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Introdução 
A Educação a Distância (EaD) está cada vez mais a ser implantada no mundo como 

uma modalidade de educação capaz de solucionar o desafio do aprendizado contínuo e 

de proporcionar uma adequação em termos de espaço e de tempo que melhor ajuste às 

modernas necessidades dos aprendentes. 

Há um esforço consistente por parte de sectores pertencentes a inúmeras instituições de 

ensino públicas e privados, no sentido de aprimorar e expandir a oferta de vagas e de 

garantir a qualidade dos cursos a distância oferecidos. 

Certamente, as mídias digitais e a Internet são o suporte a uma produção colectiva do 

conhecimento via rede. Suportam a criação de fóruns de discussão, possibilitam 

conversas por meio de chats, de mensagens instantâneas, de correio electrónico e por 

vídeo-conferência; apoiam a geração de conteúdos digitais, tecnologias de animação e 

de simulação; permitem que estudantes possam organizar sua demanda por 

conhecimento e pelo seu ritmo de aprendizagem; reconfiguram os espaços de acesso ao 

aprender por meio de ambientes virtuais de aprendizagem; favorecem as relações 

pedagógicas que antes eram centradas no professor, criando um elemento mais activo 

no processo de ensino, ou seja, o aluno passa a construir o seu próprio percurso de 

aprendizagem e de aquisição do conhecimento. 

A Internet e a convergência digital de dispositivos de comunicação e informação para a 

Web impulsionam uma inovação no processo de aprendizagem, permitindo uma nova 

abordagem no desenvolvimento de conteúdos e na aquisição de conhecimentos, 
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oferecendo uma fonte inesgotável de recursos, de informação e uma diversidade de 

ferramentas de comunicação. 

A partir do final da década de 1990, o mercado empresarial tem vindo a adicionar a letra 

“e” a um conjuntos de palavras como, por exemplo, e-Commerce, e-Business, e-

Shopping, e-transactions e, ultimamente, e-Learning. Enfim, o “e” passou a ser 

indissociável da era digital. 

O e-learning pode ser definido como um método de ensino a distância, que usa as novas 

tecnologias multimedia e internet para promover a qualidade da formação, facilitando 

assim o acesso a recursos e serviços, bem como trocas de informações entre diversos 

intervenientes. 

O e-Learning pode tanto ser desenvolvido em empresas como em instituições de ensino 

que oferecem formação universitária a distância. Os componentes do e-Learning 

incluem múltiplas plataformas para a disseminação de conhecimento, planeamento das 

etapas de aprendizagem e desenvolvimento de conteúdos específicos. 

O e-Learning permite uma redução de custos, aumentando o grau de acesso dos 

utilizadores à informação disponibilizada. Hoje em dia, as organizações que 

implementam o e-Learning oferecem aos seus colaboradores esta nova vantagem 

competitiva (acesso rápido, actualização de conteúdos, faseamento da aprendizagem 

pelo próprio utilizador, etc). 

Com a utilização das NTIC no processo de ensino e aprendizagem surgiu um novo 

conceito e uma nova forma de ensinar. O e-Learning permite que o processo de ensino 

possa ser melhorado e suportado pelas NTIC e oferece uma nova “modalidade” de 

Ensino a Distância. A utilização das NTIC numa sala de aula na modalidade de ensino 

presencial deve ser considerado e-Learning, não sendo necessariamente ensino a 

distância. 

O trabalho agora apresentado tem como objectivos: 

• Fazer uma abordagem do EaD no contexto actual, ou seja, ver como o e-

Learning poderá ser útil no processo EaD; 

• Analisar custos de implementação de EaD utilizando e-Learning;

• Produzir um manual de utilizador de um software de e-Learning com intuito de 

mostrar a sua utilidade hoje em dia no processo Ensino Aprendizagem. 



11

Face a estes objectivos o nosso trabalho está estruturado em quatro capítulos que 

fundamentam pelo seguinte: 

• O primeiro capítulo, intitulado Fundamentação Teórica tem como propósito 

enquadrar o EaD no seu contexto mais adequado, passando pelos conceitos, 

características, componentes, etc., mostrar o mais essencial do EaD; 

• O segundo capítulo, com o nome de Plataformas, visa realçar a importância das 

mesmas como um conjunto de funcionalidades que permitem que se faça EaD 

utilizando as NTIC; 

• O terceiro capítulo, denominado Softwares de Avaliação On-Line, pretendemos 

mostrar a utilidade de alguns softwares que servem para o e-Learning e que 

podem ser aproveitados no contexto de EaD; 

• O quarto capítulo, com o título Softwares de Apresentação On-Line, é 

totalmente prático uma vez que, o que se pretende é proporcionar ao leitor para 

além de conhecer o software, algo que pode ser utilizado na aprendizagem de 

como trabalhar com o mesmo. 

Entretanto a nossa pretensão em abordar estas questões tem a ver um pouco com 

disseminar algumas dúvidas que existem em torno do contexto EaD e e-Learning, uma 

vez que uma coisa não é outra mas ambas complementam-se, ou seja, podemos utilizar 

e-Learning para fazermos EaD e com o EaD aproveitar do e-Learning, que podemos 

dizer que é o tirar do proveito das NTIC tais como a Web, as Plataformas, os Softwares 

de Avaliação On-Line e os de Apresentação On-Line.

A metodologia utilizada para desenvolver este trabalho centrou-se na pesquisa 

bibliográfica para abordarmos as questões teóricas do contexto de EaD, sobretudo, na 

concepção do primeiro capítulo. 

Também foram feitas pesquisas na Internet tanto para complementar o primeiro capítulo 

bem como na elaboração do segundo capítulo, bem como para consultar informações 

relativamente aos restantes softwares em estudo. 

Para um total acabamento do nosso trabalho, tivemos a necessidade de instalar os 

softwares em estudo para uma abordagem a nível dos utilizadores, com a ajuda dos 
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manuais de utilizadores originais com o intuito de produzir algo mais flexível e fiável 

possível.
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Capítulo I – Fundamentação Teórica – 

1.1 Contextualização de EaD 

Experiências educativas a distância já existiram no final do século XVIII, 

desenvolveram-se com êxito a partir da segunda metade do séc. XIX, para qualificação 

e especialização de mão-de-obra face às novas demandas da nascente industrialização, 

da mecanização e divisão dos processos de trabalho. Alcançaram uma rápida expansão 

no séc. XX, sobretudo a nível de estudos superiores. Porém, é a partir da década de 60 e 

70, num momento de expansão económica e de entusiasmo dos governos em relação à 

educação (MEDIANO, 1988:46) e devido aos graves problemas enfrentados pelo 

sistema formal de educação (monopolista, fechado, ritualista, expulsador e de exclusão), 

ao processo de democratização da sociedade e ao desenvolvimento das técnicas de 

comunicação, que se vem caminhando, de maneira mais rápida e expansiva, para novas 

formas, abertas, de educação: 

 

Em mais de 80 países do mundo o ensino a distância vem 

sendo empregado em todos os níveis educativos, desde o 

primeiro grau até a pós-graduação, assim como também 

na educação permanente (LISSEANU, 1988: 70). 

Na Europa, são oferecidos mais de 700 programas de diferentes níveis, nos mais 

variados campos do saber. Segundo o Conselho Internacional de Ensino a Distância 

(CIED), em 1988, mais de 10 milhões de estudantes acompanhavam seus cursos a 
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Distância (apud KAYE, 1988:57) e, em nível superior e de pós-graduação, essa 

formação é reconhecida legal e socialmente (IBAÑEZ, 1989). A Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED), na Espanha, oferece 200 cursos, em nível superior, 

a mais de 140.000 estudantes matriculados em 1995. A universidade de Hagen 

(Alemanha) e a Open University são reconhecidas internacionalmente e caracterizadas 

pela excelência de seus cursos. Nos países socialistas do Leste europeu desenvolveu-se 

uma política coerente para assegurar a formação dos trabalhadores. Somente na Rússia, 

2.500.000 estudantes (mais da metade dos inscritos nas universidades) estudavam a 

distância antes da ruptura do bloco socialista. 

O Parlamento Europeu reconheceu a importância da EaD para a Comunidade Europeia 

ao adoptar uma Resolução sobre as Universidades Abertas (10/07/87) e ao desenvolver 

diversos programas comunitários, a partir de 1991, utilizando a modalidade da EaD. É o 

caso dos programas Sócrates, Leonardo da Vinci e ADAPT (do Fundo Social Europeu). 

Na China, a televisão cultural universitária, desde 1977, oferece cursos a distância, 

enquanto na África os programas educativos a distância ainda são incipientes, face às 

limitações de recursos económicos. A Austrália, por outro lado, é o país que mais 

desenvolve programas à distância integrados com as universidades presenciais. 

Na América Latina há países tomando a iniciativa de consolidação e institucionalização 

de programas de EaD, como a Universidad Nacional Abierta de Venezuela, a

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica e o Sistema de Educación Abierto y a 

Distancia de Colombia1. No Brasil, a EaD começa a ser posta como uma alternativa já 

“possível e viável” para solucionar a “falta” de instrução e educação da maioria da 

população adulta e trabalhadora. 

A eficácia da Educação a Distância está, hoje, inegavelmente comprovada, o que não 

significa falta de questionamentos e estudos contínuos sobre essa modalidade. Há uma 

significativa produção internacional que aponta aspectos positivos e negativos 

referentes ao sistema. O importante é que se conceba a Educação a Distância como um 

sistema que pode possibilitar atendimento de qualidade, além de se constituir em forma 

de democratização do saber. Em muitos países já ganhou seu espaço de actuação, 

 
1 Cerca de 60% da população estudantil é da Colômbia atendida pelo sistema de EAD (Ver. Horizonte: una mirada a la 

distancia. Ano I, nº 1, marzo 1996 - Universidad del Quindío - Colômbia) 
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reconhecida pela sua qualidade e inovações metodológicas e considerada como a 

educação do futuro, da sociedade mediatizada pelos processos informativos.  

Mas o que é Educação a Distância? O que caracteriza e diferencia esta modalidade de 

outras? Como ela se estrutura e funciona? 

1.1.1 Conceitos  

Diversas são as denominações e as conceitualizações que encontramos relacionadas 

com essa modalidade. Fala-se, frequentemente, em Ensino a Distância e Educação a

Distância como se fossem sinónimos, expressando um processo de ensino-

aprendizagem. Ensino representa instrução, socialização de informação, aprendizagem, 

etc., enquanto que Educação é “estratégia básica de formação humana, aprender a 

aprender, saber pensar, criar, inovar, construir conhecimento, participar, etc.” 

(MAROTO, 1995). É nesta segunda acepção que pretendemos discutir o significado e 

as dimensões que abarcam a EaD.  

A situação socio-económica e cultural dos países da América Latina, marcada pelas 

desigualdades sociais, contrasta com as mudanças tecnológicas e as exigências de 

qualificação no mundo de trabalho. Por exemplo, frente ao aumento de utilizadores dos 

meios de comunicação cresce, paradoxalmente, o número de analfabetos, acentua-se a 

“desigualdade” entre os que têm formação muito especializada e os que se encontram 

cada vez mais desqualificados para atender às exigências da sociedade actual. 

A EaD, enquanto prática educativa, deve considerar esta realidade e se comprometer 

com os processos de libertação do homem em direcção a uma sociedade mais justa, 

solidária e igualitária. Enquanto prática mediatizada, deve fazer recurso à tecnologia, 

entendida como “um processo lógico de planeamento, como um modo de pensar os 

currículos, os métodos, os procedimentos, a avaliação, os meios, na busca de tornar 

possível o ato educativo” (MAROTO, 1995). Exige-se, pois, uma organização de apoio 

institucional e uma mediação pedagógica que garantam as condições necessárias à 

efectivação do acto educativo. 

Para Lorenzo GARCÍA ARETIO (1995), a EaD distingue-se da modalidade de ensino 

presencial por ser “um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que pode ser 

massivo e que substitui a interacção pessoal na sala de aula entre professor e aluno 

como meio preferencial de ensino pela acção sistemática e conjunta de diversos 
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recursos didácticos e o apoio de uma organização e tutoria que propiciam uma 

aprendizagem independente e flexível”. 

