um 

editor que desempenhou bem as suas tarefas ao longo dos anos mas que viria a ser 

substituído pelo Atto (Figura 55). 

 

 

Figura 54 – Barra de ferramentas de editor de texto TinyMCE 
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Este sucessor é baseado em Javascript e está presente na plataforma de ensino à distância. 

A evolução para o Atto representou ganhos na priorização, simplicidade e objetividade. 

As funcionalidades base e mais frequentemente utilizadas, como se pode verificar, estão 

presentes neste novo editor de texto da plataforma, contudo o Atto é totalmente configurável 

podendo ser acrescentadas novas funcionalidades através da implementação de novos 

plugins que, posteriormente, serão adicionados à barra de ferramentas. No caso da 

plataforma de ensino à distância, outras funcionalidades estão presentes, como: 

 Plugin Wiris; 

 Um editor de equações, o qual permite a inserção de fórmulas (Latex e MathJax);  

 Plugin linguagem HTML; 

 Linha horizontal para divisão de conteúdos; 

 Contador de palavras; 

 Tamanho de fonte; 

 “Full View” para vista total ou ecrã inteiro do editor; 

 Funcionalidade de cor de texto; 

 Corretor automático. 

Muitas outras funcionalidades poderão ser incorporadas neste editor, no entanto, estas são 

suficientes para dar conta das necessidades atuais. A acessibilidade é o ponto-chave deste 

editor. Se algum tipo de utilizador não se adaptar ao editor, existe a possibilidade de 

passagem deste editor para o anterior, o TinyMCE. 

 

Figura 55 – Barra de ferramentas de editor texto Atto 

 

Em termos gerais, uma das questões mais frequentes colocadas pelos professores e 

formadores no seu primeiro contacto com a modalidade de ensino à distância, é de como 

poderão proceder à avaliação dos seus alunos ou formandos neste regime educacional. 

Sendo um dos recursos mais utilizados no e-learning, a avaliação ou recurso pauta é um dos 

principais componentes que a plataforma de ensino à distância conta para a aferição da 
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qualidade dos vários componentes que integram o processo de aprendizagem à distância e 

de competências adquiridas pelos alunos.  

Esta ferramenta permite identificar as várias áreas ou tarefas desenvolvidas pelo aluno, desde 

a elaboração de trabalhos, pesquisas, interação e debates em contexto de aula à realização 

de testes entre outros. Através desta identificação a ferramenta conseguirá reunir um conjunto 

de dados e informações, apresentando, consequentemente, os resultados finais de todo o 

processo de aprendizagem que o aluno obteve durante o seu curso ou formação.  

Outro aspeto importante que serve para realçar a importância desta ferramenta é que ela 

poderá indicar e identificar a área, ou as áreas, que condicionaram o resultado final da 

avaliação do aluno, ajudando o professor a definir estratégias que possam conduzir à melhoria 

do ensino e ao sucesso da aprendizagem. Como referido anteriormente, a plataforma de 

ensino à distância possui recursos e ferramentas que auxiliam o professor no 

acompanhamento e na análise de competências adquiridas pelos seus alunos ao longo de 

todo o processo de aprendizagem em modo de e-learning. Muitas dessas ferramentas têm 

como caraterística principal o contributo para a realização de avaliações, diagnóstica, 

formativa e sumativa, como é o caso das ferramentas: 

 Fórum; 

 Lição; 

 Workshop; 

 Submissão de trabalhos; 

 Atividades; 

 Inquérito; 

 Feedback; 

 Testes de Avaliação. 

 

Por norma, a pauta de avaliação apresenta as notas de todos os participantes, embora 

possam ser criados grupos. Para que todo o processo de avaliação seja realizado 

corretamente o professor terá que realizar algumas configurações na plataforma, ou seja, 

deve definir um conjunto de regras / categorias onde, por exemplo, existirá uma categoria de 

avaliação só para trabalhos, outra para interações ou apresentações realizadas pelos alunos 

e outra para testes de avaliação. A criação destas categorias possibilitará ao professor atribuir 

pesos na avaliação. O cálculo da nota final poderá ser definido através de diferentes 

configurações como se apresenta na tabela 5: 
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Tabela 5 – Configurações de avaliações na criação de categorias da plataforma de e-learning 

 

O professor na atividade de Trabalho conta com três tipos de métodos de avaliação: 

 Avaliação simples direta; 

 Grelha quantitativa; 

 Grelha qualitativa. 

