
AMBIENTES 
VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM  
 

“Informática: 
Linguagens que se 

convertem em 
Ferramentas 
Pedagógicas” 



Atividades 
Adicionais

EPC- 20/fev



Resumo 

1. O Moodle 

2. Fluxo de Trabalho 

3. BigBlueButtonBN 



1 .1 
O que é 

 
( odular bject‐ riented ynamic earning nvironment) 

 

 É um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS – 
Learning Management System), acessível através da Internet 
ou de uma rede local (ambiente virtual). 

 É uma plataforma de e-Learning de código aberto (open-
source) para gestão da formação e de conteúdos 
formativos.  

 Permite a criação de cursos/disciplinas, repositórios, grupos 
de trabalho e comunidades de aprendizagem. 



1.2 
Desenvolvimento 

 Foi criado em 2001 por Martin Dougiamas. 

 Desenhado tendo em conta princípios pedagógicos 
sócio construtivistas (ex. fórum, chat, glossário, 
videoconferência, …). 

 Em desenvolvimento constante por uma comunidade 
virtual que reúne programadores, designers, 
administradores de sistema e utilizadores de todo o 
mundo (muitos deles voluntários). 

 Evolui para se adequar às necessidades dos seus 
utilizadores: é uma plataforma modular a que podem 
ser adicionados novos blocos e funcionalidades. 



1.3 
Estatísticas 

Sites Registados 64 041 

Países 223 

Cursos/disciplinas 9 346 864 

Utilizadores 82 208 457 

Inscrições 238 901 352 

Posts em Foruns 166 577 498 

Recursos 84 899 396 

Exames/testes 412 379 713 

Países Registos 

EUA 10 117 

Espanha 6 500 

Brasil 4 002 

Reino Unido 3 437 

México 2 848 

Alemanha 2 315 

Itália 2 034 

Austrália 1 982 

Colômbia 1 902 

Federação Russa 1 751 

Fevereiro  2016 



1.4 
O Moodle em 
Portugal 

 Jardins de Infância 

 Escolas do 1º ciclo até 
ao secundário 

 Universidades 

 Agrupamentos de 
Escolas 

 Centros de Formação de 
Professores 

 Centros de Competência 

 Páginas pessoais de 
Professores 

 Sindicatos de 
Professores 

 Empresas de Formação 

 Escolas Profissionais 

 

 1.159  sites registados 



1.5  
Em que 
contextos é 
utilizado? 

 

 Presencial 

 

 

 Semi-presencial (b-learning) 

 

 

 Distância (e-learning) 



2 
Fluxo de 
Trabalho 

1. Instalação e configuração (administrador/gestor) 

2. Estrutura das categorias e subcategorias 
(administrador/gestor) 

3. Criação da disciplina/curso/repositório 
(administrador/gestor ou professor criador de 
disciplina) 

4. Estruturação da disciplina: Tópico> Recurso e/ou 
Atividade (professor) 

5. Utilização da disciplina (aluno) 

6. Avaliação (aluno e professor) 

7. Certificação e “Medalhas” (professor) 
Situação típica  



3 
BigBlueButton
BN 

 BigBlueButtonBN é um sistema/módulo de 
conferência web e gravação, de código aberto, para a 
aprendizagem on-line  

 Depois de instalado torna-se mais uma atividade 
(BigBlueButtonBN) que pode ser usada num tópico de 
uma disciplina para videoconferência e gravação. 

 Fica também disponível um recurso (RecordingsBN) 
para visualização das conferências gravadas. 

 



3.1 
Utilizações 

 Alunos na sala de aula (professor presente) no caso de 
inexistência de meios de projeção de apresentações. 

 Alunos na sala de aula (professor ou monitor presente) 
no caso do professor ou especialista à distância 

 Aluno(s) não presente(s) e/ou professor não presente. 
Por exemplo para tirar dúvidas (professor na escola e 
aluno em casa ou vice versa) ou para alunos com NEE 
poderem assistir a uma aula. 

 Outras situações que não envolvam alunos mas outros 
intervenientes na escola.  



3.2 
Demonstração 

BigBlueButtonBM 

 Sistema instalado na EPC pelo RSI 

 Usada a disciplina de TIC (cursos profissionais) 

 Teste com professor e um aluno. 



3.3 
Conclusão 

 BigBlueButton melhora e enriquece o Moodle 

 Alarga o conceito ensino à distância 

 Eventual dificuldade de instalação (envolve 
responsáveis TIC e instalação de servidor) 

 Não ter todas as funcionalidades disponíveis se 
computador local e browser não for bem configurados 
(flash player e Java) 

 

Obrigado pela atenção 



Instalação 

 Instalação cliente-servidor 

 Instalação de  servidor Linux, com 
Package 0.81  0.9.0 
tomcat  6.0.24  7.0.52 
javaJDK 1.6.0_27  1.7.0_75 
redis  2.2.4  2.8.4 
ruby  1.9.2p290 1.9.3p484 
nginx  0.7.65  1.4.6 
LibreOffice 4.0.2  4.3.6 
Outros componentes: 
FreeSWITCH 1.5.1b  1.5.14b 
swftools 0.9.1  0.9.2 
ffmpeg  2.1.4  2.3.3 
red5  1.0.2  1.0.3 

 Instalação do cliente no Moodle (plug-ins conferência e gravação) 

 Browser (preferencialmente Firefox) com Flash Player 

 Computador com Java instalado e configurado (segurança e 
browser) 