1.1.2 Elementos constitutivos da Educação a Distância: 

• A “distância” física professor - aluno: a presença física do professor ou do 

autor, isto é, do interlocutor, da pessoa com quem o estudante vai dialogar não é 

necessária e indispensável para que se dê a aprendizagem. Esta se dá de outra 

maneira, “virtualmente”;  

• De estudo individualizado e independente: reconhece-se a capacidade do 

estudante de construir seu caminho, seu conhecimento por ele mesmo, de se 

tornar autodidacta, actor e autor de suas práticas e reflexões; 

• Um processo de ensino-aprendizagem mediatizado: a EaD deve oferecer 

suportes e estruturar um sistema que viabilizem e incentivem a autonomia dos 

estudantes nos processos de aprendizagem. E isso acontece predominantemente 

através do tratamento dado aos conteúdos e formas de expressão mediatizados 

pelos materiais didácticos, meios tecnológicos, sistema de tutoria e de avaliação 

(MAROTO, 1995); 

• O uso de tecnologias: os recursos técnicos de comunicação, que hoje têm 

alcançado um avanço espectacular (correio, rádio, TV, audiocassete, hipermídia 

interactiva, Internet), permitem romper com as barreiras das distâncias, das 

dificuldades de acesso à educação e dos problemas de aprendizagem por parte 

dos alunos que estudam individualmente, mas não isolados e sozinhos. 

Oferecem possibilidades de se estimular e motivar o estudante, de 

armazenamento e divulgação de dados, de acesso às informações mais distantes 

e com uma rapidez incrível; 

• A comunicação bidirecional: o estudante não é mero receptor de informações, de 

mensagens; apesar da distância, busca-se estabelecer relações dialogais, 

criativas, críticas e participativas. 

 

A essência da EaD é a relação educativa entre o estudante e o professor que não é 

directa, mas “mediada e mediata” (SEBASTIÁN RAMOS, 1990:22), pois se vale de 
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meios diversos e diferentes da explicação e a relação cara a cara, que se realiza em 

momentos e lugares diferentes da presencial, fazendo uso de uma organização de apoio. 

1.1.3 Características 

• A abertura: uma diversidade e amplitude de oferta de cursos, com a eliminação 

do maior número de barreira e requisitos de acesso, atendendo a uma população 

numerosa e dispersa, com níveis e estilos de aprendizagem diferenciados, para 

atender à complexidade da sociedade moderna; 

• A flexibilidade: de espaço, de assistência e tempo, de ritmos de aprendizagem, 

com distintos itinerários formativos que permitam diferentes entradas e saídas e 

a combinação trabalho/estudo/família, favorecendo, assim, a permanência em 

seu entorno familiar e laboral; 

• A adaptação: atendendo às características psico – pedagógicas de alunos que são 

adultos; 

• A eficácia: o estudante, estimulado a se tornar sujeito de sua aprendizagem, a 

aplicar o que está apreendendo e a se autoavaliar, recebe um suporte pedagógico, 

administrativo, cognitivo e afectivo, através da integração dos meios e uma 

comunicação bidirecional; 

• A formação permanente: há uma grande demanda, no campo profissional e 

pessoal, para dar continuidade à formação recebida “formalmente” e adquirir 

novas atitudes, valores, interesses, etc. 

• A economia: evita o deslocamento, o abandono do local de trabalho, a formação 

de pequenas turmas e permite uma economia de escala. 

A EaD é, pois, uma alternativa pedagógica de grande alcance e que deve utilizar e 

incorporar as novas tecnologias como meio para alcançar os objectivos das práticas 

educativas implementadas, tendo sempre em vista as concepções de homem e sociedade 

assumidas e considerando as necessidades das populações a que se pretende servir. 

A EaD coloca-se, então, como um conjunto de métodos, técnicas e recursos, postos à 

disposição de populações estudantis dotadas de um mínimo de maturidade e de 

motivação suficiente, para que, em regime de auto – aprendizagem, possam adquirir 

conhecimentos ou qualificações a qualquer nível. A EaD cobre distintas formas de 
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ensino-aprendizagem em todos os níveis que não tenha a contínua supervisão imediata 

de professores presentes com seus alunos na sala de aula, mas se beneficiam do 

planeamento, guia, acompanhamento e avaliação de uma organização educacional. 

A Educação a Distância, porém, não deve ser simplesmente confundida com o 

instrumental, com as tecnologias a que recorre. Deve ser compreendida como uma 

prática educativa situada e mediatizada, uma modalidade de se fazer educação, de se 

democratizar o conhecimento. É, portanto, uma alternativa pedagógica que se coloca 

hoje ao educador que tem uma prática fundamentada em uma racionalidade ética, 

solidária e compromissório com as mudanças sociais.

1.1.4 Componentes da organização do sistema em EaD 

Pensar na formação do profissional, do trabalhador para atender às novas formas de 

organização do trabalho no actual processo de globalização da economia, pensar fazê-la 

recorrendo a uma nova modalidade de educação é pensar também em novo tipo de 

educador que vai actuar a distância. Formados em sistemas educativos convencionais, 

devemos ser preparados para desempenhar outras funções dentro do sistema de EaD. 

 

“ Espera-se do professor uma autuação técnica, ligada ao 

desenho dos cursos e a sua avaliação; uma actividade 

orientadora, capaz de estimular, motivar e ajudar o aluno, 

além de estimulá-lo à responsabilidade e à autonomia; um 

comportamento facilitador do êxito e não meramente 

controlador e sancionador da aprendizagem alcançada, e 

a utilização eficaz de todos os meios para a informação e 

o ensino” (SEBASTIÁN RAMOS, 1990:31). 

Para tal, este “novo educador” deverá conhecer as características, necessidades e 

demandas do aluno, formar-se nas técnicas específicas do modelo a distância, 

desenvolver atitudes orientadoras e de respeito à personalidade dos estudantes e dar-se 

conta de que sua função é formar alunos adultos para uma realidade cultural e técnica 

em constante transformação. E isso só será possível se toda a equipe envolvida no 

processo de EaD reconhecer suas limitações, estiver aberta ao diálogo e disposta a 

construir caminhos, reconhecendo falhas e desvios. O trabalho cooperativo, portanto, 
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será a base da construção deste novo educador e da consolidação dos trabalhos e 

experiências em EaD. 

Mas, a partir dos caminhos percorridos por instituições, que há décadas vêm 

desenvolvendo programas a distância, pontos de referências e parâmetros podem ser 

extraídos e utilizados por quem vai “ousar” nesta modalidade. 

A EaD, pois, faz recurso a suportes administrativo, pedagógico, cognitivo, 

metacognitivo, afectivo e motivacional que propiciam um clima de auto-aprendizagem 

(aliás, ninguém aprende por nós!) e oferecem um ensino de qualidade. São suportes que 

interagem, influenciam reciprocamente e se completam, dando ao processo ensino-

aprendizagem o senso e a direcção na formação do cursista como cidadão que actua nos 

mais diferentes campos onde se situa (profissional, familiar, social, religioso, etc.). 

Para que uma universidade ofereça um saber actualizado (filtrando o mais válido das 

recentes produções científicas), dando prioridade aos conhecimentos instrumentais 

(“aprender a aprender”), visando uma educação permanente do cidadão e ficar 

comprometida com o meio circundante, torna-se necessária uma organização, em EAD, 

que atente e atenda a todos os componentes: 

• O aluno: que é um adulto que irá aprender a distância; 

• Os professores especialistas: cada um responsável por seu curso ou disciplina, à 

disposição de alunos e tutores; 

• Os tutores: que poderão ser ou não especialistas daquela disciplina ou área de 

conhecimento, com a função de acompanhar e apoiar os estudantes em sua 

caminhada; 

• O material didáctico: o elo de diálogo do estudante com o autor, com o 

professor, com suas experiências, com sua vida, mediando seu processo de 

aprendizagem; 

• O Centro de Educação a Distância – CEAD: composto por uma equipa de 

especialistas em EaD, Tecnologia Educacional, Comunicação e Multimédia, 

para oferecer todos os suportes necessários ao funcionamento do sistema de 

EAD. 

Para tal, deve estar presente constantemente: 
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• A comunicação: que deverá ser bidirecional, com diferentes modalidades e vias 

de acesso. A comunicação multimédia, com diversos meios e linguagens, exige, 

como qualquer aprendizagem, uma implicação consciente do aluno, uma 

intencionalidade, uma atitude adequada, as destrezas e conhecimentos prévios 

necessários, etc. Os materiais utilizados também devem estar adequados aos 

interesses, necessidades e nível dos alunos. Esta capacidade de adaptação aos 

interesses dos alunos é uma das características dos recursos multimédia 

interactivas bem desenhadas. Ainda que a comunicação multimédia favoreça a 

aprendizagem, ela não a garante. A comunicação multimédia se produz entre o 

mediador (professor, orientador académico, tutor, autor) e o aluno com a ajuda 

dos diversos meios e diversas linguagens, embora seu principal meio seja ainda 

a escrita. É necessário que o mediador conheça as novas tecnologias para 

direccionar sua utilização e aplicabilidade em seu trabalho diário, junto dos seus 

alunos. 

• A estrutura organizativa, composta por: concepção e produção de materiais 

didácticos, distribuição dos mesmos, direcção da comunicação, condução do 

processo de aprendizagem e de avaliação, centros ou unidades de apoio. 

A organização de um sistema de Educação à Distância é mais complexa, às vezes, que 

um sistema tradicional presencial, visto que exige não só a preparação de material 

didáctico específico, mas também a integração de "multi-meios" e a presença de 

especialistas nesta modalidade. O sistema de acompanhamento e avaliação do aluno 

requer, também, um tratamento especial. Isso significa um atendimento de expressiva 

qualidade. Apesar das dificuldades na organização desse sistema, os resultados já 

conhecidos de experiências realizadas incentivam aqueles, que ainda não o 

desenvolvem, a fazê-lo.   
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Capítulo II – Plataformas – 

2.1 Plataformas de Ensino a Distância 

Neste capítulo pretendemos de uma certa forma fazer uma análise de duas plataformas 

de EaD o Blackboard (plataforma de EaD utilizado pela Universidade de Aveiro 

Portugal e consequentemente também pelo Centro de Formação Aberta e A Distancia -

CeFAD) e o Moodle 1.5.2. como componentes de e-Learning que podem ser utilizados 

no processo EaD. 

A escolha do Blackboard é óbvia porque o trabalho a desenvolver tem como objectivo 

apresentar um documento em que os actuais e futuros alunos dos cursos a distância, 

ministrados pelo ISE – CeFAD em parceria com a Universidade de Aveiro, possam 

previamente consultar e inteirar de como funciona a referida plataforma. 

De entre vários aspectos a analisar podemos destacar os seguintes: 

• Ferramentas de comunicação; 

• Ferramentas de produtividade;

• Ferramentas de envolvimento de estudante;

• Ferramentas de administração;

• Ferramentas de entrega de curso;

• Desígnio de currículo;

• Hardware/Software;

• Licenciamento estimado;
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2.1.1 Blackboard Academic Suite versus Moodle 1.5.2

Atendendo aos aspectos referidos passamos a fazer uma comparação entre estas 

plataformas, realçando o facto de se tratar de uma plataforma comercial e uma open 

source. 

2.1.1.1 Ferramentas de comunicação 

Dentro desta característica podemos destacar as ferramentas que fazem parte da 

comunicação, ou seja, os mecanismos que são implementados onde podemos interagir 

com os tutores e com os formandos: 

• Fóruns de discussão; 

• Troca de ficheiro; 

• E-mail interno; 

• Jornal ou Notas on-line; 

• Conversa em tempo-real; 

• Quadro branco; 

 

Quanto a Fóruns de discussão podemos dizer que na plataforma Blackboard Academic 

Suite as discussões podem ser vistas através de datas e através de linha. Os tutores 

podem associar uma discussão com qualquer conteúdo do curso. Os tutores podem 

habilitar ou podem incapacitar, colocando um poste anónimo, e determina se os postes 

dos estudantes são reeditáveis. Os Postes podem conter URLs, anexos de ficheiro e 

pode conter HTML. O software de discussão inclui um editor de texto formatado que 

pode criar equações matemáticas. Os tutores podem ainda criar ambientes de discussão 

separados para grupos pequenos de estudantes e os assistentes pedagógicos. As linhas 

de discussão são expansíveis e desmontáveis (ver uma conversação inteira no ecrã). 