 

A avaliação simples e direta é a mais frequente e comum a todos os avaliadores. O professor 

avalia o trabalho e insere a nota final na plataforma. A avaliação quantitativa e qualitativa tem 

funções um pouco mais complexas, permitindo ao professor delinear estratégias e transmitir 

o seu feedback. A avaliação quantitativa poderá ser utilizada para definir critérios de 

avaliação, por exemplo, caso o aluno atinja um determinado critério uma nota de feedback 

será enviada pelo professor com a informação de sucesso no trabalho proposto. Pelo contrário 

poderão surgir notas de insucesso ou outro tipo de feedback consoante os critérios definidos 

pelo professor. Todos estes critérios terão uma nota. A avaliação qualitativa é muito útil e um 

pouco diferente dos outros tipos de avaliação. Através deste método de avaliação o professor 

pode definir vários parâmetros de avaliação, como, por exemplo, definir critérios quantitativos 

e nesses critérios definir valores qualitativos, como se pode observar na tabela 6: 

 

 

 

 

 

Nota mais alta 

Cálculo da Nota do Aluno 

Média 

Média Ponderada 

Média Ponderada Simples 

Média (Créditos extra) 

Nota mais baixa 

Mediana 
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Critério 1 

Mau 

0 Pontos 

Bom 

50 Pontos 

Excelente 

100 Pontos 

 

Professor insere 

o seu Feedback 

 

Critério 2 

Pobre 

0 Pontos 

Satisfaz 

50 Pontos 

Rico 

100 Pontos 

 

Professor insere 

o seu Feedback 

 

Critério 3 

Não Submeteu 

0 Pontos 

Submissão 

Atrasada 

50 Pontos 

Submissão 

Antecipada 

100 Pontos 

 

Professor insere 

o seu Feedback 

 

Tabela 6 – Demonstração de uma tabela de avaliação qualitativa contendo determinados parâmetros 

definidos pelo professor 

 

A segurança na rede é um risco com que os utilizadores e as instituições se deparam na 

atualidade. De forma a garantir a privacidade e a segurança de todos os envolvidos na 

modalidade de ensino à distância, foram implementados, na plataforma de e-learning os 

seguintes protocolos: 

 Shibboleth; 

 Oauth; 

 SSO (Single Sign On). 

 

A plataforma de e-learning já corre no protocolo HTTPS, um protocolo que tem a função de 

transmissão de dados através de uma ligação segura, criptografada. Além de esta já ter um 

protocolo de segurança, a implementação de um outro protocolo com o nome de Shibboleth 

permitirá uma segurança adicional ao utilizador, como um meio de identificação institucional. 

Por outras palavras, o Shibboleth (Figura 56) é uma arquitetura de autenticação de 

identidades federadas, baseadas em SAML. Este protocolo tem como principal função 

identificar o utilizador na instituição através de trocas de informações seguras, permitindo 
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depois que o mesmo possa aceder às diferentes plataformas sem a necessidade do usar as 

suas credenciais. Este ficará conectado no browser até ao momento em que encerra o 

navegador, desligando-se assim da autenticação federada e encerrando os diversos serviços 

que usou durante aquela utilização. 

 

 

Figura 56 – Diagrama demonstrativo de fluxos numa transmissão Shibboleth 

 

A Figura 56 explica a transmissão de uma operação Shibboleth, mas importa que todos os 

seus detalhes sejam devidamente destacados: 

1. O utilizador tenta fazer uma ligação a um sítio web protegido pelo protocolo Shibboleth; 

2. Este é redirecionado para a federação (WAYF); 

3. O utilizador identifica a sua instituição (Fornecedor de Identidade) através da lista que 

lhe é apresentada pelo WAYF; 

4. O Fornecedor de Autenticação garante que o utilizador está identificado e autenticado; 

5. Depois de uma autenticação bem-sucedida, uma sessão será criada para o utilizador 

e enviado para o Fornecedor de Serviços; 

6. O Fornecedor de Serviços usa o identificador para a solicitação de informações do 

estado de identidade deste utilizador; 
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7. O Fornecedor de Identidade, por sua vez permite ou nega a informação de atributos a 

ser disponibilizado para o Fornecedor de Serviços; 

8. Baseado nas informações transmitidas, o Fornecedor de Serviço permite ou nega o 

acesso do utilizador ao recurso. 