 

Enquanto que na plataforma Moodle 1.5.2 a ferramenta de discussão apoia um modelo 

de pedagogia de construtivismo social. Discussões podem ser vistas por datas, através 

de linha, por autor. Os tutores podem ramificar discussões a partir da discussão 

principal em uma discussão nova. Ainda os tutores podem determinar o nível de 
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envolvimento (leitura, escrita, ou poste anonimamente) para estudantes. Os postes 

podem incluir anexos, uma imagem ou URL. A ferramenta de discussão inclui um 

editor de texto formatado. Os postes podem ser prescritos ou revisado por outros 

estudantes. Os estudantes podem receber postes aos fóruns de discussão como: sumários 

de diário, de linhas, de assunto ou postes bem como e-mail. Ainda os estudantes podem 

subscrever a fóruns alimentados por RSS. 

 

No que diz respeito a troca de ficheiros os utilizadores (estudantes) do Blackboard 

Academic Suite têm uma pasta privada na qual podem enviar e receber ficheiros. Os 

estudantes podem enviar e receber ficheiros para uma pasta de grupo compartilhada. Os 

estudantes podem submeter a tarefas que usam drop boxes. Os tutores enviam ficheiros 

à pasta pessoal de um estudante. 

Os estudantes também podem trocar conteúdo fora de limites de curso. Ainda podem ter 

acesso as suas pastas WebDAV.  

 

Já no Moodle 1.5.2 os estudantes podem submeter tarefas que usam drop box.

Tendo em conta a questão do e-mail interno podemos dizer que na plataforma 

Blackboard Academic Suite os estudantes podem usar um e-mail interno idêntico a um 

e-mail individual. Os estudantes podem anexar ficheiros a e-mail, ao contrário no 

Moodle eles têm de possuir um endereço de e-mail na Internet.

Quanto ao jornal ou notas on-line os estudantes podem fazer notas privadas sobre os 

seus cursos, isso na plataforma Blackboard Academic Suite, uma vez que esta 

característica não se verifica no Moodle 1.5.2. 

 

A conversa em tempo real (chat) na plataforma Blackboard Academic Suite é uma 

ferramenta baseada em Java que apoia discussões de grupo simultâneas ilimitadas e 

mensagens privadas. Os tutores podem moderar conversas e podem suspender os 

estudantes das salas de conversa. O sistema cria troncos de ficheiro para todas as salas 

de conversa. Os tutores podem ver troncos de conversa e podem compartilhá-los com 

estudantes. A ferramenta de sala de aula virtual apoia um modo estruturado para 

estudantes perguntarem e para tutores responderem.  
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O Moodle 1.5.2 para a conversa em tempo real tem uma ferramenta de conversa que 

apoia imagens. O sistema cria troncos de ficheiros para todas as salas de conversa. Os 

tutores podem ver troncos de conversa e podem compartilhá-los com estudantes. Os 

tutores podem programar conversas que usam o calendário de curso. Os estudantes 

podem ver se outros estudantes estão on-line nos seus cursos e lhes enviar uma 

mensagem imediata. 

 

A última característica a analisar dentro deste grupo é o quadro branco que está presente 

somente na plataforma Blackboard Academic Suite e trata-se de um software que 

suporta um quadro branco que pode ter múltiplos exemplos no mesmo curso. O quadro 

branco suporta símbolos matemáticos, imagem e cria ficheiros de PowerPoint. O

software pode arquivar uma gravação de sessões de quadro branco para ver 

futuramente.  

 

2.1.1.2 Ferramentas de produtividade 

Tal como trabalhado no item anterior pretendemos analisar as características que fazem 

parte deste grupo e que são: 

• Marcadores de páginas; 

• Ajuda de orientação; 

• Procura dentro do curso; 

• Revisão de progresso/calendário; 

• Trabalho offline/sincronizado; 

 

Para a plataforma Blackboard Academic Suite os estudantes podem criar marcadores de 

páginas em uma pasta privada ou podem compartilhá-los nas suas pastas. O que não se 

verifica no Moodle 1.5.2.

A questão de ajuda de orientação o sistema inclui uma avaliação de produto. Os 

estudantes podem ter acesso a um manual de estudante, a base de conhecimento de 

produto, e o centro de referência de produto. Isto para o Blackboard Academic Suite, já 

no Moodle 1.5.2 os estudantes podem ter acesso ao contexto de ajuda sensível. 
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A pesquisa ou procura dentro do curso é um factor muito importante, por isso os 

utilizadores (estudantes) do Blackboard Academic Suite podem procurar todo o 

conteúdo de curso e conversa ou gravações de sessão das salas de aulas virtuais, por 

nome ou datas. No Moodle 1.5.2 podem procurar todas as linhas de discussão nos seus 

cursos e todas as entradas de glossário. 

A revisão de processo/calendário é um processo onde os tutores podem colocar postes, 

eventos relacionados com o curso e anúncios no calendário de curso ou para a página de 

entrada do curso. O tutor pode nomear tarefas usando o calendário e o tutor pode 

habilitar uma opção de forma que o estudante pode conferir o estado dele a qualquer 

ponto em um curso. Os estudantes podem inspeccionar o grau de tarefas submetidas 

como também compara os seus graus com o desempenho da classe global. 

Os estudantes têm uma página de entrada pessoal que lista todos os cursos nos quais 

estão inscritos, todos seus graus e todos os eventos e tarefas. De realçar que isto 

acontece para os utilizadores do Blackboard Academic Suite porque no Moodle 1.5.2 os 

estudantes podem ver se já completaram as leituras e actividades pendentes do curso. 

Ainda os estudantes podem ver os seus graus em tarefas completadas. Elementos de 

RSS estão disponíveis para vários recursos que podem notificar as pessoas que usam 

agregadores de troca de materiais.  

 

Quanto ao trabalho offline/sincronizado na plataforma Blackboard Academic Suite os 

tutores podem publicar conteúdo de curso em um CD-ROM que pode ser acedido 

dinamicamente quando o curso está on-line ou visto offline. Os estudantes podem 

carregar conteúdo de curso em um formato que pode ser acedido em um dispositivo 

móvel e pode ser sincronizado eventos de calendário com um PDA. 

 

2.1.1.3 Ferramentas de envolvimento de estudante 

De igual modo iremos tratar dos itens que fazem parte deste grupo: 

• Trabalho de grupo; 

• Auto-avaliação; 

• Edifício de Comunidade de estudante; 

• Pastas de estudante; 

 



CAPÍTULO II – PLATAFORMAS 
______________________________________________________________ 

 26

No que diz respeito ao trabalho de grupo o software suporta estudantes nomeados em 

grupos pelo tutor. Cada grupo pode ter sua própria troca de ficheiro compartilhado, 

fórum de discussão de grupo privado, ferramentas síncronas, e lista de e-mail de grupo, 

isto para a plataforma Blackboard Academic Suite, enquanto que no Moodle 1.5.2 os 

tutores podem nomear os estudantes em grupos ou o sistema pode criar grupos 

aleatoriamente. Ou podem ser definidos grupos ao nível de curso e podem ser aplicados 

por todas as actividades que os apoiam, ou ao nível de actividade individual.  

A avaliação é uma questão muito importante quer para os tutores quer para os 

estudantes neste sentido a auto - avaliação na plataforma Blackboard Academic Suite, os

tutores podem criar tempos anónimos ou não para a auto - avaliações que os estudantes 

podem levar tempos múltiplos. O sistema gera automaticamente questões do tipo 

escolha múltipla, múltiplas respostas, perguntas para encher espaço em branco, e 

verdadeiras ou falsas, e pode exibir avaliação criada pelo tutor e ligações ao material do 

curso pertinente. Os tutores podem criar um banco de dados de perguntas que o sistema 

escolhe aleatoriamente para criar uma auto – avaliação diferente para cada estudante. 

No Moodle 1.5.2 os tutores podem criar auto – avaliações, cronometradas ou não, que 

os estudantes podem levar tempos múltiplos. O sistema cria automaticamente questões 

do tipo escolha múltiplas, verdadeiras ou falsas, e perguntas de tipo respostas curtas e 

pode exibir avaliação criada pelos tutores, explicações e ligações a material de curso 

pertinente. 

 

Na plataforma Blackboard Academic Suite, no que diz respeito ao edifício de 

comunidade de estudante, eles podem criar clubes on-line, interesse e o estudo agrupa-

se ao nível de sistema. O que não acontece na plataforma Moodle 1.5.2.

A última característica deste grupo trata-se das pastas dos estudantes, na plataforma 

Blackboard Academic Suite os estudantes podem criar uma página de entrada pessoal. 

Onde podem incluir fotografia, informação pessoal e ligações a web sites importantes. 

Os estudantes podem criar pastas que podem ser privadas, compartilhadas em cursos, 

com outros utilizadores ou o público. Os estudantes podem construir ligações, 

documentos ou conteúdos dirigidos para as suas pastas. As pastas podem ser 

exportadas. Enquanto que no Moodle 1.5.2 os estudantes podem criar uma página de 
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entrada pessoal. Nela pode-se incluir uma lista de toda a discussão que eles 

submeteram, a fotografia e a informação pessoal. 

2.1.1.4 Ferramentas de administração 

Estas ferramentas estão viradas mais para os administradores e tutores uma vez que os 

formandos não têm acesso a elas. Dentro deste grupo podemos destacar os seguintes: 

• Autenticação; 

• Autorização de curso; 

• Integração de inscrição; 

• Serviços anfitrião; 

Atendendo a estas ferramentas podemos dizer que quanto a autenticação no Blackboard 

Academic Suite os administradores podem fixar publicamente ou proteger acesso a 

cursos individuais com um nome de utilizador e uma palavra passe de entrada. Podem 

ser codificadas sessões de Utilizadores com SSL (Secure Socket Layer). São codificadas 

com palavras passe armazenadas no banco de dados do sistema. No entanto no Moodle 

1.5.2 o sistema usa nome de utilizador básico e autenticação de palavra passe. O sistema 

pode autenticar contra uma variedade de fontes, incluindo bancos de dados externos, 

servidores de LDAP, IMAP, POP3, NNTP seguro e servidores de primeira classe, e 

utilizadores de Unix por PAM (Pluggable Authentication Modules). O sistema também 

suporta palavra passe e o Serviço de Autenticação Central (CAS). 

 

No que diz respeito à autorização de cursos na plataforma Blackboard Academic Suite 

os administradores podem criar um número ilimitado de unidades organizacionais e 

regras com privilégios de acesso específicos para conteúdos de curso e ferramentas. 

Podem ser nomeados tutores ou estudantes com regras diferentes em cursos diferentes. 

Os administradores e tutores podem nomear níveis diferentes de acesso ao sistema ou 

para cursos específicos baseado em regras predefinidos. Administradores podem delegar 

administração do sistema a entidades organizacionais diferentes dentro de uma 

instituição ou consórcios. O sistema pode ter acesso a informação de autorização 

armazenada em um directório de LDAP. 
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Os administradores podem distribuir as regras, cruzando múltiplas instituições para 

facilitar aproximações entre escola e consórcio. O Moodle 1.5.2 contém ferramentas 

para os administradores nomearem regras e privilégios de acesso a diferentes grupos: 

Administradores, Tutores, Estudantes e Convidados. Podem ser definidos regras de 

privilégios de grupo dentro de privilégios de subgrupo. Podem ser atribuídos diferentes 

regras a tutores ou estudantes em cursos diferentes. O sistema pode ter acesso a 

informação de autorização armazenada em outro directório de serviço externo, inclusive 

portais de pagamento. 

Quanto à integração de inscrição na plataforma Blackboard Academic Suite os 

administradores e tutores adicionam os estudantes a um curso que usa um ficheiro de 

texto delimitado ou os estudantes podem auto registar. Os administradores podem criar 

cursos, utilizadores, e matrículas no sistema. O software (versão 5 Nível 2 e superior) 

suporta integração com informação de estudante através de um evento do drive API ou 

pelas suas ferramentas que está baseado em extractos de sistemas marcados. Os 

administradores podem transferir nas duas direcções a informação de estudante entre o 

sistema e um SIS em grupo ou em tempo real. O sistema suporta o uso de integração de 

dados SOAP-based. O provedor de serviço ajudará, como um compromisso de serviços, 

transferindo informação de inscrição de estudante entre o CMS e o SIS institucional. O 

software é complacente com a IMS, empreendimento especificado para dados de 

estudante. No Moodle 1.5.2 os tutores adicionam os estudantes a um curso que usa um 

ficheiro de texto delimitado ou os estudantes podem auto registrar. O software suporta 

integração com sistemas de informação externos por um evento do drive API ou por 

uma ferramenta que está baseado em exportações de sistema marcados.  

No que concerne ao serviço anfitrião podemos dizer que na plataforma Blackboard 

Academic Suite o provedor de produto oferece um sistema anfitrião que inclui 99.75% 

de garantia do serviço com disponibilidade de sistema garantida e desempenho em uma 

rede de alto-desempenho, tolerância de falhas de servidores com falha superior de 

capacidade inclusive balanceamento de carga e agrupamento, instalação de software 

administrada, conexões de Internet redundantes, podres redundante e condicionado, 

plataformas anfitrião redundantes, monitorização 24x7x365, 10GB–20GB espaço de 

armazenamento para começar, uso de largura de banda administrado, conexões de T3 

redundantes, backup diários e semanais de dados, uma facilidade segura com controle 

ambiental e um sistema de segurança moderno; enquanto que no Moodle 1.5.2 o 
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provedor de produto e sócio de companhias oferecem um serviço anfitrião de sistemas 

que incluem: instalação de software administrada, serviço acordos nivelados em uma 

rede com tolerância a falhas de servidores Unix em uma facilidade segura com controlo 

ambiental, conexões T1 redundante e poderes redundantes, 10Gb de armazenamento por 

mês e auxílio nocturno. Contratos do serviço anfitrião são fixos por mês e permitem 

cursos ilimitados. 

2.1.1.5 Ferramentas de entrega de curso 

Esta ferramenta está intimamente ligada com a administração dos cursos que estão 

disponíveis nas plataformas em estudo. Assim sendo, podemos destacar desde já os 

elementos que fazem parte deste grupo: 

• Administração de curso; 

• Tutor Helpdesk;

• Ferramentas de Classificação on-line; 

• Localização de Estudante; 

• Prova automatizada e resultado; 

Atendendo a estas características é de realçar que na plataforma Blackboard Academic 

Suite, quanto a administração de curso, os tutores podem libertar selectivamente 

avaliações, anúncios e outros materiais baseado em actividade de curso prévia ou 

começo específico e datas de fim. Os tutores podem especificar o começo e datas de 

término para o curso inteiro. No Moodle 1.5.2 os tutores podem unir discussões às datas 

específicas ou eventos de curso. O sistema pode sincronizar datas de curso definidas 

pelo calendário institucional. 

Quanto à ferramenta de ajuda aos tutores na plataforma Blackboard Academic Suite, os

tutores podem ter acesso a um manual de instrutor on-line, base de conhecimento de 

produto, centro de referência e numerosas comunidades de apoio de tutor para 

compartilhar informação em vários fóruns de interesse das disciplinas específicas ou 

gerais. Os tutores podem contactar o helpdesk 24/7 de apoio técnico caso a sua 

organização comprar aquele nível de apoio. Já no Moodle 1.5.2 os tutores podem ter 

acesso ao manual de tutor on-line, contexto ajuda sensível, e uma comunidade de apoio 

de tutor, esta no local do provedor de produto. 
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No que diz respeito às ferramentas de classificação on-line na plataforma Blackboard 

Academic Suite os tutores e os assistentes pedagógicos podem colocar exercícios e 

marcam as tarefas de retorno pela caixa de tarefa. Os tutores podem prover avaliação 

em todas as tarefas por anotações. Podem publicar submissões de estudante como 

exemplos para outros estudantes verem; acrescentar os graus para tarefas offline ao 

gradebook on-line; ordenar o grau de visão no gradebook por tarefa, por estudante, 

através de categoria e para todos os estudantes em todas as tarefas. Os tutores podem 

importar e podem exportar uma versão do from/to (de/para) de gradebook num 

programa de planilha electrónica externo. Tutores podem procurar o gradebook para 

encontrar todos os estudantes que conhecem uns critérios de desempenho específicos, 

marca, ou estado como conclusão de exame. Os Tutores podem criar um curso que 

classifica e que pode empregar contagens cruas, percentagens, notas ou métricas 

aprovado/reprovado. Quando um tutor acrescentar uma avaliação ou tarefa ao curso, o 

software acrescenta-a automaticamente ao gradebook. O gradebook suporta a criação de 

colunas que podem conter classificação ou informações ou detalhes de determinados 

tutores. Os tutores podem delegar a responsabilidade por classificar tarefas. Ainda  

podem editar todos os graus manualmente.  

O software calcula o grau comum automaticamente em cada tarefa. Os tutores podem 

carregar os resultados de um teste por secções de um curso e por semestres. Os tutores 

podem agregar dados e podem executar análise de nível de artigos de pesquisa 

individuais pelo sistema inteiro enquanto que no Moodle 1.5.2 os tutores não podem 

marcar automaticamente tarefas e todas as avaliações marcadas on-line. Os tutores 

podem nomear com certeza para crédito parcial de respostas. Os tutores podem 

acrescentar os graus para tarefas offline ao gradebook on-line. Os tutores podem ver 

graus no gradebook por tarefa, por estudante, e para todos os estudantes em todas as 

tarefas. Ainda podem exportar uma versão do gradebook (numa real planilha electrónica 

de .xls) para uso em um programa de planilha electrónica externo. Os tutores podem 

prover avaliação em todas as tarefas por ligações para o conteúdo de curso pertinente, e 

por anotações. Os tutores podem procurar o gradebook para encontrar todos os 

estudantes que conhecem uns critérios de desempenho específicos, marca, ou estado 

como conclusão de exame. Os tutores podem criar um curso que classifica e que pode 

empregar qualquer percentagem, notas ou métricas aprovou/reprovou. Quando um tutor 
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acrescentar uma tarefa ao curso, o software acrescenta-a automaticamente ao 

gradebook. Ainda podem delegar a responsabilidade por classificar tarefas. 

A localização, dos estudantes na plataforma Blackboard Academic Suite, é uma 

ferramenta que permite os tutores adquirir exibição de relatórios, o número de tempos e 

podem datar em qual cada estudante teve acesso ao conteúdo de curso, fóruns de 

discussão e tarefas. Os tutores podem fixar uma bandeira em componentes de curso 

individuais, localizar a frequência com que os estudantes têm acesso a esses 

componentes. Já no Moodle 1.5.2 os tutores podem adquirir exibição de relatórios, o 

número de tempos, data, frequência e o endereço IP que cada estudante teve acesso, o 

conteúdo de curso, fóruns de discussão, avaliações de curso e tarefas. Os tutores podem 

adquirir um relatório que mostra o número de tentativas e tempo por tentativa em cada 

avaliação para estudantes individuais. Os tutores podem manter notas privadas sobre 

cada estudante em uma área segura. Os tutores podem adquirir um relatório que resume 

o desempenho do estudante individual em tarefas. Os Tutores podem fixar uma bandeira 

em componentes de curso individuais, localizar a frequência com que os estudantes têm 

acesso a esses componentes. Os tutores podem monitorar estudantes que são anotados 

actualmente dentro do curso. Ainda podem resumir toda a discussão posta, por um 

estudante. 

Quanto à prova automatizada e resultados na plataforma Blackboard Academic Suite os 

tutores podem criar testes do tipo verdadeira ou falsa, escolha múltipla, ordenação, 

encher o espaço em branco, e perguntas do tipo resposta rápidas ou curtas. As perguntas 

podem conter imagens, áudio, vídeo ou animação em Flash. Os tutores podem criar 

níveis diferentes de mensagens de avaliação. Os tutores podem importar perguntas de 

bancos de teste existentes. Os tutores também podem criar perguntas de pesquisa. O 

sistema pode gerar as perguntas em um teste ou pode usar critérios de libertação 

selectivos. Os tutores podem fixar datas e tempos para quando os estudantes tiverem 

que ter acesso a testes. Os tutores podem fixar um prazo em um teste. Os tutores podem 

usar uma palavra passe para restringir acesso a testes. Os tutores podem usar o MathML 

e WebEQ (editores de equação para permitir os estudantes a entrar e editar anotações 

matemáticas). Os tutores podem criar testes de unidades específicos ou testes a nível do 

curso. Os tutores podem anular a contagem automatizada e podem determinar como 

comunicar os resultados dos testes a estudantes. O sistema provê dados de análise para 

pesquisas e artigo de teste, os resultados podem ser exportados para análise. No Moodle 
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1.5.2 os tutores podem criar testes do tipo verdadeiras ou falsas automaticamente 

marcados, escolha múltipla e perguntas de respostas curtas. As perguntas podem conter 

imagens, vídeos ou outros ficheiros de mídia, e avaliação detalhada em cada resposta. 

Os tutores podem criar equações matemáticas. Também podem ser definidos tipos de 

pergunta. Os tutores podem importar perguntas de bancos de teste existentes. O sistema 

pode gerar as perguntas em um teste e as alternativas para perguntas de escolha 

múltiplas. Os tutores podem requerer uma palavra passe especial e horas marcadas para 

quando os estudantes puderem ou têm que ter acesso a testes. Os tutores podem fixar 

um prazo em um teste. Os tutores podem limitar acesso de endereços IP específicos. Os 

tutores podem criar diferentes pesos e regras. Os tutores podem permitir tentativas 

múltiplas, e se são mostrados resultados correctos. Os tutores podem anular a contagem 

automatizada. Os tutores também podem criar perguntas de pesquisa. O sistema provê 

dados de análise de teste para artigos de teste individuais. O sistema também suporta o 

Protocolo de Problema Remoto que permite fazer perguntas e marcar externamente ao 

sistema por serviços padrão baseados na Web.

2.1.1.6 Desígnio de currículo 

Dentro desta categoria podemos destacar as seguintes características: 

• Olhar personalizado e tacto; 

• Complacência de padrões instrutiva; 

• Ferramentas de desígnio instrutivas; 

• Partilha e reuso de conteúdos; 

 

Quanto ao olhar personalizado e tacto na plataforma Blackboard Academic Suite as 

instituições podem aplicar as próprias imagens institucionais, cabeçalhos e rodapés por 

todos os cursos.   

Os tutores podem mudar os ícones de navegação, esquemas de cor, a ordem e nome de 

artigos de menu para um curso. 

O sistema pode apoiar instituições múltiplas, departamentos, escolas ou outras unidades 

organizacionais em uma única instalação. Cada unidade pode aplicar seu próprio olhar e 
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pode mostrar modelos como também imagens institucionais, cabeçalhos e rodapés. 

Enquanto que no Moodle 1.5.2 o sistema provê 10 cursos por defeito e modelos. As 

instituições podem criar uma interface própria. Podem aplicar as próprias imagens 

institucionais, cabeçalhos e rodapés por todos os cursos. Os tutores podem mudar os 

ícones de navegação, esquemas de cor, e ordem e nome de menu para um determinado 

curso. 

Já no que diz respeito a complacência de padrões instrutiva o Blackboard Academic 

Suite foi emitido um certificado de complacência com SCORM 1.2 nível LMS-RTE3. O 

sistema suporta os seguintes padrões: IMS vocabulário de Metadata, Conteúdo de IMS 

que Empacota 1.1.2, Pergunta de IMS &amp; Especificações 1.2 de teste de 

interoperabilidade, Especificação 1.01 de empreendimento de IMS. O sistema inclui 

ferramentas para facilitar a migração claro de conteúdo entre versões diferentes do 

software. Entretanto o Moodle 1.5.2 pode importar conteúdo de curso que é SCORM 

1.2 ou AICC complacente, e pode exportar conteúdo de teste em formato IMS QTI 2.0. 

O sistema inclui ferramentas para facilitar a migração claro de conteúdo entre versões 

diferentes do software.  