 

Resumidamente, o Shibboleth funciona como um sistema de autenticação federada que pode 

permitir ao utilizador aceder a serviços fora do seu domínio. Depois de estabelecido por via 

informática e através dos procedimentos anteriormente descritos, é estabelecida a ligação de 

serviços.  

Um outro protocolo implementado na plataforma de ensino à distância, é o sistema de 

autenticação SSO – Single Sign On (Figura 57). Trata-se de um recurso muito útil para a 

plataforma, dado que este irá permitir aos utilizadores o acesso às diversas plataformas 

existentes na instituição para a modalidade de ensino à distância. O utilizador, usando uma 

única vez as suas credenciais de acesso, ficará habilitado a entrar nos diversos serviços sem 

a necessidade de estar sempre a inserir as credenciais. As contas de acesso ficam intactas, 

mudando apenas o visual do serviço solicitado. A principal vantagem deste sistema de 

autenticação visa facilitar o processo ao utilizador, mantendo a segurança, dado o número 

reduzido de logins que este terá que efetuar.  

 

Figura 57 – Demonstração de modelo de autenticação SSO (Single Sign-On) 

 

Na execução do processo de autenticação foi considerada a possibilidade de ocorrência de 

várias possibilidades entre as quais a necessidade de alguém, que não um aluno, ter 
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necessidade de aceder à plataforma, nomeadamente eventuais formados de ações de 

formação promovidas pela UTAD mas de caráter esporádico. Para contornar o aparecimento 

de problemas derivados desta situação foi pensado um modo de autenticação que não 

coloque em causa todos os outros utilizadores, mas que também não se apresente como fator 

inibidor ao “não aluno”, ou aluno de formação, uma vez que este é importante para a 

instituição, constituindo-se como público-alvo para futuras ações educativas. 

Tendo em conta as condicionantes acima referenciadas considerou-se a implementação do 

Oauth. Esta ferramenta revelou-se a solução mais óbvia e aquela que mais se enquadrou no 

âmbito das necessidades aludidas.  

O principal objetivo desta autenticação consiste em dotar o utilizar de permissão para aceder 

a um determinado serviço, sem a necessidade de obter uma senha de acesso. Para a 

plataforma de e-learning, a utilização de autenticação Oauth, tem por alicerce a noção de que 

o utilizador terá uma conta numa rede social. 

A Figura 58 ilustra este processo de autenticação. 

 

Figura 58 – Demonstração de um processo de autenticação OAuth na plataforma de e-learning 

 

De acordo com o que podemos observar na Figura 58, o utilizador executa o pedido de acesso 

na plataforma de e-learning através de uma rede social, no exemplo o Facebook. Este pedido 

será remetido para o serviço de Facebook a quem cabe a tarefa de identificar o utilizador e a 

sua autenticação. Depois de a autorização estar garantida e de ter permissão na rede social, 

esta é novamente enviada para a plataforma de e-learning através de um token.  
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Após essa confirmação, o utilizador irá ter acesso à plataforma de e-learning. De salientar que 

os tokens além de permitirem o acesso direto aos dados e à plataforma de e-learning poderão 

ficar válidos no navegador do utilizador. De forma a garantir uma melhor segurança, este tipo 

de autenticação será aconselhado na utilização de um computador pessoal e privado. Caso 

o utilizador opte pela utilização de um computador público é aconselhável que, após a 

realização das suas tarefas na plataforma de e-learning limpe o cache do navegador, 

garantindo assim a sua segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

Capítulo VIII – Conclusão e Trabalho Futuro 

Os objetivos principais para este trabalho foram atingidos, pois permitiram à instituição ter 