Tendo em conta as ferramentas de desígnio instrutivas na plataforma Blackboard 

Academic Suite os tutores podem criar ambas sequências de aprendizagem linear e não 

linear usando os conteúdos de uma biblioteca. O provedor de produto oferece serviços 

de desígnio instrutivos de ajuda para os tutores criar os seus cursos. Os tutores podem 

ter acesso a informações e tutorais em desígnio instrutivo para criar um ambiente de 

aprendizagem colaborador. Os tutores podem criar relações entre tarefas e recursos 

exigidos que podem servir então como modelos para lições futuras. Já no Moodle 1.5.2 

os tutores podem criar ambas sequências de aprendizagem linear e não linear, usando 

conteúdos de uma biblioteca. Os tutores podem criar relações entre tarefas e recursos 

exigidos que podem servir então como modelos para lições futuras. 

A partilha e a reutilização de conteúdos estão presentes somente na plataforma 

Blackboard Academic Suite e permite o apoio de sistemas que compartilham conteúdo 

por curso e limites de instituição. O sistema provê um repositório de conteúdos de curso 

central onde podem ser armazenados ficheiros e podem ser acedidos por outros tutores. 

Os tutores podem designar os seus ficheiros para serem privados ou publicamente 

acessível. Também podem ser compartilhados conteúdos de ficheiros com grupos 

específicos ou utilizadores como também os indivíduos fora do sistema. Os tutores 
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podem criar ligações a ficheiros de conteúdo no repositório central de forma que, 

mudanças feitas ao conteúdo unido são exibidas automaticamente nos seus cursos. 

Ainda podem descrever conteúdo de curso que usa metadata. O repositório suporta IMS 

e Dublin Core. 

 

2.1.1.7 Hardware/Software 

Aqui pretendemos tratar de questões técnicas que estão ligadas tanto a nível de 

Hardware e de software. De entre estas questões podemos destacar os seguintes: 

• Browser de cliente Requerido; 

• Exigências de banco de dados; 

• Software de servidor; 

• Servidor de UNIX; 

• Servidor de Windows; 

Como sabemos essas plataformas “correm” ou são executadas ou acedidas através de 

um browser que está na máquina do utilizador a que chamamos de cliente, assim sendo 

a plataforma Blackboard Academic Suite suporta o Internet Explorer 6.0, Netscape 

7.1+, e Firefox 1.0 em Windows PCs (computadores que correm o sistema operativo 

Windows). O software suporta Internet Explorer 5.2, Netscape 7.1, Firefox 1.0, e Safari 

1.1 e 1.2 para Mac OS (Macintosh). Enquanto que o Moodle 1.5.2 suporta qualquer 

browser que suporta HTML 3 ou superior e usa folhas de estilo (CSS) em browsers que

suportam CSS. 

 

Quanto às exigências de banco de dados a plataforma Blackboard Academic Suite 

requer para SQL Server 2000 o Windows 2000 Server ou Windows 2003 Server, ou

Oráculo 8 ou 9 em Sun Solaris 8 ou 9 ou RedHat Linux enquanto que o Moodle 1.5.2 

suporta MySQL ou bancos de dados de PostgreSQL. O sistema requer só um banco de 

dados e pode coexistir com tabelas de outras aplicações. 
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No que diz respeito ao software de servidor a plataforma Blackboard Academic Suite, 

requer o Apache Web Server ou para Microsoft Internet Informação Servidor (IIS), e 

Java 2 SDK. As ferramentas  podem ser cedidas através da Web. O software de servidor 

também inclui ferramentas administrativas, um assistente de instalação, full backup e 

utilitários de arquivo para conteúdo de curso e dados de estudante, ferramentas de 

administração remotas, uma exibição de ficheiros das últimas sessões em um sistema 

que pode ser filtrado por IP ou data, servidor e migração de banco de dados. O software 

de servidor provê informação de uso relativo a uso de disco por curso e número de 

contas de estudante por curso. O Moodle 1.5.2 requer PHP 4.1.0 ou inferior, MySQL(ou 

PostgreSQL), e um servidor de Web. O software que utiliza o Apache Web Server. Foi 

desenvolvido um software que inclui: relatórios de administração via um browser na

web, arquivo de curso e restauração, assistente de instalação que inclui criação de banco 

de dados, ferramentas para backup de conteúdo de curso ou dados de estudante para 

cursos individuais e grupos, uma exibição das últimas sessões no sistema que pode ser 

filtrado por IP ou data, configuração de local. Tipicamente, os administradores locais 

instalam o software. O provedor de produto oferece consulta de instalação grátis. 

Para os utilizadores do UNIX a plataforma Blackboard Academic Suite está disponível 

para Solaris 8 ou 9 e Red Hat Linux 7.2 ou Servidor 2.1 avançado. Sugere 

recomendações de hardware que dependem de factores inclusive o tamanho da 

instituição, crescimento esperado, adopção da taxa, desempenho e expectativas de 

disponibilidade. Companhia provê uma guia inclusiva a recomendações de hardware. 

Enquanto que o Moodle 1.5.2 está disponível para a maioria das variantes de Linux ou

Unix.

De igual modo para os utilizadores do Windows a plataforma Blackboard Academic 

Suite está disponível para Windows 2000 Server ou Servidor Avançado e para Windows 

2003 Server. Recomendações de hardware sugeridas dependem de factores inclusive o 

tamanho da instituição, crescimento esperado, adopção de taxa, desempenho e 

expectativas de disponibilidade. Companhia provê uma guia inclusiva a recomendações 

de hardware. Enquanto que o Moodle 1.5.2 está disponível para uma variedade de 

Windows Web Servers.

2.1.1.8 Licenciamento estimado 
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Trata-se do último ponto a analisar e, como os demais, possui as seguintes 

características: 

• Perfil de companhia; 

• Custos; 

• Fonte aberta; 

• Suplementares opcionais; 

• Versão de software; 

Para o primeiro ponto dizer que a companhia foi fundada em 1997, Blackboard é uma 

empresa de utilidade pública. Tem adquirido durante os anos CourseInfo, Web-curse-in-

a-box, e Prometheus administração de sistemas de cursos. A linha de produto da 

Companhia consiste no Blackboard Academic Suite (inclusive o sistema de 

aprendizagem Blackboard, Sistema de Comunidade Blackboard, e Sistema de Conteúdo 

Blackboard). Blackboard está situado em Washington, D.C., enquanto que o 

Moodle.org é uma comunidade de fonte aberta lançada em 2001. A versão 1.0 foi 

lançada no dia 20 de Agosto de 2002. Moodle.com é uma companhia lançada em 2003. 

Isso patrocina o desenvolvimento de Moodle e provê apoio comercial, sendo anfitrião. 

Os sócios de Moodle são uma rede de companhias que trabalham com Moodle.com para 

prover serviços ao redor do mundo.  

Quanto aos custos para o Blackboard Academic Suite a taxa de licença anual está 

baseado em estudantes de FTE em uma instituição (ou educa dentro de uma instituição) 

ou consórcio. Em alguns mercados, a taxa de licença anual é determinada em uma base 

de utilizador. Entretanto, o Moodle 1.5.2 é grátis e distribuído debaixo do GNU Licença 

Pública. 

Tratando-se de fonte aberta somente podemos falar no Moodle 1.5.2 e dizer que o 

software é distribuído sob a condição do GNU – General Public Licence.

Para os suplementares opcionais o Blackboard Academic Suite é um jogo mais largo de 

produtos que há pouco o Sistema de Administração de Curso, e também inclui o 

servidor de conteúdo integrado e servidor de portal. O sistema está actualmente 

disponível em inglês, espanhol, italiano e versões de idioma francesas. A companhia 

oferece uma gama de serviço profissional que consulta (planeamento estratégico, 
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implementação, e serviços de personalização), treinamento, serviços ASP, e 24 x 7 de 

apoio (versão de Empreendimento). Enquanto que o Moodle 1.5.2 possui mais de 45 

traduções de idioma que estão disponíveis em pacotes de plug-in. Cada curso pode ter 

seu próprio glossário que pode ser mantido pelo tutor ou corroborativamente pelos 

estudantes. O sistema tem um módulo que aceita pagamentos para inscrições de curso 

por PayPal. O sistema suporta a criação de Wikis. O sistema pode exibir elementos de 

RSS.  

Por fim, dizer que o Blackboard Academic Suite não é “versionado” mas inclui o 

Sistema de Aprendizagem e Sistema de Comunidade versão 6.2 e Sistema de Conteúdo 

versão 2.0., enquanto que para o Moodle o número de versão de software actual é 1.5.2.    
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Capítulo III – Softwares de Avaliação On-Line – 

3.1 Softwares de Avaliação On-Line 

Neste capítulo pretendemos abordar uma questão não menos importante dessa 

componente prática de EaD. Por outras palavras dizer que os softwares dos quais 

minimamente precisamos para podermos realizar parte de EaD na sua vertente 

electrónica, como anteriormente referidas nas plataformas, vamos agora falar dos 

softwares de avaliação on-line.

De uma forma diferente de como foi abordado o capítulo anterior faremos uma 

comparação entre o Articulate Quizmaker 2 e Hot Potatoes, softwares escolhidos como 

aqueles que mais são utilizados para produção de testes para serem aplicados no EAD 

ou mesmo em uma determinada escola onde possui uma rede local e que o professor 

pretende tirar o máximo proveito dela. 

É neste sentido que pretendemos mostrar um conjunto de características onde podemos 

enquadrar e classificar estes softwares: 

3.1.1 Critérios de Desempenho 

Para avaliar o desempenho de um software, é preciso determinar se e em que medida, 

ele possui as seguintes características: 

• Eficácia, ou a capacidade de produzir os resultados pretendidos e desejados 

por quem o desenvolveu; 
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• Confiabilidade, ou a capacidade de produzir os resultados pretendidos e 

desejados sem erros; 

• Exactidão, ou a capacidade de lidar com o grau de precisão, em 

representação numérica, e correcção, nos cálculos, que a tarefa em questão 

requerer; 

• Consistência, ou a capacidade de sempre produzir os mesmos resultados 

quando os mesmos dados são processados; 

• Eficiência, ou a capacidade de operar sem problemas, exigindo o mínimo de 

recursos para produzir os resultados pretendidos e desejados; 

• Transparência, ou a capacidade de reflectir, apropriadamente e sem 

distorções, o mundo real através do modelo conceptual adoptado; 

• Segurança, ou a capacidade de preservar a integridade dos dados na 

eventualidade falha de hardware, erro e vandalismo humano ou eventos 

inesperados; 

• Expansibilidade, ou a capacidade de absorver mais funções ou maior 

quantidade de dados, sem necessidade de alterações estruturais. 

Passamos assim a descrever pormenorizadamente cada uma das seguintes 

características, analisando e comparando o Articulate Quizmaker 2 e o Hot Potatoes.

3.1.1.1 Eficácia, ou a capacidade de produzir os resultados pretendidos e 

desejados por quem o desenvolveu. 

A nosso ver os dois softwares em questão apresentam esta característica tendo em conta 

que tem um nível de aceitação muito elevado o que os tornam os mais utilizados para a 

realização de testes on-line aplicados no EAD. 

3.1.1.2 Confiabilidade, ou a capacidade de produzir os resultados pretendidos e 

desejados sem erros. 

De igual modo entendemos que tanto o Articulate Quizmaker 2 e o Hot Potatoes 

apresentam os resultados pretendidos sem erros o que traduz numa confiabilidade na 

utilização destas aplicações para produção de testes e consequentemente tratar do 

processo da avaliação no que diz respeito ao EAD. 
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3.1.1.3 Exactidão, ou a capacidade de lidar com o grau de precisão, em 

representação numérica, e correcção, nos cálculos, que a tarefa em questão 

requerer. 

Tanto o Articulate Quizmaker 2 como o Hot Potatoes detêm esta capacidade uma vez 

que o 1º é um software comercial e, como tal, já testado. Pensamos que se não tivesse 

esta particularidade, a exactidão, de certeza que não teria sucesso. Embora o Hot 

Potatoes não seja comercial tem um nível de aceitação elevado. Sendo assim 

entendemos que também a exactidão está presente. 