uma nova abordagem e perspetiva do ensino à distância, levando à criação de um Gabinete 

de e-learning, ainda que este esteja a dar os primeiros passos nesta nova modalidade de 

ensino. O primeiro objetivo consistiu na conceção, desenvolvimento e implementação de uma 

plataforma de e-learning, plataforma esta que promove a dinamização pedagógica e 

organizacional da instituição. Numa primeira abordagem, começou-se por fazer o 

levantamento e estudo de tipo de LMS mais apropriado para a modalidade do ensino à 

distância, seguindo-se a eliminação de alguns e escolha final. Uma outra abordagem consistiu 

no layout e configurações, adaptando alguns módulos que se acharam mais adequados e 

com interesse relativo para a transmissão de conhecimentos e interação. Este processo de 

avaliação, realizado numa máquina de testes, permitiu explorar as potencialidades do LMS e 

verificar quais os pontos menos positivos, para futuras correções. Concluída a fase de 

avaliação, procedeu-se à fase final, a implementação do LMS no servidor de produção. O 

segundo objetivo consistiu na adaptação de serviços de apoio à plataforma de e-learning, 

como o desenvolvimento de um sítio web de promoção, divulgação de cursos e conteúdos 

formativos; notícias referentes a toda a modalidade de e-learning promovida pela instituição. 

Mais serviços de apoio ao Gabinete de e-learning foram adotados e implementados, conforme 

referido no Capítulo VII. O terceiro objetivo consistiu no estudo de ferramentas de apoio e 

tecnológicas para a criação e desenvolvimento de conteúdos programáticos. Identificadas 

estas ferramentas, procedeu-se à apresentação das mesmas a alguns professores da UTAD 

(nomeadamente aos professores de Matemática), apresentando a plataforma, o seu 

funcionamento e soluções em concreto para a lecionação de aulas de Matemática e 

derivadas. Os restantes objetivos (facilitação do ensino através dos meios eletrónicos, 

redução de custos e melhoria na gestão de tempo, uso das diferentes plataformas por parte 

de todos os participantes envolventes), foram atingidos, embora condicionados por diversos 

fatores, que irão sendo verificados e analisados ao longo dos próximos anos letivos. Destaca-

se que todo o processo destas fases, conforme já referenciado anteriormente, foram obtidas 

sempre com levantamento de pesquisas e estudos, bibliográfica e institucional. O fator 

institucional deve-se ao atendimento das necessidades da instituição, no qual a conceção da 

plataforma e principais ferramentas tecnológicas atende às especificidades e necessidades 

impostas para a prática da modalidade de ensino à distância. 

O ensino à distância é visto por muitas instituições organizacionais e de ensino como uma 

oportunidade para atrair novos alunos e uma nova fonte de receita, que requer baixos custos. 
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Estas vantagens evidentes do também denominado e-learning, faz com que as instituições de 

ensino cada vez mais implementem plataformas de ensino de nova geração.  

No entanto, e apesar dos notórios benefícios, existe ainda algum preconceito relativamente a 

este método de ensino e algumas opiniões destacam mesmo que este método não deve ser 

considerado um processo de ensino, mas apenas um apoio à formação do aluno. Após o 

estudo aprofundado do tema em questão concluiu-se que esta última opinião está, agora, 

ultrapassada, pois o ensino à distância além de consistir um conjunto de metodologias 

organizadas e fundamentadas, permite ao aluno um acompanhamento total ao longo da sua 

formação, através da realização dos vários trabalhos que são propostos, de conteúdos 

didáticos e conteúdos de informação bem documentados, através de reuniões regulares e 

periódicas com professores, da partilha de experiências e da interação com outros 

utilizadores.  

O ensino à distância não deve ser visto como um destruidor de cursos que levará ao fracasso 

de quem optar por esta modalidade de aprendizagem. Pelo contrário, a exigência que se pede 

ao professor e ao aluno é muito maior. O professor terá de ter a capacidade de elaborar 

conteúdos para que o aluno receba a informação mais apropriada e diversificada para obter 

sucesso ao longo da sua aprendizagem, e o aluno, por seu turno, terá que ter a capacidade 

de saber gerir o seu tempo, criar o seu próprio método de estudo, ter um acompanhamento 

assíduo sobre o que está a decorrer na sua formação, pois só assim conseguirá alcançar 

sucesso e concluir.  