3.1.1.4 Consistência, ou a capacidade de sempre produzir os mesmos resultados 

quando os mesmos dados são processados. 

Obviamente que a consistência está presente nos softwares aqui em questão, pois se não 

estivesse o que era fácil tornaria complicado. 

3.1.1.5 Eficiência, ou a capacidade de operar sem problemas, exigindo o mínimo de 

recursos para produzir os resultados pretendidos e desejados. 

Sem dúvidas algumas que para qualquer software funcionar correctamente temos de ter 

os recursos mínimos, entretanto, porque uma máquina ou outra não possuiu os recursos 

mínimos que eles deixam de ser eficientes, sendo assim o mérito dos softwares mantêm, 

ou seja, a eficiência. 

3.1.1.6 Transparência, ou a capacidade de reflectir, apropriadamente e sem 

distorções, o mundo real através do modelo conceptual adoptado. 

Pensamos que os dois softwares em qestão apresentam esta característica uma vez que 

para o objectivo que foram desenvolvidos tinham por obrigatoriedade esta capacidade 

de reflectir o mundo real. 

3.1.1.7 Segurança, ou a capacidade de preservar a integridade dos dados na 

eventualidade de falha de hardware, erro e vandalismo humano ou eventos 

inesperados. 
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Tratando de softwares para criação de teste on-line pensamos que o nível de segurança é 

bastante aceitável porque, uma vez produzido os testes, podemos depois colocá-los num 

servidor ou proceder a realização de backup dos mesmos. 

3.1.1.8 Expansibilidade, ou a capacidade de absorver mais funções ou maior 

quantidade de dados, sem necessidade de alterações estruturais. 

De igual modo os dois softwares apresentam esta característica uma vez que quando 

pretendemos introduzir maior quantidade de dados a estrutura não é alterada. 

3.1.2 Critérios de Interface com os Utilizadores.

Para avaliar a interface com os utilizadores de um software, é preciso determinar se, e 

em que medida, ele exibe as características a seguir: 

• Facilidade de instalação, customização e desinstalação; 

• Facilidade de uso e operação, incluindo opções para interactividade, 

orientação para objectos, utilização do rato, menus, janelas, ajuda on-line, 

etc.; 

• Capacidade de lidar com monitores de diferentes tipos de resolução e 

número de cores, quando essas características se fazem necessárias ou 

recomendáveis; 

• Capacidade de aceitar caracteres internacionais, acentos, formas de 

escrever data, hora, e valores financeiros; 

• Capacidade de ser facilmente traduzido para outras línguas; 

• Documentação correcta e de excelente qualidade, tanto em termos técnicos 

como de apresentação visual e comunicação, escrita em termos e com 

exemplos relacionados ao campo de aplicação. 

No que diz respeito à interacção com os utilizadores estas características são relevantes 

uma vez que a aceitação e utilização de um determinado software muitas vezes é 

condicionado pela interface que apresenta. Assim sendo, passamos a ver cada uma 

destas características como realmente enquadram dentro dos softwares em estudo. 

 

3.1.2.1 Facilidade de instalação, customização e desinstalação. 
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Pensamos que os dois softwares em questão são de fácil instalação como um programa 

normal que depois de executa-los com um simples duplo click com o botão esquerdo do 

rato e em seguida seguir as instruções que o assistente de instalação recomenda. 

3.1.2.2 Facilidade de uso e operação, incluindo opções para interactividade, 

orientação para objectos, utilização do rato, menus, janelas, ajuda on-line, 

etc. 

Tanto o Articulate Quizmaker como o Hot Potatoes apresentam esta facilidade uma vez 

que como qualquer software podemos aceder ao manual de utilizador e outros tipos de 

ajuda para podermos esclarecer qualquer tipo de dúvidas, da mesma forma podemos 

utilizar o rato e aceder aos menus e as janela das aplicações. 

3.1.2.3 Capacidade de lidar com monitores de diferentes tipos de resolução e 

número de cores, quando essas características se fazem necessárias ou 

recomendáveis. 

Pensamos que os softwares em questão têm essa capacidade de lidar com os diferentes 

tipos de monitores. 

3.1.2.4 Capacidade de aceitar caracteres internacionais, acentos, formas de 

escrever data, hora, e valores financeiros. 

Tratando de softwares destinados a criação de deferentes tipos de teste seria um tanto 

quanto desconfortável se não tivessem esta capacidade de aceitar qualquer tipo de 

carácter bem como outros tipos de dados que podemos precisar no decorrer da 

elaboração do nosso teste. É neste sentido que pensamos que tanto o Articulate 

Quizmaker 2 como o Hot Potatoes tem essa capacidade. 

3.1.2.5 Capacidade de ser facilmente traduzido para outras línguas. 

Hoje em dia há necessidade de traduzir um determinado software para uma língua 

diferente, visto que a barreira da comunicação pode levar com que um determinado 

utilizador deixe de adquirir o produto. Entretanto, a uniformidade torna este processo 

mais fácil de se concretizar. 
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3.1.2.6 Documentação correcta e de excelente qualidade, tanto em termos técnicos 

como de apresentação visual e comunicação, escrita em termos e com 

exemplos relacionados ao campo de aplicação. 

Pensamos que tantos os Articulate Quizmaker 2 como o Hot Potatoes estão bem 

documentados, possuindo um manual de utilizador bem explícito que torna mais 

interactivo e mais fácil a utilização dos mesmos. 

3.1.3 Critérios Relativos ao Hardware e Outros Softwares. 

Para avaliar a versatilidade de um software, em relação ao hardware ou a outros 

softwares, é preciso determinar se, e em que medida, o ele exibe as seguintes 

características: 

• Capacidade de ser executado em diferentes tipos de hardware; 

• Compatibilidade com vários tipos de interface e protocolo; 

• Flexibilidade para adaptar a diferentes tipos de ambientes de computação, 

como por exemplo, redes locais; 

• Capacidade de realizar transferência de dados on-line e de trocar dados 

com software executável em outros equipamentos; 

• Capacidade de gerar dados que possam ser acedidos por outros softwares e 

de aceder dados gerados por outros softwares. 

Aqui vamos descrever tendo em conta estas características as especificações e o que é 

requerido para que estes softwares possam ser instalados e funcionarem minimamente 

correctos. 

3.1.3.1 Capacidade de ser executado em diferentes tipos de hardware. 

Em termos de hardware o Articulate Quizmaker 2 para funcionar minimamente será 

necessário um processador Pentium II ou superior, memória RAM de 64 MB mas 

recomenda-se 128 MB e um disco duro com 25 MB de espaço livre. Enquanto que o 

Hot Potatoes basta o hardware suportar um browser da Netscape ou do MS Internet 

Exploer 3 ou superior para funcionar. 

3.1.3.2 Compatibilidade com vários tipos de interface e protocolo. 
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Pensamos que estes softwares são compatíveis com diferentes tipos de interface e 

protocolos uma vez que podemos executá-los em diferentes ambientes, por exemplo, 

Windows e Macintosh. 

3.1.3.3 Flexibilidade para adaptar a diferentes tipos de ambientes de computação, 

como por exemplo, redes locais. 

Tratando de softwares para elaboração testes on-line seria de uma certa forma pouco 

rentável a não utilização de uma rede local, por exemplo, para tratar as informações que 

pretendemos. Assim sendo pensamos que estes são adaptáveis em diferentes tipos de 

ambiente de computação. 

3.1.3.4 Capacidade de realizar transferência de dados on-line e de trocar dados 

com software executável em outros equipamentos. 

Por se tratar de softwares de avaliação on-line a transferência de dados on-line tinha de 

realizar e por consequente a utilização de um software executável por exemplo o 

Articulate Quizmaker 2 utiliza muitas vezes o Flash Player em outros equipamentos 

para poder executar um teste que, por exemplo, foi publicado em flash.

3.1.3.5 Capacidade de gerar dados que possam ser acedidos por outros softwares e 

de aceder dados gerados por outros softwares. 

Tanto o Articulate Quizmaker 2 como o Hot Potatoes tem essa capacidade de gerar 

dados que possam ser acedidos por outros softwares, quando criamos um teste e depois 

publicar para a web temos a necessidade de ter um browser para podermos aceder a 

esses dados ou, se quisermos, introduzir no exercício que estamos a desenvolver por 

exemplo uma imagem que produzimos no Fotoshop estamos a aceder dados que foram 

gerados por um outro software.
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Capítulo IV – Softwares de Apresentação On-Line – 

4.1 Básico sobre o Captivate 

Neste capítulo pretendemos mostrar de uma forma geral os procedimentos para 

trabalhar minimamente com o Macromedia Captivate, atendendo ao facto de que o 

software é pouco conhecido por partes das pessoas que frequentam os cursos à distância 

aqui no Instituto Superior de Educação. 

De realçar que pretendíamos apresentar algo digital mas tal não foi possível porque o 

Macromedia Captivate não permite que captemos as suas imagens, visto que estaríamos 

a abrir duas sessões com o mesmo software e fazendo as mesmas coisas. 

Entretanto pensamos que o que vai ser aqui apresentado trará muitas vantagens para 

quem pretende aprender um pouco sobre o software em questão. 

Trabalhar com o Macromedia Captivate é “fácil”, seguindo alguns passos para criarmos 

os nossos vídeos onde devemos planificar o que queremos, ver as opções inicias da 

gravação dos vídeos, fazemos o pré-visualizar dos nossos vídeos e o mais interessante é 

que temos uma variedade de formatos onde podemos publicar os vídeos. 

4.1.1 Sobre a área de trabalho 

Capivate foi projectado para criarmos vídeos facilmente, senão vejamos um pouco 

sobre o ambiente de trabalho. 

Vews (Modos de Ver). Captivate tem duas visões principais: Storyboard e o Edit. O

Storyboard aparece quando abrirmos um vídeo desde o começo da página; o vídeo abre 
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com imagens pequenas em forma de slides que constituem as partes do vídeo, é o modo 

fácil para ver tudo a primeira, podemos mudar as propriedades de vários slides ao 

mesmo tempo e para tal devemos pressionar a tecla shift ou control e fazendo click nos 

slides e caso pretendemos seleccionar todos os slides fazemos a combinação das teclas 

Control+A. 

O modo Edit aparece quando fazemos o duplo click nos slides no modo Storyboard,

depois de gravarmos um vídeo provavelmente gastamos a maioria do tempo no modo 

Edit porque é aqui que podemos fazer as alterações nos conteúdos dos slides como por 

exemplo alterar o movimento de rato e mudar o ponteiro de rato. 

Timeline (Linha secular). A Linha secular é uma representação visual de todos os 

objectos em slides ainda provê um modo fácil de visualização, a um nível alto, todos os 

objectos em um slide e a relação entre um para com o outro. Com a Linha secular, 

podemos organizar objectos e precisamente pode controlar a cronometragem dos 

mesmos. Por exemplo, em um slide que contem uma legenda, uma imagem, e uma 

caixa de destaque, pode mostrar a legenda, então a imagem quatro segundos depois, e a 

caixa de destaque dois segundos depois disso. 

Toolbars and Menus (Barra de ferramentas e Menus). Em ambos os modos o Captivate 

contém barra de ferramentas e os menus no topo da janela. Podemos aceder aos menus 

para vermos os comandos e ao acedermos a um qualquer ícone na barra de ferramentas 

teremos acesso a uma caixa de diálogo e as acções que podemos desenvolver. Para um 

maior espaço de edição ao abrirmos o vídeo pressionamos a tecla F11 para acedermos 

ao Captivate no seu modo de edição em ecrã inteiro. 

4.1.2 Gravando Vídeos 

Podemos criar vídeos facilmente usando o Captivate. Quando gravamos um vídeo 

podemos usar uma aplicação ou uma web site que queremos demonstrar como 

normalmente, pelos movimentos do rato, usando o teclado e navegando pelos menus. 

Como trabalhar o Macromedia Captivate captura automaticamente a acção no ecrã ou 

podemos capturar partes do ecrã manualmente. Quando terminamos de gravar, podemos 

adicionar componentes como textos, voz, imagens, e caixas de diálogos. 