Os sistemas LMS, utilizadas em escolas, universidades, instituições públicas e privadas, são 

as principais responsáveis pela comunicação e entrega de informações educativas. O seu 

principal objetivo e contributo consiste na gestão de recursos, conteúdos, cursos e até mesmo 

gestão pessoal. As diversas caraterísticas e funcionalidades que estas possuem, permitem 

que esta seja a ferramenta ideal para o leccionamento de disciplinas das mais variadas áreas 

e um contributo de apoio especial em disciplinas de cariz mais problemático, como, por 

exemplo, a Matemática. A colaboração é um outro ponto forte do uso das plataformas LMS, 

uma vez que através dela se consegue acelerar os processos educacionais, da mesma forma 

são desenvolvidos processos de entre ajuda entre todos os envolvidos (professores-alunos e 

alunos-alunos). Embora as plataformas de ensino à distância tenham como objetivo principal 

essa modalidade de ensino, e-learning, o facto é que elas sempre estiveram presentes no 

regime de ensino presencial, como complemento e apoio a cursos e meios de informação e 

comunicação. O SIDE, da UTAD ou o SIGARRA da Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto, são disso exemplos. Estas duas plataformas funcionam como sistema de apoio às 
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aulas, cursos, gestão de documentos, ou seja, disponibilizam informações relevantes e 

essenciais sobre toda atividade educativa e por ventura institucional.  

A absorção de conhecimentos das várias plataformas existentes para a prática do regime de 

ensino à distância permitiu ter uma visão mais alargada sobre os passos fundamentais para 

a criação de conteúdos educacionais e a distribuição dos mesmos. A gestão de utilizadores e 

perfis de acesso, a compreensão dos métodos de avaliação foram outros fatores muito 

interessantes, tal como todos os recursos e funcionalidades pesquisadas e posteriormente 

utilizadas.  

Com o objetivo principal de criação de um novo regime de ensino na UTAD e a possibilidade 

de criação de um gabinete de e-learning, várias plataformas foram analisadas, no âmbito 

deste trabalho, para a prática da modalidade de ensino à distância.  

As dificuldades encontradas foram-se diversificando ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento e implementação, desde a compreensão de necessidades requeridas pela 

instituição para esta nova fase de modelo de ensino, aos recursos disponíveis, e à observação 

do nível de interesse e disponibilidade dos professores para abraçarem esta nova modalidade, 

assim como os seus conhecimentos gerais de tecnologias de informação e comunicação.  

Prática do Professor na EAD online – alguns professores apresentam temor frente ao 

ensino online, devido a possibilidade de substituição do professor pelas TIC. Começa a 

ocorrer diminuição de salários e a exploração do professor, como consequência da 

implementação do ensino online em larga escala, provocando perda de liberdade por parte 

do professor nesta modalidade. O professor conectado de modo permanente com os alunos, 

é controlado de forma excessiva pelo sistema. Outro problema é que, diante da EAD, o 

professor acostumado a sala de aula presencial comete muitos erros: informação concisa 

demais, poucos exemplos ilustrativos, conceitos muito complexos, professor prolixo que usa 

vocabulário complexo, muita repetição; improvisos diante da ausência de plano de aula, divisa 

caótica do tempo de aula, gerando uma distância entre teoria e prática (Mercado, 2007).  