Temos algumas opções para o processo de gravação onde podemos escolher: 
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• Application: gravamos toda a acção do ecrã com uma simples execução de uma 

aplicação; 

• Custom: com esta opção gravamos uma área definida no ecrã onde podemos 

determinar a largura e a altura que pretendemos capturar; 

• Full Screen: grava toda a acção do ecrã. Esta opção é especialmente utilizada se 

precisamos de capturar acção entre várias aplicações; 

• Blank: gravamos um espaço em branco com um tamanho específico. Esta opção 

é utilizada se pretendemos criar um vídeo “vazio” e depois importar slides da 

Microsoft PowerPoint, slides de um outro vídeo, ou imagens; 

• Image movie: facilmente podemos criar um vídeo de imagens onde depois de 

publicado podemos vê-lo como um slide show. 

4.1.2.1 Gravando um novo vídeo de aplicação (application)

Como já mencionámos anteriormente com esta opção podemos gravar toda a acção do 

ecrã com uma simples execução de um programa. Podemos executar qualquer tipo de 

aplicação, como por exemplo, um processador de texto, um editor de gráficos, ou um 

qualquer outro tipo de programa que temos. 

Para gravarmos um vídeo utilizando esta opção devemos seguir estes passos: 

1. Abrir a aplicação que queremos gravar; 
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2. Abrir o Macromedia Captivate;

3. click Record or create a new movie (gravar ou criar um novo vídeo) fazendo 

aparecer a caixa de diálogo para o novo vídeo;  

4. Seleccionar Application e clicar em OK; 

5. Na caixa de menu Record specific window, seleccionar a aplicação para gravar; 

6. (opcional) seleccionar Record narration para adicionarmos voz a nossa 

gravação; 

7. (opcional) clicar em Options para verificar as opções da gravação, incluindo a 

capacidade para gravarmos automaticamente e gerar textos para legendas; 

8. (opcional) se necessário mudar o tamanho e a posição da janela, podemos fazer 

isso arrastando a área vermelha que aparece no ecrã; 

9. Terminado as escolhas das opções, clicar em Record;

10. captivate começa a gravação das acções do ecrã; 

11. Terminado a gravação, pressionamos a tecla End para finalizarmos a gravação. 

Os slides são gerados e o vídeo aparece no modo Storyboard no Captivate. Se 

precisarmos colocar uma pausa na gravação, devemos pressionar a tecla 

Pause/Break. Para recomeçar pressionar a mesma tecla novamente. 

4.1.3 Editando vídeos 
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Depois de gravarmos um vídeo, temos muitas opções por aumentar no nosso vídeo pois 

são informativos e interessantes para o utilizador. Podemos adicionar textos para 

mostrarmos legendas o que é muito importante. Fazemos vídeos interactivos incluindo 

caixas para click ou caixas de textos. Adicionamos elementos de som importando 

músicas de fundo. Em fim, experimentamos as diferentes opções para incorporamos o 

melhor elemento aos nossos vídeos. 

4.1.3.1 Sobre os objectos  

Objectos são diferentes elementos que podemos adicionar aos slides gerados pelo 

Captivate e são eles: 

• Text captions (legenda): são textos que descrevem um slide ou dá-nos uma 

informação extra; 

• Highlight boxes (caixas de destaque): podem ser usados como ênfase, e pode 

demonstrar ao utilizador onde está o foco de atenção entre os dados; 

• Images (imagens): as imagens dão uma nova dimensão aos vídeos e podem ser 

utilizadas para uma variedade de propósitos incluindo ponteiros e fundos; 

• Rollover caption (legenda de viragem): consiste numa legenda onde aparece 

quando o utilizador passar com o rato em cima da referida área; 

• Rollover images (imagens de viragens): consiste numa imagem onde aparece 

quando o utilizador passar com o rato em cima da referida área; 

• Animations (animações): adicionar animações é fácil, podemos importar 

animações de ficheiros *.GIF, *.SWF, *.FLA e *.AVI; 

• Animated text (textos animados): a incorporação de textos animados num vídeo 

trás para o projecto uma alta qualidade, uma visão profissional. Textos animados 

são especialmente efectivos no primeiro e no último slide do vídeo. 

Todos os seguintes objectos adiciona uma interactividade ao vídeo: 

• Click boxes (caixas para clicar): são caixas que dão uma interactividade e podem 

ser usados para demonstrar a capacidade de uma aplicação requerer aos 

utilizadores para clicar em um menu ou botão; 
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• Text entry boxes (Caixas de entrada de textos): por exemplo, podemos usa-las 

para realizar um teste de questões simples; 

• Buttons (botões): acrescentam a interactividade dos vídeos e podem ser 

adicionados, classificado segundo o tamanho e posicionados num slide. 

4.1.3.2 Adicionando captions (legendas) 

Podemos utilizar legendas para “falarmos” para os utilizadores ou mostrar itens 

específicos num slide. Facilmente podemos adicionar uma legenda a um slide e para 

editá-la veja os passos a seguir. 

Para adicionar uma legenda: 

1. Abre um vídeo; 

2. Duplo click em cima do slide que queremos adicionar a legenda; 

3. No menu Insert, seleccionar Text Caption. Fazendo aparecer a caixa de diálogo 

com as propriedades; 

4. Na aba Text Caption temos as seguintes propriedades: 
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4.1 Caption type: seleccionamos o tipo de legenda que pretendemos; 

4.2 Font (tipo de letra): seleccionamos o tipo de letra que pretendemos para a nossa 

legenda; 

4.3 Size (tamanho do tipo de letra): escolhemos o tamanho para o tipo de letra 

pretendido; 

4.4 Color (cor do tipo de letra): escolhemos a cor pretendida para o tipo de letra; 

4.5 Caption style (stilo da legenda): clicar em um dos cinco tipos de legendas; 

4.6 Display options (opções de saída): se quisermos podemos recorrer as opções 

adicionais tais como negrito, itálico, texto sublinhado e justificado; 

4.7 Type caption text here (escreve legenda aqui): escrevemos o texto exactamente 

como queremos que apareça; 

4.8 Apply properties to all captions in the movie (aplicar propriedades a todas as 

legendas no vídeo): seleccionamos esta opção para aplicar as alterações que 

fazemos nesta aba para todas as legendas no vídeo.  

5. Clicar na aba Options onde temos as seguintes opções: 
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5.1 Display time – seconds (Mostra hora em segundos): especifica o tempo total que 

a legenda deve aparecer; 

5.2 Appear after – seconds (Aparecer depois de): especifica o tempo antes que a 

legenda aparece no slide; 

5.3 Display for resto of movie (Mostrar até ao fim do vídeo): seleccionamos esta 

opção para mostrar a legenda e manter até ao final do vídeo; 

5.4 Effect (Efeito): seleccionamos a o efeito de transmissão da legenda. Podemos 

seleccionar fade in ou fade out ou No transition;

5.5 Applay effect to all captions in the movie (Aplicar efeito a toda legenda no 

vídeo): esta opção aplica todas as alterações que fazemos nesta aba para toda a 

legenda do vídeo; 

6. Se quisermos adicionar voz a nossa legenda, clicar na aba Audio;

7. Quando terminamos, clicar em OK.

4.1.3.3 Adicionando highlight boxes (caixas de destaques) 

Para adicionarmos uma caixa de destaque: 

1. Abrimos um projecto do Captivate; 

2. Duplo click no slide que pretendemos acrescentar a caixa de destaque; 
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3. No menu Insert, seleccionar Highlight Box. Fazendo aparecer a caixa de 

diálogo para esta opção; 

4. Na aba Highlight Box temos as seguintes opções: 

4.1 Frame color (cor da borda): com esta opção podemos escolher a cor para a 

borda da caixa de destaque. Para mudar a cor é só clicar na caixa de cores; 

4.2 Fill color (cor de preenchimento): com esta opção podemos escolher a cor de 

preenchimento para a nossa caixa de destaque; 

4.3 Frame width (largura da borda): escolhemos a largura que pretendemos para a 

nossa borda; 
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4.4 Fill transparency (transparência para o preenchimento): com esta opção 

podemos escolher a transparência para a cor de preenchimento. Podemos 

seleccionar valores entre 0% a 100%. Um valor de 10% é menos transparente 

(mais sólido) do que um valor de 90%; 

4.5 Preview (pré-visualizar): nesta área aparece as modificações que fazemos; 

4.6 Apply properties to all highlight boxes in the movie (aplicar propriedades a 

todas as caixas de destaques no vídeo): aplicamos todas as alterações feitas nesta 

aba para todas as caixas de destaques existentes no vídeo; 

5. Clicar na aba Options onde temos as seguintes opções: 

5.1 Display time – seconds (Mostra hora em segundos): especifica o tempo total que 

a caixa de destaque deve aparecer; 

5.2 Appear after – seconds (Aparecer depois de): especifica o tempo antes que a 

caixa de destaque aparece no slide; 

5.3 Display for resto of movie (Mostrar até ao fim do vídeo): seleccionamos esta 

opção para mostrar a caixa de destaque e manter até ao final do vídeo; 

5.4 Effect (Efeito): seleccionamos a o efeito de transmissão da caixa de destaque. 

Podemos seleccionar fade in ou fade out ou No transition;
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5.5 Applay effect to all highlight boxes in the movie (Aplicar efeito a toda caixa de 

destaque no vídeo): esta opção aplica todas as alterações que fazemos nesta aba 

para toda a caixa de destaque do vídeo; 

6. Se quisermos adicionar voz à nossa legenda, clicar na aba Audio; 

7. Quando terminamos, clicar em OK.

4.1.3.4 Adicionando click boxes 

Para adicionarmos um click box temos os seguintes passos: 

1. Abrimos um projecto do Captivate; 

2. Duplo click no slide que pretendemos introduzir o click box;

3. No Menu Insert seleccionar Click Box. Fazendo aparecer a caixa dec diálogo do 

Click box;

4. Seleccionar a aba do Click Box;

5. Clicar na aba Options, onde podemos encontrar as seguimtes opções: 
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5.1 Display time – seconds (Mostrar hora em segundos): especifica o tempo total 

que o Click Box deve aparecer; 

5.2 Appear after – seconds (aparecer depois de): especifica o tempo que deve passar 

antes que o Click Box aparece no slide; 

5.3 Hint caption (Textos sugestivos): seleccionamos esta opção para incluirmos 

algo sugestivo. Aparece quando o utilizador passar com o rato em cima do Click 

Box; 

5.4 Success caption (Textos de reforços): seleccionamos esta opção para 

introduzirmos textos de sucessos, (como por exemplo, Parabéns!); 

5.5 Failure caption (Textos de Falha): com esta opção podemos incluir textos de 

falhanço, (como por exemplo, sinto muito, tente de novo); 

6. Para adicionar áudio ao Click Box, abre a aba Audio;

7. Click em Ok; 

8. Se seleccionamos os textos de Sucessos, Falhanço ou Sugestões, com um duplo 

click nas caixas de textos podemos editá-los. 

4.1.3.5 Adicionando text entry boxes (campo para entrada de textos) 

Para introduzirmos um campo que nos permite introduzir textos devemos ter em 

atenção os seguintes passos: 
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1. Abrir um projecto no Captivate; 

2. Duplo click no slide pretendido; 

3. No menu Insert, escolher Text Entry Box; 

4. Ao aparecer a caixa de diálogo onde podemos determinar como o vídeo 

responde as interacções do utilizador. As opções estão divididas em duas 

categorias: o que acontece quando o utilizador introduzir correctamente o texto e 

o que acontece quando o utilizador introduzir incorrectamente o texto;  

5. Se o utilizador entrar correctamente o texto: 
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5.1 Correct Entries (Escrever texto correcto): neste campo escrevemos os textos 

correctos podemos no entanto escrever múltiplos textos; 

5.2 Font (Tipo de letra): abrimos a caixa de diálogo onde podemos escolher o tipo 

de letra, o tamanho da letra e os efeitos para o texto; 

5.3 Add (Adicionar): abrimos um novo campo onde podemos escrever um outro 

texto correcto; 

5.4 On success (Sucesso): especificamos o que acontece quando depois de o 

utilizador escrever o texto correctamente. Podemos seleccionar varias opções; 

6. Se o utilizador introduzir um texto incorrecto: 

6.1 Allow user – attempts (Numero de tentativas permitidas): seleccionamos o 

número de tentativas que um utilizador dispõe antes de uma nova acção; 

6.2 Infinite attempts (infinitas tentativas): seleccionamos esta opção para dar aos 

utilizadores um número infinito de tentativas; 

6.3 After last attempt (Depois da última tentativa): especificamos o que deve 

acontecer depois da última tentativa. Podemos escolher várias opções; 

7. Seleccionamos a aba Options para determinarmos as opções que são de uma 

forma geral igual as que já mencionamos para os outros objectos; 
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8. Se quisermos adicionar áudio ao nosso Text Entry Box, seleccionamos a aba 

Audio;

9. Click OK. 

4.1.3.6 Adicionando um áudio existente 

Podemos adicionar rapidamente um áudio ao nosso vídeo, se tivermos um ficheiro no 

formato WAV ou MP3. 

Para adicionarmos um áudio ao slide devemos ter a atenção no modo de visualização 

que estamos: 

1. Abrir um projecto no Captivate;

2. Fazer uma das seguintes opções: 

2.1 No modo de visualização (Storyboard view), seleccionamos o slide. No menu 

Audio, escolhemos Import;

2.2 No modo Edit, no menu Audio, escolher Import, fazendo aparecer a caixa de 

diálogo de importação do áudio; 
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3. Navegamos pelos ficheiros que pretendemos adicionar e clicar em Open (Abrir); 

4.1.3.7 Gravando áudio quando criamos vídeos 

No Captivate podemos gravar voz ao mesmo tempo que estamos a gravar um novo 

vídeo. É muito eficiente quando queremos criar rapidamente uma total caracterização do 

vídeo. 

Para gravarmos um vídeo incluindo áudio ao mesmo tempo devemos ter em conta os 

seguintes passos: 

1. Abrir a aplicação que queremos gravar (devemos fazer isto antes de começarmos 

a gravar.); 

2. Preparar o equipamento da gravação; 

3. No ecrã principal escolher Record or create a new movie, fazendo aparecer a 

caixa de diálogo das opções: 
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4. Seleccionamos Application e clicar OK; 

5. No menu Record specific Windows, seleccionamos a aplicação para gravarmos; 

6. Seleccionamos Record narration;

7. Quando terminar clicar em Record; 

8. Captivate começa a gravar as acções do ecrã; 

9. Quando terminar a gravação, precionar a tecla End para parar. Os slides são 

gerados e o novo vídeo aparece no modo Storyboard. O ficheiro áudio gravado e 
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adicionado no slide correcto e guardado como um ficheiro MP3 individual. 

Podemos ver os ficheiros na biblioteca de áudio. 

4.1.3.8 Preferências do vídeo 

Podemos adicionar uma variedade de preferências aos nossos vídeos e para tal devemos 

ter em conta os seguintes passos: 

1. Abrir um vídeo no Captivate; 

2. No menu Movie, escolher Preferences fazendo aparecer a caixa de diálogo; 

3. Clicamos na aba Start and End para acedermos a estas propriedades; 
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3.1 Loading Screen (Carregar ecrã): esta opção faz aparecer um ecrã a carregar no 

início do vídeo; 

3.2 Password protect movie (Palavra passe de protecção): com esta opção 

establecemos uma palavra passe que os utilizadores têm de introduzir antes de 

começarem a ver o vídeo. Clicamos no botão More para configurarmos a nossa 

palavra passe e para escrevermos uma mensagens para os utilizadores; 

3.3 Movie expiration date (Data de expiração do vídeo): com esta opção 

estabelecemos uma data para que o vídeo expire. Quando isto acontecer não 

podemos visualizar mais o nosso vídeo;  

3.4 Message line 1 (Mensagens): podemos escrever uma mensagem de expiração; 

3.5 Message line 2 (Mensagens): podemos acrescentar um segundo texto para uma 

mensagem de expiração, se necessário; 

4. Na aba Preferences teremos acesso as opções de saída e as de visualização e de 

efeitos de som; 

5. Na aba Playback Control teremos acesso as propriedades de controlo de 

execução do nosso vídeo como por exemplo posição, estilo, etc.; 



CAPÍTULO IV – SOFTWARES DE APRESENTAÇÃO ON-LINE 
______________________________________________________________ 

 64

6. Na aba Backgrond Audio temos acesso aos controlos de som onde podemos 

configurar, editar e mesmo até ouvir o som; 

7. Terminadas as configurações das preferências clicamos em Ok para finalizar. 

4.1.3.9 Opções E-learning 

Com Captivate podemos criar vídeos verdadeiramente interactivos para o e-learning 

com toda complacência SCORM/AICC. 

Para acedermos as opções de e-learning, escolhemos Quiz Manager no menu Movie.
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Podemos no entanto criar deferentes tipos de testes com escolha múltipla, resposta 

curta, verdadeiras ou falas, etc., e para tal devemos fazer o seguinte: 

1. Abrir um vídeo no Captivate;

2. Seleccionar o slide antes daquele que queremos introduzir a questão. Por 

exemplo se quisermos introduzir uma questão no slide 5 no vídeo clicamos no 

slide 4; 

3. No menu Insert, seleccionamos Question Slide fazendo aparecer a caixa de 

diálogo;

4. Seleccionamos uma opção e clicamos em OK. 
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Depois de escolher o tipo de teste e de introduzir e editar as questões para terminar 

clicamos em OK. 

4.1.3.10 Publicar vídeos 

Depois de criarmos o nosso projecto temos de publicar para que outros podem ver 

os nossos vídeos. Temos varias opções de publicação tais com: 

• Um ficheiro executável (EXE); 

• Um ficheiro flash; 

• Um ficheiro Word; 

• Publicação para web utilizando FTP; 

• Enviar o vídeo utilizando e-mail. 

Por exemplo para publicar um vídeo como um ficheiro flash(SWF) deveremos: 

1. Abrir o vídeo; 

2. No menu File, seleccionar Publish;

3. Depois de escolhermos aparece a caixa de diálogo, e seleccionamos Flash 

(SWF); 
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4. Em Movie Title introduzimos o título desejado sem extensão do ficheiro (SWF); 

5. Em Folder escrevemos o caminho onde queremos guardar o nosso ficheiro ou 

clicamos em Browse para localizar a pasta que queremos; 

6. Ainda podemos escolher as opções de saída tais como: 

6.1 Zip file esta opção criará um ficheiro ZIP que contem o ficheiro flash, para abrir 

precisamos de um programa como WinZip; 

6.2 Full screen com esta opção abrimos o ficheiro flash em modo ecrã inteiro; 

6.3 Export HTML esta opção exporta o código HTML necessário para adicionar o 

ficheiro flash em uma página web; 

7. Em Movie information visualizamos algumas estatísticas do vídeo tais como 

resolução, números de slides, informações de áudio, etc., para alterarmos 

algumas destas opções clicamos em Preferences.

8. Terminadas as configurações, clicamos em Publish para gerarmos o nosso 

ficheiro. 

Assim para cada opção de publicação temos de configurar as propriedades seguindo 

os passos mais ou menos idênticos a que foram mencionadas para a publicação em 

flash. 

Ainda podemos exportar o nosso projecto para o Flash MX 2004 para aqueles que 

querem dar maior dimensão ao projecto. Para isso devemos: 
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1. Abrir o vídeo que queremos exportar; 

2. No menu File, seleccionar Import/Export e em seguida Export the movie to 

flash MX 2004;

3. Aparece uma mensagem, perguntando se queremos abrir o flash. Clicamos Open 

Flash MX 2004;

4. Aprece a caixa de diálogo Save As. Aceitamos o nome e a localização por 

defeito ou mudamos o nome e a localização se necessário; 

5. Clicamos em Save para guardar; 

6. Uma caixa de diálogo aparece com as instruções para importar para o Flash. 

Clicamos em OK; 

7. Clicamos em Import;

8. Quando terminamos, guardamos o novo projecto Flash (ficheiro FLA). 
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Conclusões 

Ao finalizarmos o nosso trabalho e tendo em conta os objectivos propostos chegamos a 

algumas conclusões que passamos a enumerar tendo em conta os diferentes capítulos do 

trabalho. 

No que diz respeito ao EaD hoje em dia existe uma forma deferente de fazer EaD ou 

seja a utilização das NTIC torna o processo mais rápido e interactivo. 

As tecnologias Web veio trazer uma nova dimensão e levar a informação a todos 

aqueles que tem acesso a Internet. 

O ensino apoiado pelas NTIC, trouxe uma mais valia visto que podemos afirmar que, 

sobretudo quando falamos da Internet, todos podem aceder, a qualquer hora, em 

qualquer lugar, falando de uma forma em geral visto que ainda em Cabo Verde esta 

realidade ainda tem os seus porquês… 

As plataformas quando vistas como um conjunto de ferramentas que permite fazer EaD, 

como foi mostrado no capítulo II, traz mais valia a uma instituição de ensino, sobretudo 

se ela souber tirar o máximo de proveito das plataformas open source como é o caso do 

Moodle 1.5.2 onde os custos para implementar EaD tornam-se mais acessíveis. 

O Instituto Superior de Educação como utiliza o Blackboard Academic Suite em um 

projecto em parceria com a Universidade de Aveiro não tem se calhar a ideia dos custos 

de licenciamento, porque o financiamento é por parte de outrem, mas a tendência do 

futuro é ter condições para implementar EaD mesmo a partir do Instituto, tendo em 

conta as directrizes da Universidade de Cabo Verde e consequentemente a nossa 

situação geográfica. Neste sentido que uma análise do que escolher é fundamental. 
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Quanto aos softwares de avaliação on-line na sua vertente de e-Learning a análise 

comparativa efectuada levou-nos a concluir que principalmente o Articulate Quizmaker 

2 pode ser de muita utilidade no processo Ensino Aprendizagem, entretanto a questão 

de segurança é muito importante, porque trata-se da componente avaliação onde a 

protecção dos dados contra acessos não autorizados é indispensável. Entretanto a 

licença do Hot Potatoes é livre, mas um utilizador normal teria alguns problemas visto 

que a essência deste software é gerar paginas HTML que posteriormente necessitaria de 

pessoas que entendesse minimamente dessa linguagem para proceder a sua configuração 

e consequentemente a sua publicação. 

Na elaboração do manual básico do Captivate pensamos que a publicitação das muitas 

utilidades que o software contem seria interessante, não só, no seio dos que estão nesse 

momento nos cursos a distância bem como para todos os docentes e alunos do ISE, com 

o intuito de proporciona-los uma ferramenta útil no processo ensino aprendizagem.  

É de realçar que somente com o Captivate podemos fazer e-Learning e 

consequentemente EaD, uma vez que para alem de possuir as potencialidades em 

capturar e construir conteúdos áudio visuais possui as opções de elaboração de testes tal 

como os softwares de avaliação on-line. 

 

Recomendações   
Depois de concluirmos o nosso trabalho gostaríamos de deixar algumas recomendações 

no sentido de alertar tanto as instituições de ensino públicas bem como privadas de 

como pensar e agir se algum dia vierem a adoptar esta modalidade de ensino: 

• Em primeiro lugar que façam uma análise de qual a modalidade de EaD que vão 

adoptar; 

• Se optarem pela utilização do e-Learning, pensar nos custos que este abarca e a 

melhor opção seria a escolha de softwares livres para a sua implementação; 

• Devemos tirar o máximo proveito do material prático aqui produzido para 

capacitarem não somente os técnicos bem como todos aqueles que estão 

envolvidos neste processo;
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Siglas Utilizadas 
WebDAV - Web-based Distributed Authoring and Versioning; 

SSL- Secure Socket Layer; 

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol;  

IMAP - Internet Message Access Protocol; 

POP3- Post Office Protocol versão 3;  

NNTP - Network News Transfer Protocol; 

PAM - Pluggable Authentication Modules; 

SIS - Science in Society; 

Backup- Copying or saving data to a different location; 

Gradebook - Bloco de Notas; 

MathML e WebEQ- Editores de Equação utilizados na Plataforma Blackboard;  

Metadata - Data that is used to describe other data; 

Wikis- server programs that allow multiple users to contribute to a Web site; 

PayPal- Sistema de Pagamento On-Line; 

CAS – Serviço de Autenticação Central. 