Salmon, a propósito de preparar o professor para a nova era do ensino, à distância, mostra 

no seu estudo através do seu livro “E-Moderating: The Key to teaching and learning online.” 

as boas práticas de aquisição de competências, afirmando: 

O ensino online precisa de um planeamento cuidadoso e preparação, caso contrário, 

as histórias vão continuar de e-moderadores que estão sendo sobrecarregados, mal pagos e 

queimados pelo seu trabalho (Salmon, 2000, pág. 56). 
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Ao longo do processo de estudo, e ainda considerando as dificuldades encontradas, importa 

frisar que foram avaliados todos os tipos de serviços e/ou plataformas necessárias para 

implementação e criação de um sistema de ensino à distância por forma a encontrar aquela 

que se mostrasse mais capaz e eficaz. Ultrapassadas as dificuldades referidas verificou-se 

que a implementação das várias plataformas, provaram ser recursos muito úteis e através de 

uma boa utilização, poderão ser uma mais-valia na disponibilização de cursos à distância.  

Os vários serviços englobados nas diferentes plataformas interligam-se, oferecendo aos 

diferentes utilizadores o apoio necessário para uma boa prática de ensino-aprendizagem. A 

disponibilização de cursos e conteúdos, o serviço de email, o repositório multimédia e 

bibliográfico, o sistema helpdesk, a visualização e controlo de fluxos através de uma 

plataforma CRM e o armazenamento em cloud, são recursos disponíveis e favoráveis para a 

criação de boas formações e cursos em modo e-learning, bem como para a criação de um 

gabinete de e-learning forte e sustentado e com ferramentas disponíveis de apoio a todo o 

processo de aulas à distância, como a gestão e o controlo dos diferentes tipos de utilizadores 

(professores e alunos).  

Como resultado final de todo este processo, espera-se que o trabalho desenvolvido possa, 

num futuro próximo, contribuir significativamente para um ensino multidisciplinar eficaz, para 

o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, ajudando na obtenção do sucesso por parte dos 

alunos e da instituição. 
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Sugestões Futuras (Sugestões de Investigação) 

Com base no estudo efetuado e atendendo ao facto de que o ensino à distância é um novo 

regime de ensino com que a universidade se depara, seria bastante motivador efetuar uma 

abordagem da formação dos professores no uso da plataforma de e-learning, de criação de 

cursos e disponibilização de conteúdos. Atender às dificuldades que estes encontrassem 

(apoio ao professor) não só no que concerne à criação de cursos e respetivos conteúdos mas 

também face à reutilização de materiais e recursos, à exploração das diferentes atividades e 

funcionalidades da plataforma de ensino à distância e acompanhamento em geral aos 

professores que demonstrassem ter maiores dificuldades nas tecnologias de informação e 

comunicação. O desenvolvimento de conteúdos educacionais e oferta de formações seria 

uma outra abordagem a considerar.  

Outro ponto interessante a observar, seria verificar o progresso do ensino à distância na 

instituição, através de análises qualitativas e quantitativas, enquadrando o mesmo com o 

ensino presencial e comparando resultados de sucesso entre as duas modalidades de ensino.  

O desenvolvimento de cursos para dispositivos móveis (m-learning) e o seu estudo seria outro 

tópico de interesse, pois cada vez mais os possuidores de um dispositivo móvel com ligação 

à internet. Urge, portanto, avaliar o potencial de adesão, do sucesso e do impacto que este 

poderia ter num futuro próximo. 

O estudo sobre a possibilidade de desenvolvimento / criação de um curso em massa e como 

este poderia ser disponibilizado através das redes sociais, bem como a forma como se 

comportaria como modelo alternativo às plataformas de e-learning e a inerente verificação de 

tipo de utilizadores interessados e seu tipo de motivação, segundo as suas várias 

caraterísticas também se afigura com grande potencial, poderá ser constituído a partir da 

análise de CRM que a plataforma de e-learning a implementar terá. 

O ensino baseia-se no processo comunicativo, como tal, um tema que poderia ser explorado 

no futuro, seria sobre o efeito dos meios de comunicação no ser humano: mente, realidade e 

conhecimento. Relativamente ao estudo sobre a pessoa, outra abordagem possível seria 

constatar até que ponto o humano está dependente da tecnologia e como este iria encarar o 

ensino à distância: será que este se tornará uma comodidade para a sociedade? 

Em suma, tirando partido das várias possibilidades apresentadas, o ensino à distância 

constitui uma mais-valia no desenvolvimento social e educacional. Contudo, muito haverá 

ainda a explorar visando o entendimento da realidade e das suas necessidades. 
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